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ГАННА СКРИПНИК

УКРАЇНА	–	СВІТ:	НОВІ	ОБРІЇ	ТРАНСКОРДОННОГО	
НАУКОВОГО	СПІВРОБІТНИЦТВА

Сучасний порубіжний період, що символізує кінець індустріального суспільства й перехід 
до нової ери, поставив перед гуманітарними науками принципові питання: про перспекти-
ви людства в новому тисячолітті, про цивілізаційні протистояння, про вплив глобалізму на 
націо нальні виміри культури, про негативні прояви сучасного буття, що спричиняють ради-
кальну зміну доль народів, різноманітні соціальні й міжетнічні конфлікти, війни та втрати.

Перебіг світових суспільно-політичних процесів, активізація етнонаціональних рухів у 
всіх без винятку кутках планети засвідчують незаперечний вплив на них не лише глоба-
лістичних тенденцій, але й етнічного фактора, що дає підстави розглядати глобалізацію та 
етнізацію як дві взаємопов’язані сторони єдиного процесу, які мотивують нові підходи й 
концепції, актуалізують широкий спектр дослідницьких напрямів в етнології.

Сучасна зарубіжна етнологічна наука акумулює розмаїття трактувань понять і термі-
нів (детермінованих своєрідністю національних гуманітарних дисциплін), інтерпретацій 
загальноцивілізаційних тенденцій і локальних виявів етнічного розвитку, міжнаціональних 
стосунків і культурних взаємовпливів, які через різні причини, у тому числі й через відсут-
ність адекватного наукового комунікування, часто є маловідомими і не належно враховува-
ними в українських наукових дискурсах.

Саме потреба збагатити вітчизняний інформаційний простір новими фактологічни-
ми відомостями та притаманними західноєвропейській науці їх постмодерністськими ін-
терпретаціями (зокрема, донести до середовища українських народознавців інформацію з 
«перших уст» від провідних учених різних країн світу, котрі репрезентують домінуючі по-
стулати етнологічної думки відомих зарубіжних центрів і шкіл) мотивувала створення дво-
томника «Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія». 

Пропоноване увазі читачів видання стало логічним продовженням низки конкретних дво-
сторонніх проектів між ученими України та зарубіжних країн, які виконуються в рамках співро-
бітництва між НАН України та науковими установами сусідніх держав і передбачають розробку 
шереги заходів, що сприятимуть транскордонній науковій співпраці, обізнаності українських 
дослідників зі здобутками зарубіжних колег. Серед найактуальніших з-поміж них за тематикою 
можна виокремити такі: «Етнокультурна спадщина, ідентичність і сучасні соціокультурні про-
цеси в Болгарії та Україні» (спільно з Інститутом етнології та фольклористики з Етнографічним 
музеєм БАН), «Сучасні суспільні трансформації в Угорщині та Україні» (з Інститутом етнографіч-
них досліджень УАН), «Українсько-російське пограниччя: етносоціологічний моніторинг» (з ІЕА 
РАН), «Сучасні соціокультурні процеси і нова модель ідентичності в Хорватії та Україні» (з відді-
ленням етнології Хорватської академії наук і мистецтв та Інститутом етнології та фольклористи-
ки в Загребі), а також ті, що реалізуються за підтримки Державного фонду фундаментальних до-
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сліджень при Державному агенстві з питань науки, інновацій та інформатизації Укрїни, а саме: 
«Концептуальні основи міжкультурної взаємодії Білорусі та України в ХХІ столітті» (з Інститутом 
мистецтвознавства, етнографії та фольклору ім. К. Кропиви (далі – ІМЕФ) НАН Білорусі), «Транс-
формація етнічної ідентичності в Україні та Росії в пострадянський період» (№ Ф40.5/016) (з Ін-
ститутом етнології та антропології ім. М. М. Миклухо-Маклая Російської академії наук (далі – ІЕА 
РАН), «Екологічний фактор та соціокультурні параметри життя населення в зоні Чорнобильської 
катастрофи (Гомельська, Брянська та Чернігівська області)» (№ Ф43/005) (з ІЕА РАН та ІМЕФ 
ім. К. Кропиви НАН Білорусі) тощо. У річищі реалізації завдань цих проектів Інститут мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології (далі – ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського НАН України уклав 
наукові угоди про співпрацю зі спорідненими за профілем установами Польщі, Угорщини, Болга-
рії, Македонії, а також налагодив тісні контакти з науковими центрами Франції, Литви, Румунії, 
Канади, Ізраїлю, Японії та інших країн, у межах яких проводяться міжнародні наукові форуми та 
круглі столи, здійснюється стажування та обмін аспірантською молоддю.

Лише протягом останніх років на засіданнях вченої ради ІМФЕ ім. М. Т. Рильського виступали 
з науковими доповідями про актуальні проблеми розвитку народознавчих дисциплін у відповід-
них країнах та про перспективи співпраці зарубіжних дослідницьких центрів з ІМФЕ такі відомі до-
слідники, як акад. Станіслав Моссаковський (керівник І-го Відділу суспільних наук ПАН); д-р габ., 
проф. Мирослава Дрозд-П’ясецька (керівник Центру етнології Інституту археології та етнології 
ПАН); д-р габ., проф. Єжи Ковальчик (Інститут мистецтвознавства ПАН); д-р габ., проф. Василь 
Назарук (зав. кафедри україністики Варшавського університету); іноземний член НАН України, 
д-р габ., проф. Стефан Козак (Варшавський університет); Богуслав Бакула (зав. кафедри компара-
тивістики Університету ім. А. Міцкевича); проф. Збігнев Ясевич (Університет ім. А. Міцкевича); 
проф. Кшиштоф Чайковський (Інститут польської філології Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохо-
ві); проф. Марек Фігура (Університет ім. А. Міцкевича); проф. Веслав Крайка та проф. Анна Бжо-
зовська-Крайка (Люблінський університет) (Польща); д-р іст. наук, проф. Марина Мартинова 
(заступник директора ІЕА РАН), канд. іст. наук Регіна Григор’єва (ІЕА РАН) (Росія); акад. Цвєтан 
Грозданов та акад. Блаже Ристовський (Македонська академія наук та мистецтв), ст. наук. співро-
бітник Інституту фольклору ім. Марка Цепенкова Лідія Стоянович (Македонія); д-р наук Любінко 
Раденкович (проф. Інституту балканознавства Сербської академії наук і мистецтв) (Сербія).

Науковці ІМФЕ також мали честь слухати й обговорювати на вченій раді Інституту допо-
віді проф. Жана Кюїзеньє (почесного головного редактора журналу «Французька етнологія», 
почесного директора Національного центру наукових досліджень CNRS); проф. Університету 
м. Бордо П’єра Бідара; проф. Франциска Конта (зав. кафедри славістики Сорбонни); проф. Пе-
тера Вереша (Інститут етнографічних досліджень Угорської академії наук); проф. Миколу 
Мушинку (іноземного члена НАН України (Словаччина)); проф. Мирослава Сополигу (ди-
ректора Музею української культури у м. Свиднику, Словаччина); д-ра наук Катю Михайлову 
(Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН); проф. Ларису Фіалкову 
(Хайфський університет, Ізраїль); проф. Наталю Кононенко (керівника кафедри української 
етнографії ім. Петра і Доріс Кулів Альбертського університету, Канада).

Результатом цієї співпраці стала підготовка і видання спеціальних випусків періодичних ча-
сописів, перекладних монографічних праць відомих європейських дослідників. Зокрема, спільно 
із зарубіжними науковцями було опубліковано чотирнадцять спецвипусків журналу «Народна 
творчість та етнологія», присвячених традиційній культурі народів світу. За участю Міжнародної 
комісії з дослідження народних пісень та балад проведено міжнародну конференцію та опублі-
ковано працю «Матеріали 35-ої Міжнародної баладної конференції SIEF», а підсумком україн-
сько-польської наукової співпраці стало видання дослідження «Українсько-польські культурні 
взаємини». У рамках транскордонних наукових зв’язків в ІМФЕ також перекладено з французь-
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кої і видруковано монографічні дослідження Жана Кюїзеньє «Етнологія Європи» та «Етнологія 
Франції» (остання – у співавторстві з Мартін Сегален); перекладено з угорської (провідним на-
уковим співробітником ІМФЕ Л. Мушкетик) та опубліковано в Угорщині й Києві працю Ласло 
Коша «Чиї ви сини: огляд угорської етнографії», «Угорсько-український словник» (у 2-х томах) та 
«Угорські казки»; опубліковано працю ізраїльської дослідниці-етнолога Лариси Фіалкової «Коли 
гори сходяться. Нариси українсько-ізраїльських наукових зв’язків» тощо.

Для українських етнологів не менш важливими є аналогічні наукові проекти, виконані 
спільно із зарубіжними народознавцями й опубліковані в інших країнах. Зокрема, ідеться про 
український спецвипуск журналу «Ethnologie française» («Французька етнологія»), підготовле-
ний та опублікований французькими колегами в Парижі, та про видання українського номера 
польського часопису «Konteksty» («Контексти») Інституту мистецтвознавства ПАН. Аналогічний 
український спецвипуск профільного періодичного органу «Български фолклор» підготовлено в 
Болгарії. Ці видання розкривають особливості етнічної та етнокультурної історії України, функ-
ціонування вітчизняної етнокультури за умов глобалізації, ознайомлюють зарубіжні наукові 
кола зі своєрідною фольклорно-етнографічною спадщиною України як європейської держави. 

Реалізація таких проектів є надто актуальною для українського народознавства, оскільки 
вона сприяє подоланню ізольованості вітчизняної етнології від світового контексту, адже відомо, 
що за радянської доби жорстко детермінувалося коло дослідницьких інтересів українських уче-
них, замикаючи їх переважно на дослідженні вітчизняних соціокультурних реалій. Зміна суспіль-
но-політичної ситуації та постання Української держави істотно позначилися на пріоритетних 
напрямах досліджень гуманітарних наук, розширенні їх предметної сфери. Відкриття Україною 
власних дипломатичних місій, налагодження нашою державою міжнародного співробітництва 
в різних царинах спонукали до кардинального перегляду програм вітчизняних наукових дослі-
джень, які мають передбачати як подальше поглиблення студій національної культурної само-
бутності в історичній ретроспективі та за сучасної доби, так і вивчення етнопсихологічного й 
етно культурного розмаїття народів світу, методологічне зближення українського народознав-
ства з європейськими науковими школами й інтеграції його до світового наукового простору.

Пропонована читачам антологія представляє розлогі наукові дослідження та лаконічні 
розвідки вчених-народознавців із Франції, Японії, Канади, США, Туреччини, Ізраїлю, котрі 
у своїх студіях у річищі панівних концепцій та усталених методологічних підходів, власти-
вих західній етнологічній науці останніх десятиріч, розкривають сутність етнічності та її 
вплив на життя соціуму, особливості етнонаціональних процесів і сучасних міжетнічних 
супе речностей і конфліктів не лише в традиційних спільнотах, але й у поліетнічному урба-
нізованому середовищі; з’ясовують природу та причини поширення етнічного й релігійного 
екстремізму; висвітлюють етнічну складову ідентитету населення порубіжжя тощо.

Десять із представлених у двотомнику розділів репрезентують також науковий доробок 
етнологів колишніх соціалістичних країн: Росії, Білорусі, Болгарії, Литви, Сербії, Хорватії, Ма-
кедонії, Польщі, Угорщини, Румунії. Суспільні й економічні трансформації, що найістотніше 
позначилися на народах зазначених країн Центральної та Східної Європи (етнонаціональне 
відродження, соціально-політичні перетворення, розпад соціалістичного економічного укла-
ду й утвердження капіталістичних відносин), передусім вивільнили науку постсоціалістичних 
республік від комуністичних ідеологічних догм, кардинально змінили уявлення про предмет 
і завдання етнології, її зв’язки та співвідношення із суміжними дисциплінами в цих державах.

Актуальні етнополітичні аспекти державотворення в цих країнах детермінують утво-
рення нових дослідницьких напрямів, спільних як для етнологічної науки, так і для соціо-
логії та політології. Саме згадані суспільно-політичні зрушення кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
спричинилися до виникнення на теренах пострадянського простору широкого спектра 
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етно логічних прикладних досліджень, що стали метою діяльності традиційних народознав-
чих центрів та виниклих на виклик часу спеціальних науково-організаційних установ – Ін-
ституту політичних і етнонаціональних досліджень, Інституту етнокультурології, Центру 
досліджень регіональної політики, Інституту аналізу державної та регіональної політики 
(Україна); Центру етнополітичних досліджень, Центру з вивчення міжнаціональних відно-
син, Мережі етнологічного моніторингу й раннього попередження конфліктів (Росія); від-
ділу ідентитету при Інституті історії (Литва); Центру перспективних наукових досліджень 
і освіти в галузі соціальних і гуманітарних наук (CASE) (Білорусь, Україна, Молдова) та ін.

Попри певні подібні тенденції розвитку дослідницьких напрямів сучасної етнологічної нау-
ки країн Східної Європи та Західного світу, у кожній з них продовжують домінувати традиційні 
пріоритети, а основні розходження між їхніми етнологічними студіями, як і раніше, детерміно-
вані відмінностями предметних сфер. Якщо, приміром, для вітчизняної етнології предметом 
пріоритетних студій почасти і нині залишаються етнокультурна спадщина в усьому її розмаїтті, 
етногенез та етнічна історія народу, сучасні етнонаціональні процеси та міжкультурні взаємо-
впливи, то для соціальної антропології (для якої тривалий час основним об’єктом дослідження 
були «примітивні суспільства») – соціальні інститути на різних етапах розвитку соціумів.

Що ж до культурної антропології, то в широкому сенсі – це наукова дисципліна, що вивчає 
закономірності формування культури людства (на відміну від фізичної антропології як науки 
про фізичні особливості людини), а у вузькому розумінні – наука, що займається досліджен-
ням історичної еволюції суспільства і людини шляхом порівняльного аналізу різних культур.

Відмінності предметних сфер, що позначилися на профільній спрямованості народознавчих 
дисциплін, зумовлені передусім різними цілями й завданнями, які на етапі їх формування стави-
лися перед ними в східноєвропейських і західних країнах, а також специфічними національними 
науковими традиціями та ідеологічними установками відмінних політичних систем. Зокрема, 
характерна для західної науки концепція «етнічності» змодельована внаслідок аналізу конкрет-
них соціокультурних реалій Західного світу й домінування відповідних поглядів на його суспіль-
ний устрій. Поняття «ethnicity» за такого підходу застосовується для інтерпретації майже всіх ет-
нічних і расових явищ, які мали місце в період формування американської нації та інших націй 
Нового світу, у суспільно-політичній історії яких роль так званих автохтонних етнічних культур 
не акцентувалася, або самі ці культури зводилися до статусу периферійних екзотичних явищ.

У формуванні американської цивілізації активну участь взяли представники багатьох 
етнічних культур Старого світу, які відкололися від свого історичного й державного корін-
ня і в новій просторово-політичній реальності створили багатоетнічне суспільство, тому-то 
така системна категорія етнології східноєвропейських країн, як «народ» («етнос»), яка, крім 
іншого, передбачає його історичну тяглість, закоріненість на етнічних землях та включає 
поняття території як базове, етноформуюче, не була актуалізована для аналізу американ-
ських етнічних і етнополітичних реалій. Ці реалії в силу своєї природи не заохочували до 
пошуку історичної сутності етнічного феномену (етнічної субстанції) у соціумі.

У західній науці дослідження етнічної субстанції замінювалося дослідженням конкретних 
проявів етнічності в будь-якій соціальній формі; домінувала тенденція акцентування в етніч-
ній складовій соціуму винятково її психологічної та ситуативної сутності. Висвітлюючи місце 
етнічності в історії та культурі, дослідники конструктивістського напряму нині, як і раніше, 
зосереджують увагу переважно на процесах самоідентифікації різних етнічних груп у контек-
сті багатоетнічного оточення. Не можна не погодитися з тезою конструктивістів про те, що 
для сучасних поліетнічних емігрантських чи урбанізованих середовищ належність до тих чи 
інших етнічних спільнот зумовлюється передусім суб’єктивними чинниками – самоідентифі-
кацією, чи самовіднесенням себе до певної спільноти, і моделюванням відповідних власних 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



13

культурних характеристик. Проте очевидно, що моделюються чи, точніше, реконструюються 
лише ті втрачені культурні риси і стандарти, які історично в тій чи іншій спільноті сформува-
лися в минулому. Відтак системне й цілісне тлумачення етнічності з необхідністю має врахо-
вувати (навіть щодо багатоетнічних сучасних спільнот) зв’язок етнічно зумовлених поведін-
кових дій, що проявляються в актах етнічної солідарності, у специфіці культурних інтересів і 
психологічних настанов, з реаліями та символами конкретної етнокультури.

Науково-методичні підходи соціальної та культурної антропології чи не найбільше на-
даються для осмислення складного комплексу етнічних проблем сучасного постіндустріаль-
ного суспільства, у якому етнічне зазнало значних трансформацій і специфічних проявів. 
Постмодернізм уникає врахування історичної парадигми розвитку спільноти й зосереджу-
ється головно на сучасних результатах цього розвитку. Такий підхід до вивчення етнічності 
цілком відповідає проблемам дослідження імміграційних спільнот Нового світу, діаспорних 
утворень, урбанізованого середовища, де процес індивідуалізації людини досить розвинувся, 
а отже, акцентування досліджень культурної ідентичності безвідносно до конкретної етніч-
ної спільноти, без відповідної історичної ретроспективи є вмотивованішим і суголоснішим 
політичним доктринам сучасних західних демократій. Цей методологічний інструментарій 
найприйнятніший для дослідження етнічних груп, які як частини історично сформованих на-
родів існують поза територією їхнього формування (найчастіше закріпленої у вигляді такої 
політичної структури, як держава) і вимушені, за умов домінування чужого культурного поля, 
або втрачати, або ж реконструювати й зберігати своє етнічне обличчя. Логічним і виправда-
ним є використання цих напрацьованих західною етнологією підходів, узасаднених на пост-
модерністській соціологічній методології і в східноєвропейських країнах, зокрема в Україні, 
до аналізу конкретних етнокультурних реалій багатоетнічного міського середовища.

Отже, загальносвітові тенденції зближення народів і удоступнення світових наукових здо-
бутків через Інтернет, ліквідація комунікаційних перешкод (політичних за характером) спри-
чинили часткове уподібнення предметних сфер етнології країн колишнього соціалістичного 
табору та її сучасних англо-американських аналогів – культурної та соціальної антропології. 
Окрім традиційно спільних для розглядуваних дисциплін дослідницького інтересу до культур-
но-побутових компонентів способу життя відсталих у своєму розвитку народів і цивілізованих 
суспільств, порівняльно-типологічного підходу як важливої умови виявлення схожих елементів 
культури досліджуваних об’єктів – народів (для етнології) та висвітлення варіацій культурних 
і соціальних спільнот (для культурно-соціальної антропології), зближує ці народознавчі науки 
і відчутніша останніми десятиліттями потреба досліджень етнонаціональних процесів багато-
етнічного міського середовища, проблем формування національної та локальної ідентичностей, 
причин загост рення міжетнічних суперечностей, зростання регіонального сепаратизму й акти-
візація націоналістичних рухів, студіювання націоналізму як теорії та політичної практики тощо.

Актуалізувалася проблематика «етнології міста» і так званої «промислової антрополо-
гії» безвідносно до країн Східної чи Західної Європи. Як у державах розвинутої демократії, 
так і в пострадянських республіках об’єкти й артефакти етнологічного пізнання помітно 
наближені в часовому вимірі до інтересів та повсякденності наших сучасників, передов-
сім міських мешканців. Предметом уваги дослідників стають соціальні зв’язки в міських 
околицях; культурна самобутність етнічних спільнот мегаполісів, сучасні форми «сімейної 
споживацької стратегії» (стосовно житла, одягу, їжі); нові способи замешкання сільських 
місцевостей, використання грошей, міжстатеві стосунки сучасної молоді тощо. 

Утім, освоюючи нові методологічні підходи й відкидаючи економічний детермінізм радян-
ської науки, що нерідко зводив етнічні проблеми до класових, сучасна постдогматична етноло-
гічна думка новопосталих східноєвропейських держав водночас має зосереджуватися й на не-
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вирішених проблемах і потребах належного наукового осмислення питань етнічних витоків та 
етнічної історії, етнокультурної спадщини й етнопсихологічної самобутності своїх народів; урахо-
вуючи етнічний контекст культури, розкривати історичну парадигму розвитку спільноти, націє-
будівництво як, власне, у постсоціалістичних державах, так і в сучасному світі загалом. Такий 
підхід дозволить уникнути популярного сьогодні серед ряду вітчизняних учених «етнічного нігі-
лізму», уможливить розгляд етнічних спільнот не як архаїчних соціальних явищ, а як універсаль-
них і оптимальних форм людського співжиття і взаємодії з природою. Саме це й акцентують деякі 
сучасні дослідники, в осмисленні й визначеннях яких етнічність та етноутворення трактуються як 
органічний, історично зумовлений процес адаптації до специфічних природних і соціальних ніш.

Стратегія розбудови нових східноєвропейських держав передбачає не лише створення пов-
ної і об’єктивної історії та культури їхніх народів за весь період існування, але й обґрунтування 
передумов і сучасних потреб їхньої політичної та національної соборності, загальногромадян-
ської консолідації на тлі існуючих глобалізаційних викликів і космополітичних тенденцій. 

Двотомник підготовлено на основі спецвипусків журналу «Народна творчість та етнологія», 
у яких оприлюднено переклади наукових досліджень відомих фахівців-етнологів зарубіжних 
країн. Відтак опублікуванням праці завдячуємо керівництву народознавчих установ та провід-
ним ученим-координаторам проектів спецвипусків. Редколегія висловлює вдячність за допо-
могу й участь у підготовці спецвипуску проф. Ж. Кюїзеньє (Франція); проф., д-ру габ. Мирос-
лаві Дрозд-П’ясецькій (Польща); д-ру габ., директору Інституту етнографічних досліджень УАН, 
проф. Балажу Балогу, д-ру філол. наук, директору Європейського інституту фольклору, проф. Мі-
гаю Гоппалу, акад., д-ру іст. наук, проф. Атіллі Паладі-Ковачу, д-ру філол. наук, проф. Ілдіко Кризі 
(Угорщина); д-ру іст. наук, директору ІЕА РАН, акад. Валерію Тишкову, д-ру іст. наук, проф. Ма-
рині Мартиновій та канд. іст. наук Ірині Снєжковій (Росія); проф. Любінку Раденковичу (Сер-
бія); проф. Київського національного університету ім. Т. Шевченка Деяну Айдачичу (Україна); 
акад. Блаже Ристовському, Лідії Стоянович (Македонія); проф. Наталі Кононенко, директору 
Центру українського та канадського фольклору ім. Петра і Доріс Кулів Альбертського універси-
тету проф. Андрію Нагачевському (Канада); директору Інституту італійського фольклору уні-
верситету м. Лос-Анджелес, проф. Луїзі дель Джудіче, канд. філол. наук І. Головасі-Хікс (США); 
д-ру наук Мілі Сантовій, д-ру наук Светлі Петковій, д-ру наук Каті Михайловій (Болгарія); д-ру 
наук, директору Інституту етнографії та фольклору ім. К. Бреїлою, акад. Сабіні Іспас, д-ру наук, 
проф. Антоанеті Олтяну (Румунія); проф. Ларисі Фіалковій (Ізраїль); директору ІМЕФ ім. К. Кро-
пиви НАН Білорусі, чл.-кор. НАН Білорусі Олександрові Локотку, д-ру іст. наук, проф. Олександрі 
Гурко (Білорусь); директору Інституту фольклору Університету Газі (м. Анкара), проф. Оджалу 
Огузу (Туреччина); д-ру наук Жильвітісу Шакнісу, д-ру наук Алдоні Васіляускене (Литва); дирек-
тору Інституту етнології й фольклористики у м. Загребі, проф. Івану Лозиці, Ліляні Маркс (Хор-
ватія); директору Центру японської мови та культури Осакського університету, проф. Окунісі 
Сюнсуке та канд. наук Катаока Хіросі (Японія).

Слід віддати належне науковим координаторам даного проекту з української сторони, про-
відним фахівцям ІМФЕ проф. Лесі Вахніній, проф. Галині Бондаренко, проф. Лесі Мушкетик, 
проф. Оксані Микитенко, Людмилі Пономар, Мирославі Карацубі та науковцям Відділу мисте-
цтва і народної творчості зарубіжних країн, відділу «Український етнологічний центр», а також 
д-ру іст. наук Антонію Мойсею (Чернівці), які доклали багато зусиль для забезпечення науково-
організаційних аспектів підготовки праці до друку.

Видається, що пропоноване увазі українського читача широке розмаїття методологіч-
них підходів і концепційних інтерпретацій та осмислення сьогодення в річищі постмодер-
ністських дискурсів зарубіжної етнології сприятиме світоглядному зближенню українських 
і західних гуманітаріїв, розширенню обріїв вітчизняного наукового простору, оптимізації 
міжкультурного й міждержавного діалогу України та Світу.
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Білоруська етнологія

ІГОР ЧАКВІН

ПОХОДЖЕННЯ	БІЛОРУСІВ.		
СУЧАСНА	ІСТОРІОГРАФІЯ	ПРОБЛЕМИ

У артыкуле разглядаюцца сучасныя канцэпцыі паходжання і этнічнай гісторыі беларускага народа.  
Адзначаны новыя накірункі ў вывучэнні данай праблематыкі і перспектывы далейшых даследаванняў.

This article considers modern concepts of an origin and an ethnic history of the Belarussian people. New 
directions in studying the given problems and prospects for the future research are marked.

З чотирнадцяти слов’янських народів білоруси за кількістю займають п’яте місце після 
росіян, українців, поляків і чехів. Однак якщо історичні свідчення про росіян (русів, русичів, 
русинів), поляків (ляхів), чехів, сербів, хорватів та інших трапляються в писемних джерелах 
уже з кінця I – початку II тис. н. е., то назви «білоруси», «білорусці», «Біла Русь» з’являються 
в літературі лише з XIV–XVII ст.

Коли ж виник білоруський народ як осібна слов’янська етнічна спільнота, де його етно-
генетичні корені, які стародавні племена й народи заклали його етногенетичне підґрунтя, 
якою мірою він близький чи споріднений з іншими слов’янськими народами і що стало при-
чиною виникнення етнічної своєрідності білорусів – ці питання визначають суспільну й нау-
кову актуальність зазначеної проблеми і в наш час.

Рідко якому зі слов’янських народів була присвячена така багата й часом суперечлива 
за своєю суттю наукова література, як білорусам. Так, щодо проблеми етнічної належності 
стародавніх предків білорусів у структурі слов’янства єдиної думки довго не було. Переважна 
більшість дослідників уже давно переконливо констатує східнослов’янські етногенетичні ко-
рені білорусів та їхніх предків, однак історіографія цього питання знає значну кількість праць, 
де йдеться про західнослов’янське походження предків білорусів. Білоруський народ оголо-
шували то місцевою діалектно-етнографічною групою поляків чи росіян, то штучно поділяли 
на самостійні регіональні угруповання – «поліщуків», «литвинів», «білорусців» (які споконвіку 
перебували під культурно-мовним впливом сусідніх слов’янських народів), то розглядали як 
осібний слов’янський етнос зі своїми особливостями мови, матеріальної і духовної культури, 
традиціями, самосвідомістю, що історично виникли. Такі погляди на білорусів усталилися в 
науці тільки в кінці XIX – на початку ХХ ст., коли були сформульовані майже всі основні думки 
про етногенез і етнічну історію цього народу. Дальший свій розвиток і фактологічну обґрунто-
ваність більшість із них отримала переважно в останній третині ХХ – на початку XXI ст., коли 
дослідження в царині походження слов’янських народів, у тому числі білорусів, були відновле-
ні в значному обсязі. Наприклад, потужного розвитку набула відома з історіографії XIX–XX ст. 
концепція єдиної давньоруської народності як етнічної основи трьох східнослов’янських на-
родів. У межах давньоруської народності (у літературі XIX ст. – «слов’яно-руського народу 
давньої Русі»), згідно з цією концепцією, були об’єднані і сконсолідовані всі східнослов’янські 
племена, які до Х ст. були, по суті, мішаними спільнотами слов’янських груп із субстрат-
ним, більш-менш слов’янізованим, балтським, фіно-угорським та іраномовним населенням 
Східної Європи. Власне, у період Руської держави (у літературі – Київська Русь, Давня Русь) 
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східнослов’янський етнокультурний і лінгвістичний комплекс набуває тих характерних єди-
них рис, які в наступні часи будуть властиві росіянам, українцям та білорусам. Згідно з цією 
концепцією, слов’янські етнокультурні традиції поширилися в Східній Європі не тільки внас-
лідок міграцій і розселення давніх слов’янських племен, але й унаслідок їхньої політичної, 
етнокультурної, мовної (певною мірою конфесійної) інтеграції й консолідації в Х–XIII ст. у 
межах давньої держави Русь, її князівств і нової східнослов’янської етнічної спільності.

Стосовно питання про прабатьківщину давніх слов’ян, у тому числі й предків білорусів, то в 
історичній науці так само тривалий час існує два протилежні підходи – концепція автохтонного 
походження і міграційна концепція. Представники першого наукового напряму доводять виник-
нення ранніх слов’янських груп і їхній безперервний розвиток на тих територіях, де слов’янські 
народи, у тому числі білоруси, проживали в часи середньовіччя, нового і новітнього часу, від 
часів перших писемних згадок про племена цих же земель (наприклад, у Білорусі – з часів Таци-
тових венедів I ст. н. е.). Прихильники міграційної концепції вважають, що слов’яни, у тому чис-
лі предки білорусів, почали заселяти більшість своїх територій лише з VI–VIII ст. н. е. внаслідок 
міграції зі своєї прабатьківщини. Білорусь, на їхній погляд, була колонізована слов’янськими 
племенами в VI–IX (Х) ст. Різниця в хронології появи слов’янських старожитностей у Білорусі, 
згідно з цими протилежними концепціями, становить від 700 до 1000 і більше років.

Подібні протилежні погляди відображала й історіографія ХХ ст., незважаючи на те що 
розвиток ряду наук – археології, лінгвістики, етнології та ін., а також накопичений ними 
великий фактологічний матеріал і теоретичні розроблення свідчать, що найбільш аргумен-
тованою є концепція прихильників міграціонізму. У наш час більшість дослідників дійшла 
висновку, що територією прабатьківщини слов’янства була широка область між Віслою та 
Одером, басейном Прип’яті, Середнім Дніпром і Карпатами. Південна частина земель Біло-
русі – Правобережне Полісся – входила до північної області слов’янської прабатьківщини.

Як найважливіший складник тематики наукових програм ІМЕФ НАН Білорусі, пробле-
ма походження й етнічної історії білоруського народу була поставлена перед етнографами в 
60-х роках ХХ ст. До цього часу дослідження в царині етногенезу білорусів були прерогативою 
здебільшого істориків, археологів та лінгвістів і тільки побічно – етнографів та антропологів.

Недостатнє розроблення цієї тематики з погляду етнографії було доповнено першим ет-
нографічним дослідженням, проведеним у межах наукових програм Інституту М. Грінблата, 
який у 1968 році надрукував монографію «Білоруси: нариси походження й етнічної історії». 
На підставі широкого кола історіографічних, історичних, лінгвістичних, фольклорних і по-
льових етнографічних даних М. Грінблат зробив спробу комплексного дослідження цієї проб-
леми. В основу своєї етногенетичної концепції він поклав розроблену в історіографії кінця 
XIX – першої половини ХХ ст. концепцію давньоруської народності IX–XIII ст. як безпосеред-
ньої етнічної основи майбутніх білоруської, російської та української народностей XIV–XVI ст. 
Етнічна територія білоруської народності, на його думку, сформувалася з територій розселен-
ня в минулому племен полоцьких і вітебсько-смоленських кривичів, дреговичів та радимичів. 
На думку М. Грінблата, етнічні (у тому числі мовні й культурні) особливості цих угруповань 
справили істотний вплив на формування діалектів білоруської мови й етнографічних особли-
востей різних регіонів Білорусі. У часи Київської Русі IX–XIII ст. племінні особливості були, на 
його думку, значною мірою нівельовані загальними східнослов’янськими соціально-політич-
ними, культурно-мовними й конфесійними процесами, які зумовили виникнення єдиного 
давньоруського етнокультурного комплексу, що згодом забезпечив подібність культур біло-
руської, російської та української народностей, але давні племінні особливості продовжували 
чинити вплив на мову і традиційну культуру білорусів.
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Пізніше (у 90-х роках ХХ ст.) М. Пилипенко, аналізуючи різні концепції походження бі-
лорусів, відзначив, що аргументацію М. Грінблата, як і його висновки з цього питання, не 
можна вважати правильними. Вони засновані на двох істотно помилкових передумовах – 
на надмірній архаїзації рис білоруської мови й традиційної культури, а також на ігноруван-
ні даних порівняльного просторового аналізу явищ культури та мови білорусів. Супереч-
ливим, зокрема, є міркування, що просторові ареали мов дреговичів, радимичів і кривичів 
залишили свої сліди в діалектах білоруської мови.

М. Пилипенко підкреслював, що, згідно з міркуванням М. Грінблата, слід говорити про 
тисячолітнє (Х–ХІХ ст.) просторове, без змін, побутування осібних елементів мов кривичів, 
дреговичів і радимичів. Насправді діалектні відмінності в розмовній мові східнослов’янського 
населення на території Білорусі в епоху феодалізму змінилися принайм ні двічі: першого 
разу в період формування і розвитку загальносхіднослов’янської етнічної спільності, друго-
го – у період формування білоруського етносу, виникнення Білорусі як етнічної території 
білоруського народу.

Своєрідним каталізатором активізації етногенетичних досліджень ученими ІМЕФ НАН 
Білорусі в 1960-х роках стали наукові розроблення московського археолога й антрополо-
га В. Сєдова, який спробував обґрунтувати так звану «балтську» концепцію, згідно з якою 
предками білорусів були як слов’яни, так і давні місцеві балтські племена.

Згідно з однією концепцією, етнолінгвальні й етнокультурні особливості білорусів 
сформувалися внаслідок асиміляції рядом східнослов’янських груп у VI–XIII ст. давнього 
балтського населення Білорусі, яке є субстратом білоруського етносу XIV–XVI ст. Існуван-
ня давньоруської народності в IX–XIII ст. В. Сєдов не піддавав сумніву, однак доволі супе-
речливо вважав, що в її складі продовжували існувати осібні племінні культурно-лінгвальні 
комплекси. Надрукована 1967 року в «Советской этнографии» (№ 2) стаття В. Сєдова «До 
походження білорусів (проблема балтського субстрату в етногенезі білорусів)» викликала 
щонайгострішу полеміку в білоруських, російських і українських наукових виданнях. З кри-
тикою концепції «балтського субстрату» виступили від Інституту М. Грінблат («Советская 
этнография», 1968, № 5) і В. Бондарчик («Народна творчість та етнографія», 1976, № 1), 
пізніше також М. Пилипенко («Виникнення Білорусі». – Мінськ, 1991).

Основне вістря критики «балтської» концепції, по суті, спрямоване на визначення міри 
і ступеня впливу балтських субстратних елементів культури й мови на етнокультурні, мовні 
та антропологічні особливості білорусів. Більшість опонентів В. Сєдова, у тому числі і росій-
ські дослідники, вважали, що цей вплив був незначним. 

Другий аспект критики «балтської» концепції В. Сєдова стосувався хронологічно-ста-
діальної непослідовності в його етногенетичних розробленнях. Відзначено, наприклад, що 
давні культурно-мовні особливості, які виникли в східнослов’янського населення Білорусі 
в процесі асиміляції балтів, творилися спочатку в союзі племен кривичів, дреговичів і ра-
димичів, потім у західній групі давньоруської народності, а не перейшли безпосередньо від 
балтів до білорусів. До XII–XIII ст. на території Білорусі збереглися лише невеликі острівці 
балтів, асиміляція яких не визначала основного напряму етнічних процесів. Його визнача-
ли в цей час уже східнослов’янські групи населення. Асиміляція основної маси балтів, яка 
справила істотний вплив на особливості сформованих східнослов’янських «племінних» ет-
нічних спільностей, відбулася раніше.

Як відзначав М. Пилипенко, хронологічні межі цього важливого процесу не можуть 
ґрунтуватися лише на археологічних матеріалах, які показують початок змішання різ-
них етнічних спільностей, але можуть слугувати головним аргументом для визначення 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



19

Історіографія проблеми етногенезу народу

завершення основної стадії асиміляції (зазвичай вона завершується зміною етнічної са-
мосвідомості). Його можна визначити на підставі виникнення нових форм самосвідомос-
ті – так званих етнічних самоназв (етнонімів). Стосовно перших східнослов’янських ет-
нонімів («кривичі», «дреговичі», «радимичі»), які змінили балтські, то в перших століттях 
ІІ-го тисячоліття, зокрема в середині XII ст., вони не те що тільки з’явилися, підкреслював 
М. Пилипенко, а вже зникли. Матеріали археології й свідчення писемних джерел дають 
підстави для висновку, що асиміляція слов’янами балтів на сучасній території Білорусі за-
вершилася переважно до IX–X ст. У цей час на основі змішання слов’ян із балтами сформу-
валися східнослов’янські етнічні спільності кривичів, дреговичів і радимичів, згадки про 
яких зникають у літописах у середині ХІІ ст., що свідчить про повну асиміляцію балтського 
етнічного комплексу. З цим згодився навіть В. Сєдов, який у своїх пізніших працях відзна-
чав, що метисація нетутешніх слов’ян зі слов’янізованими балтами в X–XII ст. зайшла так 
далеко, що розмежування прийшлого й місцевого населення для цього часу за археологіч-
ними матеріалами нереальне.

Суспільний інтерес до етногенетичних проблем і наукові дискусії з цього питання ви-
значили рішення провести в Мінську в 1973 році на базі Інституту спеціальну конференцію 
«Этногенез білорусів», у якій, як передбачалося, візьмуть участь більше як 80 науковців із Бі-
лорусі, Росії, України та Литви. У надрукованому до конференції збірнику були представлені 
тези доповідей майже всіх секторів і груп Інституту. Проблема походження й етнічної історії 
білорусів була представлена в доповідях етнографів В. Бондарчика, М. Грінблата, Л. Молча-
нової і вперше антропологів – М. Нікітенка, Л. Тягака, І. Салівон, А. Микулича. Участь ант-
ропологів у розробленні етногенетичної проблематики істотно розширила фактичну базу 
досліджень і визначила деякі їхні нові напрями. Зокрема, було відзначено певну подібність 
антропологічних типів давнього й сучасного населення Східної Прибалтики, Центральної і 
Північної Білорусі та суміжних регіонів Росії, що зумовлено активними контактами слов’ян 
і балтів у їхньому історичному минулому. Зауважено також, що палеоантропологічні дані 
дають змогу виявити тенденції й розміри антропогенетичних міжетнічних процесів, однак 
не здатні схарактеризувати особливості самого етногенезу, які визначаються формуванням 
перш за все мови, культури і самосвідомості кожної етнічної спільності.

У 1982 році до IX міжнародного з’їзду славістів у Києві В. Бондарчик та І. Чаквін підготували 
брошуру «Проблеми етногенезу білорусів у працях слов’янських учених», де всебічно проаналі-
зовано різні погляди, гіпотези та концепції, висловлені щодо проблеми походження й етнічного 
становища білорусів російськими, українськими, білоруськими, польськими, чеськими та ін. 
дослідниками XIX–ХХ ст. Відзначено, що впродовж цього періоду політичні погляди на пробле-
му, які були характерні для історіографії другої половини XIX – першої третини ХХ ст., у другій 
половині ХХ ст. поступово змінилися на переважно наукові погляди й підходи до її розв’язання. 
Це опосередковано свідчило про визнання білорусів самостійним слов’янським етносом із влас-
ною етнічною історією, мовою, культурою, самосвідомістю і територією.

Вивченню процесів формування й часу виникнення білоруської етнічної спільності, її 
походженню і подальшій еволюції в II тисячолітті н. е. була присвячена колективна моно-
графія «Етнографія білорусів: історіографія, этногенез та етнічна історія» (Мінськ, 1985), 
авторами якої були етнографи В. Бондарчик, І. Чаквін, І. Вуглик, П. Терешкович, Г. Касперо-
вич. У монографії вперше узагальнено та проаналізовано майже всю відому на той час істо-
ріографію проблеми походження й етнічної історії білорусів, відзначено основні чинники, 
які сприяли процесові формування білоруської народності в XIV–XVI ст., особливості її ево-
люції в XVII–XVIII ст., виявлено основні тенденції формування і розвитку білоруської нації в 
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XIX–XX ст. Окремі розділи монографії присвячені розвитку й еволюції культури населення 
білоруських земель зі стародавніх часів.

У 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХI ст. етногенетичну проблематику активно розроб ляє 
М. Пилипенко. 1991 року він надрукував монографію «Виникнення Білорусі: Нова концеп-
ція», у якій проаналізував основні положення, досягнення та недоліки попередньої історіо-
графії цієї проблеми, визначив методи і коло джерел, необхідних для дослідження етноге-
нетичної проблематики та показав необхідність її комплексного вивчення із залученням 
даних археології, писемних джерел, східнослов’янської етнографії й фольклористики, тео-
ретичної етнології, мовознавства, антропології.

Розглядаючи основні періоди давньої історії, він визначив кілька етапів істотної зміни 
етніч ного складу населення на території сучасної Білорусі. Одним із таких найважливіших ета-
пів він назвав період раннього середньовіччя – час масового розселення слов’ян на теренах Бі-
лорусі, асиміляції місцевого балтського населення та формування перших східнослов’янських 
етнічних спільностей – дреговичів, кривичів і радимичів. На його думку, саме вони з’явилися 
внаслідок змішання слов’ян та балтів. У мовно-культурному середовищі цих етнічних угру-
повань переважали слов’янські риси. Власне вони, а не наступні етнічні об’єднання Білорусі, 
увібрали в себе так званий «балтський субстрат». Другий етап етнічної історії населення Біло-
русі був пов’язаний, на його думку, з консолідацією цих етнічних об’єднань, а також їхньою 
інтеграцією з іншими східнослов’янськими угрупованнями – полян, деревлян, волинян, сіве-
рян, в’ятичів, ільменських словен та інших – у загальносхіднослов’янську етнічну і соціально-
культурну спільність – давньоруську народність. Формування цієї спільності починається з 
IX–X ст. і проявляється в наступні часи в процесі поширення поняття «Русь» у територіально-
культурному, соціально-культурному, конфесійному та інших сенсах.

Землі й населення Білорусі були втягнуті в цей процес приблизно із середини XII ст., 
коли попередні етноніми «дреговичі», «радимичі», «кривичі» зникають, а їхнє місце займає 
загальносхіднослов’янське поняття «Русь». Тоді ж починають виникати нові історико-етногра-
фічні області. На землях сучасної Білорусі в той і пізніший час чітко проявляються культурно-
мовні особливості двох великих регіонів – наддвінсько-наддніпрянського і надприп’ятського, 
які, згідно з писемними джерелами, вже із XIII–XIV ст. отримали власні географічні назви – 
«Біла Русь», «Полісся», а пізніше й етнонімічні визначення – «беларусы», «беларусцы» та «па-
лешукі», «палещукі». Таким чином, одним із безпосередніх предків сучасних білорусів були дві 
локальні групи східнослов’янської Русі – надприп’ятська, чи поліська, і наддвінсько-наддніп-
рянська, або білоруська. У монографії було відзначено також, що до складу білоруського етно-
су ввійшли ще й деякі іноетнічні групи західнослов’янського (польського), балтського (лит-
ва, латгали, ятвяги та ін.) і тюркського (татари) населення. Порівняно зі східнослов’янським, 
вони сформували додатковий компонент етнодемографічного складу населення Білорусі. 
М. Пилипенко розглянув також політичні й соціально-економічні чинники та умови, які спри-
яли формуванню білоруської етносоціальної спільності в XIII–XVI ст.

Праця отримала високу наукову оцінку, наприклад, у монографії В. Бондарчика «Біло-
руси. Т. 3. Історія етнологічного вивчення» (Мінськ, 1999), у якій автор, відзначаючи пос-
лідовність концепції М. Пилипенка, критикував інші етногенетичні схеми. Розвиток своєї 
концепції походження білорусів і Білорусі М. Пилипенко продовжив у тематичних розділах 
колективних видань: «Білорусь на межі тисячоліть» (Мінськ, 2000), «Білоруси. Т. 4. Витоки 
та етнічний розвиток» (Мінськ, 2001).

Дальший розвиток дослідження проблем етногенезу й етнічної історії білорусів знай-
шов відбиття у виданні 1998 року в Москві при підтримці РАН колективної монографії «Бі-
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лоруси. Народи і культури», у створенні якої взяли участь майже всі науковці відділу на-
родознавства ІМЕФ НАН Білорусі. У монографії узагальнено всі досягнення білоруської 
етнографії та етнології за останні десятиліття у вивченні походження та етнічної історії бі-
лорусів, традиційної і професійної культури цього народу, еволюції його громадських тра-
дицій, форм сім’ї й родинних відносин, народних звичаїв та обрядів, конфесійної ситуації 
в минулому і в наш час, усно-поетичної творчості, літератури й мистецтва та ін. У розділі, 
присвяченому питанням походження й етнічної історії білорусів, було, зокрема, відзначено, 
що процес етно утворення почав виразно виявлятися вже в XIV–XV ст., коли землі й насе-
лення Білорусі ввійшли до складу Великого князівства Литовського (повна назва якого була 
«Велике князівство Литовське, Жомойтське, Новогородське і Руське»). Східнослов’янське 
населення з білоруських, українських і частково російських (Смоленщина) земель стано-
вило переважну більшість мешканців держави, «руська» мова була офіційною та найпоши-
ренішою, тривалий час побутували норми «руського» права й судочинства і т. д. Ця теза, як 
і всі інші, висловлені раніше погляди на походження й етнічну історію білорусів, була все-
бічно обґрунтована в спеціальному виданні «Білоруси. Т. 4. Витоки та етнічний розвиток» 
(Мінськ, 2001). 

У праці було підкреслено, що процес формування білоруської етносоціальної спільнос-
ті ґрунтувався на певних сприятливих для цього умовах, які часто називають у сучасній 
етнології «етнотворчими чинниками». До них належать соціально-економічні, політичні, 
демографічні, етногенетичні (спадкові), географічні та інші, однак роль кожного з них на 
різних етапах етноутворення, звичайно, різна, що й зумовлює їхнє значення в етноісторич-
ному процесі. На початкових стадіях згуртування осібних територіальних груп населення в 
єдиний етнічний масив основну роль відіграв фактор політичного об’єднання, яке сприяє 
формуванню етнічної території народу, його компактному розселенню і активній дії в його 
межах процесу етносоціальної консолідації.

Початок політичному об’єднанню західної частини східнослов’янських і сусідніх балт-
ських земель у складі єдиної держави поклали історичні події XIII ст. – ординська експансія 
зі сходу та агресія німецьких Тевтонського й Лівонського орденів із заходу. Як у той час, так і 
дещо раніше деякі східнослов’янські землі та князівства мали достатньо мирні й союзницькі 
відносини з балтським населенням суміжних територій. Частина земель Західної Білорусі 
взагалі не була в ті часи виразно етнічно диференційованою й об’єднувала як слов’янське, 
так і балтське населення.

Політичне об’єднання білоруських земель і формування основної етнічної території бі-
лорусів сприяли більш активному функціонуванню надзвичайно важливого для процесів 
етноутворення соціально-економічного чинника, дієвість якого відбивалася перш за все в 
загальному процесі розвитку феодальних відносин. Їх становлення відбувалося в Білорусі в 
попередні часи, а період формування народності характеризувався їх подальшим розвитком. 
Однак у XIV–XV ст. ще зберігалася певна соціально-економічна і політична роз’єднаність 
ряду земель Білорусі, які мали різні юридичні права й політичну автономію, з перевагою 
зовнішньо економічних зв’язків над внутрідержавними, а кожна з великих адміністративно-
політичних територій становила осібний економічний ринок.

В умовах феодального способу виробництва, з його натуральною системою господарю-
вання і перевагою зональних економічних орієнтацій, об’єднувальні процеси часом обмежу-
валися регіональними земляцькими зв’язками, що сприяло становленню передусім вузьколо-
кальних форм етносоціального згуртування населення. Подальша консолідація та інтеграція 
цих спільнот у єдиний етносоціальний організм (етнос) залежала від зміцнення економічних, 
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соціальних, політичних, культурних, мовних та інших відносин між різними територіальни-
ми групами населення. Підставою для цього було утворення єдиного загальнодержавного 
економічного ринку, який формувався в разі об’єднання дрібніших територіальних ринків. 
Значну роль при цьому відігравали міста і містечка, частка торгово-ремісничого населення 
яких у цей період значно зросла, а торговельні зв’язки між ними зміцнилися. Міста й містеч-
ка виконували функцію інтеграції соціальних, релігійних, торгово-ремісничих, військових, 
культурних центрів певних адміністративних територій (волостей, повітів, земель, удільних 
князівств, воєводств).

Процеси державно-політичної та соціально-економічної інтеграції неоднаково відбили-
ся на різних етнічних характеристиках білорусів. Найменше в XIV – першій половині XVII ст. 
вони зачепили сфери традиційної культури, самосвідомості та форми етнічного самовизна-
чення, найбільше – конфесійну і мовну сфери, професійну культуру. Однак необхідно зау-
важити, що цей процес був зумовлений не так етнічним, як соціальним чинником стано-
вої належності. Тому в різних станах суспільства іноетнічний вплив поєднувався з деякими 
особ ливостями їхнього конфесійного, демографічного й етнічного становища.

В етнічному плані основну масу населення Білорусі становила східнослов’янська людність, 
зокрема білоруси, православна частина яких називалася в той час «русинами», «руськими», «ру-
сичами», «руссю». Ареал проживання білорусів був загалом цілісним і охоплював у XIV – першій 
половині XVII ст. майже всю країну, за винятком деяких західних районів, де мешкало балтське 
(лето-литовське й західнобалтське) населення. Поміж ними та східними слов’янами на західних 
теренах Білорусі жили численні групи «обілорусілого» балтського населення, мова, культура й 
самосвідомість якого були специфічними. Підставою для розмежування зон розселення етнічно 
різнорідного населення як у XIV–XVII ст., так і раніше можуть бути ареали традиційного поши-
рення таких назв, як «Русь» та «Литва».

Значний інтерес становить дослідження рівнів самосвідомості населення Білорусі XIV–
XVII ст., які відбивали також ієрархію об’єднавчих етнічних процесів, що характеризували 
перебіг етноутворення білорусів. У цьому тематичному розділі відзначено, що основною ри-
сою, яка характеризує рівні й ступінь консолідації різних етнічних груп населення, є само-
свідомість. Найяскравіше вона відбивається в етнонімах, до яких належать самоназви, наз-
ви з боку сусідів, а також урбонімах (назви міського населення), етніконах (вузьколокальні 
назви), конфесіонімах (назви на підставі віросповідання) і політонімах (державно-політич-
ні назви). Етнічні форми самосвідомості в усій їхній варіативності з’являються внаслідок 
усвідомлення людьми своєї єдності в межах відповідних спільностей (наприклад сільської, 
міської, земляцької, станово-класової, релігійної, етнічної, державної і т. д.) на підставі по-
рівняння та зіставлення ми – вони. Тому в кожного народу зазвичай наявна певна ієрархія 
самовизначень, основним серед яких є етнонім – назва всього народу.

Дані писемних джерел свідчать, що в Білорусі з давніх-давен були поширені різні форми 
самовизначення. Залежно від конкретної ситуації вони могли взаємозамінюватись і допов-
нювати одна одну, однак кожна з них була елементом народної самосвідомості. В епоху фео-
далізму різні соціальні й територіальні групи населення часто усвідомлювали себе як осібні 
одиниці з певними рисами культури і побуту, мовою, історичним минулим, а також реаль-
ною чи міфічною єдністю походження.

Найбільш детальна й ґрунтовна інформація про форми самовизначення населення Бі-
лорусі міститься в різних історичних писемних джерелах XV–XVIII ст. (літописах, хроніках, 
діаріушах, актах, грамотах, привілеях, люстраціях та ін.). На підставі вміщених там даних 
можна зробити висновок, що в Білорусі, як і в інших країнах Східної й Центральної Європи, 
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у той час функціонувала складна ієрархічна система самоназв населення. Найвужчим ареа-
лом поширення характеризувалися самоназви жителів окремих сіл (сільських, територіаль-
них общин), наприклад: «дубаўлянцы», «выганашчы», «завалачане», «мачане» та ін. Насе-
лення невеликих сіл найчастіше визначало себе за назвою, утвореною від назви волості. 
Волосна община об’єднувала під єдиною назвою жителів центральної садиби й селян навко-
лишніх сіл, наприклад: «людзі усвятские», «мужы озерищские», чи свіслочане, бобровцы, 
або просто валашане. Мешканці інших волостей визначалися як чужеволостьцы або відпо-
відними аналогічними волосними етніконами.

Волость, як одна з первинних сходинок територіальної організації населення, була без-
посередньою ланкою дії етнотворчих чинників, а волосна община становила феодальну 
територіальну спільноту, до якої входили давніші за формою сільські й сусідські общини. 
Аналогічні форми об’єднання населення збереглися в Білорусі (зокрема, на Поліссі) майже 
до ХХ ст., коли мешканці різних сіл, які входили до складу однієї общини волосного типу, 
визначали себе за назвою центрального поселення (великого села, погосту чи містечка).

У ширшому масштабі об’єднання населення за формами самовизначення зафіксовано 
на рівні окремих земель – повітів, князівств і воєводств. Загальною назвою в таких випад-
ках виступав урбонім – назва мешканців центрального поселення – міста чи містечка, на-
приклад: «мазыране», «рэчычане», «магілёўцы», «бабруяне», «аршанцы», «случане», «пінчу-
кі» і т. д. У деяких документах, коли треба було розмежувати на етнонімному рівні городян 
(жителів міста) і валашан (сільське населення), перших із них називали просто, скажімо: 
«берасцяне», а других – «людзі берасцейскія»; «піняне» і «людзі пінскія». Але не менш часто 
сільське населення всіх волостей повіту, князівства чи воєводства разом із міським визна-
чалося основною урбанізованою самоназвою.

Коли люди потрапляли в іноетнічне середовище, то земляцькі самовизначення часто 
трансформувалися в «мянушкі» (прізвиська). Наприклад, у ряді російських, українських, 
польських документів епохи феодалізму зафіксовані деякі прізвиська відповідні місцю похо-
дження переселенців із білоруських земель: Мозирянин, Пінчук, Пінчукович, Случанин, Турі-
вець, Полочанин, Бобруйко. Іноді така характеристика була більш широкою в регіональному 
сенсі: Литвин, Литвинович, Литвинчик, Литвак.

Міста Білорусі та Великого князівства Литовського взагалі були центрами відносно ве-
ликих територіально-земляцьких спільностей (у межах відповідних повітів, князівств, воє-
водств). Міські етнікони (урбоніми) були широковідомі й часом поширювалися на населен-
ня всього земляцтва. Цей процес відбивав зміцнення соціально-економічних, політичних, 
адміністративно-юридичних і навіть внутрішньоетнічних земляцьких зв’язків між міським 
та сільським населенням, яке складалося як із селян і городян, так і шляхти, бояр, зем’ян, 
магнатів та ін. Це зафіксували деякі сучасники на прикладі Полоччини. Відображення цього 
взаємозв’язку проступає в історичному документальному матеріалі, де поняття «волошани» 
і «міщани» об’єднуються (наприклад, «мещаном и волошаном полоцким...»). Тісні земляць-
кі зв’язки населення Полоччини етногенетично сягають ще давніх періодів існування літо-
писних полочан, територіально-земляцький рівень організації яких зміцнювався політич-
ним фактором існування в IX–XIII ст. самостійного князівства – землі, пізніше (до середини 
XVI ст.) – збереженням автономії в складі Великого князівства Литовського. Земляцький етні-
кон «полочани» охоплював як православне, так і католицьке населення Полоцька (з цих двох 
конфесій на виборні міські посади в Полоцьку обирали райців, лавників, війтів, бурмістрів).

Земляцька самосвідомість була властива білоруському просвітителю Ф. Скорині, який пос-
тійно підкреслював своє походження з Полоцька. Ще на початку свого творчого шляху в 1504 
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році в Краківському університеті він був записаний як «Франциск Лукич з Полоцька». У своїх 
виданнях 1517–1522 років він також постійно називає себе «сином із Полоцька», «з Полоцька 
града славного», «сином зі славного града Полоцька». Земляцькі спільності феодальних часів 
становили складний тип етносоціальної організації населення не лише в східнослов’янських на-
родів, але навіть і в усіх європейських. Не буде помилкою твердити, що білоруська народність 
формувалася власне із сукупності земляцьких об’єднань, кожне з яких ще з давньоруських часів 
становило осібну потестарно-субетнічну спільність зі своєю певною соціальною структурою, 
своїми особливостями мови, культури і самосвідомості. Тому не випадково, що в XIV–XVIII ст. 
земляцькі етнікони (як форми місцевої самосвідомості) були доволі стійкими та репрезентатив-
ними як у Великому князівстві Литовському, так і за його межами.

Процеси консолідації населення в ширшому, ніж земляцтва, масштабі можна реконстру-
ювати на підставі самовизначення різних груп населення Білорусі за допомогою назв із ко-
ренем рус- (руські, русини) і литвини. Співвідношення цих назв упродовж XIV–XVIII ст. було 
різним і складним. Уже в XII–XIII ст. руськими, русичами, русинами, руссю в літописах назива-
лося населення майже всіх великих міст Білорусі, у тому числі Полоцька, Вітебська, Заславля, 
Берестя, Турова, Пінська, Мінська, Городні, Новогродка та ін.

Ареал назв із коренем рус- окреслювався переважно східними й центральними землями 
Білорусі, був тісно пов’язаний із поняттям «Русі», «Руської землі», а відповідно і з православ’ям. 
Носіями етнонімів із коренем рус- були переважно східні слов’яни. Однак, як і в попередні часи, 
деякі представники неслов’янського населення, що прийняли православне віросповідан ня, 
так само називалися русинами, руськими і т. д. Залежно від цього ареал самовизначень із 
коренем рус- поширювався на землі, де проживало православне населення різного етнічного 
походження, як було, наприклад, у Латгалії, на Підляшші, в Аукштайтії. У той же час ця назва 
поширювалася серед інших східнослов’янських народів (великоросів і українців), що взагалі 
значно розширило ареал конфесійних макроетнонімів із коренем рус- відповідно на схід, пів-
ніч і південь від земель Білорусі.

Певну роль у стабільному збереженні назв «Русь» і «руські» на землях Білорусі відіграв 
той факт, що інші «руські» землі Великого князівства Литовського (Україна) відійшли в дру-
гій половині XVI ст. під юрисдикцію Польського королівства, тоді як білоруські області за-
лишилися в складі «литовської» частини Речі Посполитої. Вірогідно, що різні «кольорові» 
(Біла, Чорна, Червона) та інші диференціальні (Велика, Мала) назви Русі, які існували з 
давніх часів, теж відбивали певну смислову різницю в етнічній і етногеографічній неодно-
рідності загального поняття «Русь».

Різні групи населення в той час усвідомлювали свою етнічність неоднаково. Етнічна само-
свідомість узагалі найбільш чітко, концентровано проявляється в процесі контактів між пред-
ставниками різних етносів – на етнічному порубіжжі, в іноетнічному середовищі, у містах із 
поліетнічним населенням, тобто там, де виникає можливість міжетнічного порівняння. У гомо-
генних, однорідних зонах розселення певних груп народу їхня етнічна самосвідомість знижена, 
неактуальна і часто замінюється іншими, нейтральними формами самосвідомості (наприклад, 
«валашане», «тубильцы», «тутэйшыя» і т. д.). Це ж стосується й етнічних визначень з боку сусідів, 
які часто не збігаються із самовизначенями. Так, у політичних цілях і залежно від процесів влас-
ного етноутворення в росіян, українців і білорусів була сформована досить чітка диференціа ція 
населення на рівні самосвідомості і самовизначення. Представники кожного з цих етносів вва-
жали «руським» лише свій народ, а сусіда визначали іншими етнічними формами. Наприклад, 
росіяни та українці називали білорусів литвинами, а білоруси їх – новгородцями, псковичами, 
московитами; українців – волинянами, подолянами, черкасами та ін.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



25

Історіографія проблеми етногенезу народу

Назва «литвини» для білорусів виступала насамперед у сенсі політоніма (визначення 
державного підданства). У певному сенсі вона відображала найбільш широкий рівень кон-
солідації всього білоруського народу, а також його інтеграцію з литовцями-аукштайтами, які 
використовували також це визначення. Державно-територіальна назва «литвини» охоплюва-
ла в XIV–XVII ст. майже всі землі Білорусі, поширювалася на представників різних напрямів 
і відгалужень християнства. Однак найбільш стабільно побутувала серед білоруських жи-
телів прикордонних земель з Литвою, Україною і Росією, а також у зонах мішаного балто-
слов’янського населення. Литвинами з другої половини XVI ст. стабільно вважали себе і пред-
ставники привілейованих феодальних кіл Великого князівства Литовського, іноді незалежно 
від віровизнання та етнічного походження. Такий узагальнений характер назви «литвини» 
зумовлював іноді виникнення складних самовизначень, як-от: «литвины руского роду», «лит-
вин руский по паходжаню», «родом он литвин латыш...», «литвины кгреческого закону люди», 
«по нацыянальнасці ліцвін, родам паляк» («nationale Lituaus, gente Polonus), «рускія князі 
літоўскага роду». Альтернативні форми самовизначення з коренем рус-, які пов’язувалися спо-
чатку з православ’ям, з кінця XVI ст. почали стосуватися й уніатів (католики називали в той 
час уніатство «руською вірою», а великороси – «білоруською вірою»).

У кінці XVI – XVII ст. в таких складних етнічних визначеннях дедалі частіше починає 
траплятися назва «білорусці», «литвини білорусці». Так, в офіційних документах Москов-
ської держави XVII ст. дуже часті записи, що жителі частини центральних і східних земель 
Білорусі «на Москве ... при роспытах ... сказались литвинами белорусцами», «белорусами 
пашенными мужиками из Литвы», «віцебчанін беларусец пасадскі чалавек» і т. д. «Білорус-
ці» того часу – це переважно жителі літописної Білої Русі, локалізованої в Полоцькому, Смо-
ленському, Вітебському, Мстиславському і частково Мінському воєводствах. Відомі також 
випадки, коли «білорусцями» називалися жителі західних білоруських земель, наприклад, 
«беларусец Лідскага павету».

Аналогічно етнічному самовизначенню «білорусці» з XVII ст. у великій області басейну 
Прип’яті поширюються назви «палешукі», «палешчукі», «полышчукы», пов’язані з відомим 
іще з XIII ст. топонімом Полісся. На жаль, зовсім не відомі історичні документи до XVII ст., 
де траплялися б назви палешукі чи палешчукі, які застосовувалися для визначення жителів 
Білоруського Полісся. Один із перших документів, де відзначено назву «палешукі», стосується 
до XVII ст., і тільки в джерелах XVIII–XIX ст. цей етнонім досить поширений. За цими доку-
ментами відомо, що самовизначення «полешукі» було характерне насамперед для сільського 
населення, яке розмовляло поліськими говірками, а в середовищі білоруськомовних жите-
лів і привілейованих станів замінювалося назвами «руські», «русини» або «литвини», «поля-
ки». З боку українських поліщуків усе населення Білоруського Полісся, що жило на північ від 
кордону Великого князівства Литовського та Польського королівства, також визначалося як 
«литвини». 

Так само, як землі Білої Русі, що були контактними територіями між білорусами та ро-
сіянами, Поліська область (Полісся) була зоною контактів білорусів і українців. Тому не 
випадково назва «полешукі» прикладалася як до частини жителів Південної Білорусі, так 
і до суміжних частин українців, що проживали на Поліссі. Те саме можна сказати і про за-
хідні райони Білорусі та Східної Литви, де функціонували загальні топонім «Литва» і назва 
«литвини» (в етнографічному сенсі) і де спостерігаємо аналогічну ситуацію взаємодії біло-
руського та литовського населення. Виникнення самостійних етнонімів і топонімів у при-
кордонних областях (з мішаними формами етновизначальних ознак) дає підстави вважати 
їх історико-етнографічними регіонами.
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Поширення в історико-етнографічних регіонах певних форм етнонімів і окремої само-
свідомості свідчить про дію там процесів, характерних для субетнічних спільнот, що форму-
ються так само, як і етноси (однак у більш вузьких демографічних, етнографічних, мовних 
та інших межах). У Білорусі наприкінці XVI – XVII ст., до речі, як і дещо раніше, усе це було 
характерно, принаймні для трьох великих географічних регіонів – Наддніпрянської  і  Над-
двінської  Білої Русі, Надніманської й Надвілейської Литви і Полісся та Надприп’яття. Усі 
з перерахованих вище топонімів із відповідними (відтопонімними) формами самовизна-
чення й самосвідомості, особливостями культури, мови і т. д. не обмежувалися кордонами 
Білорусі (у сучасному стані), а стосувалися також суміжних територій, населення яких ха-
рактеризувалося схожими рисами основних етновизначальних ознак.

Процеси, які об’єднували населення цих областей, були пов’язані із загальною етноге-
нетичною спадщиною або з тенденціями загальнодержавної – у межах Великого князівства 
Литовського – інтеграції.

Основним результатом дії комплексів соціальних, політичних, економічних та інших 
об’єднавчих процесів XIV – першої половини XVII ст. стало формування самостійної біло-
руської етносоціальної спільності феодального типу, з повною соціальною структурою, роз-
виненою державно-потестарною системою, цілісним і компактним ареалом розселення 
людності, своєрідною мовою, поліконфесійною структурою, єдиною поліетнічною, за фор-
мою «литовською», самосвідомістю, доповненою різними локальними самовизначеннями, 
одним із яких був етнонім білорусці (рідше білоруси), поширений у той час переважно в 
східних і центральних районах Білорусі.

У наступних розділах і главах монографії, що стосуються періодів другої половини XVII – 
XVIII, XIX й ХХ ст., автори періодично зверталися до питання еволюції етнічної самосвідомості 
білорусів. Відзначено поступове географічне й демографічне розширення ареалу назви «біло-
руси» і перетворення її з локальної етнічної назви в справжній етнонім – назву всього народу. 
На першому рівні ієрархічної структури етнічної самосвідомості, як наголошено в моногра-
фії, тепер міцно утримується етнонім «білоруси». У висновку дослідження підкреслено, що 
в 1990-х роках назва «білоруси» набула ширшого змісту. Вона не тільки усталилася як назва 
білоруської етнічної спільності, а й стала позначати також білоруську політичну спільноту, до 
якої входять як білоруський етнос, так й інші етнічні спільності Республіки Білорусь. 

Останнім виданням, у якому розглянуто проблему етногенезу й етнічної історії білору-
сів, став черговий том «Білоруси. Т. 10. Слов’янські етнокультурні традиції» (Мінськ, 2007). 
Спеціальний розділ «Етногенетичні корені слов’янських етнокультурних традицій» при-
свячений найдавнішим етапам етногенезу слов’ян та їхній прабатьківщині, розселенню на 
землях Білорусі, характеру взаємин із автохтонним населенням.

Комплексний порівняльний аналіз даних різних наук свідчить, що перші безсумнівно 
слов’янські пам’ятки празько-корчацької археологічної культури з’явилися на землях Бі-
лорусі (Центральне Полісся) і в суміжних областях української Волині в VI–VII ст. Пошук 
більш давніх слов’янських або праслов’янських коренів у археологічних культурах Білору-
сі першої половини І тис. н. е. досить проблематичний. Є деякі підстави для твердження 
про праслов’янську етнічну належність зарубинецької, київської, колочинської та деяких 
інших культур переважно Південної Білорусі, проте безпосередньої і прямої типологічної 
наступності між ними і культурою типу Корчак не простежено, що було наслідком мігра-
ційних процесів IV–V ст. – Великого переселення народів із Північно-Західної Європи через 
польські, білоруські та українські землі на південь у Наддунав’я. У цьому регіоні архео логи 
визначили місцевий варіант ранньослов’янської археологічної дзєдзіцько-суківської культу-
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ри, етнічно спорідненої з празько-корчацькою, а також празько-пеньківською (землі Укра-
їни) і пшеворською (територія Польщі). Узагалі ареал ранньослов’янських культур охоп-
лював у VI–VII ст. велику територію від Вісло-Одерського межиріччя (на заході) до Волині 
та Прип’ятського Полісся (на півночі), басейну Середнього Дніпра (на сході), Карпат і ліво-
бережжя Середнього Дунаю (на півдні). 

Для етнічного визначення давнього слов’янського населення цього регіону в писемних 
джерелах того часу вживані назви «венеди», «склавіни» («склавени») і «анти», зафіксовані 
переважно в порубіжних районах контактів слов’янських угруповань з іноетнічним насе-
ленням. Назва «венеди» збереглася в різних лексичних формах до нашого часу як наз ва де-
яких слов’янських народів (чехів, словенців, росіян) з боку германських і прибалтійських, 
зокрема фіно-угорського, народів. Імовірно, ця назва була найдавнішим етнонімом 
праслов’янських племен першої половини І тис. н. е. Проте історично більш стійкою вияви-
лася назва «словени», яка вже у VIII–X ст. була найбільш типовою і загальною для визначен-
ня майже всіх слов’янських спільностей (у візантійських писемних джерелах Х ст. стосовно 
білоруських земель згадано, наприклад, ранньодержавні утворення – Славінії кривичів та 
дреговичів).

Під натиском войовничих сусідів у VII ст. словени почали мігрувати з Наддунав’я на пів-
день, захід і схід Європи, у тому числі на землі Білорусі, які були колонізовані їхніми нащад-
ками протягом VI–IX (Х) ст., у результаті чого етнічний склад населення, його етнокультурні 
й мовні характеристики істотно змінилися. Історична пам’ять про Дунайський етап життя 
давніх предків білорусів словен збереглася в літописах, історичних переказах, фольклорі, 
власних географічних назвах (особливо гідронімах) Білорусі до нашого часу.

Основні аспекти дослідження проблеми походження білорусів можна підсумувати в та-
кий спосіб. Перший аспект орієнтований на визначення витоків та причин виникнення осо-
бливостей культури, мови, самосвідомості білорусів. Другий – характеризується спробами ви-
явлення етнічних, соціально-економічних і політичних процесів, які привели до формування 
білоруської народності. Ще один аспект вивчення проблеми стосується більш давніх етапів 
як східнослов’янського, так і спільнослов’янського етногенезу. Наукові розроб лення в меж-
ах цього аспекту дають змогу виявити ті етнічні ознаки, які з минулих часів до сьогодення 
зближують і ріднять білорусів з усіма слов’янськими народами й насамперед – з росіянами та 
українцями. Подальший розвиток цих теоретичних положень і напрямів, комплексний підхід, 
накопичення нового матеріалу, розроблення нових методів і методик забезпечать ґрунтов-
ність і науковість розв’язання проблем етногенезу й етнічної історії білоруського народу. 
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ОЛЕКСАНДРА ГУРКО

БІЛОРУСЬКА	ЕТНОЛОГІЯ	В	ХХІ	СТОЛІТТІ:		
ПРОБЛЕМИ	І	ПЕРСПЕКТИВИ

У артыкуле даецца агляд даследаванняў у галіне беларускай этналогіі ў пачатку ХХІ стагоддзя. 
Аналізуюцца навуковыя праблемы, якія даследуюцца сучаснымі беларускімі этнолагаміі – вызначэнне ролі 
этнічных традыцый у развіцці сучаснай беларускай культуры; выяўленне этнакультурных асаблівасцей 
беларускіх рэгіёнаў і папулярызацыя энакультурнай спадчыны для турыстычнай дзейнасці; маніторынг 
этнаканфесіянальных працэсаў; выяўленне механізмаў этнічнай  адаптацыі мігрантаў у Беларусі; складан-
не зводу сучаснай этналагічнай тэрміналогіі і шэраг іншых праблем.

During the 1990s, the NAS Belarus Institute of Art Criticism, Ethnography and Folklore of K. Krapivy  began 
studies in ethnology. The beginning of the ХХІ century has put forward a number of important problems with not 
only a theoretical, but also an applied value. Among the major problems are the definition of a role and value of 
ethnic traditions in the development of modern Belarusian culture; the discovery of ethnic and cultural specifics of 
the regions of Belarus, and popularization of the Belarusian ethnic and cultural legacy for tourist activity; also 
important are the monitoring of ethnic and religions processes, study of mechanisms of ethnic adaptation of 
migrants in Belarus, the creation of a system of modern ethnological terminology, and a number of other problems 
which are being studied at the present stage. Ethnology has already passed the stage of formation in Belarus, and 
now it is possible to talk about the beginning of its stage of its development.

Етнологія (грец. ἔθνος, народ + логос: учення, наука) – наука, яка вивчає народи світу. 
Як наукова дисципліна вона виникла наприкінці XVIII ст. У початковий період у ході ет-
нологічних досліджень розроблялися механізми управління народами, які населяли коло-
нії європейських держав, що зумовило необхідність існування цієї науки. У ХХ ст. етнологи 
проводили аналіз матеріалів, зібраних раніше, виконували порівняння і протиставлення 
різних культур, систематизацію відомостей, розробляли методологію досліджень. У СРСР 
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дослідженням народів займалася наука етнографія, яка була обмежена описуванням окре-
мих етносів через прямий контакт із їхньою культурою. Етнологічі дослідження в радян-
ський період майже не проводили, оскільки розуміння прогресу в суспільстві було пов’язано 
більше із соціальними та політичними процесами, аніж з етнічними. 

Етнічні проблеми повною мірою виявилися в період розпаду СРСР: зростання етнона-
ціоналізму та міжетнічні конфлікти йшли поряд зі створенням нових держав. Необхідність 
контролю за цими процесами стала причиною їх етнологічного дослідження та моніторингу. 

Відомості численних польових етнографічних досліджень ХХ ст., накопичені в Інституті мис-
тецтвознавства, етнографії та фольклору ім. Кандрата Крапіви, дозволяють скласти уявлення 
про особливості етнічного середовища, демографічних, конфесійних, мовних і соціальних про-
цесів, етнічної самосвідомості міського та сільського населення Білорусі. У 1990-х роках в ІМЕФ 
ім. Кандрата Крапіви розпочалися дослідження в галузі етнології. Очільником етнологічних до-
сліджень у Білорусі був член-кореспондент НАН Білорусі В. Бондарчик, його наступниками – член-
кореспондент НАН Білорусі М. Пилипенко і член-кореспондент НАН Білорусі О. Локотко.

Початок XXI ст. поставив перед білоруськими етнологами низку важливих проблем, які 
мають не тільки теоретичне, але й прикладне значення. Серед найважливіших проблем – ви-
значення ролі етнічних традицій у розвитку сучасної білоруської культури; виявлення етно-
культурних особливостей білоруських регіонів і популяризація етнокультурної спадщини для 
туристичної діяльності; моніторинг етноконфесійних процесів; виявлення механізмів етніч-
ної адаптації мігрантів у Білорусі; укладання сучасної етнологічної термінології та ряд інших 
проблем, що вивчають білоруські етнологи на сучасному етапі. 

Одним з перших етнологічних досліджень, розпочатих у 1990-х роках, була робота, при-
свячена створенню атласу «Народы Беларусі» (науковий керівник член-кореспондент НАН 
Білорусі В. Бондарчик). Було проведено значну роботу, в основі якої лежав аналіз і система-
тизація даних перепису населення Білорусі більш ніж за 100 років (1897–1999). Було зібрано 
і систематизовано етноконфесійні відомості про населення Білорусі. Дане дослідження було 
продовжено в 2000-х роках під керівництвом члена-кореспондента НАН Білорусі М. Пилипен-
ка. За даними перепису населення 1999 року в Білорусі 81 % жителів відносили себе до біло-
русів, а решта 19 % представляли понад 140 етносів, найбільші з яких – росіяни (1142 тис., 
11 %), поляки (395,7 тис., 3,9 %), українці (237 014 тис., 2,4 %), євреї (0,3 %), татари (понад 10 
тис.), вірмени (понад 10 тис.), цигани (близько 10 тис.), литовці (понад 6 тис.), азербайджан-
ці (понад 6 тис.), німці (понад 4 тис.), молдавани (понад 4 тис.), грузини (близько 3 тис.). 
Спираючись на ці дані, етнологи ІМЕФ ім. Кандрата Крапіви, спільно з апаратом Уповноваже-
ного у справах релігій і національностей Ради Міністрів Республіки Білорусь у 2008 році під-
готували науково-популярне видання про етнічні спільноти, які проживають у Білорусі, їхні 
етнокультурні характеристики, внесок у розвиток культури білоруського народу. Мета цього 
видання – не тільки популяризувати наукові знання про етнокультурні процеси, які відбува-
ються в нашій країні, але й сприяти формуванню толерантності, громадянської свідомості 
жителів Білорусі. 

За результатами перепису 2009 року заплановано підготувати атлас «Этнічныя суполь-
насці Беларусі», у якому буде вміщено огляд динаміки етнічних і конфесійних процесів за 
минулі 30 років. Колективна робота білоруських етнологів повинна дати уявлення про всі 
етнічні групи, які проживають у Білорусі, динаміку їх розселення на білоруських землях, 
демографію, особливості матеріальної (житло, одяг, традиції харчування, господарські за-
няття), соціальної (сімейні відносини, громадські традиції) і духовної (свята, вірування) 
культури. Ця інформація є виключно важливою для з’ясування вектора розвитку етнокон-
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фесійної структури Білорусі, закономірностей, що намітилися в період масштабних суспіль-
них і політичних трансформацій. 

У світлі процесів глобалізації, які відбуваються нині, та пов’язаному з ними нівелюван-
ням етнічних особливостей окремих народів, поширенням сурогатної поп-культури, вик-
лючно важливою в XXI ст. стала проблема збереження і розвитку самобутньої білоруської 
культури. Ґрунтовні роботи, присвячені дослідженню білоруського народу, було розроблено 
етнологами наприкінці ХХ ст. У 1999 році В. Бондарчик опублікував узагальнювальну ро-
боту, присвячену 200-річній історіографічній спадщині білоруської етнології. У 2001 році 
етнологи М. Пилипенко, І. Чаквін, Г. Касперович завершили дослідження з проблеми по-
ходження та етнічної історії білоруського народу, опубліковане в історико-етнологічній 
узагальнювальній серії «Беларусы. Т. 4. Вытокі і этнічнае развіццё». У цій роботі зазначені 
суттєві закономірності, пов’язані з отриманням білорусами державності на початку 1990-х 
років. Так, подано формування нових форм етнічної ідентичності: відбулося активне по-
ширення політоніма «білоруси», коли не лише етнічні білоруси, але й представники інших 
етносів, які є громадянами білоруської держави, стали вважати себе білорусами. 

Подальші дослідження етнокультурного розвитку білоруського народу на початку XXI ст. 
були значною мірою зумовлені інноваційними завданнями включення етнічних традицій у 
розвиток сучасної білоруської культури. Необхідність збереження культурної спадщини, а 
також уведення її у сферу туристичної діяльності стала суттєвим чинником для досліджень 
О. Локотко, який опублікував такі роботи: у 2002 році – «Историко-культурные регионы Бе-
ларуси»; у 2005 році – «Топография природноценных территорий и историко-культурного 
ландшафта Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта»; у 2006 
році – «Историко-культурные ландшафты Беларуси». На основі проведених досліджень у 
2007–2008 роках колективом авторів під керівництвом О. Локотко разом з Міністерством 
спорту і туризму Республіки Білорусь було розроблено маршрути і рекомендації з організа-
ції туризму на території Білорусі. 

Починаючи з 2004 року, науковий колектив під керівництвом О. Локотко проводить 
спільну роботу з Національним Банком Республіки Білорусь із випуску пам’ятних монет, 
які популяризують білоруські етнічні сюжети і символіку. Було розроблено серії монет 
«Святы і абрады беларусаў», «Сямейныя традыцыі славян», підготовлено серію «Промыслы і 
рамёствы беларусаў». У 2009 році вийшла остання, восьма, монета, присвячена Спасу – дню 
освячення фруктів та зерна нового врожаю.

Необхідністю розвитку білоруського суспільства на сучасному етапі було продиктовано 
дослідження сімейних та громадських традицій білорусів. У 2001 році етнологи Г. Курило-
вич, Л. Ракова, Т. Кухаронок опублікували узагальнювальну роботу «Беларусы. Т. 5. Сям’я», 
де подано системний огляд білоруських етнічних традицій в організації та функціонуванні 
сім’ї. У 2002 році етнологи ІМЕФ ім. Кандрата Крапіви Є. Гурко, І. Чаквін, Г. Касперович, Т. Ку-
харонок, В. Белявіна, Л. Ракова, В. Батяєв опублікували ґрунтовну фундаментальну працю 
«Беларусы. Т. 6. Грамадскія традыцыі», у якій розглянуто традиції державних, професійних, 
календарних і християнських свят, громадські форми використання вільного часу, форми са-
моврядування, звичаєве право і судову систему, громадські об’єднання. 

Дослідження сімейних традицій білорусів, які проводили етнологи ІМЕФ ім. Кандрата Крапі-
ви в 2000-х роках, стали основою для реалізації Президентської програми «Дзеці Беларусі». У ході 
реалізації цієї програми виконуються етнологічні роботи на здобуття ступеня доктора історичних 
наук «Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусаў ХІХ–ХХ стст.» (Л. Ракова), «Развіццё 
гарадской сям’і беларусаў у ХХ – пач. ХХІ стст.» (І. Калачова). 
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Усі ці дослідження стали основою для здійснення окремого інноваційного проекту науко-
вих досліджень «Традыцыі народнай культуры ў адраджэнні сяла» (науковий керівник О. Гур-
ко). Даний проект затверджено до виконання Президією НАН Білорусі в 2006 році з метою 
виявлення позитивного народного досвіду, важливого для культурного розвитку білорусь-
кого села, і для підтримки реалізації Державної програми відродження та розвитку села на 
2005–2010 роки. Етнологи і фольклористи провели дослідження з духовної, сімейної, соціаль-
ної культури сільського населення, житлово-господарського середовища, традицій харчуван-
ня, вірувань. Було вивчено позитивний досвід свят і обрядів тваринницького і землеробського 
циклів, які нині відновлюються в господарствах Білорусі. Проведено дослідження побуту су-
часної сільської родини, визначено позитивні напрямки розвитку народної педагогіки, вивче-
но народні традиції харчування, традиційні способи консервації продуктів. Враховуючи ви-
щевикладене, науковці дійшли висновків, що зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, 
пов’язані з економічною модернізацією та соціально-політичними перетвореннями, мають 
значний уплив на традиційну і сучасну сільську культуру. Зростання освітнього і культурного 
рівня населення в країні, розширення діапазону суспільної та культурної діяльності сільського 
населення впливають на саморегуляцію суспільних відносин. Деякі традиційні форми відно-
син у сільському середовищі є стабільними і зберігаються тривалий час, як наприклад, тради-
ційні звичаї «толока», «сябрина». Інші традиції вимагають підтримки та відродження. Резуль-
тати досліджень і рекомендації для органів культури та управління опубліковано в 2008–2009 
роках у циклі статей газети «Беларуская Ніва». 

Етнічний досвід білоруського народу є важливим чинником для розвитку сучасної 
духов ної культури. Здійснюючи огляд досліджень духовної культури білорусів, варто заува-
жити на вивченні проблеми взаємозв’язку білоруських духовних традицій і традицій інших 
слов’янських народів. В умовах процесу нівелювання культурних особливостей, що йде по-
ряд із глобалізацією, дуже важливо зберегти етнічну ідентичність на рівні усвідомлення не 
тільки належності до власної культури, але й до культури, яка пов’язує споріднені слов’янські 
народи. Збереження цієї ідентичності має стратегічне значення, оскільки визначає умови 
існування білорусів та інших слов’янських народів у майбутньому. Дослідженням проблеми 
взаємозв’язку білоруських духовних традицій і традицій інших слов’янських народів займа-
ються етнологи І. Чаквін, Є. Гурко, Т. Кухаронок. Результати їхніх досліджень опубліковано 
в серії «Беларусы. Т. 10. Славянскія этнакультурныя традыцыі». 

Багатотомна історико-етнологічна узагальнювальна серія «Беларусы», що охоплює всі 
найважливіші сфери життєдіяльності і культури білоруського народу в діахронному й тема-
тичному аспектах, є комплексним дослідженням особливостей культури та побуту білору-
сів i їхнього місця в загальному руслі культурно-історичного розвитку слов’янських народів 
від давніх часів до наших днів. Авторський колектив десятитомної серії «Беларусы» в 2009 
році нагороджено премією Президента Республіки Білорусь «За духовне відродження»: «За 
активну подвижницьку діяльність у гуманітарній сфері, спрямовану на розвиток прогре-
сивних художньо-моральних традицій, що сприяють встановленню духовних цінностей, 
ідей дружби і братерства між людьми різних національностей і віросповідань». Логічним 
завершенням серії стало видання в 2009 році колективної монографії «Беларусы. Сучасныя 
этнакультурныя працэсы», у якій на основі величезного польового та фактологічного ма-
теріалу здійснено огляд сучасних етнокультурних процесів, відображено роль держави в 
управлінні цими процесами. 

Наприкінці ХХ – на початку XXI ст. в Білорусі відбуваються процеси відновлення конфе-
сійної структури суспільства. Нині близько 50 % населення республіки є віруючими. У Біло-
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русі діють релігійні організації 25 конфесій і релігійних напрямів. Співіснування різних кон-
фесій є продовженням історичної традиції віротерпимості, характерної для білоруського 
населення ще із середньовічних часів. Міграційні процеси, які стали причиною залюднення 
в середньовіччі білоруських земель компактними групами татар, євреїв, поляків, росіян, 
дали білоруському суспільству досвід вирішення проблем в етноконфесійній сфері. У 1992 
році було прийнято Закон Республіки Білорусь «Про свободу віросповідань та релігійні ор-
ганізації»; у 2002 році до нього внесено зміни і доповнення. Законодавство проголосило 
свободу релігійних об’єднань, гарантуючи всім громадянам однакові права, незалежно від 
релігійної належності. У Законі підкреслена можливість співробітництва держави з конфе-
сіями, які здійснили значний внесок в історичний розвиток і становлення духовних, куль-
турних і державних традицій білоруського народу (православна, католицька, лютеранська, 
іудейська, мусульманська).

Стрімке зростання релігійності населення республіки протягом двадцяти років ставить 
перед дослідниками-етнологами нові завдання, пов’язані з вивченням таких проблем, як 
взаємозв’язок між конфесійною належністю й етнічною ідентичністю, значення релігійних 
традицій у трансляції етнічного досвіду, проблеми нових релігій, релігійна толерантність 
та ін. Дослідженням конфесійної історії, етноконфесійної структури суспільства, релігій-
них свят і традицій, проблем нових релігій у 2000-х роках займаються етнологи О. Гурко 
(Верещагіна), О. Гурко, І. Чаквін, Г. Касперович, В. Шейбак, А. Марун. О. Гурко є автором 
монографії «Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи», 
опубліко ваної 2006 року. У цій роботі на основі конкретних етнологічних матеріалів, ре-
зультатів соціологічних досліджень розглядаються закономірності появи і поширення но-
вих релігій у Республіці Білорусь, уплив віровчення і релігійної практики послідовників 
ряду нових релігій на формування моделей їхньої поведінки.

У 2009 році опубліковано науково-популярне видання О. Верещагіної (Гурко) «Празд-
ники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси». У цій роботі наведено огляд христи-
янських обрядів, свят і таїнств, які мають відмінності в канонічному трактуванні кожної з 
трьох основних конфесій (православної, католицької і протестантської), але за тисячоліття 
існування на білоруській землі стали частиною її історії та культури, а також набули особли-
востей, пов’язаних з білоруською народною традицією. Опубліковані роботи, присвячені 
дослідженню релігійних традицій, містять також рекомендації органам державного управ-
ління, закладам освіти.

Поліетнічна структура білоруського суспільства є результатом взаємопроникнення і пе-
реплетення культурних елементів білоруського народу та інших етнічних груп. Кожна з них 
має свою історію появи на білоруських землях, формування культурних особливостей за пері-
од свого існування і свій характер взаємин з іншими етнічними групами та білоруським етно-
сом. Для розуміння сучасних етнокультурних процесів у білоруському суспільстві необхідни-
ми є знання процесів становлення та розвитку культури тих етнічних груп, які вкорінилися на 
білоруській землі і мають тривалі зв’язки з білоруською історією та культурою. Дослідження 
історії етнічних груп на білоруських землях і їхніх культурних особливостей (в одязі, житлі, 
традиціях харчування, предметах побуту, віруваннях, сімейних відносинах, фольклорі тощо), 
взаємовпливів традиційних елементів культури білорусів і представників інших етнічних 
груп, сучасний стан міжетнічних і міжконфесійних відносин – усі ці проблеми стали темою 
фундаментального дослідження співробітників відділу народознавства ІМЕФ НАН Білорусі 
в 2006–2010 роках (Є. Гурко, Г. Касперович, І. Чаквін, В. Шарай, В. Белявіна, Т. Кухаронок, 
Г. Курилович, М. Михайлець, В. Шейбак, Ю. Унукович). Воно має назву «Традыцыі народнай 
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культуры этнічных супольнасцяў Беларусі: гісторыя, сучасны стан і перспектывы развіцця» 
(керівник – член-кореспондент НАНБ М. Пилипенко). Етнологи вивчають формування та 
еволюцію традицій матеріальної, соціальної і духовної культури етнічних спільнот Білорусі; 
взаємозв’язок національних культур Білорусі; аналізують сучасний стан традицій народної 
культури населення Білорусі; виявляють перспективи розвитку сучасних традицій народної 
культури етнічних спільнот (білоруської, російської, української, польської, литовської, єв-
рейської, татарської, циганської та ін.).

У ході дослідження традиційної матеріальної і духовної культури етнічних спільнот Білору-
сі за матеріалами статистичних даних, літературних, архівних, історичних джерел, польових 
етнографічних досліджень було зазначено основні тенденції еволюції, особливості розвитку, 
наголошено, що етнокультурні традиції всіх етнічних спільнот Білорусі завжди перебували в 
тісній взаємодії і піддавалися взаємним упливам. У топоніміці, системі комунікацій та роз-
селення, у народному житлі, забудові двору і садиби, в естетичних уявленнях про життєвий 
простір, у харчуванні, одязі білорусів, росіян, українців збереглося багато спільних рис, які 
походять з давньої східнослов’янської етнічної спільноти, а також і сформованих у результаті 
взаємодії, інфільтрації елементів культури білоруського та інших народів. У ході дослідження 
сімейних традицій етнічних спільнот Білорусі виявлено збереження специфічних рис у тради-
ційній сім’ї росіян, українців, поляків, татар та ін. Встановлено, що кожна історична епоха на-
кладала свій відбиток на типи, структуру, функції сім’ї, внутрішньосімейні відносини, а також 
на взаємодію сім’ї з певним типом суспільства. Було виконано комплексний порівняльно-іс-
торичний і порівняльно-географічний аналіз демографічної динаміки етнічних груп.

Найстійкіше протягом другої половини ХХ ст. традиційні сімейні відносини зберігалися 
переважно в поляків, татар, євреїв, росіян-старообрядців і циган завдяки впливу релігійних 
традицій – католицизму, ісламу, іудаїзму, старообрядництва і дохристиянських вірувань – 
на сімейні традиції представників зазначених груп. Це сприяло збереженню етноконфесій-
них сімейних традицій, передусім в обрядовості (весільні, похоронні ритуали, сімейні свя-
та), іноді пов’язаних з обрядовими елементами (святковий або ритуальний одяг, обрядова 
їжа, фольклор тощо), у традиціях соціалізації і виховання дітей, повсякденних сімейно-по-
бутових відносинах.

У сфері духовної культури найстійкішими традиційними компонентами, які переда-
ються нащадкам, є календарні свята й обряди. Зберігаються специфічні риси в організації 
свят, обрядових дій, обрядовій кухні в росіян, українців, поляків, татар, циган, литовців. 
Встановлено, що численність і помітна схожість обрядових явищ і культурних комплексів 
особливо характерна для етноконтактних територій Росії, України та Білорусі, що поясню-
ється загальними східнослов’янськими витоками.

Окрім етнічних груп або спільнот, представлених на території Білорусі тривалий історич-
ний період, в останні десятиліття характерною є поява нових етнічних груп, пов’язаних як із 
трудовою міграцією, так і з міграцією населення з вогнищ конфліктів. Так, за офіційними да-
ними, за перше півріччя 2007 року в республіку прибуло 6 тис. 980 осіб, вибуло 4 тис. 285 осіб. 
Міграційний приріст склав 2 тис. 695 осіб (при цьому численніть населення Білорусі на 1 липня 
2007 року складала 9 млн 698,1 тис. осіб). Зовнішня міграція постає чинником, який компен-
сує природну втрату населення. Ця ситуація вимагає розробки механізмів етнічної адаптації мі-
грантів до умов проживання в Білорусі, їх інтеграції в білоруське суспільство. Необхідно також 
увести систему попередження і регулювання можливих конфліктних ситуацій на етнічному 
ґрунті. З огляду на актуальність проблеми, з 2008 року почали розробляти проект «Вывучэнне 
этнічнай адаптацыі мігрантаў у Беларусі» (І. Чаквін, Г. Касперович, О. Гурко, С. Мілюченков, 
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В. Шейбак, Ю. Унукович; керівник – Є. Гурко). Практичне значення даної роботи, за умов збе-
реження етнокультурних традицій і самобутності білоруського суспільства, – використання на-
укових здобутків для інтегрування в нього представників інших етнічних спільнот, які можуть 
поповнити демографічні, трудові ресурси країни. При цьому необхідно врахувати багатовікову 
практику культурного взаємозбагачення етнічних спільнот країни, зберегти мирні взаємини 
між різними групами населення і не допустити створення етнокультурних анклавів, здатних 
негативно впливати на самобутню культуру і територіальну цілісність Білорусі.

У ході дослідження дійшли висновків, що різниця в адаптаційних стратегіях і подальша 
інтеграція мігрантів у місцеве соціокультурне середовище великою мірою перебувають у 
залежності від їхнього офіційного соціально-юридичного статусу, який визначається дер-
жавними та місцевими органами влади. Вирізняються декілька рівнів етносоціальної адап-
тації цих етнічних груп: юридичний (правовий), господарсько-виробничий (економічний), 
культурно-мовний (комунікативний) і повсякденно-побутовий (міжетнічний).

Проблема міжетнічної взаємодії є важливою для добросусідської спів праці і співісну-
вання із суміжними країнами, братніми народами. У 2000–2004 роках разом з дослідни-
ками Інституту етнології і антропології ім. М. Міклухо-Маклая Російської академії наук 
(Г. Григор’єва, М. Мартинова та ін.) білоруські етнологи (О. Локотко, Г. Касперович) ви-
вчали білорусько-російське пограниччя. Результати спільної роботи були опубліковані в 
колективній монографії «Белорусско-русское пограничье. Этнологическое исследование» 
(2005). Разом з російськими вченими (Інститут етнології і антропології РАН) у 2009 році 
розпочато проект «Диалог культур, религий и идентичностей (на примере Калининград-
ской и Гродненской областей)» (керівник Є. Гурко). Мета останнього проекту – виконання 
комплексного етнологічного аналізу процесів взаємопроникнення і співіснування культур-
них традицій етнокультурних груп у прикордонному регіоні (на прикладі Калінінградської 
та Гродненської областей).

На початку 2000-х років разом зі співробітниками Національної академії наук України про-
ведено дослідження традиційної культури населення Білоруського й Українського Полісся. Було 
виявлено основні закономірності етнокультурних і демографічних процесів на білорусько-укра-
їнському пограниччі, проаналізовано сучасний стан міжнаціональних відносин у регіоні, від-
значено їхню стабільність і позитивну спрямованість. Було визначено напрямки та особливості 
розвитку етномовних процесів, виявлено багатокомпонентність етнічної самосвідомості насе-
лення суміжних білорусько-українських територій, уплив на її розвиток комплексу факторів, у 
тому числі державно-політичного, соціально-економічного, демографічного, культурного, кон-
фесійного. За результатами дослідження підготовлено узагальнювальну роботу щодо етнокуль-
турних процесів на етноконтактних територіях білорусько-українського пограниччя.

Упродовж 2005–2007 років виконано спільний міжнародний білорусько-український 
проект «Етнокультурні процеси на білорусько-українському пограниччі». Керівник теми від 
України – доктор історичних наук, академік НАН України, директор Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України Г. Скрипник. Керів-
ник проекту від Білорусі – доктор історичних наук, доктор архітектури, член-кореспондент 
НАН Білорусі, директор Інституту мистецтвознавства, етнології і фольклору ім. Кандрата 
Крапіви НАН Білорусі О. Локотко.

Ці спільні проекти мали нове продовження. Так, у 2009 році було розпочато спільний нау-
ковий білорусько-український проект «Історико-культурні зв’язки Волинського Полісся і за-
хідних регіонів Білорусі» (2009–2011). З білоруської сторони керівник – член-кореспондент 
НАН Білорусі, директор Інституту мистецтвознавства, етнології і фольклору ім. Кандрата 
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Крапіви НАН Білорусі О. Локотко. Керівник з української сторони – доктор історичних наук, 
академік НАН України, директор Інституту народазнавства НАН України С. Павлюк. Мета 
роботи – дослідження етнокультурних зв’язків та перспектив культурної взаємодії населення 
Волинського Полісся і західних регіонів Білорусі.

Наукові контакти і співпраця білоруських та українських етнологів мають давні тра-
диції, що ніколи не переривалися і поповнювалися новими спільними експедиціями, до-
слідницькими проектами, обміном думками і результатами з основних проблем етнології 
під час спільних зустрічей на симпозіумах, конгресах, конференціях. Так, подібні зустрічі 
недавно відбулися на Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам’яті П. Чубин-
ського, яка була організована Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського НАН України (Київ, 26–27 березня 2009). Результатом спільних наукових 
контактів став спеціальний випуск журналу «Народна творчість та етнографія», присвяче-
ний білоруській етнології (2008. – № 6).

Завершуючи огляд перспективних робіт білоруських етнологів, варто анонсувати наукові 
та науково-популярні видання, присвячені матеріальній культурі, господарським заняттям на-
ших предків. Значний інтерес читачів викликало етнологічне дослідження еволюції жіночого і 
чоловічого костюма в Білорусі, проведене В. Білявіною і Л. Раковою. Два томи, присвячені до-
слідженню цієї проблеми, опубліковано видавництвом «Беларусь» і, незважаючи на великий 
тираж, вони вже стали бібліографічною рідкістю. Тому закономірним було присудження авто-
рам вищої нагороди (Гран-прі) на Республіканському конкурсі мистецтва книги (Мінск, 2008) 
за монографії «Мужчынскі касцюм на Беларусі» і «Жаночы касцюм на Беларусі» (Мінск, 2007).

Ефективні прийоми і методи, які в давнину використовувалися в землеробстві, тварин-
ництві, садівництві, овочівництві, промислах, у наші дні становлять інтерес не тільки для сту-
дентів і всіх, хто цікавиться історією, а й для практиків, які охоче впроваджують народний 
досвід на садибах, дачних ділянках. У 2008 році вийшла монографія Л. Ракової «Гісторыя на 
градках: агародніцтва на Беларусі», присвячена одному з найдавніших занять білорусів – ово-
чівництву. У ній розглянуто особливості обробітку ґрунту, знарядь праці, технології вирощу-
вання і розповсюдження городніх культур у різні історичні часи. Найближчим часом заплано-
вано видання декількох книг, присвячених тваринництву, промислам і ремеслам білорусів.

Перспективними видаються дослідження з розробки й уточнення сучасної етнологічної 
термінології, що має суттєве значення для вироблення методології білоруської етнології, 
для органів статистики і законодавчої системи, розробки навчальних курсів.

Усе сказане свідчить про те, що білоруська етнологічна наука затребувана в білоруській 
державі та суспільстві, оскільки вона ефективно розв’язує нагальні завдання. Етнологія про-
йшла в Білорусі етап свого становлення, і тепер можна говорити про початок етапу її розвит-
ку. В ІМЕФ ім. Кандрата Крапіви в даний час працюють шість етнологів – докторів наук (з 
них – два члена-кореспондента), вісім етнологів – кандидатів наук. Це свідчить про високий 
потенціал білоруської етнологічної науки і визначає перспективність її подальшого розвитку.
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ГАЛИНА КАСПЕРОВИЧ

СУЧАСНІ	ДЕМОГРАФІЧНІ	ПРОЦЕСИ		
В	РЕСПУБЛІЦІ	БІЛОРУСЬ

У артыкуле на матэрыялах перапісаў насельніцтва, статыстычных штогоднікаў разглядаюцца асаблівас-
ці нацыянальнага складу насельніцтва Рэспублікі Беларусь: дынаміка колькасці асноўных 
этнічныхсупольнасцей у навейшы перыяд, натуральны і міграцыйны рухі. Закранаюцца пытанні іх 
адаптацыі.  

This article analyzes the demographics of the Belarusian population based on population censuses and 
statistical yearbook, focusing on quantity dynamics of the main ethnic communities during the newest period, 
both natural and migration-based. Questions of adaptation for these communities are mentioned.
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На етнокультурну палітру Білорусі впливає національний склад населення. Перепис 
людності на 1999 рік засвідчив, що в державі проживають представники 130 національнос-
тей. 95 % від населення держави становлять близькоспоріднені за мовою і культурою біло-
руси, росіяни й українці, які зберігають почуття східнослов’янської єдності, а враховуючи 
поляків (західні слов’яни), частка слов’ян, що підтримує традиційну білоруську культуру, 
зросла до 98,9 %.

Основною етнічною спільнотою республіки є білоруси, які компактно живуть на терито-
рії країни. Згідно з переписом населення від 1999 року серед 10 млн 45 тис. жителів держа-
ви 8 млн 159 тис. становлять білоруси. Із загальної їхньої чисельності 15,5 % проживають у 
Брестській, 13,8 % – Вітебській, 15,9 % – Гомельській, 9 % – Гродненській, 16,5 % – Мінській, 
12,8 % – Могильовській областях і 16,3 % – у м. Мінську. Етнічні білоруси кількісно переважа-
ють у більшості адміністративних районах республіки, за винятком Лідського, Щучинського 
і Вороновського, де становлять відповідно 46 %, 41 %, 11 %. Найбільша їхня частка припадає 
на Столинський (96 %), Копильський, Лельчицький, Івановський райони (по 95 %). Загалом 
вони становлять 82,1 % населення Республіки Білорусь, що характерно як для міст (79,0 %), 
так і сільських поселень (86,3 %) [1, с. 16–45].

Варто наголосити і на кардинальних зрушеннях щодо розселення білорусів у ХХ ст. Якщо 
в 1959 році сім з десяти осіб проживали в сільській місцевості, то 1999 року ситуація зміни-
лася: сім з десяти є міськими жителями, причому кожен четвертий – мешканець Мінська. 
Така обставина істотно вплинула на хід і напрямки етнокультурних процесів. З одного боку, 
мігранти в міста, переважно вихідці із сіл (у 1960–1980-х роках щорічно міськими жителями 
ставали близько 85 тис. осіб), привнесли цілі пласти народної культури, що проявилося в збе-
реженні традицій у сімейних, громадських відносинах, у формах спілкування, обрядовості, 
звичаях, навіть у менталітеті жителів міст. З другого боку, провадилося інтенсивне долучення 
колишніх селян до урбанізованих, переважно інтернаціональних, форм культури, що призве-
ло до послаблення, а іноді девальвації цінностей «материнської» і «батьківської» спадщини [2, 
с. 288; 3, с. 19]. Наслідки цього процесу і нині до кінця неусвідомлені.

На динаміку чисельності й розселення білорусів впливає рівень народжуваності й смерт-
ності, інтенсивність внутрішніх і зовнішніх міграцій, розвиток етнотрансформаційних про-
цесів. Аналіз основних тенденцій і особливостей еволюції природного і міграційного рухів 
виявив, що протягом ХХ ст. збільшення чисельності білорусів у країні відбулося передусім 
завдяки природному приросту й етнотрансформаційним процесам, за винятком останньо-
го десятиліття, адже на тлі загального скорочення населення збільшилася кількість осіб бі-
лоруської національності, насамперед унаслідок міграцій із-за кордону і зміцнення процесів 
внутрішньої консолідації народу.

Нагадаємо, що в післявоєнний період кількість білорусів постійно збільшувалася, однак 
у різні періоди темпи приросту були неоднаковими [1959–1970 рр. – 10,4 %; 1970–1979 рр. – 
3,7 %; 1979–1989 рр. – 4,2 %; 1989–1999 рр. – 3,1 %].

Демографічна ситуація в новітній період (1990 р. – початок ХХІ ст.) – складна і багато-
планова. Її розглядають за двома основними етапами. Перший (1990–2005) охарактери-
зований наростанням усеохопної кризи щодо відновлення народу, поглибленням і поши-
ренням депопуляційних процесів. На другому етапі (2006–2008) виявлено тенденції певної 
стабілізації демографічної ситуації, що пов’язано з поліпшенням соціально-економічного 
розвитку країни, прийняттям низки дієвих заходів з демографічної безпеки.

У міжпереписний період (1989–1999) демографічна ситуація в Білорусі, як і на всьому 
пострадянському просторі, погіршилася. На неї вплинули як чорнобильська катастрофа 
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(збільшення захворювань, пов’язаних з радіоактивним забрудненням, стресами), так і 
глибока криза суспільства, що призвела до різкого падіння рівня життя народу, нищення 
системи охорони здоров’я, зростання безробіття, злочинності, алкоголізму, наркоманії. 
У 1990 році народилося 109 тис. дітей, 1999 року – 68 тис. (на 38 % менше). У 1999 році 
загальний коефіцієнт народжуваності становив 8,4 % проти 14,9 % у 1989 році (з роз-
рахунку на 1 тис. білорусів). Загальні показники народжуваності в сільській і міській 
місцевостях фактично зрівнялися (8,4% і 8,6 %). Дещо вищою була народжуваність у 
Брестській (10,6 %), Гомельській (9,6 %) областях і порівняно низькою у Вітебській 
(8,4 %) області. Найнижчий показник народжуваності зафіксовано в Мінську (3,9 %). 
На народжуваність вплинули структурні фактори (статево-віковий, шлюбність), а та-
кож соціально-економічні, опосередковано змінивши демографічну поведінку людей.

За міжпереписний період зросла і смертність білорусів. У 1999 році загальний її коефіці-
єнт становив 13,5 % (10,5 % у 1989 р.), причому цей показник дещо вищий за середньорес-
публіканський. Як і в попередні періоди, смертність сільського і міського населення співвід-
носилася у відсоткових показниках як 22,6 % і 9,1 %, тобто перевищувала більш ніж удвічі. 
Порівняно кращі дані в Брестській (12,7 %) і найгірші – у Мінській і Вітебській (15,9% і 
15,7 %) областях. Загальний коефіцієнт смертності в столиці був удвічі нижчий за середньо-
республіканський (7,5 %), що можна пояснити молодим і середнім віком людей, які прожи-
вають у Мінську, а також високим рівнем зайнятості, добробуту, забезпеченням медичними 
установами, зокрема високотехнологічними діагностичними центрами. Таким чином, уна-
слідок зниження народжуваності і зростання смертності природний приріст білорусів, як і 
населення республіки, з 1993 року «перейшов» у зменшення населення. У 1990–1999 роках 
воно становило 241 тис. осіб.

Наприкінці 1980-х років під впливом наростання дестабілізаційних процесів у еконо-
міці, політиці, екологічному середовищі, культурних відносинах відбулися значні зміни 
факторів і умов міграції. Системна криза основ суспільства періоду перебудови, міжнаціо-
нальні конфлікти в Середній Азії, Закавказзі, на Північному Кавказі, дискримінаційна по-
літика з боку урядів нових країн Балтії спровокували рееміграцію білорусів, а також іншого 
слов’янського населення, розпочався процес «стягування» білорусів у свою суверенну дер-
жаву. В етнічній структурі міграційного потоку з-за меж республіки питома вага білорусів з 
1990 по 1993 роки зросла від 38,6 % до 47,2 % [4].

Максимальний приплив населення до Республіки Білорусь зафіксовано 1992 року, у на-
ступні роки інтенсивність міграції різко знизилася. За 1989–1999 роки до держави повернуло-
ся понад 15 % білорусів, які проживали за її межами. Так, із країн Закавказзя прибув кожен 
третій білорус, який жив на згаданій території до 1989 року, зокрема з Вірменії виїхали майже 
всі білоруси. Понад 15 % білорусів покинули країни Балтії і Середньої Азії.

За 1990–1999 роки з країн Співдружності Незалежних Держав і Балтії повернулися до Біло-
русі близько 260 тис. осіб, а виїхали – 110 тис. В окреслений період міграційний приріст не пере-
вищував втрати білорусів унаслідок несприятливих тенденцій у природному русі.

Головним складником у зростанні чисельності білорусів стало поширення процесів вну-
трішньої консолідації білоруської спільноти, «вливання» інших національностей у єдиний 
полі етнічний загал – білоруський народ, найімовірніше, у зв’язку з міжнаціональними шлю-
бами.

Утворення поліетнічної спільноти – білоруського народу – процес складний і малови-
вчений. Для науковців настає справді цікавий час для досліджень, прогнозування і моделю-
вання (стійкість, характер, вектор динаміки, взаємодія з іншими спільнотами).
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Найбільшу етнічну спільноту після білорусів становлять росіяни. На 1999 рік у республі-
ці проживало 1 142 тис. росіян. На початок 1990-х років їхня чисельність і частка в населен-
ні держави постійно збільшувалися. За роки, що минули між переписами населення (1970 
і 1989), приріст росіян збільшився на 403,9 тис., а частка в населенні республіки зросла з 
10,4 % до 13,2 %. Це викликано природним приростом, насамперед міграцією з Росії. Зна-
чну частину російського населення становили фахівці в різних галузях народного госпо-
дарства, викладачі вищих наукових закладів, учені, кваліфіковані робітники, які зробили 
важливий внесок у відновлення і розвиток економіки й культури Білорусі.

За 10 років, що минули між переписами населення (1989–1999), чисельність росіян зменши-
лася на 200,4 тис. осіб, а частка – з 13,2 % до 11,4 %. Особливо інтенсивно вона знизилася в міс-
тах – на 16 %, у сільській місцевості – лише на 5 %. Помітно зменшився відсоток росіян у Гомель-
ській і Могильовській областях (на 20 %), що пов’язано з наслідками чорнобильської катастрофи, 
переселенням на території інших областей і за межі республіки, а також у Мінськ (на 19 %). Це 
зумовлено передовсім відтоком росіян у зв’язку з розпадом СРСР, виведенням військ із терито-
рії Білорусі. Надалі стабілізація економічного життя республіки, позитивні зміни в національній, 
конфесійній політиці, у мовній сфері (надання білоруській і російській мовам статусу державних) 
змінили міграційний баланс на користь Білорусі. Порівняльний аналіз динаміки природного руху  
(з 1995 р. – негативний) і міграційних процесів, статевовікової, сімейної структури росіян за-
свідчив, що зменшення чисельності росіян відбулося головно з огляду на інтенсивний розвиток 
етнотрансформаційних процесів, оскільки частина російського населення зарахувала себе до 
білоруської національності, а також інших етнічних спільнот, а можливо, через реасиміляцію. 
Активну інтеграцію росіян зумовили також міжнаціональні шлюби, кількість яких була досить 
значною. За даними перепису населення 1999 року, у Республіці Білорусь існувало 130 778 сімей, 
члени яких ідентифікували себе як росіяни (368 388 осіб). У білорусько-російських сім’ях (кількіс-
но 413 384) проживало 1 360 444 особи. Ці сім’ї становлять 59 % від змішаних шлюбів у Білорусі. 
На білорусько-російському прикордонні частка таких сімей найвища: у Вітебській області – 70 %, 
Гомельській – 62 %, у Могильовській – 72 % [5].

Водночас, незважаючи на зміни в чисельності росіян, структура їхнього розселення за-
лишається досить стабільною. Найбільше росіян мешкає в прикордонних Вітебській і Го-
мельській областях (188 тис. і 169 тис. осіб). Кожен четвертий росіянин – житель м. Мін-
ська, питома вага росіян у національній структурі столиці – 16 %. Досить висока їхня частка 
в урбанізованих районах – Полоцькому (20 %), Борисовському, Кіровському, Брестському, 
Гомельському, Гродненському (від 15 % і вище).

Росіяни Білорусі мають високий освітній і соціальний статус. За даними перепису 
1999 року, майже кожен третій з них мав вищу освіту, кожен сьомий був керівником органів 
управління і влади всіх рівнів, включаючи установи, підприємства, їхні структурні підроз-
діли, кожен четвертий – спеціаліст найвищої кваліфікації на підприємствах, будівництві, 
транспорті [6, с. 146–220; 7, с. 144–149].

У білоруському суспільстві росіяни вирізняються міцною інтеграційною стратегією. 
Перепис 1999 року засвідчив, що в ставленні до білоруської мови і культури (9,1 % росіян 
уважають білоруську мову рідною) при збереженні більшістю росіян своєї мови як рідної 
(90,7 %) помітні і певні адаптаційні процеси. Росіяни Білорусі мають можливість зберіга-
ти свою мову, культуру, історичну спадщину, вони підтримують зв’язки з родичами в Ро-
сійській Федерації. У Республіці Білорусь діють і російські культурні організації: республі-
канське Білоруське громадське об’єднання «Русь», відділення якого розміщені у Вітебську, 
Гомелі, Гродно, Кобрині, Мінську; Мінське міське товариство російської культури «Русь». 
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Основною метою діяльності культурних організацій є збереження, вивчення і популяриза-
ція російської культури й мови, налагодження зв’язків росіян зі співвітчизниками в Росії.

Третя за чисельністю національна спільнота Білорусі – поляки. За даними перепису 
1999 року їх налічувалося 395,7 тис. осіб, або 3,9 %. Здебільшого поляки компактно населя-
ють західні та північно-західні регіони.

З-поміж усіх поляків 74,3 % проживають у Гродненській, 7,5 % – Мінській, 6,9 % – Брест-
ській, 5,3 % – Вітебській, 0,9 % – Гомельській, 0,7 % – Могильовській областях, 4,4 % – у 
Мінську. Кількісно і питомою вагою поляків вирізняються суміжні з Польщею райони. 
У Вороновському районі живе 31 212 поляків (83 % від населення району), Гродненсько-
му – 27 296 (40,1 %), Волковиському – 23 894 (28,2 %), Щучинському – 31 072 (50,5 %), 
Лідському – 19 738 (42,1 %), Ів’єському – 9 255 (24,6 %), Мостовському – 8 834 (21,3 %), Бе-
реставицькому – 5 081 (23,8 %), Свислоцькому – 5 445 (21,0 %). Значна кількість осіб поль-
ської національності населяє великі міста: Гродно – 66 787 (22,1 %), Ліду – 38 571 (38,3 %). 
Однак у міжпереписний період (1989–1999) дещо зменшилася чисельність поляків (на 5 %), 
знизилася також їхня частка в населенні країни (з 4,1 % до 3,9 %). Зміни в політичному, 
соціально-економічному, культурному житті республіки також вплинули на етнічну іден-
тифікацію поляків. Значну роль відіграли і близька культурна дистанція між білорусами і 
місцевими поляками (більшість поляків уважає білоруську мову рідною), і тривалі добро-
сусідські контакти, поширення білорусько-польських шлюбів (у 1999 р. налічувалося 86 565 
сімей, члени яких зараховували себе до білорусів і поляків, фактично шість із десяти поляків 
жили в таких сім’ях). Зменшення чисельності поляків пов’язане як зі зміцненням білорусь-
кої державності, розвитком консолідації білоруського народу, так і з негативним природним 
приростом, позначилися також процеси урбанізації і міграції сільського населення в міста. 
У 1989 році 52 % від усієї їхньої кількості мешкали в сільській місцевості і 48 % – у місті; у 
1999 році в сільській місцевості було сконцентровано 45,6 % поляків, у місті – 54,4 %, однак, 
порівняно з іншими етнічними спільнотами Білорусі, вони менше урбанізовані.

Четверте місце в національному складі населення Білорусі посідають українці: 237 тис. 
осіб (2,4 %). Кількість і питома їхня вага, як і росіян, збільшувалася до 1989 року (за 1959–
1989 рр. чисельність українців фактично подвоїлася). Максимально високі темпи їхнього 
приросту були в 1959–1970 роках – 43 %, досить інтенсивно частка українців зростала в 
1970–1979 роках – 21 %, у 1979–1989 роках – 26 %. Динаміку кількості українців Білорусі 
визначали здебільшого природний і міграційний приріст. Українці, як і росіяни, переважно 
міські жителі (1959 р. в містах проживало 64,8 % від усіх українців Білорусі, у 1999 р. – 78 %). 
Кількісно українське населення до 1999 року скоротилося, знизився і рівень його урбаніза-
ції, чисельність українців у містах зменшилася на 49 тис. осіб. Українців, як і росіян, також 
вирізняє великий ступінь інтеграції в білоруську культуру, а ще – виробничо-господарська 
діяльність, високий рівень освіти та кваліфікації.

До основних етнічних груп належить і людність єврейської національності. У 1999 році 
її частка становила 0,3 % населення країни, або 27 810 осіб. Упродовж 1959–1999 років чи-
сельність євреїв постійно скорочувалася. Із четвертого місця в національному складі на-
селення (у 1959) вони перемістилися на п’яте (з 1970). Основні причини цього – міграції у 
великі міста колишнього Радянського Союзу, міжнаціональні шлюби, що спричинили зміни 
в етнічній свідомості, інтеграційна стратегія у відносинах білоруського суспільства, а із се-
редини 1980-х років долучилася міграція в Ізраїль, США, Німеччину. Традиційно євреї на-
селяють міста (1959 р. – 96,3 %, 1999 р. – 97,8 %). У 1999 році налічувалося 4 011 єврейських 
сімей, а також 5 515 білорусько-єврейських. Особи єврейської національності мають най-
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вищий рівень освіти і соціальний статус, міграційну і соціальну мобільність серед основних 
етнічних спільнот Білорусі. З-поміж них майже кожен другий має вищу освіту. Єврейська та 
білоруська культури постійно впливають одна на одну.

За чисельністю і впливом на білоруську культуру вирізняються татари (10 146) і литовці 
(6 387 осіб), які тривалий час мешкають поряд з білорусами.

Активні зовнішні міграції в Республіку Білорусь із районів міжнаціональних конфліктів 
також вплинули на етнічну структуру населення країни. За міжпереписний період (1989–
1999) удвічі зросла чисельність вірменів (10 191 особа), які перемістилися з дев’ятої на шос-
ту етноструктурну позицію. Зросла чисельність і азербайджанців (6 362 особи), грузинів 
(3 031 особа). У процесі соціокультурної адаптації на білоруській території більшість мі-
грантів з кавказьких республік стійко зберігає свої національно-культурні особливості, до-
лучаючись водночас до культури білоруського народу.

Доречно звернути увагу також і на демографічну політику, яку проводять на державному 
рівні з метою оптимізації відновлюваних процесів. Вона включає економічні, адміністративно-
юридичні й ідеологічні заходи. Прийнято закони «Про зайнятість населення Республіки Білорусь» 
від 15.06.2006 року (ред. від 06.01.2009 р.), «Про державну допомогу сім’ям, які виховують дітей» 
від 30.10.1992 року (ред. від 28.12.2007 р. № 306-3), «Про охорону здоров’я» від 18.06.1993 року 
(ред. від 20.06.2008 р.), «Про права дитини» від 19.11.1993 року (ред. від 10.11.2008 р.), «Про сані-
тарно-епідеміологічний стан населення» від 23.11.1993 року (ред. від 16.05.2006 р.), «Про біженців» 
від 22.02.1995 року (ред. від 10.01.2006 р.), «Про зовнішню трудову міграцію» від 17.06.1998 року 
(ред. від 21.07.2008 р.), «Про демографічну безпеку Республіки Білорусь» від 04.01.2002 року, «Про 
фізичну культуру і спорт» від 18.06.1993 року (ред. від 20.12.2007 р.), «Про соціальну охорону інва-
лідів у Республіці Білорусь» від 11.11.1991 року (ред. від 11.07.2007 р.) тощо. На державному рівні 
проводяться додаткові заходи, спрямовані на підвищення народжуваності й зниження смертності 
населення, зміцнення сім’ї, її престижу в суспільстві.

Особлива увага приділяється молодим сім’ям: пільгові кредити і субсидії на будівни-
цтво житла, придбання домашнього майна, допомога жінкам під час вагітності, а також 
сім’ям, які виховують дітей тощо. З метою стабілізації демографічної ситуації, створення 
передумов для демографічного росту Указом Президента Республіки Білорусь від 26 берез-
ня 2007 року № 135 затверджено Національну програму демографічної безпеки Республіки 
Білорусь на 2007–2010 роки. Відповідно до указів Президента Республіки Білорусь прийняті 
регіональні програми демографічної безпеки, що включають основні підпрограми: «Охоро-
на здоров’я матері та дитини», «Формування здорового способу життя і створення сприят-
ливого середовища проживання», «Зміцнення здоров’я і збільшення очікуваної тривалості 
життя», «Оптимізація міграційних процесів».

Проблему відновлення населення враховано в таких великих народногосподарських про-
грамах, як «Державна програма відродження і розвитку села на 2005–2010 роки», «Програма 
соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006–2010 роки».

Послідовна і вмотивована демографічна політика, державна підтримка сім’ї і дітей, по-
ліпшення добробуту народу, втілення сучасних медичних технологій у практику роботи уста-
нов охорони здоров’я, зміцнення моральності суспільства змінили демографічну ситуацію 
на краще. Найважливіше досягнення – кардинальне зниження дитячої смертності (5,2 % у 
2007 р.), яка в Білорусі нижча, ніж у країнах СНД. Очевидне й пожвавлення народжуваності, 
зменшилися втрати населення, помітно зросла кількість шлюбів – у 2000 році зареєстрова-
но 62,5 тис. шлюбів, що становить 6,2 % на 1 тис. осіб, 2007 року – 90,4 тис. шлюби (9,3 %). 
Про підвищення цінності сім’ї свідчить зменшення розлучень (за 2000–2007 рр. – на 17 %). 
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Найвірогідніше, першими з демографічної кризи вийдуть Брестська і Гомельська області, де 
майже всі міські поселення – від обласних центрів до маленьких містечок – мають стійкий 
природний приріст, винятком є сільська місцевість (2007).

За етносоціологічними дослідженнями, проведеними етнологами Інститут мистецтвознав-
ства, етнографії і фольклору ім. Кандрата Крапіви НАН Білорусі у 2005–2008 роках, на території 
Республіки Білорусь склалася стабільна міжнаціональна ситуація. Ставлення до білорусів, як 
і до інших етнічних груп на території держави, є доброзичливим. Більшість респондентів оці-
нює міжнаціональні відносини у своєму трудовому колективі як дуже доб рі. Простежується по-
зитивне ставлення до укладення шлюбів між різними національностями [8, с. 84, 85]. Цьому 
сприяє виважена національна, мовна й конфесійна політика держави Республіки Білорусь.
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СЕРГІЙ ГРУНТОВ

ПРОБЛЕМИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	ЕТНОЛОГІЧНОГО	ДОСЛІДЖЕННЯ	
МЕМОРІАЛЬНИХ	ПАМ’ЯТНИКІВ	БІЛОРУСІ		

XIX	–	ПОЧАТКУ	ХХІ	СТОЛІТТЯ

Артыкул прысвечаны агляду асноўных накірункаў і вынікаў даследавання мемарыяльных помнікаў 
Беларусі ХІХ – пач. ХХІ ст. Разглядяюцца праблемы і асаблівасці метадалогіі даследавання ва умовах слабай 
распрацаванасці цемы. Вылучаны тры асноўныя семгенты даследавання: вясковыя могілкі 19 – пач. 20 ст, 
гарадскія некропалі таго ж перыяду, і некропалі 2 трэцці ХХ – ХХІ стагоддзяў. Асноўныя трансфармацыі  
мемарыяльных помнікаў трактуюца зходзячы з функцыяналістскіх канцэпцый, асаблівая увага удзяляецца 
семантычнай саставляючай даследавання, як наібольш, на думку аўтара, прадуктыўнай для разумення 
ўнутраных прычын тых трансфармацый, якія адбыліся у ХХ стагоддзі. Асаблівая увага удзелена праблеме 
сям’і і індывідуальнасці як адным з ключавых фактараў у формавані мемарыяльных помнікаў.

The article reviews the main directions and results of scholarship of Belarusian memorial monuments from the 
XIX century to the beginning of the XXI century. It observes problems and peculiarities of the methodology of 
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research in the conditions of sick level of it’s elaboration. Three main sections of the study are shown: rural 
cemeteries of the XX – beginning of the XXI century, town necropoli of the same period, and cemeteries of the second 
third of the XX – beginning of the XXI century. Main transformations of the memorial monuments are explained 
through functionalist conceptions. Special attention is devoted to the semantical segment of the research as to the 
most suitable to an analysis of the changes which took place during the XX century. The problems of family and 
individuality are also shown to be a midpoint of the formation for the memorial monument.

Цвинтар є одним із найважливіших елементів будь-якої культури, у просторі семофери якої 
вони розвиваються. Він постає як елемент колективної реалізації поховально-поминальної прак-
тики, але одночасно є місцем декларації ідентичності та самовизначення в комплексі аксіологіч-
них координат для окремих людей і сімей. Вивчення меморіальних пам’ятників дозволяє отри-
мати динамічну картину змін, які відбулися в народній свідомості, простежити шляхи її розвитку 
стосовно етнічної, конфесійної та сімейної сфер. У пропонованій статті розглянемо основні на-
прями досліджень у цій галузі, зробимо деякі висновки і позначимо подальші перспективи.

Термін «меморіальний пам’ятник» не є евфемізмом «надгробка», його вживаємо з метою 
об’єднання в одному визначенні великого комплексу об’єктів – від могильних насипів до худож-
ніх скульптурних композицій, від дерев’яних хрестів до поховальних каплиць. Він має переважно 
функціалістичний характер, його використання зумовлене передусім методологічними потреба-
ми. Основними джерелами нашого дослідження є меморіальні пам’ятники, виявлені, описані й 
зафіксовані під час польових експедицій. Такий підхід пояснюємо недостатнім рівнем наукового 
розроблення теми і незначною кількістю робіт, присвячених не тільки етнологічному досліджен-
ню меморіальних пам’ятників, але й самому об’єкту взагалі. З одного боку, це створює певні мето-
дологічні проблеми, з другого – дає змогу формулювати висновки і проводити дослідження безпо-
середньо над об’єктами, що на сьогодні стає рідкістю в теоретичних і узагальнювальних працях. 
Категорія «Меморіальний пам’ятник» фокусує на собі два аспекти дослідницької уваги: пам’ятник 
як матеріальний об’єкт, наділений формою, стилем, семантикою, і його меморіальний складник, 
тобто в чому і через що реалізовується його існування в соціальному контексті, те, що він репре-
зентує, і до чого звернені його апеляції. У XIX – першій третині ХХ ст. простежуємо досить жорстке 
розділення між цвинтарем селянським (сільським) і кладовищем привілейованих станів (пере-
важно міським), проявлене як у формі й семантиці, так і в різних стратегіях ставлення до пам’яті 
про певну особу. Будь-яка спроба позначити групи, які використовували ці форми і стратегії, ви-
явиться умовною і матиме винятки, тому ми користуватимемося опозицією сільський – міський, 
визнаючи при цьому її похибки та виправдовуючи себе методологічною доцільністю.

Як свідчать різноманітні відомості XIX – початку ХХ ст., білоруські сільські кладовища того 
часу справляли гнітюче враження: повалені та почорнілі хрести, похилені «хатинки» над моги-
лами [1, с. 15; 6, с. 120; 4, с. 29, 30]. Цей образ, на перший погляд, досить складно співвіднести з 
відомими поминальними практиками і роллю «предків» в обрядовому житті. Однак при уважно-
му розгляді ми доходимо висновку, що ритуали поховально-поминального комплексу спрямовані 
не тільки на збереження пам’яті про померлого, але й на його поступове забування. Традицій-
ний погляд на таку ситуацію сформований дослідницькими ракурсами, що збігаються з її трак-
туванням безпосередніми учасниками: ритуали виконують над померлим і для померлого, їхнє 
значення збігається з їхньою самодекларацією. Спроба розглянути ті самі ритуали, що спрямо-
вані на потреби живих, виявляє зовсім інший їхній функціональний аспект. У цьому ракурсі стає 
очевидним, що відомі, за визначенням А. ван Геннепа, «обряди переходу» уособлюють не тільки 
допомогу живих померлому в проходженні етапів «на той світ», але й поступове видалення його 
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зі свідомості живих, з їхньої соціальної структури і пам’яті. Померлого переводять у безособовий 
світ предків: після першої річниці індивідуальні поминки вже не справляють. Так долають травма-
тичний ефект від смерті близької людини, а циклічний час індивідуальної культури поглинає по-
дію індивідуального життя, яка спочатку дуже сильно акцентує увагу на його лінійності. Такі два 
ракурси не конфліктують між собою, а формують багатовимірну картину культурного феномену, 
методологічно близьку до тієї, яку Кліфорд Гірц назвав «насиченим описом».

У цьому контексті меморіальний пам’ятник постає як об’єкт, що реалізує свої функції в межах 
ритуалу і поступово «вичерпується» у функціональному сенсі. Це відбувається шляхом поступо-
вого переходу від однієї форми репрезентації померлого до другої, від формування могильного 
насипу з тимчасовим пам’ятником, або без нього, до встановлення хреста. І перша, і друга форми 
є матеріальними складниками ритуалу, але після того, як визначений ним період жалоби закін-
чується, сам пам’ятник поступово втрачає свою роль, стає семантично «спустошеним», оскільки 
померлого вже переведено в ранг предків, що зазвичай означає його соціальну смерть. Поступо-
вому занедбанню пам’ятників сприяв і матеріал, з якого вони були зроблені: найчастіше це було 
дерево, що швидко псується. На Поліссі цей процес посилювали регулярні повені, які завдавали 
кладовищам значної шкоди. Таку модель існування кладовища в селянській культурі не можна 
оцінювати із сучасного погляду як негативну: вона повністю відповідала традиційному світогляду 
світу і була дуже ефективною в подоланні травматичних ефектів смерті. Щобільше, таку модель 
можна вважати традиційною для всієї Європи до кінця XVIII ст. з її маленькими цвинтарями й 
анонімними могилами, які так активно використовували повторно, що виникала необхідність 
побудови спеціальних склепів (асуаріїв), щоб зберігати викопані кістки. Крім того, такий спосіб 
поховання мав значні екологічні переваги: він дозволяв використовувати під кладовище невели-
ку територію. Пам’ятники померлим з’являлися і зникали разом із тими, хто зберігав пам’ять про 
них. Навіть кам’яні надгробки, поширені в Північній Білорусі, не випадали з цієї схеми: найчас-
тіше вони були невеликих розмірів, з погано обробленого каменю і швидко «вростали» в землю. 
Сприяв її (схеми) підтриманню також низький рівень грамотності населення, що робило пробле-
матичним трансляцію пам’яті про померлого за допомогою епітафій [3, с. 47].

Міські кладовища в сучасному їх розумінні почали формуватися наприкінці XVII – на по-
чатку XVIII ст. в результаті поширення по всій Європі тенденції винесення цвинтаря за міські 
межі, заборони поховань у криптах і прихрамових територіях. Це формувало цвинтар як міс-
це репрезентації заможності роду, його соціального статусу і місця в цивільній або церковній 
ієрархії. Такий рух збігся в часі з формуванням індивідуалізму в буржуазній Європі і не в остан-
ню чергу сприяв його розвитку. Якщо раніше панівні позиції займала спадкова аристократія, 
у тому числі й у праві сепулькральної репрезентації, то і цвинтар став місцем, де проявлялися 
фінансові можливості. Надгробки, склепи, каплиці-усипальниці стали фактором закріплен-
ня місця в соціотопографії міста, а кладовище перетворювалося на некрополь – друге місто, 
яке повторювало контури першого. На території Білорусі в епоху Російської імперії некрополі 
були ще й місцем ідеологічних конфліктів, які проходили як символічно, так і безпосередньо в 
матеріальному вияві на меморіальних об’єктах. Конотації надгробків завжди мають сильний 
ретроспективний акцент, і в разі зі шляхтою їх можна віднести в часі до поділів Речі Поспо-
литої і втрати незалежності. Так, католицьке кладовище трансформувалося у своєрідний ме-
моріал учасникам повстань, особам, що обіймали помітні посади в структурі влади Речі Пос-
политої; зазвичай це демонстрували епітафії, особливо в першій половині XIX ст., коли вони, 
пов торюючи колишню традицію, були досить багатослівними. Підкреслювала це і традиційна 
для шляхти військова символіка, яку використовували в оформленні пам’ятників. Особливої 
гостроти конфлікт набував у разі з католицькими похованнями, коли ці храми віддавали у во-
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лодіння православних; похованих тут засновників та представників відомих родів (Тишкеви-
чі, Сапіги тощо) виймали з крипти і перезахоронювали на кладовищі [7, с. 60–63]; це явище 
набуло поширення на прикладі каплиць-захоронень, які також активно конфісковували під 
церкви [1, л. 1–7]. Це лише підігрівало конфлікт і формувало ту виняткову значущість, яку в 
XIX ст. надавали родовим усипальницям. Особливого поширення набули каплиці-усипальни-
ці в межах палацово-паркових ансамблів: на території Білорусі, за нашими підрахунками, їх 
з’явилося понад сто. Основною їхньою функцією була символічна легітимізація права сім’ї на 
успадковане володіння маєтком, претензія на їх позачасовість, якщо померлі, живі й майбут-
ні покоління були об’єднані одним простором і перебували тут разом. Продаж такого маєтку 
означав би драматичний розрив зі своїм корінням і власною ідентичністю, а родову усипаль-
ницю очікувало занедбання та розграбування [2, л. 46]. У топографії шляхетських поховань 
XIX ст. бачимо прояви внутрішньої відчуженості в межах соціального середовища: тенденція 
до відокремлення проявлялася в найрізноманітніших формах – від поховань до окремих кла-
довищ, які організовували тільки для представників однієї сім’ї. Міські некрополі збереглися 
до нашого часу як великі бібліотеки експресії естетичного й ідеологічного, вони становлять 
солідну базу для вивчення історії ментальності та етнічної історії Білорусі.

Двадцяте століття спричинилося до величезних змін соціального  ладу, що зачепили і мемо-
ріальні пам’ятники, назавжди змінивши їхню зовнішність. Однією з причин цього стали масові 
смерті в період Першої світової війни, що призвело до порушення індивідуалізму міських похо-
вань; посилили ці тенденції події громадянської війни на теренах колишньої Російської імперії 
і перша радянсько-польська війна. Пам’ятники стали помітно простішими і дешевшими, з епі-
тафій зникли імперські посади і звання, але їх не замінили аналоги з нової Польської держави. 
Виняток становили тільки військовослужбовці: з їхніх поховань сформувався новий пантеон 
Другої Речі Посполитої, який був покликаний (як завжди в таких випадках) легітимізувати при-
сутність на цій території. Художній рівень меморіальних пам’ятників на території Білорусі вже 
ніколи не сягав того, що був у період Імперії. Практика створення військових меморіалів стала 
однією з найсуттєвіших проявів існування некрополів у ХХ ст. Безперечно, і в XIX ст. військовим 
меморіалам надавалося велике значення, але зазвичай вони обмежувалися зведенням капли-
ці, тоді як індивідуальні поховання рідко створювали якусь своєрідність у вигляді надгробків: 
найчастіше були обмежені списками померлих на стінах і братніми похованнями. У ХХ ст. вій-
ськове поховання вийшло на передній план як один із головних факторів створення ідеологій 
нових держав; вони вимагали нового просторового рішення, що проявилося у великих просто-
рах – регулярному розміщенні однакових надгробків, цивільній секулярній символіці. Ця схема 
стала однаково дієвою для німецьких, польських і радянських меморіалів; у різних ідеологічних 
системах шляхи її реалізації виявлялися приблизно однаковими.

Індивідуальні меморіальні пам’ятники також зазнали помітних змін: поступово зникли 
дерев’яні надгробки, залишившись лише у формі тимчасових хрестів, які ставлять на могилах 
у перший рік після смерті. Замість них почали встановлювати грубі, зварені з труб залізні хрес-
ти, пам’ятники з бетону і гранітної крихти без ознак художньої цінності. Однакові, створені за 
шаблоном надгробки, заповнили цвинтарі, суттєво розширивши їхні розміри; старі надгробки 
поступово занепадали, не змінило ситуації і повсюдне використання фотознімків в оздобленні 
пам’ятників. Невеликих розмірів зображення, схожість і простота одягу тільки підкреслювали 
загальну безликість, відображаючи «загубленість» людини в епоху «повстання мас» і аморф-
ність внутрішньої топографії нових міських некрополів. Важливо зауважити, що ні матеріаль-
на забезпеченість, ні доступність нових технологій або можливість вільної експресії не є ви-
значальними у створенні меморіального пам’ятника. Це легко помітити на прикладі сучасних 
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кладовищ: набула поширення технологія лазерного гравіювання на чорному заміннику лабра-
дориту, що створило можливість нанесення великих і складних зображень, довгих епітафій. По-
при це, іконографія сучасних надгробків сформована стандартними, «лубочними» мотивами: 
зображення на тлі берези, кленового листя, фонових пейзажів, а більшість розгорнутих епіта-
фій обмежена стандартним віршуванням, узятим із відповідних збірників.

Як і століття тому, конфесійні маркери домінують над етнічним маркером білоруського 
кладовища: абсолютна більшість їх, як і раніше, вирізняється за ознакою віросповідання, а 
в разі змішання – через певну поліконфесійність. Білоруську мову майже не представлено 
в епітафії, рідкістю є також використання національної символіки. Це, ймовірно, пов’язано 
з тим, що національні маркери виявилися б тавтологічними для території, де білоруси, як 
титульна нація, становлять більшість населення.

У нашій статті ми виділили лише деякі теми і проблеми вивчення меморіальних 
пам’ятників. Відмінності в межах різних епох та різних соціальних груп створюють бага-
те поле для порівняльного аналізу окремих груп меморіальних пам’ятників. Їхня семанти-
ка розкриває нам не так сам об’єкт, як ті контексти і комплекси смислів, у межах яких він 
сформувався і які формують шари етнічного життя, традиційно складні для дослідження. 
Це визначає інтерес до меморіальних пам’ятників як об’єкта для етнологічного вивчення і 
ставить перед нами завдання розроблення відповідних методів їх аналізу та інтерпретації. 
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СЕРГІЙ МІЛЮЧЕНКОВ

ЕТНОКУЛЬТУРНІ	СТЕРЕОТИПИ	ТА	ПОНЯТТЄВІ	МАРКЕРИ	
АДАПТАЦІЇ	ТРАДИЦІЙНИХ	ЖИТЛОВИХ		
І	ПІДСОБНИХ	БУДІВЕЛЬ	В	ЕКОСИСТЕМІ		

БІЛОРУСІВ	І	СУСІДНІХ	НАРОДІВ

У артыкуле разгледжываецца канцэпцыя даследавання, аналізуюцца іх асаблівасці ў беларусаў і сусед-
ніх народаў.

This article proposes a research concept for analyzing features of traditional housing and barns in the ecosystem 
of Belarusians and neighboring peoples.
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Одним із важливих напрямів вивчення традиційної матеріальної культури є дослі-
дження механізму й особливостей її адаптації до екосистеми етносу. Цей аспект більшою 
мірою розглянуто в публікаціях, присвячених традиційному житлу та господарським бу-
дівлям, і меншою – одягу й предметам домашнього побуту. Характер і традиції народної 
архітектури в сільських ландшафтах Білорусі проаналізовані в наукових працях А. Ло-
котко [9]. Суттєве значення в етнологічному контексті має також дослідження побуто-
вих форм архітектурно-функціональної адаптації традиційних будівель і особливостей 
їхнього поширення у взаємозв’язку з етнокультурними стереотипами та поняттєвими 
маркерами. 

Традиційне сільське мікросередовище білорусів, як і сусідніх народів, розвивало-
ся за загальними соціальними законами і становило єдине ціле в культурному аспекті. 
Проте взаємодія з природним ландшафтом, незважаючи на однотипність господарської 
діяльності, породжувала варіативні архітектурні форми. Локальні культурно-побутові 
відмінності спостережено в системі організації дворового комплексу, характері архі-
тектурно-функціональної адаптації традиційних будівель. Вони виникали в певних іс-
торичних умовах під впливом соціально-економічних, природних, у тому числі агроклі-
матичних і ґрунтових, демографічних факторів, а також особливостей землеволодіння 
й землекористування.

Залежно від їхнього впливу на побут формувалися місцеві колективні уявлення, або 
етно культурні стереотипи, що стосувалися структури і найбільш раціональних способів роз-
ташування будівель, функціональної специфіки, планування житлових і господарських при-
міщень. Візуальна виразність і запам’ятовуваність архітектурних форм здійснювали також і 
зворотний вплив на буденну свідомість. Це робило їх доступними для масового повторення, 
відбивалося в характері й динаміці територіального поширення на культурних ландшафтах.

Архітектурні форми, адаптовані до умов системи життєзабезпечення, супроводжува-
лися словесними позначеннями, які в наукових дослідженнях розглядають зазвичай у ролі 
їхніх назв, тобто вони є предметом лінгвістичного аналізу. Однак вивчення функцій цих 
позначень в екосистемі етносу вимагає використання спеціального інструменту науково-
го пізнання. Із цією метою в пропонованій статті вживаємо термін «поняттєвий маркер». 
Йому відповідають назви, у семантиці яких чітко відображені характер традиційних споруд 
і їхні основні архітектурні ознаки в сільському середовищі. 

Вживання терміна «поняттєвий маркер» дає змогу уникнути суто лінгвістичного підходу до 
аналізу словесних позначень. Це важливо, тому що вони у своїй переважній більшості в білорусів, 
українців, росіян та інших споріднених із ними народів не є за своїм походженням споконвічно 
слов’янськими. Водночас семантика багатьох лексичних запозичень на слов’янських культурних 
ландшафтах набула місцевого етнічного відтінку і навіть змінилася. На основі запозичених слів 
виникли також нові поняття. Вони виконували на етнічних територіях функцію регіональних і 
локальних поняттєвих маркерів. Закріпившись у певних ареалах для диференціації житлових і 
господарських приміщень, архітектурні терміни мали в їхніх межах однакове значення. 

Розгляд теоретичних аспектів архітектурно-функціональної адаптації традиційних спо-
руд засвідчує, що центральне місце в її механізмі належало етнокультурним стереотипам, 
із якими в суспільній свідомості співвідносилися певні поняттєві маркери. Викладений кон-
цептуальний підхід розширює, таким чином, поле етнологічного дослідження, дає змогу 
перекинути місток між сферою матеріальної культури і духовною сферою, виявити і про-
аналізувати етнокультурні стереотипи та поняттєві маркери в контексті особливостей архі-
тектурно-функціональної адаптації споруд.
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Наявні історичні джерела уможливлюють вивчення етнокультурних стереотипів і по-
няттєвих маркерів адаптації сільських будівель в екосистемі білорусів, починаючи з другої 
половини ХVІ ст. Необхідні для етнологічного дослідження відомості містяться, зокрема, в 
інвентарях маєтків, фільварків і сіл, судових та інших матеріалах періоду пізнього феодаліз-
му. Зіставлення їх з етнографічними і лінгвістичними даними кінця ХІХ – ХХ ст. дає змогу 
з’ясувати характер, історичну й соціальну динаміку етнокультурних стереотипів і поняттє-
вих маркерів впродовж тривалого часу. 

Житло виступало головною ланкою в архітектоніці сільського двору. Воно було на-
дійним покровом людини влітку і взимку, вдень і вночі. Від характеру його пристосо-
ваності до умов життєзабезпечення залежав повсякденний побут людей. У документах 
ХVІ–ХVІІІ ст. трапляються описи житлових будівель різних етносоціальних груп населен-
ня. Найдетальніші серед них стосуються представників привілейованого стану і част-
ково їхньої прислуги. Аналіз цих матеріалів показує, що в ХVІ–ХVІІ ст. етнокультурні 
стереотипи вищого стану Білорусі були пов’язані з двома різними концепціями в архі-
тектурі дерев’яного зодчества – зі встановленням зрубу «при земли» і на підкліті (цо-
колі). Аналогічними в цей період вони були також в Україні, сусідніх областях Польщі, 
на території Литви [6, с. 260]. У природних ландшафтах Росії застосовували концепцію 
житла на підкліті [6, с. 217]. 

Залежно від цих ознак вживали певні поняттєві маркери. Так, у житла «при земли» їх 
було декілька – «дом», «будынак», «рум» [11, с. 412]. Термін «рум» запозичений у другій по-
ловині ХVІІ ст. через польську мову зі старонімецької. До його поширення в писемних дже-
релах старобілоруською мовою в аналогічному значенні функціонував вислів «дом великий 
долгий при земли». Маркери «изба» та «изба белая» вказували здебільшого на житлову ярус-
ну, тобто з підкліттю, будівлю. У подібному значенні інколи вживали й термін «дом». У тако-
му разі він супроводжувався доповненням «на подклетах». Однак у природно-кліматичних 
умовах Білорусі концепція зрубного ярусного житла була нераціональною. У ХVІІІ ст. вона 
втратила свою привабливість. Пов’язані з цією концепцією етнокультурні стереотипи і мар-
кери зникли.

Житло феодального стану було представлене в сільському середовищі трикамерною і 
багатокамерною будівлями. Його розміри і структура залежали від соціального і майно-
вого становища власників і архітектурних стереотипів, які склалися в суспільстві. Кожне 
приміщення мало свій поняттєвий маркер. Найпоширенішими в ХVІ – першій половині 
ХVІІ ст. були «изба», «изба белая», «светлица» і «комора». Усі вони належали до опалюва-
них приміщень і, за винятком «коморы», що слугувала тільки місцем денного відпочин-
ку й ночівлі, виконували декілька функцій. У другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. у значенні 
«светлица» стали вживати термін «покой». З етнокультурними уявленнями вищого стану 
про структуру житла і специфіку приміщень пов’язані також інші поняттєві маркери. Це – 
«сень» («сени», «сенцы»), «кухня», «изба столовая», «повалюша», «комора для схованья» 
(комора). Розумінням характеру побутових зручностей, вимог до особистої гігієни, а та-
кож утримання в належних санітарних умовах двору і прилеглої території зумовлено по-
ширення таких будівель, як парова лазня і вбиральня. Їх позначали, відповідно, – «лазня» 
і «коморка потребная» [1, с. 228, 298, 355, 508]. У великому домі вбиральню розміщували 
поряд зі спальнею і в сінях, а в житлі середнього розміру – тільки на виході з нього. Подіб-
ну зрубну будівлю ставили і у дворі.

На території поміщицького двору розташовувалися також житлові будівлі прислуги 
феодалів. Їх споруджували на основі стереотипів про характер їхньої архітектури в ниж-
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чого стану, що існували в суспільстві. Це були наземні («при земли») одно- і двокамерні 
будівлі. Часто їх маркували зменшувальними формами «истобка», «истобка белая», «до-
мик», «домок», «светелочка», рідше – «клетка челядная», «изба челядная», «изба черная», 
«челядня» [1, с. 22, 258, 362, 371, 438, 568]. Житлове приміщення прислуги іноді поєдну-
вали з виробничими і господарськими будівлями – «пекарней» і «гридней».

У старобілоруських писемних джерелах маркери однокамерних будівель нерідко супро-
воджувалися доповненням із «примномъ» або «применьцомъ» [1, с. 202, 203, 273, 281]. У ши-
рокому розумінні це загальне позначення того, що «применено» шляхом додавання до чого-
небудь основного. У сільській традиційній архітектурі під поняттям «примен» мали на увазі 
тристінну прибудову (тристен) з дверима перед входом до головної споруди. У побуті вона 
виконувала ту ж функцію, що й сіни. Семантична відмінність помітна тільки в контексті архі-
тектурного поняття. Зокрема, «сени» – це приміщення під одним дахом із житловою чи іншою 
спорудою, а «примен» – прибудова невеликих розмірів із окремим дахом. У росіян у цей час в 
аналогічному значенні, а також у значенні будь-якої прибудови вживано термін «пристен» [6, 
с. 185, 189, 191, 192]. У зменшувальній формі маркер «пристенок» поширений переважно в 
міському середовищі на сході Білорусі.

Сільське житло в інвентарях ХVІ – першої половини ХVІІІ ст. не згадане. Однак, безпереч-
но, у селян і двірської челяді етнокультурні стереотипи щодо його архітектури були спіль-
ними. Згідно з ними, його будували з одним опалюваним приміщенням. Аналіз судових 
матеріалів, скарг про розграбування і спалення сіл показує, що в цей період існували два 
етносоціальні маркери селянського житла. У розумінні феодалів це здебільшого «халупа», 
а кріпаків – «хата» [11, с. 413–416]. Варто зазначити, що термін «халупа» набув значного 
поширення в період пізнього феодалізму стосовно будівель міської бідноти. В інвентарях 
кінця ХVІІІ ст. з метою побудинкового обліку селян і опису їхніх повинностей на досліджува-
ній території, а також у сусідній Литві повсюди вживано етносоціальний маркер «хата» [11, 
с. 416; 4, с. 29, 105–112].

Наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. в Білорусі домінували уявлення про селянське житло 
як будівлю з одним опалюваним приміщенням [5, с. 71–79]. Деякі з них варіювалися залежно 
від соціально-економічного становища сільських жителів. У житловому середовищі в незаможної 
частини населення Гродненщини, сусідніх північних районів Мінщини і південно-західної Вітеб-
щини ще зберігалась орієнтація на однокамерну хату з невеликою за розмірами прибудовою, що 
виконувала функцію сіней. Прибудоване приміщення мало два поняттєві маркери – «прымен» 
і «прывян» [14, с. 129, 148]. Буквальне значення «прывян» – це те, що поставлене «да вянкоў» 
основ ного зрубу. У такому загальному значенні термін «привенок» відомий у старобілоруській 
мові. Зауважимо, що споріднені позначення були поширені в сусідньому ареалі на сході і півдні 
Литви. Це, зокрема, литовське «priemenė» – сіни.

Одним із найпоширеніших у сільському суспільстві було розуміння архітектури житла 
у вигляді двокамерної будівлі, що складалася з хати і сіней [5, с. 72–74]. У різних регіонах 
Білорусі воно часто співвідносилося також із трикамерним житлом. У ньому хата мала 
конструктивний і функціональний зв’язок через сіни з будівлею для зберігання продуктів 
рослинного і тваринного походження, цінних предметів домашнього вжитку. Характер 
і територіальна динаміка цього архітектурного комплексу свідчать про те, що одним із 
пріоритетів у свідомості сільського населення було формування раціональної і надійної 
системи життєзабезпечення. На це вказує і повсюдне включення підсобного приміщен-
ня для зберігання продуктів харчування до складу двокамерного житла в один об’ємний 
прос тір із сіньми.
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Одночасно набирали силу й охоплювали переважно заможну частину населення стерео-
типи, пов’язані з характерними для неї формами архітектури. Відповідним чином це відби-
лося на динаміці поширення в цієї верстви селян житлових будівель із двома опалюваними 
приміщеннями, які розташовувалися симетрично по обидва боки сіней або одне за одним 
перед ними [5, с. 75–80]. За спорудою із симетричним розміщенням закріпився поняттєвий 
маркер «хата на два канцы». Змінювалися також уявлення про характер внутрішнього плану-
вання житла. Вони неоднаково проявлялись у різних етноконтактних регіонах. На Гроднен-
щині і Брестщині, як і в сусідніх областях України та Польщі, це виявилось у виділенні зони 
для приготування їжі в самостійне приміщення – «кухню» [15, с. 120; 17, м. 112–115]. Інтен-
сивні контакти з росіянами вплинули на етнокультурні стереотипи білорусів, які стосувалися 
деяких архітектурних особливостей будівель у системі життєзабезпечення. Вони привели до 
поширення в сільському середовищі північно-східного регіону Білорусі парової лазні і житла з 
дерев’яною підлогою [5, с. 36–38, 90–92]. 

На час остаточного занепаду індивідуального укладу життя сільського населення в 
30-х роках ХХ ст. в екосистемі східнослов’янських народів давно сформувались основні аре-
али двох різних концептуальних уявлень про особливості архітектури селянського житла в 
місцевих природних ландшафтах. У розумінні жителів Білорусі, лісової і лісостепової сму-
ги України це була порівняно невисока будівля з глиняною або земляною підлогою без су-
цільного фундаменту під основою стін, що опиралися безпосередньо на ґрунт, каміння чи 
дерев’яні колодки.

На етнокультурні стереотипи про характер її екстер’єру в регіональних екосистемах поміт-
но вплинуло середовище проживання. У лісовій зоні вони (стереотипи) були пов’язані з рубле-
ним із колод відносно високим житлом. У лісостеповій смузі їх співвідносили з каркасною бу-
дівлею з плетеними або дерев’яними стінами, покритими глиняною обмазкою [15, с. 121, 122].

Уявлення, відносно пристосування селянського житла до більш суворих кліматичних 
умов лісової зони Східної Європи сформувались у слов’ян в екосистемі росіян. В етнічній сві-
домості вони були тут пов’язані з рубленою, більшою за своїми розмірами, ніж у західних 
сусідів, будівлею з дерев’яною підлогою на низькій, середній або високій підкліті [15, с. 228]. 

У тих же ареалах, що й етнокультурні стереотипи, у східних слов’ян співвідносилися від-
повідним чином два різні, за своїм походженням, поняттєві маркери житла – «хата» і «изба». 
Термін «хата» поширений також у пограничних зонах розселення росіян, поляків і словаків 
із білорусами й українцями [11, с. 418, 419; 15, с. 235]. При цьому на території Польщі його 
вживали паралельно в тому ж значенні, що й західнослов’янський маркер селянського жит-
ла «chałupa».

Лінгвістичні, археологічні та історичні дані свідчать про те, що ядро ареалу терміна «хата» 
формувалося в лісостеповій смузі України [11, с. 419, 420]. У східнослов’янській лексиці цей 
термін має скіфо-сарматські витоки. У результаті міграції звідси в північному напрямку на тери-
торію сучасної Білорусі в VІ–VІІІ ст. груп слов’ян термін «хата» поширився в лісовій зоні Східної 
Європи. Варто відзначити, що в цій екосистемі не тільки в близькоспоріднених слов’янських 
народів, але й у їхніх прибалтійських сусідів спостережено відмінності в поняттєвих маркерах 
селянського житла. Так, у латишів його позначали терміном «istaba» («istuba»), запозиченим від 
давньоруського «истъба» (изба), а у литовців – «nãmas». 

Зауважимо, що в ХХ ст. термін «изба» жителі Прип’ятського Полісся іноді вживали в 
значенні «маленька житлова будівля» [8, с. 211]. На відміну від нього слово «халупа», за-
позичене з польської мови, широко закріпилося в Білорусі. Однак у суспільній свідомості 
населення воно асоціюється тільки з поганою дерев’яною будівлею, хижкою бідняка. Як по-
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няттєві маркери облаштованого селянського житла, порівняно з традиційною хатою, стали 
вживати лексеми «будынак» і «дом». 

Підсобні будівлі відігравали важливу роль у системі життєзабезпечення сільського на-
селення Білорусі, у якого традиційним типом господарської діяльності завжди було земле-
робство в поєднанні з тваринництвом. Їхня початкова поява й поширення були пов’язані з 
певним рівнем розвитку сільського господарства, особливо з інтенсивністю вирощування 
зернових культур. Тому в суспільній свідомості завдання надійного збереження продукції 
землеробства прирівнювалося за своєю значущістю до збирання нового врожаю. Не випад-
ково підсобні приміщення призначалися перш за все для зберігання продуктів харчування 
рослинного походження. У місцевому культурному ландшафті вони були представлені спо-
рудами наземного і підземного типів, що їх включали до складу житла або розташовували 
окремо. В екосистемі білорусів їх будували залежно від функціональної специфіки у вигляді 
холодних і опалюваних під час морозів будівель.

Домашня комора для зерна, борошна, а також продуктів тваринного походження й цін-
них предметів побуту не мала опалення, тому що цього не потребували умови їх зберіган-
ня. Селяни розміщували її в сінях дво- і трикамерної хати, об’єднували у вигляді тристіну 
в один архітектурний комплекс із житлом. Виділення порівняно невеликого за розмірами 
приміщення для зберігання запасів продуктів харчування всередині сіней було первинною 
масовою формою адаптації його до системи життєзабезпечення в умовах малоземелля і 
невисокої врожайності зернових культур. Так само архітектурний зв’язок із житлом через 
сіни аналогічної за своєю функціональною специфікою зрубної великої будівлі свідчить не 
тільки про практичність і матеріальну економічність цієї форми адаптації, але й указує на 
те, що етнокультурні уявлення про таке місцерозташування складського приміщення фор-
мувалися в природній зоні з обмеженими лісовими ресурсами і малою доступністю їх для 
основної маси населення. Це підтверджує повсюдне поширення приміщення домашнього 
типу для зберігання зерна і борошна в ареалі, який охоплював Південну Білорусь, Північну 
Україну і майже всю Східну Польщу [8, к. 22; 15, с. 120; 17, м. 88–96]. 

Однаковим тут у селянському середовищі був поняттєвий маркер такої комори – «камо-
ра» («каморка»). У білоруській і українській частинах цього ареалу траплялися також лек-
семи «клець» і «клiть». У слов’янську термінологію термін «камора» (комора) запозичений 
із грецької мови. В історичних джерелах ХVI–ХVIII ст. його помічаємо в описах феодальних 
володінь переважно південно-західних районів Білорусі. Через його універсальність з метою 
уточнення змісту маркер «камора» супроводжувався пояснювальними словами. Він вказував 
на підсобне приміщення, зазвичай у складі житла або господарської будівлі, – «комора для 
схованья», «коморка малая для хованья речей кухенных», «коморка для жорнов», «коморка 
замчистая», «komor dwie dla chowаnia zboża», «истобка с коморкою», «изба с сеньми, с комо-
рою» [1, с. 202, 228, 230, 249, 263, 298, 576]. У рідкісних випадках деякі терміносполуки, на-
приклад «комора млечна з сенею», стосуються самостійної будівлі в господарській зоні двору 
феодалів [1, с. 267, 568]. 

Поширеним типом холодної складської споруди в східних слов’ян і сусідніх народів була 
надвірна будівля для зберігання зерна, борошна, а також продуктів тваринного походжен-
ня і цінних предметів домашнього вжитку. Її широка затребуваність у системі життєзабез-
печення була пов’язана з однаковим типом господарської діяльності населення в сільських 
ландшафтах Східної і Центральної Європи. Схожим і однорідним у різних етносоціальних 
груп тут було також концептуальне розуміння принципів адаптації цієї споруди до при-
родного середовища. Причому за своїм характером у населення на території Білорусі, су-
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міжних регіонів Польщі й Прибалтики воно відрізнялося від етнокультурних стереотипів, 
пов’язаних з архітектурою селянського житла.

У сільському дворі будівлю для зерна розміщували зазвичай окремо від хати, що давало 
можливість врятувати його від пожежі. Водночас її ставили так, щоб вона була доступна для 
огляду через вікно житла. З метою захисту від повеней і сирості зруб підіймали над землею і 
встановлювали на дубові, соснові чи кам’яні опори. Усередині на рівні другого-третього він-
ців настилали товсту дерев’яну підлогу, усі стики в якій замазували глиною. Назовні вздовж 
стіни з дверним отвором робили «прыклетнiк» – дах на стовпах, який виносили вперед, а тро-
хи нижче від порогу перед входом настилали поміст із товстих дошок. Така архітектурна конс-
трукція оберігала фасад від атмосферних опадів і давала змогу без зайвих фізичних затрат 
перекидати важкі мішки із зерном і борошном з воза прямо до дверей. Глибоке розуміння 
значення цієї будівлі для системи життєзабезпечення відбилося також у дрібній, на перший 
погляд, але водночас дуже важливій деталі її адаптації до природного середовища. Майже 
пов сюди на території Білорусі для того, щоб уберегти хлібні запаси від знищення гризунами, 
вирізали нижній куток дверей полотна для вільного доступу в зерносховище домашньої кішки. 

Аналогічним або дуже близьким у своїй основі був архітектурний принцип будування 
споруд такого типу також у господарському середовищі поміщицьких маєтків і фільварків. 
Відмінності спостережено тільки в їхніх габаритах і нерідко в кількості ярусів усередині 
складського приміщення. Однією з характерних особливостей у Надніманні й західних ра-
йонах Центральної Білорусі було те, що в системі забудови селянського і поміщицького дво-
ру його часто розміщали над погребом.

Тип такої складської споруди мав декілька поняттєвих маркерів. Найбільш поширеною 
була лексема «клець», що своїм корінням сягає старослов’янського «клетъ». На неї часто натрап-
ляємо в старобілоруських історичних джерелах ХVІ–ХVІІІ ст., спочатку кириличного, а потім і 
латинського письма. Цей маркер нерідко супроводжується поясненнями. За їхньою допомогою 
відображалися ті або інші архітектурні типові риси будівлі – «клет высокая на подклете», «клеть 
на столпах» («na słupach»), «на подрубе» [1, с. 259, 371, 411].

У господарському середовищі кожного феодального помістя й фільварку часто розташо-
вувалися декілька подібних споруд, які відрізнялися своєю споживацькою специфікою. Тому 
в інвентарях володінь привілейованого стану їхні позначення диференціювалися через дода-
вання до маркера доповнення або уточнення. Такі терміносполуки мали однозначну семанти-
ку – «клетки на пашню» (для насіннєвого зерна), «клетка невеликая для схованья мук», «клеть 
для зсыпованья збожя», «клеть для речи стравных», «клеточка малая, в которой ховают речи 
стаенные», «клетка для мекин» тощо. [1, с. 356, 361, 508, 511]. 

У тому ж значенні, що і «клеть», вживано маркер «свирен», який має балтійські корені – 
від слова «svirnas». На нього натрапляємо переважно в поміщицьких маєтках центральних і 
західних районів Білорусі. Для цієї лексеми характерна така ж, як і для терміна «клеть», мо-
дель позначення точних понять. Це добре ілюструють вислови: «свирны два на засыпанье 
пашни», «свирен спижарный з мясными речьми», «свирен скарбный», «swironek dla chowania 
mołocznego» і т. д. [1, с. 356, 361, 436; 2, с. 240]. У писемних джерелах також трапляються мар-
кери, що характеризують відносні розміри будівлі – «свиронек», «свиронек малый», «свирен 
великий», а також її архітектурні особливості – «на столбах» («на столпью»), «на подклете», «с 
кганком», «у котором двое схованье» тощо [1, с. 21, 157, 186, 200, 436, 494, 508, 608]. 

У східних районах Білорусі наприкінці ХVІІ ст. на позначення поняття складської холод-
ної будівлі для зерна і цінних предметів іноді вживали термін «амбар» – «амбаръ», «имбаръ», 
«инбаръ», «омбаръ», «онбар». У старобілоруську мову він увійшов у вигляді тюркського запо-
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зичення через російську мову. У поміщицьких маєтках цим терміном позначали великога-
баритні споруди [4, с. 1]. Разом із тим в історичних джерелах пізнього феодального періоду 
немає відомостей про зв’язок маркера «амбар» із господарським середовищем селянського 
двору. Відомо, що на території сусідніх російських земель він побутував у нижчого стану в 
одиничних випадках у ХVІ ст. і трохи частіше – у наступному столітті. Тут домінувало по-
няття «клеть» [6, с. 185–189]. 

У поміщицьких маєтках ХVІ–ХVІІІ ст. холодні будівлі для зберігання зерна й продуктів тва-
ринного походження, предметів домашнього вжитку іноді мали також інші позначення. Так, 
у писемних джерелах кириличного і латинського письма відзначені «шпихлер» («spichlerz»), 
«шпихлерик» і «спижарня» («spiżarnia»), «спижаренка», «lamus» [1, с. 267, 361, 390, 554, 567; 4, 
с. 5, 34, 345]. Ці терміни запозичені в старобілоруську мову через польську зі старонімецької. 
Деякі з них вживалися синонімічно – «свиронек или шпихлерик» [1, с. 390].

Усі історичні маркери холодних будівель і приміщень для зберігання продуктів харчу-
вання й цінних предметів, за невеликим винятком, були в обігу на території Білорусі напри-
кінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. Найбільш поширені були «клець», «свiран» («свiронак»), 
«амбар» і «камора» («каморка»). На півдні Брестщини зрідка трапляється похідне від 
«spichlerz» місцеве «шпiхер» («шпiхерык») [7, к. № 239; 8, с. 244]. У східних районах до-
сліджуваної території вживали також невідомі в писемних джерелах періоду пізнього фео-
далізму позначення «кладоўка» і «чулан». Аналогічні чи близькі за своєю семантикою з тер-
міном «каморка», вони були запозичені з російської мови. 

Жителі Гомельської області і східних районів Брестщини в ролі вторинного маркера 
«каморы» і «каморкi» вживали терміни «хiжа», «хiжка» і «хiзок» [10, с. 32; 8, с. 242]. Вони мали 
регіональний характер і були поширені в східних слов’ян переважно в білорусько-українському 
етнокультурному ареалі, але траплялись і в деяких російських областях [8, к. № 2; 15, с. 120]. 
Ці маркери широко вживали в західнослов’янському і частково – у південнослов’янському 
культурних ареалах. Старослов’янський термін «хызъ» («хызина») лінгвісти зараховують до 
числа найдавніших запозичень із германської лексики: від «hūsa» («hūza») – дім. 

В етнічній свідомості східних слов’ян лексеми «хiжа» («хiжка») і «хiзок» позначали два по-
няття: житло і комора для зерна. У першому разі йшлося про літнє спальне приміщення, функ-
цію якого виконувала «комора» («клець», «амбар»). Тут нерідко спали дівчата на виданні, окре-
мо жила в теплу пору року шлюбна пара, проводили першу ніч після весілля молодята. У жителів 
білоруського Прип’ятського Полісся лексема «хiжа» («хiжка») мала також зневажливе значен-
ня, яке стосувалося вбогої хати, халупи бідняка. Аналогічну семантику цей маркер реалізував 
в Україні, Південній Росії і Польщі. Разом із тим у деяких місцевостях у східних слов’ян у нього 
не завжди простежувався семантичний зв’язок із житловим, у тому числі літнім, приміщенням. 
У такому разі термін «хiжка» мав тільки одне значення – комора в сінях хати.

Дослідження маркерів холодних споруд для зберігання зерна, борошна, продуктів тва-
ринного походження і предметів домашнього вжитку показує, що традиційно для позначен-
ня цього поняття населення Білорусі вживало терміни «клець», «свiран», «камора» («камор-
ка») і «амбар». Вони належать до трьох різних етнокультурних пластів – старослов’янського, 
балтійського і тюркського. 

Старослов’янський пласт репрезентують маркери «клець» і «камора». У кінці ХІХ – першій 
половині ХХ ст. ареал лексеми «клець» майже повністю покривав досліджувану територію, за 
винятком невеликої зони на заході центральної смуги Білорусі – Наднімання [7, к. № 239]. 
У південних сусідніх районах заходу Брестської області вона відзначена спорадично. У них ма-
сового поширення набув маркер «камора» («каморка»). Його ареал простягався на схід і займав 
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південну смугу Білорусі [8, к. № 22]. Тут містилася область змішаного обігу маркерів «клець» і 
«камора», що стосувалися як одного, так і різних типів складської будівлі для зерна й борошна.

Вільну від старослов’янського пласта зону в Надніманні й суміжних районах займав тер-
мін балтійського походження «свiран». Паралельно з іншими лексемами він функціонував на 
значній частині території Білорусі. До спільного з ним ареалу не входила тільки Наддніпрян-
щина разом зі східними районами Наддвіння. Тут виникла найбільш обширна й компактна 
зона міксації маркера тюркського походження «амбар» («анбар») із «клець». 

Старослов’янський етнокультурний пласт почав формуватися на білоруських землях 
першим. У східних слов’ян термін «кліть» генетично був пов’язаний із технікою зрубного 
будівництва. Він перейшов у господарську термінологію дреговичів, радимичів і кривичів, 
а пізніше – через давньоруську мову – до білоруської. Поширення маркера «камора» в пів-
денних районах Білорусі  вказує на їхнє заселення невеликими групами його основних пра-
носіїв – деревлян, волинян, бужан і мазовшан, – або на міграцію сюди їхніх нащадків. Під-
твердженням цього є те, що ядро ареалу «камора» в значенні домашньої холодної будівлі для 
зберігання зерна розташовувалося в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. в Північній Україні 
та Південно-Східній Польщі [15, с. 120; 17, м. 86, 96].

Балтійський пласт маркера «свiран» охоплював не тільки західну частину білоруської 
ойкумени, але й сільські ландшафти сусідніх народів – Східну Литву і північний схід Біло-
стоцького воєводства в Польщі, на території якої переважала запозичена зі старонімецької 
мови лексема «spichrz», «spichlerz» [7, к. № 239; 17, м. № 81]. Таким чином, він займав ши-
року зону в слов’яно-балтському культурному ареалі. Проте в ньому навіть у самій Литві 
поняття «свiран» не було основним. Тут майже дзеркального географічного відображення 
набув регіональний характер досліджуваної балтійської і старослов’янської термінології в 
Білорусі. Зокрема, у Західній Литві сформувалася зона будівлі для зберігання зерна, борош-
на та ін. з маркером «klėtis», похідним від слов’янського «клетъ». Вона була однорідною на 
півночі і півдні та змішаною з терміном «svirnas» у центрі [16]. Споріднений термін «klẽts», 
запозичений із давньоруської мови, з аналогічною семантикою вживали також латиші. 

Тюркський маркер «амбар» набув поширення в кінці ХVІІ ст., коли в населення Білорусі дав-
но існували аналогічні позначення цього поняття. Його динаміка й подальше формування ядра 
ареалу є одним із результатів етнокультурної взаємодії білорусів із росіянами. У сусідніх облас-
тях Росії, як і на досліджуваній території, також існували зони мішаного вживання в тотожному 
значенні термінів «амбар» і «клеть» [12, с. 254, 255; 13, с. 287–289].

Принципово іншим був підхід до адаптації в сільських ландшафтах білорусів і сусідніх 
народів споруд для розміщення сезонних запасів овочів, картоплі та солінь. Він виникав із 
розуміння вимог щодо умов зберігання цих продуктів харчування в зимовий час. Етнокуль-
турні стереотипи про характер архітектурного пристосування цієї споруди до умов її ефек-
тивного функціонування в системі життєзабезпечення сформувалися під впливом місцевих 
природних умов, передусім ґрунтово-кліматичних факторів. Тому на досліджуваній тери-
торії виникли різні зони поширення підземних (які не промерзають) і опалюваних взимку 
наземних складських будівель для зберігання плодоовочевої продукції. 

Підземні споруди розташовувалися переважно в східному, західному і південному ареа-
лах Білорусі та в суміжних регіонах України, Росії та Польщі [8, к. № 25; 10, с. 27; 15, с. 120; 
18, m. 178–181]. З ними мішано на Поліссі, а в північних і центральних районах окремо були 
поширені наземні будівлі, що обігрівалися під час морозів пічкою-кам’янкою або гарячим 
вугіллям із домашньої печі. Принцип їхньої архітектурної адаптації був аналогічний, як і в 
холодного приміщення для зберігання зерна – у складі житла і самостійно від нього. 
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В описах поміщицьких маєтків вони позначалися декількома поняттєвими маркерами. 
Найчастіше в другій половині ХVІ – ХVІІ ст. вживали терміни «истобка», «издопъка», «издеп-
ка» [1, с. 77, 203, 281]. Іноді їх супроводжували уточненням «варивная» або доповненням 
«для варива» [1, с. 277, 409, 508, 607]. В одиничних випадках функціонували терміно сполуки 
«гридня на вариво», «изба немалая, где ховати вариво», «komora dla chowania warzywa» [1, 
с. 356, 415, 567]. У середині ХVIII ст. став використовуватися новий маркер – «warzywnia» 
(«варыўня») [2, с. 496; 4, с. 6, 7, 25, 177, 194, 347]. 

У кінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. в культурному ландшафті Білорусі були наявні три 
поняття селянської будівлі для зберігання овочів і картоплі – «стопка» («iстопка», «сцёпка», 
«стобка»), «варыўня» і «камора» («каморка»). Їхні ареали охоплювали здебільшого північну, 
центральну і південно-східну частину Білорусі, що було зумовлено локальним поширенням 
цієї споруди в традиційній матеріальній культурі сільського населення [7, к. № 240]. 

Термін «стопка» («iстопка», «стобка», «сцёпка») своїм корінням через старобілоруську 
мову сягає давньоруського «истобъка», похідного від «истъба». У мікросередовищі селян-
ського двору він мав тільки одне значення – складського приміщення для овочів. Тому, на 
відміну від старобілоруського маркера «истобка» з подвійним значенням у маєтках і філь-
варках, він не супроводжувався пояснювальними словами. Аналогічна семантика відзначе-
на в терміні «стебка» на території Волинського і Київського Полісся [15, с. 120]. Споріднені 
позначення аналогічної складської будівлі «истёбка», «истобка», «истопка» були поширені в 
сусідніх із Білоруссю областях Північно-Західної Росії. 

Поняттєвий маркер «варыўня» входив у єдиний змішаний із терміном «стопка» ареал 
із деяким переважанням у його західній частині. Він означав приміщення для «варыва», 
тобто овочів. Цей маркер був запозичений селянами з господарської термінології, вживаної 
у фільварках і маєтках. Він має білоруське походження і не відзначений у сусідніх народів. 
Його місцевий характер чітко проступає на фоні еволюції поняття «истобка – истобка ва-
ривная (для варива)».

У Надніманні і порубіжній із ним смузі функціонував вербальний маркер «камора» 
(«каморка»). Його ареал охоплював північну сусідню частину Білостоцького воєводства в 
Польщі і простягався на північ у Литву [17, m. 96]. У литовській лексиці «kamara» – запози-
чення із старобілоруської або старопольської мови [19, s. 391].

Підземне складське приміщення, що не промерзає, споруджували як окремо, так і під 
підлогою житла. На відкритому ландшафті воно розташовувалося на підвищеному і рівнин-
ному рельєфі місцевості там, де дощові й талі води його не підтоплювали. Підземний прос-
тір перекривали стелею із дощок або жердин, утеплювали кострицею, мохом і засипали 
землею, залишаючи отвір із кришкою для спускання вниз. Зверху ставили рублений із ко-
лод зруб із дахом і дверима – низьку «будку» («пограбню») або високий «будан». У західних 
районах Білорусі незалежно від місця розташування будівлі під домом чи окремо виводили 
від самого дна її під гострим кутом на поверхню двору прохід зі східцями – «шыю». Зверху 
над проходом встановлювали «будку» з дверима. 

У поміщицьких маєтках у ХVІ – ХVІІІ ст. функціонували такі поняттєві маркери підзем-
них складських приміщень для овочів, солінь і напоїв, як «пивница», «погреб» і «склеп» [1, 
с. 21, 201, 230; 4, с. 166]. У мікросередовищі селянського обійстя наприкінці ХІХ – у першій 
половині ХХ ст. їх перелік був ширшим [8, к. № 25; 10, с. 8, 20, 27, 32, 35, 40, 43]. На заході 
Білорусі в Надніманні вживали термін «склеп», а на сході, у Наддніпрянщині, – «пограб». 
Обидва маркери мали мішаний обіг на Поліссі, на заході Мінської і сході Гродненської об-
ластей. Окрім того, на півдні Брестщини і в Гомельській області вживали термін «лёх», по-
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хідний від давньогерманського «loch» (погріб). Сільське населення, що проживало в зоні 
білорусько-польського порубіжжя на Гродненщині, зрідка вживало загальнопоширену в 
Польщі лексему «piwnicа».

Ці маркери здебільшого не були пов’язані з місцем розташування споруд – у довко-
лишній місцевості або під підлогою житла. Тільки на сході Білорусі домашнє сховище кар-
топлі, на відміну від надвірної форми, позначали лексеми «ямка» і «падполле». Поняттє-
ві маркери підземних складських споруд для зберігання плодоовочевої продукції мали в 
Східній Європі свої ареали. Так, за межами Білорусі в зону поширення терміна «sklep» 
входили сусідні з досліджуваною територією північні й більш віддалені центральні та за-
хідні райони Польщі [18, m. № 181, 182]. Ареал терміна «лёх» охоплював частину України, 
суміжні з нею передгірські райони південно-східної Польщі й продовжувався в Словаччи-
ну та Моравію [19, с. 318]. Споріднена східнобілоруським номеном лексема «погребица» 
відзначена в росіян. 

Аналіз етнокультурних стереотипів, пов’язаних із архітектурно-функціональною адап-
тацією споруд у сільських ландшафтах, свідчить про різне розуміння її в ХVІ–ХVІІІ ст. ет-
носоціальними групами населення Білорусі. Найбільш разюче це проявлялось у характері 
й структурі житла, диференціації та спеціалізації підсобних приміщень привілейованого 
й нижчого станів. У поняттєвих маркерах відбивався статус житла, правове, соціальне й 
майнове становище населення. Аналогічну картину спостерігаємо і в сусідніх народів [6, 
с. 185–200, 245–275].

Значно ближчим суспільству було розуміння характеру складських приміщень. Від-
мінності стосувалися насамперед їхніх специфічних функцій. Вони були зумовлені особли-
востями розвитку матеріальної культури в різних етносоціальних груп. Широка мережа 
однотипних складських споруд, яка виникла в маєтках і фільварках Білорусі, спричинила 
деталізацію їхніх позначень. Щоб уникнути полісемантичності, до маркерів «клеть», «сви-
рен», «комора» і «истобка» додавали уточнення і доповнення, створюючи, таким чином, 
нові поняття. У контексті цього процесу виникла лексема «варивня». 

У період пізнього феодалізму в культурних ландшафтах Східної Європи функціонували 
різноманітні поняттєві маркери житлових і підсобних будівель. Вони мали регіональне поши-
рення. Так, спільними для східних слов’ян, з-поміж основних із них, були «изба», «светлица», 
«клеть», «сени». На території Білорусі та України вживали також лексеми «дом», «домок», «ис-
тобка», «комора», «кухня», «пекарня», «шпихлер», «пивница», а в Росії – «горница», «комната», 
«задец», «мост», «чулан», «поварня» [6, с. 185, 266–274]. Натомість у Білорусі функціонували 
невідомі на південь і схід від неї терміни «рум», «челядня», «свирен», «склеп», «коморка по-
требная», «варивня», «истобка варивная», «примен».

Дослідження характеру архітектурно-функціональної адаптації селянських житло-
вих будівель показує, що відмінності в ньому в білорусів і українців, з одного боку, і 
росіян, з другого, були тільки зовнішнім проявом. Вони випливали не з особливостей 
будівельних знань і навичок, а зі сфери концептуального розуміння архітектури зруб-
ного житла в місцевому природному ландшафті. Про це свідчить характер дерев’яних 
споруд вищого стану Білорусі й України, частину яких у період пізнього феодалізму 
місцеві майстри будували в сільському середовищі на підкліті, згідно з традиціями ро-
сійського зодчества. У ХІХ – на початку ХХ ст. на досліджуваній території аналогічну 
або дуже близьку конструкцію селяни масово використовували при будівництві на-
двірної кліті з дерев’яною підлогою для зберігання хлібних злаків, на відміну від архі-
тектури житла.
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На основі спільного типу господарської діяльності (землеробство в поєднанні з тварин-
ництвом) у білорусів і сусідніх народів сформувались однорідні етнокультурні стереотипи 
про структуру і функціональну специфіку підсобних будівель у системі життєзабезпечення. 
Водночас деякі особливості регіональних екосистем зумовили різне розуміння форм архі-
тектурної адаптації складських приміщень. 

У культурних ландшафтах виникли зони, у яких паралельно функціонували два, а іноді й 
більше, поняттєві маркери відносно однієї і тієї ж будівлі – «клець і камора», «клець і амбар», 
«клець і свіран», «камора, хіжа і клець», «варыўня і стопка», «пограб і склеп», «пограб, склеп і 
лёх». Вони формувалися переважно в місцях перетину однорідних ареалів, але також трапляли-
ся в них і у вигляді осередкових вкраплень. Іноді ідентичні маркери («камора», «каморка») мали 
в різних ареалах на одній етнічній території і за її межами неоднаковий поняттєвий смисл.

Ареальні особливості етнокультурних стереотипів і поняттєвих маркерів архітектурно-
функціональної адаптації житлових і підсобних будівель дають змогу визначити в межах 
культурного ландшафту Білорусі декілька найактивніших етноконтактних зон. На північному 
заході в Надніманні та басейні р. Вілії сформувалася зона слов’яно-балтської, на південному 
заході – білорусько-українсько-польської, на Прип’ятському Поліссі – білорусько-української і 
на північному сході – білорусько-російської етнокультурної взаємодії.
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ЛЮБОВ РАКОВА

ОСОБЛИВОСТІ	ТРАДИЦІЙНОГО	ВИХОВАННЯ		
В	СІМ’ЯХ	БІЛОРУСЬКИХ	СЕЛЯН	ХІХ–ХХ	СТОЛІТЬ

У артыкуле ў рамках сістэмна-функцыянальнага падыходу разглядаюцца найбольш важныя асаблівасці 
традыцый сямейнага выхавання беларусаў у XIX–XX ст.; праблемы выхавання і сацыялізацыі; механізмы 
трансмісіі культурных каштоўнасцей сям’і наступным пакаленням; аналізуецца роля працоўнай дзейнасці як 
важнейшай традыцыі выхавання дзяцей у беларусаў.

This article analyzes (though the functional-systematic approach) the major trends in traditional education 
in the Belarusian family of the XIX – XX centuries. This includes education and socialisation problems, mechanisms 
of transmission of the cultural values of a family of the following generations, the role of labor as basic traditional 
education for Belarusian children.

Кожний народ має свої традиції, які в тій чи іншій мірі збереженості передає нащадкам. 
Найважливіші з них – виховні традиції як ядро, стрижень національної культури загалом. 
Білоруси протягом століть випрацювали оптимальну систему виховання й навчання дітей, 
підлітків, молоді, яка повинна була передавати життєво необхідні навички, уміння, знання 
про природу й соціальні зв’язки в громаді. Їх необхідно транслювати всіма засобами: через 
сім’ю, літературу, школу й позашкільні та культурні установи, радіо, телебачення – для ви-
рішення головного завдання – виховання моральнодосконалого, розумного, фізично загар-
тованого громадянина. Селянство як група – основа нації, а селянська сім’я з її функціями – 
репродуктивною, виховною, господарсько-побутовою, соціально-статусною, економічною, 
рекреаційною, емоційною – охоронець найкращих національних традицій виховання. Про-
те частка сільських сімей щодо загальної кількості населення неухильно зменшувалася – з 
86,5 % наприкінці ХІХ ст. (1896–1897) до 28 % на початку ХХ ст. (2005) [27, с. 61]. Разом із 
руйнацією традиційного способу життя селянина відбувалася й руйнація традицій.

Динамічні процеси, що відбуваються сьогодні в суспільстві, зумовили зміни традиційних 
базових цінностей сім’ї, норм і правил, які відповідно викликали оновлення соціокультурного 
досвіду, хоча й не завжди позитивного характеру. Сім’я, у тому числі й сільська, поступово втра-
чає статус основного інституту соціалізації дітей, посилюється вплив молодіжної субкультури та 
засобів масової інформації, які нав’язують їй не найкращі зразки суспільної поведінки. Ниніш-
нє білоруське суспільство потребує системних змін у вихованні й соціалізації, але в підґрунтя 
таких змін потрібно закласти характерні особливості етнічної культури. Відсутність цілісного 
історичного аналізу процесу виховання та соціалізації дітей, теоретичного осмислення й об-
ґрунтування еволюційних змін, що відбулися в сімейних традиціях селянської сім’ї протягом 
двох століть, актуалізує дане дослідження.

Наукові публікації ХІХ – першої половини ХХ ст. (М. Довнар-Запольський, М. Ники-
форовський, Е. Романов, П. Шейн, М. Федаровський, Ю. Крачковський, П. Шпілевський, 
М. Касперович та ін.), які містять дослідження про дитячий вік білорусів, функції і стано-
вість окремих вікових груп у традиційній сім’ї та громаді, заняття, ігри (забави), долучен-
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ня до роботи, свята й обряди, ґрунтуються на етнопедагогічному підході; вони нечисленні, 
здебільшого описового характеру та свідчать про вузькопедагогічний погляд на проблему. 
Окрім того, у працях означеного періоду недостатньо уваги приділено статевовіковій проб-
лематиці, ролі сім’ї та роду у вихованні й соціалізації дітей тощо.

Важливий внесок у дослідження особливостей традиційного виховання дітей білоруського 
села зробив дореволюційний педагог, етнограф і фольклорист А. Богданович, висунувши ідею 
застосування народної педагогіки в цьому процесі. Збираючи етнографічний і фольклорний 
матеріали в різних регіонах Білорусі, систематизуючи знання, спостерігаючи за життям селян, 
науковець виокремив щодо обговорюваного питання важливі принципи: природоздатність, ви-
ховання роботою і в роботі, пріоритет сімейного виховання перед громадським, врахувавши ві-
кові особливості дітей [14; 15]. Він дійшов висновку, що народні виховні традиції мають глибоке 
коріння – чітке розуміння народом необхідності виховання відповідно до своїх ідеалів. Сімейне 
виховання усвідомлювалось як цілеспрямований вплив на розумові, моральні, фізичні сили й 
спрямування здібностей дитини, адже воно впливає й на все подальше життя людини. Тому бать-
ки відповідали за вчинки й поведінку своїх нащадків. Ці постулати актуальні й сьогодні.

У працях А. Богдановича важливе місце відведено залученню дітей до праці, вихованню 
працьовитості як основної доброчинності. Ця ідея закладена в підґрунтя системи народного 
виховання і має прагматичну спрямованість. Науковець звернув увагу і на виховний по-
тенціал фольклору, де зафіксовано історико-педагогічний досвід народу. На думку педагога, 
цей досвід необхідно використовувати як джерело вивчення традицій сімейного виховання 
білорусів. Одне з найважливіших теоретико-методологічних положень А. Богдановича – 
взаємодія та взаємозбагачення народної і наукової думки для вдосконалення виховного 
процесу, збереження й розвиток етнічної культури. Незважаючи на певні недоліки, праці 
дореволюційних дослідників і нині мають неабияку цінність. Аналітичний огляд літератури 
засвідчив, що для вивчення традицій сімейного виховання в другій половині ХІХ ст. вже 
була база; до наукового обігу введено численні емпіричні дані. Без цих досліджень здійсни-
ти реконструкцію сімейних виховних традицій білорусів ХІХ ст. було б неможливо.

У 1990-х роках педагоги разом із психологами, соціологами, медиками провели комп-
лексне вивчення проблем сімейного виховання, виховання дітей у дошкільних і шкільних 
закладах, що мало й прикладне значення. Дослідження з народної педагогіки проводили 
С. Снапковська, І. Калачова [19], В. Балбас [16], В. Чечат та ін. Більша частина цих праць 
мала практичне спрямування і призначалася не лише батькам, але й викладачам, вихо-
вателям, соціальним педагогам шкіл тощо. У коло зацікавлень фахівців увійшли також 
морально-виховний потенціал народної педагогіки, роль етнопедагогіки в системі педа-
гогічної культури, вплив на сімейне виховання зовнішніх і внутрішніх факторів, питання 
послуговування традиціями народної педагогіки в сучасному вихованні тощо. За І. Коном, 
«історія дитинства, як і його етнографія, не може існувати поза широким соціокультурним 
контекстом; враховує еволюцію засобів виробництва, статевовікової стратифікації, типів 
сім’ї, системи споріднених, сусідських та інших міжособових відносин, а також ціннісних 
орієнтацій культури» [20, с. 54].

В етнографічному вивченні традицій виховання важливе значення мають праці Т. Ку-
харонок [22; 23], Г. Курилович [21], І. Чаквіна [28]. Ґрунтуючись на достовірних джерелах 
(архівні, наративні, соціологічні), вони чимало уваги приділили темі еволюції сім’ї, аналізу 
значного фактичного матеріалу про селянський побут, статусні гендерні ролі, свята й обря-
ди. У їхніх працях акцентовано увагу на традиційності селян у всьому: в одязі, харчуванні, 
землеробських заняттях тощо.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



60

Білоруська етнологія

Результатом роботи над розділами державної теми «Традиційні форми побуту і матері-
альної культури білоруського етносу», яка виконана у відділі етнології ІМЕФ НАН Білорусі 
(1999–2000), є монографія «Еволюція традицій сімейного виховання білорусів у ХІХ–ХХ ст.», 
розділ «Традиції виховання» у п’ятому томі багатотомного видання «Білоруси», а також по-
над 30 публікацій у різних виданнях.

Сім’я білорусів як інститут виховання і соціалізації
У будь-якій громаді сім’я функціонує як інститут відтворення людини, її виховання 

й соціалізації в культурі етносу. При цьому сім’я є інститутом, де формується перший і 
найцінніший досвід, де діти набувають важливих трудових навичок, засвоюють основні 
норми та правила поведінки. Селянська сім’я в традиційному білоруському суспільстві 
становила соціальний інститут з упорядкованим механізмом внутрішньосімейних від-
носин, із чітко фіксованими обов’язками кожного її члена відповідно до статевовікових 
розподілів праці. Джерелом духов но-морального виховання були молитви, відвідування 
церкви або костьолу, іконошанування. Господарем, главою сім’ї вважали батька. Сім’я для 
дітей – природний осередок проживання та виховання, яке уособлюють батьки, рідні. Для 
успішного виконання традиційною сім’єю своєї важливої функції, яка була основою до-
бробуту, потрібна була значна кількість дітей, що стимулювало народження в пореформе-
ний період великої кількості дітей.

Під час виховного процесу, а також під впливом культурного осередку цілеспрямовано 
передавали народні культурні цінності. На думку Г. Волкова, спадкоємність поколінь забез-
печується передусім вихованням у сімейних традиціях, які характеризуються стійкими сте-
реотипами поведінки, однаковим образом мислення [17, с. 179–185]. При цьому стрижневим 
компонентом системи виховання дослідник уважає працю [17, с. 205, 209].

У традиційній сім’ї наслідування та спадкоємність цінностей культури здійснювалися 
за допомогою закріплення у свідомості інформації про норми людської поведінки на основі 
конкретного прикладу – традиції, тобто збереженні, оновленні й передачі з покоління в по-
коління відібраних громадською думкою зразків культури і насамперед випробуваних спо-
собів діяльності, поведінки. Дітей у сім’ї з наймолодшого віку долучалися до традицій про-
тягом багатьох століть. Найбільш стійкі й досконалі національні традиції дійшли до нашого 
часу і мають велике виховне значення. Це традиції працелюбства, колективізму, взаємо-
підтримки й взаємодопомоги, духовно-морального виховання, моральної поведінки дітей 
і молоді, слухняності, поваги до батьків і старших узагалі, поваги до традицій предків, зна-
ння свояків і членів роду. Сімейні традиції виховання включають звичаї, духовні цінності, 
норми і правила поведінки, усталені в сім’ї методи та способи виховання, які транслюються 
кожному новому поколінню. Велику роль у цьому відведено сімейно-побутовим звичаям, 
святам і обрядам, які регулюють життя окремої сім’ї, маркують найважливіші події сім’ї за-
галом і кожного її члена зокрема.

Кожне нове покоління не випрацьовує і не може випрацювати заново всієї сукупності цін-
нісних уявлень, необхідних для нормального функціонування суспільства. Тому воно викорис-
товує набір акумульованих цінностей попереднього покоління, з яких і формує свою своєрідну 
систему цінностей. Найбільш стабільні етнічні цінності, які завдяки процесу трансляції набува-
ють властивостей нормативного впливу на особу через виховання, звичаї, обряди тощо. Сіль-
ська сім’я залучає дитину до духовного досвіду білорусів: виховує чуйність до близьких, зберігає 
і передає рідну мову, культурну спадщину народу, формує національну свідомість та самоіденти-
фікацію, принципи етичного поводження тощо. Спадкоємність цінностей, які накопичені по-
передніми поколіннями, відбувається в ході соціалізації. Головна ідея наукового дослідження 
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полягає в тому, що створення й нормальне функціонування повноцінних національних систем 
виховання можливе лише на основі наукової концепції збереження та використання всього 
комплексу народних виховних традицій, які є здобутком не лише національної білоруської, але 
й загальнолюдської культури.

Найбільш активно й успішно функцію виховання та соціалізації дітей, починаючи з ран-
нього віку, здійснювала традиційна сільська сім’я, що проіснувала до 1920-х років. Вона була 
господарською одиницею, де потреба трудового внеску кожного члена в скарбницю сім’ї до-
сить велика. Батьки в такій сім’ї, яка була окремою соціальною спільністю, орієнтували дітей на 
колективну діяльність, співпрацю, взаємовиручку в сім’ї та індивідуальні соціальні досягнення 
поза домом, і це зумовлювало спрямованість її виховних традицій. У першому випадку нама-
гання батьків спрямовані на єднання сім’ї як колективу, у другому – проглядається орієнтація 
на індивідуальність. Успішність соціалізації дітей пов’язана зі здатністю батьків урівноважувати 
обидва напрями сімейної стратегії, які відігравали важливу роль у житті людини. У сім’ї була і 
залишається гендерна спадкоємність зразків поведінки та ролей, які транслювалися від бать-
ка – синові, а від матері – дочці.

Соціалізація – загальний процес засвоювання соціальних ролей через взаємини між 
людьми впродовж усього життя [24, с. 242]. Ефективність соціалізації, яка стає результатом 
виховання, безпосередньо пов’язана з методами виховання в сім’ї (підтримка, авторитет, 
влада, контроль, співробітництво та ін.), з урахуванням психологічних особливостей дити-
ни, факторів росту, статі, а також структури сім’ї (велика патріархальна, нуклеарна, непов-
на, розширена тощо), з наявністю біологічних батьків, зростанням членів сім’ї та ін. Впли-
вають такі історичні й культурні фактори, як умови життя поколінь, етнічна та релігійна 
належність сім’ї. За різких відмінностей в умовах життя та відповідно в життєвому досвіді 
поколінь, зразків їхньої поведінки відбувається скорочення їхнього взаєморозуміння й по-
слаблення інтерналізації сімейних цінностей. Етнічна й релігійна належність сім’ї впливає 
на соціалізацію дітей як культурний фактор, коли діти повинні узгоджувати культурологічні 
норми сім’ї з нормами соціального оточення, а батьки допомагають їм адаптуватися для 
комфортнішого входження в нього.

Роль факторів структури сім’ї помітна на прикладі великої патріархальної сім’ї, яка 
краще адаптує дітей до практично-орієнтованої діяльності («усі повинні працювати»). На-
явність у сім’ях представників старшого покоління (дідусь, бабуся) компенсує здебільшого 
втрату батька чи матері та виконує замісну функцію. При цьому досягнення основної мети 
соціалізації – набування дитиною соціальної компетентності (навичок, ролей, моральної 
та фізичної зрілості, високого ступеня незалежності) – можливе при дотриманні принципів 
задоволення потреб самої дитини, потреб інших членів сім’ї як цілісної системи [18, с. 27].

Процес «розселянювання», який активізувався в кінці 1920-х років, сприяв процесу урбані-
зації, швидкому зменшенню кількості сільських сімей і збільшенню міських. Тільки за 30 років 
(1959–1989) у Білорусі частка сільських сімей зменшилася із 69 % до 36 %, а на 2005 рік їх за-
лишилося лише 28 %. Відомо, що від стабільності й стійкості сім’ї, як найвпливовішого соці-
ального інституту, залежить не тільки репродукція нових поколінь, відтворення та збереження 
культури, але й стабільність і стійкість розвитку самого суспільства.

Сім’я в будь-якому суспільстві – основний носій соціокультурних зразків (господар-
ських, морально-етичних та ін.), які накопичуються багатьма поколіннями, транслю-
ються з покоління в покоління, виконуючи таким чином важливу роль щодо збереження 
цілісності соціальної системи. Культурні цінності у сфері побуту, які є основним зберіга-
чем історичної пам’яті культури, менше піддаються змінам. Цінності побутової культури 
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формуються та існують у межах сім’ї і найяскравіше проявляються в традиціях сімейно-
го виховання. Сімейні традиції – основа становлення особистості дитини, формування її 
ціннісних орієнтирів і цілісної свідомості. У культурі білорусів побутували такі важливі 
традиції сімейного виховання, які дозволяли народу протягом століть зберігати культурні 
надбання й виховальні парадигми, що сприяють розвитку суспільства та тлі збереження 
національних традицій.

Традиційна (патріархальна) сільська сім’я, що проіснувала декілька століть і була най-
більш архаїчним типом, спиралася у виховному процесі на звичаї і традиції родини, її тради-
ційну культуру, мала численні апробовані часом способи та методи виховання. Прищеплю-
ючи високі моральні якості, прийняті старшим поколінням, вона була опорою традиційної 
білоруської культури та цінностей. У традиційній сім’ї етнокультурний і соціальний досвід, 
сімейні традиції, обряди, звичаї, статевовікові ролі, стиль стосунків і поведінки засвоюва-
лися цілеспрямовано, поступово й ефективно, починаючи з раннього дитинства. Норми, що 
формували традицію сімейного виховання традиційного суспільства, були обов’язковими 
(«так треба», «так робили наші діди»). Вони характеризують аксіологічний спосіб передачі 
традиції від одного покоління до іншого.

Мета сімейного виховання – соціалізація молоді, вироблення навичок життя в сус-
пільстві, які формувалися на основі народного уявлення про ідеального члена традиційної 
спільноти. Увесь уклад життя селянина сприяв вихованню дитини працею і в праці, вихову-
вав повагу до старших і турботливе ставлення до молодших. Найважливішими традиціями 
були: суворість і вимогливість у сімейних взаєминах, особиста відповідальність кожного 
члена сім’ї за доручену йому справу, взаємодопомога та взаємовиручка, повага до батьків і 
старших узагалі, батьківське благословіння, сумлінність, доброзичливість, скромність, по-
вага до праці та людини, провідна роль родинних стосунків та ін. У традиційній сім’ї родин-
ні стосунки були просякнуті духом патерналізму. У ній одностайно визнавали владу бать-
ка (господаря), а всі сфери життя сім’ї регулювалися патріархальною традицією поваги до 
глави сім’ї, якому належала вирішальна роль у розв’язанні внутрішньосімейних проблем. 
Літні люди виступали беззаперечними авторитетами в релігійно-моральній та обрядовій 
традиції, зберігачами історичних знань.

Основним напрямом етнографічного вивчення родинних зв’язків і їхньої ролі у вихо-
ванні та соціалізації дітей і молоді було дослідження нормативних народних уявлень про 
рідню та свояків та їхньої термінологічної інтерпретації. Реальна практика поведінки між 
рідними у вітчизняній науковій літературі майже не висвітлена, за винятком відносин між 
найближчими родичами (батьки – діти, брати – сестри, дідусь, бабуся – онуки). Тому в даній 
роботі було поставлено завдання проаналізувати ширший спектр соціальних зв’язків: між 
подружжям, батьками й дітьми, братами й сестрами (у тому числі двоюрідними й троюрід-
ними), кумами та хрещеними батьками тощо.

У колишній сім’ї родинно-свояцькі зв’язки ефективніше, ніж сьогодні, виконували свою 
роль. Від широкого кола близької рідні діти засвоювали соціальні правила, які назавжди за-
лишалися з ними й формували їхні майбутні соціальні ролі. Опора на традиційний досвід за-
безпечувала тісний зв’язок між поколіннями, об’єднуючи їх в одне ціле. Найбільшу роль віді-
гравала близька рідня, яку об’єднував обов’язок взаємодопомоги, моральної та матеріальної 
підтримки. У традиційній сім’ї діти з великою приязню ставилися до батьків, а також одне до 
одного. Рідня об’єднувала родичів по чоловічій і жіночій лінії. У ХІХ – ХХ ст. родинні відносини 
відігравали роль солідарності й підтримки у важких ситуаціях, дисциплінарного впливу на 
особу. Рідня брала активну участь у вихованні дітей.
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 Для розуміння соціалізаційного осердя важливе значення мають виховальні приписи 
батьків (їхні відносини до народження дітей, хто має їх виховувати). Більшість опитаних 
мешканців вважає, що виховну функцію повинні виконувати обоє батьків однаковою мі-
рою, хоча кожен із них виховує по-своєму. Опитування показало, що в середовищі молоді 
виховання й соціалізація зберігають елементи традиційного виховання в сім’ї: старшин-
ство батьків, авторитет батьків, старших братів і сестер, необхідність турботи старших про 
молодших, висока ціннісна орієнтація на сім’ю, розподіл обов’язків у сім’ї за віковим і ген-
дерним принципом тощо.

Традиції трудової діяльності дітей. Трудова діяльність завжди відігравала важливу роль 
у процесах виховання й соціалізації дітей. Вона сприяє засвоєнню та пізнанню дітьми соці-
альних норм, ролей, приписів, зразків поведінки, звичаїв тощо. Селянин добре усвідомлю-
вав роль праці як основи свого життя, тому вбачав у ній головний засіб і метод виховання. 
Виховання в праці та працею, по суті, є стрижнем народної педагогіки білорусів. У процесі 
взаємодії дітей і дорослих діти спочатку є об’єктом відносин і лише з набуттям трудових 
знань, умінь, навичок отримують статус суб’єкта своєї соціалізації, одночасно змінюється і 
їхній статус у сім’ї.

Господарські обов’язки розподіляли за статево-віковим принципом. Хоча бували й 
відхилення від традиційних правил. За спогадом респондентки з Могильовщини (кінець 
ХІХ ст.), син ходив разом із дівчатами «у ночлежки» (різновид «папрадак»), де пряв куделю. 
У селі був хлопець, який добре ткав [6, л. 43]. Повсюдно можна було натрапити на дівчат, 
які вміли косити, рубати дрова, носити важкі мішки зі збіжжям тощо. Таке відхилення від 
традиційного розподілу праці на чоловічу й жіночу було пов’язане з небагатодітністю (коли 
в сім’ї була одна дочка чи один син), а також зі смертю одного з батьків, що змушувало ви-
конувати незвичні, важкі, але потрібні обов’язки. У великих сім’ях виникала необхідність 
віддавати дітей у родини далеких родичів чи заможних селян: пасти домашню птицю й ху-
добу, допомагати на кухні, полі, городі тощо. Ця традиція, за свідченням респондентів, про-
існувала до 1920–1940-х років.

Традиції праці, життя й виховання «у людзях» відомі багатьом народам із докласового 
й ранньокласового суспільства, де культивували обов’язкове виховання поза рідною сім’єю 
(«аталицтво» в абхазів, «дядькування» в білорусів та ін.). Такий інститут виховання, як 
«дядькування» активно пропагувала шляхта, віддаючи своїх дітей магнатові чи в селянську 
сім’ю для соціалізації: засвоєння селянського трудового й морального досвіду, навичок пра-
ці, долучення до культурних цінностей, найважливішими з яких були рідна мова, звичаї, 
обряди, традиції.

Родинні традиції ґрунтувалися як на особистому сімейному досвіді й моральних цінностях, 
так і на досвіді всього роду, а також на національних педагогічних традиціях білорусів загалом. 
Історична пам’ять народу зберегла їх у фольклорних творах. Важливими засобами традиційного 
виховання були афоризми: приказки, примовки, загадки, побажання тощо. Білоруси незалежно 
від соціального, вікового, інтелектуального статусу вживали їх у повсякденному житті, присто-
совуючи до зручної ситуації. Афоризми, короткі й місткі, пронизували всю систему виховання й 
були дотичні до будь-яких ситуацій. Вони повинні були розвивати й підтримувати в дитині най-
кращі людські якості, що уможливлювала їхня зручна для запам’ятовування й пізнання народних 
педагогічних заповідей форма, коротка й стисла, яка зберігалася протягом багатьох століть і по-
легшувала трансляцію афоризмів новим поколінням. Використання різноманітних фразеологіз-
мів у сімейному вихованні допомагало дітям краще засвоїти конструкти рольової поведінки, а 
також життєві норми та цінності.
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Сім’я, що характеризується найбільшою інтенсивністю емоційних зв’язків – перший і 
головний у житті дитини аспект соціалізації, порівняно з іншими (дошкільні заклади, шко-
ла, громада однолітків). Особливо важливою була її роль у традиційному суспільстві Біло-
русі XIX ст., де сім’я накопичувала досвід попередніх поколінь у формі традицій і ціннісних 
орієнтацій. Згідно з етнографічними даними, найстійкішими виявилися засвоєні в сім’ї в 
ранньому дитинстві взірці поведінки («змалку рабіла ўсё па доме», «бацьку шанавалі з дзя-
цінства», «дапамагалі адзін аднаму заўсягды») [13, л. 14, 23, 26]. Це було зумовлено висо-
ким ступенем адаптації дитини саме в ранньому віці. 

Роль праці у вихованні людини підкреслював відомий учений у галузі етнопедагогіки 
Г. Волков, який писав: «Праця – початок виховання у справжньому сенсі цього слова, праце-
любство – кінцевий результат виховання і наслідок формування підростаючого покоління» [17, 
с. 147]. Працю на землі білоруси розглядали не лише як необхідність, але і як священний борг 
перед пращурами. Традиційне білоруське працелюбство й нині є їхньою етно визначальною 
рисою. У кожній сім’ї батьки привчали дітей до практичного життя та своїм власним прикла-
дом показували, як треба жити: «не чыні іншаму, што табе не міла».

У селянській сім’ї, яка була господарською одиницею, існувала велика потреба в робо-
чих руках. Тому всі діти (навіть коли їх багато) сприймалися не як тягар, а як помічники, 
що змушувало селянина змалку привчати їх до праці. Селянське розуміння того, що «ўсе 
павінны працавать», висувало принцип поступового поетапного привчання до праці з ди-
тинства з метою формування звички до неї. Привчання відбувалося поступово, у міру зрос-
тання дитини.

У кожній культурі відомі свої стандарти, згідно з якими початкове привчання до 
праці починалося в певному віці. В одних народів працювати починали з шести-семи 
років, в інших – з чотирьох-п’яти. Вік 4–5 років вважали періодом раннього привчання 
до праці, що характерно й для білорусів. Згідно з етнографічними даними більшості рес-
пондентів, перший досвід навчання праці починався з трьох років і навіть раніше, коли 
дорослі навмисно доручали дітям принести чи подати яку-небудь річ. Участь кожної ди-
тини в трудовій діяльності була необхідною і цінною тому, що навіть найнезначніша, на 
перший погляд, дитяча робота вивільняла дорослим час для важливіших справ у госпо-
дарстві. При цьому в сім’ї заохочували бажання найменших виконати будь-яку роботу, 
яку вони спочатку виконували невміло, але поступово навчалися й набували стійких 
навичок [3, л. 10; 13, л. 22; 13, л. 4 та ін.]. Уже п’ятирічні діти мали певні обов’язки, їм 
доручали підмести в хаті, на дворі, доглядати за молодшими братами й сестрами, а в 
літню пору нарвати трави для свиней, кролів, пильнувати город від курей і худоби тощо. 
До семи літ діти були вже справжніми помічниками батьків, добре виконуючи несклад-
ну домашню роботу.

Окрім участі в трудовій діяльності, яка для білоруських дітей традиційно починалася з 
п’яти–шести років, а іноді й раніше, вони знайомилися із системою мір і ваги, привчалися 
бережно ставитися до домашньої живності, знаходити й правильно використовувати лікар-
ські рослини. Моральних істин діти навчалися з конкретних життєвих ситуацій. Змалечку 
набували навичок поводження з маленькими братами й сестрами, від матері навчалися спі-
вати колискові, забавляти немовлят тощо. Маленька няня вміла перепеленати дитину, дати 
їй сусолку (соску), погойдати на руках.

Перелік трудових дитячих обов’язків був чималий, мав сезонний характер і включав ріль-
ництво, городництво, садівництво, тваринництво, збиральництво. Дещо більше вільного 
часу було взимку, але й тоді для дітей знаходили якусь справу: нагодувати худобу, принести 
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води з криниці, прибрати в хаті та ін. Довгими зимовими вечорами діти (переважно дівчатка) 
разом із мамою скубли пір’я для подушок, прали, вишивали, шили, плели мереживо. Части-
на селянства, не маючи змоги впоратися із сільськогосподарською роботою влітку, коли її 
було найбільше, залишала на зиму частку висушених снопів для обмолоту в клуні, і молоть-
ба часом тривала до Коляд [13, л. 7]. Важливим заняттям малих дітей улітку було збирання 
грибів, ягід, лікарських рослин, які взимку суттєво доповнювали раціон селянина. Дитячим 
обов’язком було надерти лика або нарізати лози для личаків, кошиків та інших речей. Жодну 
селянську дитину в традиційній сім’ї не минало таке заняття, як пастухування. З п’яти-шести 
років діти пасли домашню птицю (курей, гусей, качок), пізніше – кіз, свиней, корів, коней. 
Це нескладне, на перший погляд, заняття вимагало від дітей відповідальності за шкоду, яку 
при недогляді завдавала худоба чи птиця. До того ж треба було вставати вдосвіта, щоб пасти 
коней, корів. У спекотні літні дні дітям нелегко було втримати худобу на пасовищі, тому що її 
непокоїли ґедзі, мухи. 

Характеризуючи працю дітей у традиційній сім’ї, відомий білоруський історик та етно-
граф М. Довнар-Запольський писав, що діти з ранніх років виконують певні господарські 
обов’язки, і що менша сім’я, то раніше сільський підліток знайомиться із важкою працею. 
З п’яти років дитина доглядає своїх маленьких братів і сестер, із семи-восьми – уже пас-
тух. З 12-ти років хлопчик починає практикуватися в землеробстві: загрібає сіно, боронує, 
з 15-ти років косить, з 17-ти працює із сохою, стаючи до 20-ти вже справжнім хліборобом. 
Дівчина також у віці 17–18-ти років знає всі жіночі роботи.

Трудове виховання в сім’ї було основним засобом передачі досвіду та знань молодому 
поколінню. Восени довгими й темними вечорами сім’я збиралася біля каганця й робила 
те, що відповідало цій порі року: батько плів ятір, жінки пряли, а син гнув обручі для різ-
них бочок.

Добра праця, згідно з уявленнями білорусів, вважалася основою добробуту, престижу 
сім’ї. А працелюбство як традиція було найважливішою ознакою певної сім’ї та роду [1, л. 4; 16, 
л. 12; 6, л. 2 та ін.]. Недарма здатність молоді (дівчини або хлопця) до праці завжди врахову-
вали, вибираючи нареченого чи наречену, і цінували як важливу рису характеру людини, що 
була головним критерієм її оцінювання. У білорусів здавна існував звичай взаємо допомоги. 
«Талака», «помачы» – форма колективної роботи всіх мешканців села під час будівництва 
хати, збирання врожаю в сусідів, свояків, у якій брали участь і діти, осягаючи соціальні нор-
ми, цінності й зразки поведінки: навички колективізму, взаємодопомоги й взаємовиручки в 
безпосередній діяльності, в атмосфері шанобливого й доброчесного ставлення до праці. На 
полі сусіда, згідно зі звичаєвим правом, треба було працювати старанніше й краще [6, л. 34].

З давніх-давен найважливіші періоди сільськогосподарської праці супроводжували-
ся святами й обрядами (окремі з яких збереглися дотепер), які підкреслювали престиж 
старанної праці людини та сприяли зміцненню традицій. Так, наприклад, після закін-
чення толоки під час будівництва хати, збирання врожаю тощо прийнято було частувати 
її учасників. Будь-яке свято чи обрядове дійство обов’язково супроводжувалося пісня-
ми, доброзичливими побажаннями господарям і подякою учасникам, що сприяло ви-
хованню в дітей особливого ставлення до праці як найважливішої потреби людини, як 
священного обов’язку кожного зробити свій посильний внесок у добробут сім’ї, роду, об-
щини. На нашу думку, пісні, які в традиційній культурі зазвичай супроводжували працю 
жінок (під час жнив, збирання льону, сіна тощо), були тим чудовим фоном, який полег-
шував саму роботу, надаючи більше бадьорості, сили і, зрештою, естетичного задово-
лення тим, хто її виконував. Передача цього досвіду спочатку йшла шляхом горизон-
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тальної трансмісії дітям від матері і бабусі, згодом вертикальної – у молодіжній групі. 
Як зазначали сільські респонденти, ця традиція існувала і у радянські часи. У колгоспах 
і радгоспах усім селом відзначали зажинки й дожинки, свята врожаю та інші сільсько-
господарські свята. Діти брали в них безпосередню участь, оскільки працювали разом із 
батьками під час літніх канікул. 

У селянській сім’ї існувала велика потреба в робочих руках. Сім’я як окрема соціальна 
спільнота мала пріоритет у сфері орієнтації трудової діяльності дітей на колективну роботу, 
кооперацію, взаємодопомогу в сім’ї. «Усе павінны працавать» – народний принцип, який 
диктувала селянська мораль і підтримувала народна традиція.

Дане дослідження показало, що в білорусів до середини ХХ ст. передача традицій дітям 
здійснювалася переважно шляхом вертикальної трансмісії від старшого покоління, іноді – 
горизонтальної, коли культурний досвід засвоювався у стосунках з однолітками, а також 
непрямою трансмісією від сусідів, наставників тощо. Сьогодні для багатьох сільських дітей 
транслятором традиції часто стають однолітки чи школа, спеціальні гуртки тощо. Інтерна-
лізацію сімейних цінностей стримує різка зміна умов життя поколінь, що призводить до їх 
відчуження. Так, поширеною є ситуація, коли більшість сімей складається з двох поколінь і 
не має змоги користуватися досвідом найстаршого покоління – носія, зберігача й трансля-
тора традицій. Неспростовний факт: що більше поколінь живе в сім’ї, то глибші традиції. 
Добре відомо, що спільне проживання в сім’ї дідусів і бабусь сприяє якнайскорішій соціалі-
зації дітей.

Роз’єднання зв’язків між поколіннями (руйнування співпраці та взаємодопомоги поміж 
близькими людьми), родинних духовних цінностей (системи звичаїв, традицій, які регулю-
ють взаємини в сім’ї), культурного механізму трансляції традицій (розрив зв’язкового лан-
цюжка між поколіннями роду) послаблює процес виховання та соціалізації дітей у сім’ї. Як 
свідчать етнографічні дані, сьогодні в селі традиційні сімейні цінності переважної частини 
білорусів, що сформувалися протягом багатьох століть, у цілому змінюються в бік їх роз-
ширення й збагачення новими елементами завдяки трансмісії традиційних форм діяльнос-
ті, уможливлюючи адаптування сім’ї як інституту до сучасного етапу розвитку суспільства. 
Спостережено й зворотну небезпечну тенденцію – відмова від перевірених часом традицій 
виховання, що зумовлено негативним впливом засобів масової інформації. Сім’я поступово 
втрачає статус основного інституту виховання й соціалізації дітей на тлі зростання впливу 
молодіжної субкульутри та засобів масової інформації. Тим часом сімейна соціалізація та 
виховання виконують надзвичайно важливу роль у духовно-моральному та соціальному 
формуванні молодого покоління, визначаючи, по суті, долю суспільства загалом. Це ставить 
перед державою найважливіше стратегічне завдання підтримки сім’ї як інституту вихован-
ня й соціалізації дітей.

Відбувся перехід від традиційного розподілу ролей у сім’ї, коли батьки були суб’єктами со-
ціалізації, а діти – об’єктами, до усвідомлення нових, портнерських, взаємин між покоління-
ми. Дитина в таких сім’ях відповідає за власні вчинки, а соціалізація ґрунтується на принципі 
рівності права та власної відповідальності дитини. Чимало батьків починає розуміти необхід-
ність переходу від позиції жорсткого контролю, підпорядкування, опіки над дітьми до надан-
ня їм більшої самостійності у виборі життєвого шляху.

Відомо, що сучасна сільська сім’я здійснює перехід від безпосередньої трансляції дітям 
традиційних сімейних цінностей, багато з яких втратили свою актуальність і значення, до 
формування нової ціннісної структури сім’ї, інформацію про яку батьки намагаються отри-
мати через дітей. М. Мід вважала цю особливість ознакою становлення нового виду культу-
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ри – префігуративної. Діти завдяки новітнім засобам масової інформації стають її носіями, 
у тому числі й про культурні цінності.

Таким чином, динамічні процеси, що відбуваються в суспільстві, значно випереджають 
розвиток сімейного виховання й соціалізації, яка має відповідати новим історичним умо-
вам, враховувати традиційний народний досвід. Завдяки багаторічним дослідженням етно-
графів білоруської традиційної культури, у тому числі й виховальної, з’ясовано найважливі-
ші характеристики сімейного виховання, які дозволяли народу протягом століть зберігати 
культурні надбання та виховні парадигми, які й сьогодні сприяють розвитку суспільства на 
тлі збереження й трансмісії національних традицій.
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КОСТЯНТИН ШУМСЬКИЙ  

ТРАДИЦІЙНІ	ЕКОЛОГІЧНІ	ЗНАННЯ	БІЛОРУСІВ		
ТА	ЇХ	ТРАНСФОРМАЦІЯ		

В	ДРУГІЙ	ПОЛОВИНІ	ХХ	–	НА	ПОЧАТКУ	XXI	СТОЛІТТЯ

У гэтым артыкуле вывучаюцца  традыцыйныя экалагічныя веды беларусаў, разглядаецца працэс іх 
сістэмнай трансфармацыі ў умовах технагенай цывілізацыі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст., а таксама 
выяўляецца экалагічная значнасць гэтай часткі духоўнай культуры на сучасным этапе.

This article elaborates on the traditional ecological knowledge of Belarusians and the process of their 
systematic transformation in the conditions of a technological civilization of the second half of the ХХ – 
beginning of the ХХІ century. It also stresses the ecological importance of this part of spiritual culture.

Знання – це результат пізнання людиною предметів і явищ  дійсності, законів природи 
і суспільства. Структура знань включає такі елементи, як поняття, категорії, теорії та інші 
форми, втілені в знаках і знакових системах мови та в інших засобах відображення світу у 
свідомості людей. Знання необхідні людині для орієнтації в навколишньому світі, пояснен-
ня та передбачення подій, планування і реалізації діяльності й вироблення нових знань.

Еволюцію знань у напрямку їхнього прогресивного розвитку визначають перш за все по-
треби конкретного суспільства, динаміка його культури, можливості обміну знаннями з іншими 
регіонами, внутрішня логіка розвитку пізнавальних здібностей людини. Регрес системи знань 
у тих чи інших районах ойкумени є відхиленням від загального напрямку їхнього розвитку і 
відбувається внаслідок соціальних, економічних, політичних криз, руйнівних воєн, погіршення 
стану природного середовища і тим більше екологічних катастроф. Під час них спостерігаємо 
порушення динамічної рівноваги зворотних зв’язків у системі навколишнє середовище – суспіль-
ство – культура і внаслідок цього – кризу складників цієї системи або ж і всієї системи. 

Невід’ємною частиною системи знань є традиційні народні знання, які протягом тривалого 
часу забезпечували успішність людської діяльності та функціонування культури. Виділення сфе-
ри традиційних народних знань як спеціального об’єкта етнологічного аналізу зумовлено тим, 
що їх вивчення спричинює більш глибоке осмислення етнокультурних процесів, дає уявлення 
про розвиток духовної, матеріальної та соціальної культури етносу, уможливлює розуміння ви-
никнення багатьох вірувань, а також дає змогу простежити витоки наукової думки. 

У наші дні, коли однією з характерних рис наукового прогресу є зближення природничих 
і гуманітарних наук, дедалі більше проявляється прагнення виявити деякі загальні законо-
мірності взаємодії природних і соціальних факторів в історичному процесі. Тому одним із 
найбільш актуальних напрямів вивчення народних знань у вітчизняній етнології є всебічне 
дослідження традиційних екологічних знань білорусів – комплексної системи результатів спо-
стережень за природними процесами і явищами і зроблених на цій основі висновків, які від-
билися в повсякденній практичній діяльності й були закріплені в традиціях, що передавалися 
з покоління в покоління переважно шляхом усної трансмісії і повторення дій. 

На сучасному етапі разом із уточненням уявлень про природу, системні зв’язки в нав-
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колишньому світі приходить і нове розуміння значення багатовікового досвіду взаємодії 
людини і природи, накопиченого в традиційній культурі. Вивчення унікальних народних 
знань у сфері життєзабезпечення, що відображають ступінь розуміння і практичного за-
своєння законів природи представниками білоруського етносу, відкриває можливості для 
впровадження в практику господарської діяльності раціональних традиційних методів, 
які наші предки успішно застосовували протягом століть. Звернення до народного досвіду 
сприяє також уточненню сформованих уявлень про картину Всесвіту, появі нових наукових 
напрямів (наприклад етнічної екології). 

Вивчення взаємин людини і природи крізь призму культури стає щораз більше затребу-
ваним і у зв’язку з гостротою екологічних проблем, із якими зіткнулося світове співтовари-
ство в цілому і Республіка Білорусь зокрема. Зафіксовані в традиційній культурі принципи 
ставлення до навколишнього середовища можуть допомогти виявити причини виникнен-
ня екологічних проблем, а також знайти способи їх розв’язання. Дослідження, у яких ви-
являють і пропагують традиції раціонального природокористування, з’ясовують культурно 
зумовлені причини антиприродної діяльності людини та можливі шляхи її корекції, підні-
мають етнологію на новий рівень, оскільки дають змогу тісніше пов’язувати теоретичні до-
слідження з актуальними проблемами сучасності й пошуком шляхів гармонізації відносин 
у системі людина – природа – суспільство. 

У пропонованій статті проаналізуємо ті зміни, які відбулися в системі традиційних 
знань білорусів про дикорослі рослини і диких тварин в умовах техногенної цивілізації дру-
гої половини ХХ – початку XXI ст., а також визначимо екологічну значущість цієї частини 
народної духовної культури на сучасному етапі. 

Використання рослин відіграє провідну роль у життєзабезпеченні багатьох етносів, що 
проживають у різних природних умовах. Специфіка взаємин людини і флори багато в чому 
залежить від навколишнього середовища, але й ті народи, які живуть в однакових природних 
умовах, зазвичай використовують рослини по-різному відповідно до етнокультурних особли-
востей їхнього господарства, а також традиційно сформованого ставлення до довкілля. 

Певні ботанічні знання мала вже первісна людина, оскільки збирання і вживання в їжу 
рослин давало можливість ознайомитися з багатьма їхніми властивостями. З давніх часів 
людина навчилася розрізняти їстівні плоди, коріння, трави, гриби, водорості від неїстівних, 
отруйних, отримала уявлення про дію тієї чи іншої рослини на організм. Жінки, які зазвичай 
збирали рослини і готували з них їжу, помічали, що одні трави викликали розлади шлунка, 
інші допомагали від кашлю або збуджували. Можна припустити, що саме таким шляхом у 
результаті великої кількості зіставлень і спостережень відкривалася лікувальна цінність тих 
рослин, які раніше вважали тільки придатними для харчування. Люди запам’ятовували влас-
тивості цих рослин і свідомо використовували їх для лікування різних хвороб. Так, паралель-
но зі знаннями про рослинний світ виникали й перші знання в галузі медицини [1, с. 436]. 

Раніше побутувала думка про принципові розходження в знаннях про рослинний світ між 
представниками традиційної культури і сучасними людьми. Однак якщо кількісні відмінності 
тут справді великі, то про відмінності  якісні  можна говорити досить умовно. Перебуваючи 
протягом століть на тій самій території, білоруси з’ясували якості майже всіх дикорослих рос-
лин, які були поширені в межах їхнього розселення і проживання [2, с. 179]. Знання влас-
тивостей рослин давало білорусам можливість використовувати їх для лікування майже всіх 
життєво важливих органів і нормалізації основних фізіологічних функцій людини [1, с. 437]. 
Відомостями про традиційні методи лікування володіло і користувалося все населення, проте 
існували люди, які спеціалізувалися на накопиченні й застосуванні медичних знань: знахарі, 
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відуни, волхви [3, с. 19]. Етнографічні матеріали свідчать, що на білоруських землях у XIX – на 
початку ХХ ст. можна було зустріти багатьох осіб, які знали сотні рослин і при цьому деталь-
но пояснювали особливості застосування кожної з них для лікування захворювань людей та 
худоби [4, s. 416]. 

Значну увагу білоруси приділяли часу збору, способам сушіння і зберігання рослин. Саме 
в цих сферах народна медицина має зони перехрещення з традиційними знаннями та уявлен-
нями про рослинний світ [1, с. 437]. Локалізація лікувальних речовин у різних частинах рос-
лин не однакова: в одних частинах вони накопичуються у великій кількості, в інших наявні 
в малих дозах або ж зовсім відсутні. Водночас кількість активних речовин, які містяться в тій 
чи іншій частині рослини, залежить від фази її розвитку. Так, під час цвітіння багатьох рослин 
найбільша концентрація лікувальних речовин міститься в їхніх трав’янистих частинах, тоді 
як у коренях їх кількість найменша. Тому в народній медицині білоруси здебільшого викорис-
товували не всю рослину, а лише окремі її частини: бруньки, квіти, листя, стебло («трава»), 
кору, коріння, сік. 

Час збору лікарських засобів залежав насамперед від того, які частини рослини вико-
ристовували для лікування. Так, бруньки сосни збирали зазвичай у лютому, бруньки тополі 
та берези – перед їх розпусканням: у березні або на початку квітня [3, с. 38]. Навесні за-
готовляли і кору: у цей час починався рух соків і вона легко відділялася від деревини. Для 
лікарських цілей кору знімали тільки з молодих стовбурів і гілок. Її відразу ж висушували на 
відкритому повітрі або в повітці, потім відкидали шматки кори з деревиною [5, л. 9]. 

Час найбільшого квітнення багатьох рослин збігається зі святом Івана Купала. Відповідно 
до традиційних уявлень білорусів, напередодні Івана Купала, у період літнього сонцестояння, 
природа наділялася надприродною силою: рослини нібито вели розмову між собою [2, с. 180; 
5, л. 54; 6, с. 65; 7, с. 227; 8, с. 124; 9, с. 97; 10, s. 373], а трави, зібрані в цей час («купальське 
зелко»), володіли надзвичайними лікувальними властивостями [2, с. 180; 4, s. 417; 11, л. 8; 
12, с. 74; 13, с. 112; 14, с. 187]. Уявлення про виняткові лікувальні властивості рослин, зібра-
них у кінці червня – на початку липня, збереглися до початку XXI ст. [5, л. 69]. Таким чином, 
лікарські трави збирали в період їх найбільшого квітнення і в пору, коли вже висихала роса. 
Тут яскраво простежується спостережливість і екологічна мудрість білорусів, оскільки, як по-
казали сучасні наукові дослідження, у зелених частинах рослин у період їх квітнення і початку 
плодоношення міститься найбільша кількість лікувально активних речовин [15, с. 52]; рос-
лини ж, зібрані після дощу або покриті росою, швидко чорніють і псуються. 

На території Білорусі були поширені уявлення про те, що окремі рослини накопичують 
терапевтично активні речовини вночі, у період молодого місяця [2, с. 180; 4, s. 418; 16, s. 108]. 
Деякі рослини радили збирати тільки в певних віддалених місцях: «далеко від крику пів-
ня» [17, c. 36]. Ці традиції не позбавлені раціонального сенсу, тому що кількість лікувально 
активних речовин в одній і тій самій рослині може бути різною залежно від часу її збирання, 
дії прямого сонячного світла, температури, типу ґрунту і т. д. [1, с. 437]. Лікарські рослини від 
жіночих хвороб повинні були збирати тільки маленькі діти, дівчата або старі жінки [4, s. 418; 
18, с. 208]. Це пов’язано з уявленнями про те, що жіночі хвороби повинна лікувати жінка 
«чиста», у якої ще не почалися або вже закінчилися місячні, у крайньому разі – дівчина. 

Збір листя починали тоді, коли воно розгорнулося і досягло свого нормального розвит-
ку. До збору підходили дбайливо, зриваючи тільки частину листя на кущі або дереві, адже 
білоруські селяни знали, що збір усього листя може призвести до всихання рослини [5, л. 9]. 
Плоди та насіння заготовляли після повного їх дозрівання (тільки насіння кмину збирали не 
зовсім стиглим). Коріння викопували в кінці літа або восени, рідше навесні (корені хрону, 
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валеріани) [3, с. 38]. Такі терміни заготівлі були цілком оптимальними, тому що восени в 
корінні міститься найбільша кількість лікувально активних речовин, до того ж воно в цей 
період велике і важке. Його відразу ж очищали від землі, обрізали кореневі розгалуження. 
Велике коріння (наприклад, валеріани) розрізали на частини і сушили. 

Серед прийомів сушіння рослинної сировини слід особливо виділити заборону сушити 
лікарські трави (квіти, листя, стебло) на сонці [3, с. 40]. Їх найчастіше сушили на горищі 
або в повітці, у коморі, які добре провітрювалися. Ці факти підтверджують раціональність 
народних знань білорусів про рослинний світ, оскільки, відповідно до досліджень учених-
фармакологів, під прямим впливом сонячних променів квіти, листя й трави втрачають не 
тільки своє забарвлення, а й лікувальні властивості [15, с. 55]. 

Таким чином, вивчення знань про застосування дикорослих рослин у білоруській на-
родній медицині дає підстави констатувати, що терміни збору лікарських рослин і прийоми 
їх підготування до застосування були цілком оптимальними з погляду найбільшого накопи-
чення рослинами активних речовин і найкращого збереження ними лікувальних властивос-
тей [19, с. 505], що свідчить про глибокі знання білорусів про рослинний світ. У 80–90-х роках 
ХХ ст. серед значної частини населення Білорусі спостережено посилення інтересу до народ-
ної медицини. Цей факт можна пояснити тим, що, порівняно із синтетичними лікарськими 
засобами, дія рослинних препаратів більш м’яка, не така токсична, а побічний ефект і проти-
показання зведені до мінімуму [15, с. 18]. Разом із тим необхідно підкреслити, що на сучас-
ному етапі не всі заготівельники користуються традиційними способами збору рослинної лі-
карської сировини, які б уможливлювали раціональне використання, зберігання природних 
ресурсів, забезпечували їх відтворення. Тому їх пропагування, використання в екологічній 
освіті та екологічному вихованні, а потім і впровадження в практику господарської діяльності 
може принести значну користь місцевій флорі, коли зростання обсягів заготівлі лікарської 
сировини рослинного походження не шкодило б наявним екосистемам. 

У системі життєзабезпечення білоруського етносу найбільшу роль відігравали різні міс-
цеві види дерев. Для будівництва житлових і господарських споруд використовували пере-
важно хвойні дерева (сосну, ялину) [20, с. 97], рідше – осику, дуб (для підвалин, на шули). 
Бондарні вироби виготовляли здебільшого з дуба (бочки, діжі, кадуби) і липи (липівки для 
зберігання меду). Посуд, хатнє начиння (ложки, миски, макітри, маслобійки, ступи), дитячі 
іграшки виготовляли з липи, клена, берези, вільхи [21, с. 123]. Усі матеріали заготовляли в 
певний період року. Так, дерева для будівництва хати рубали переважно взимку (не в період 
сокогону), коли вони мають велику твердість, смолистість, тобто довгу тривалість зберіган-
ня деревини [22, с. 210]. На дрова найчастіше заготовляли сухостій, а також дерева, зламані 
під час бурі або спалені блискавкою. Використовувати їх для будівництва житлових та госпо-
дарських приміщень категорично заборонялося, оскільки вважалося, що до них доторкався 
сатана, а тому будівля згорить або її мешканці (як люди, так і домашні тварини) незабаром 
помруть [2, с. 181; 8, с. 202–203; 18, с. 292; 23, с. 304; 24, s. 432]. Не рекомендувалося будува-
ти хати і хліви із сухостою, він був придатним тільки для будівництва клуні [25, с. 117]. 

Певне місце в господарській діяльності білорусів займала заготівля березового та кленового 
соків, грибів, ягід [5, л. 8, 12, 23, 26]. Березовий сік починали пускати з кінця березня, за 5–6 днів 
до розпукування бруньок. Приблизно до 80-х років XIX ст. з цією метою в дереві робили сокирою 
досить глибоку щілину, куди заганяли під нахилом клин з твердої деревини з жолобком посереди-
ні, завдовжки 25 см, а завширшки до 6 см. У кінці XIX – на початку ХХ ст. такий спосіб заготівлі 
соку почали замінювати на менш хижацький: у дереві просвердлювали отвір діаметром не біль-
ше як 3 см, куди вставляли спеціальний жолобок. Протягом 6–10 днів від одного дерева отримува-
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ли до 40 відер цього дорогоцінного напою. Для запобігання гниттю дерева після закінчення збору 
соку отвір забивали виструганим кілком або замащували глиною [23, с. 306]. Такий ощадний 
спосіб збору березового соку був поширений не тільки в Білорусі, але й в Україні, Польщі, Чехії, 
Югославії, Болгарії [27, s. 27]. Білоруські селяни знали періоди сокогону й інших дерев, знімаючи 
в цей час кору з липи, клена, лози (для плетіння личаків, корзин, рогожі), з дуба (для дублення 
шкіри) [5, л. 9, 22]. Білоруси мали уявлення про вегетативні періоди розвитку рослин, швидкість 
їх зростання. Наприклад, дуб на подвір’ї біля хати заборонялося висаджувати жолудем: «той, хто 
посадить дуб жолудями, помре раніше, ніж дерево досягне його зросту» [23, с. 307]. На перший 
погляд, таке пояснення видається помилковим, але тепер уже точно відомо, що дуб із жолудя рос-
те дуже повільно, особливо на піщаних ґрунтах Білоруського Полісся. 

Багато які з поширених на території Білорусі видів дерев (перш за все верба, береза, клен, 
липа, дуб) селяни вважали «хорошими» і навіть священними [14, с. 146; 18, c. 292; 25, с. 57]. 
Їх заборонялося рубати без потреби, гілки верби освячували на Вербну неділю в церквах та 
костелах, гілками берези, клена, липи на свято Трійці прикрашали хати, ворота, стіни й две-
рі хліва, кути, сіни. Ці обряди зафіксовано в усіх історико-етнографічних регіонах Білорусі 
як ученими XIX – першої половини ХХ ст., так і під час наших польових етнографічних до-
сліджень [5, л. 3, 15, 40, 43, 54, 58, 63, 74, 82–83; 6, с. 24; 8, с. 120; 14, с. 168; 18, с. 203; 26, 
л. 4, 11, 14–17, 20, 28, 33; 29, s. 219]. На території Наднімання на Вербну неділю ще в XIX ст. 
приносили до церкви на освячення ціле дерево верби разом із корінням. Вважалося, що ка-
лина охороняє від Перуна. Під нею дозволялося сидіти під час грози, щоб захистити себе від 
блискавки. Ягодами калини навіть прикрашали ікони в хаті й копиці сіна задля захисту від 
блискавки [23, с. 307]. Свіжими вільховими гілочками з листям парили глечики, щоб ніхто 
не зачарував молоко; клали шматочки вільхи в одяг молодят, тобто сприймали це дерево як 
оберіг від хвороб і нещасть [30, с. 88]. Червоний вогняний колір ягід горобини та її листя 
хрестоподібної форми забезпечили використання і цього дерева як надійного оберега: вда-
ривши горобиновою палицею вовкулака, можна було начебто повернути йому людську подо-
бу [30, с. 413]. Усі ці факти є відбиттям давнього культу дерев і рослинності загалом. У деяких 
випадках він мав магічний характер: так, наприклад, прикрашання зеленню будинків і людей 
(обряд «водіння куста») повинно було сприяти розвитку рослинності [14, с. 173]. 

Культ дерев – один зі складників культів обожнювання природи: «Селянин обожнює при-
роду і поклоняється їй», – підкреслював Є. Романов [31, с. 35]. Підтвердженням цього є біло-
руські казки, в одній із яких, наприклад, ідеться про те, як селянин хотів зрубати в лісі ялинку, 
а вона просила залишити її, обіцяючи свою допомогу; селянин спочатку її залишив, але потім 
усе ж таки зрубав і відразу ж став ведмедем [32, с. 56]. Як бачимо, основна ідея казки – гнів 
скривдженого дерева, яке володіло потужною силою. В іншій легенді, зафіксованій у кінці 
XIX ст. у селі Великий Ліс Брестського району, йдеться про те, як якийсь селянин зрубав для 
будівництва млина три сосни, що росли з одного кореня, але будівництва не закінчив, оскіль-
ки незабаром помер від невідомої хвороби [33, с. 47]. 

Найважливішим аспектом міфології дерева є його стійка співвіднесеність із людиною. 
Вважалося, що дерева, як і люди, можуть ходити, розмовляти, переживати періоди процві-
тання і засихання, народжуватися і вмирати (тут можна згадати заборону рубати дерево без 
великої потреби, оскільки воно має «померти своєю смертю») [34, с. 134]. За білоруським 
повір’ям, у дерева часто переселялися людські душі: коли дерево рубають, то з нього йде 
кров, чути стогін, а якщо дерево зарипить, то це ознака того, що лісоруб змушує душу шука-
ти собі іншого притулку [30, с. 151; 35, с. 591–629]. 

Ушановування дерев, як характерна риса слов’янського язичництва, було своєрідним 
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ритуалом молінь, звернених до вегетативних сил природи. Слов’яни мали священні гаї, у 
яких поклонялися старим деревам (дубам, ясенам, кленам, липам та ін.) [34, с. 13, 135–136, 
169–170]. Із прийняттям християнства священні гаї і культові дерева почали знищувати. 

Місця, що нагадували священні гаї («прощі»), а також окремі культові дерева зберегли-
ся на території Білорусі до початку XXI ст. [36, с. 305]. Свідченням культового призначення 
таких гаїв стали їхні назви: Княжа Діброва (поблизу Турова), Королівська Діброва (біля села 
Первомайська Щучинського р-ну), Дубовий Гай (поблизу села Гатава Мінського р-ну), Святий 
Гай (біля села Низ Слонімського р-ну), Красний Гай (біля села Талачмани Свислоцького р-ну), 
Пуща Старина (біля села Кривичі на Деснянщині) та ін. [30, с. 111]. Це були ділянки лісу, на 
яких росли дуже старі дерева, іноді вони мали огорожу, у межах якої, окрім дерев, була якась 
святиня: каплиця, хрест, ікони, джерело, що вважалося лікувальним. Сюди приходили наби-
рати воду, молитися, тут відбувалися хресні ходи в церковні свята, особливо в дні освячення 
місцевих каплиць [5, л. 11; 28, л. 18, 35]. Культові дерева, які згоріли або впали від старості, 
були недоторканними. За шкоду, завдану таким деревам, людину карано тяжкою хворобою – 
божевіллям, сліпотою, паралічем. Спроба компенсувати збитки, наприклад посадити нове де-
рево замість знищеного, пом’якшувала покарання, і хвороба могла «відпустити» [34, с. 135]. 

Великою пошаною в білорусів користувався дуб, який виступав як символ вічного жит-
тя, втілюючи силу, міць, чоловіче начало. Під загрозою передчасної смерті його забороня-
лося ламати, рубати, зрізувати. Широковідомим був дуб біля села Церковища Ушацького 
району, на березі річки Меделки в Поставах [30, с. 154]. Збереглися назви культових дубів: 
Велет, Силач, Святий Дуб, Добрий Дуб, Тригранний Дуб, Перунів Дуб, Старий Дуб та ін. Про 
культ дуба яскраво свідчать знахідки 1869 року на території колишнього Борисівського по-
віту: у лісі в дуплі дуже старого дуба селяни знайшли два язичницькі ідоли, один із яких був 
виготовлений зі срібла, а другий – із бронзи [37, с. 57]. Дуб під назвою Велет ріс на капищі в 
Мінську, яке проіснувало на березі Свіслочі до початку ХХ ст. Жолуді з цього дуба вважалися 
священними [37, с. 57]. Поблизу села Адельковичі (Слонімський р-н) відомий величезний 
дуб біля кургану. Наприкінці XIX ст. там було два дуби, а ще раніше їх було чотири. Вони 
вважалися зачарованими, і, за повір’ями, якщо зрубати такий дуб або навіть узяти з нього 
гілочки, відірвані вітром, то обов’язково трапиться якесь нещастя: здохне кінь, корова чи 
вівця. Зафіксовано переказ про те, що одного разу орендар графа Завіші зрізав два дуби, і від 
цього в нього здохли всі тварини. Два дуби, які залишилися, люди окропляли святою водою, 
і їх ніхто не чіпав [37, с. 58]. 

Де-не-де в Білорусі до початку XXI ст. ще збереглося обрядове «годування» культових 
дерев, особливо беріз: їм носять хліб-сіль, загорнуті в полотно, льон, гроші, стрічки ткани-
ни [30, с. 151]. Білоруси вірили, що деякі дерева (наприклад, липа біля села Капланці Бе-
резанського р-ну, дуб біля села Церковища Ушацького р-ну) володіють лікувальними влас-
тивостями. Хворому потрібно було пролізти через отвір у такому дереві, після чого він мав 
розірвати на собі ту частину одягу, що торкалася хворого місця. Розірваний одяг залишали 
біля дерева, одягаючи натомість новий. Вважалося, що після цього дерево може подарувати 
здоров’я [37, с. 59]. 

У XIX–ХХ ст. білоруси охоче садили на своїх садибах берези, клени, липи, оскільки вважа-
лося, що вони приносять людям щастя [25, с. 57]. Зрубати будь-яке дерево, що росло поблизу 
хати, у дворі або на вулиці – великий гріх для господаря дому або іншої людини [23, c. 304; 26, 
л. 14; 28, л. 8, 10, 25]. Відомі й інші заборони, пов’язані з деревами. Так, не можна було знищува-
ти черемшину, «бо бджолам не буде звідки брати весняний мед» [23, с. 307]; горобину: «хто зрі-
же горобину, той помре важкою смертю» [4, s. 244]; також ясена, оскільки «з нього наші предки 
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отримали священний вогонь» [23, с. 307]. У переказі, який зафіксував М. Федоровський, розпо-
відається про те, що коли Бог вигнав Адама і Єву з раю, то він вигнав і чорта, який їх спокусив, і 
наслав на нього Перуна. Чорт сховався під ясеном, а Бог запалив його Перуном: так Адам отри-
мав перший вогонь [4, s. 239]. 

У народних знаннях білорусів про дикорослі рослини проявляється їхнє дбайливе став-
лення до навколишньої флори, передусім до лісових ресурсів. Це відзначено як спостере-
женнями етнографів XIX – першої половини ХХ ст., так і даними опитувань сільського на-
селення, проведених автором. Білоруські селяни ніколи не зрубували дерево без потреби, 
не винищували ягідних і грибних місць. Так, при збиранні грибів завжди прагнули зберегти 
грибницю, зрізаючи гриб ножем або обережно викручуючи його із землі [5, л. 37]. Ягоди 
ніколи не збирали нестиглі й усі до однієї, при зборі чорниці не використовували дерев’яних 
гребенів. Вище вже йшлося про ощадні способи збору березового та кленового соків, що 
майже не пошкоджували дерева. Раціонально підходили і до заготівлі кори, знімаючи її не 
з усіх дерев на тій чи іншій ділянці, а вибірково. Разом із тим наведені факти не можуть 
свідчити про абсолютно гармонійне співіснування білоруського етносу з природою, адже 
будь-яка дія людини рівнозначно негативна для природи, оскільки не може не порушувати 
її розвитку (справжньою природа може бути тільки при повному невтручанні людини). 

У більшості традиційних знань і уявлень білорусів про диких тварин XIX – першої половини 
XX ст. також відображено дбайливе, раціональне ставлення до довкілля. Категорично забороня-
лося без потреби вбивати і навіть ображати звірів і птахів. Наприклад, великим гріхом вважа-
лося забрати в білки всі горіхи, знайдені в дуплі: «це все одно, що відібрати хліб у людини» [25, 
с. 49]. Ряд представників тваринного світу (насамперед ластівок, жайворонків, лелек, вужів, 
бджіл, мурах) білоруський селянин вважав свого роду священними. На Поліссі перед тим як 
будувати хлів, приносили з лісу мурах і висипали їх на вибране місце: «Якщо мурашки розпо-
взуться, то нечисте місце – там нічого не будуй». Таким же чином і спостерігали за поведінкою 
павука: якщо принесений павук починав через ніч «ткати кросна» на новому місці, воно вважа-
лося придатним для будівництва [29, s. 164]. Заборонялося руйнувати пташині гнізда, мураш-
ники [7, с. 259]. Ці знання зафіксовані в усіх історико-етнографічних регіонах Білорусі. 

Бджолу вважали комахою не тільки корисною, але й розумною, оскільки «куди вона 
не полетить по мед, то не заблудиться» [23, c. 311]. Білоруські замовляння XIX ст., зібрані 
Є. Романовим, називають бджолу «царицею», «райською пташкою» [38, с. 5, 10]. Білоруси 
вірили, що бджола жалить тільки грішних людей [7, c. 259]. Смертним гріхом, який не буде 
прощено навіть на тому світі, вважалося руйнування або розкрадання бджолиної борті: 
«Якщо людина викраде або зруйнує колоду з бджолами, то її слід повісити на цій же сосні»; 
«Якщо хтось зруйнує чи вкраде бджоли, то його слід закопати живим у землю, спочатку від-
рубавши руку» [23, c. 310; 24, s. 253, 337–338; 29, s. 164]. На думку білорусів, деякі тварини, 
а саме голуб та бджола, володіють «духом», тобто душею, однаковою з душею людини, і 
таким чином виділяються з числа всіх інших тварин [31, c. 33], тому про бджілку і голуба 
не можна сказати «здохли», а потрібно «померли» [29, s. 164; 32, c. 45]. Тут, звичайно, про-
стежуються пережитки анімізму та християнської міфології (яка, як відомо, ототожнювала 
Бога-духа, третю особу Трійці, з голубом), але в ряді випадків видно і любов до корисних і 
красивих представників місцевої фауни. Усе це випливало з віри в спорідненість із силами 
природи, які позначалися на житті й діяльності людини [36, c. 307]. 

Якщо під хатою оселиться вуж, то таке сусідство, на переконання білорусів, забезпечує 
здоров’я і багатство мешканцям хати, тому про мертвого вужа говорили «помер», але не 
«здох», щоб вуж не покарав за образу [32, c. 9, 14]. Вважалося, що той, хто побачить вужа 
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і не вб’є його, буде назавжди захищений від укусів змії [31, с. 68]. Етнографи кінця XIX – 
початку ХХ ст. зафіксували відомості про те, що білоруські селяни колись тримали вужів у 
хатах під піччю або навіть разом із дітьми [29, s. 164], а коли наставав час годувати дітей, 
вуж сміливо виповзав зі свого сховища і їв разом з ними. Діти іноді відштовхували його, 
били ложкою по голові, проте вуж не ображався і не кусав їх. Для вужа спеціально ставили 
ненакритим глечик молока, щоб він міг вільно підживитися, коли хотів [30, с. 93]. Якщо 
вуж жив у хліві, то йому дозволяли пригощатися молоком корови безпосередньо з її виме-
ні. Вуж був охоронцем господарства і в переносному сенсі, як магічний символ [24, s. 177], 
і безпосередньо – як винищувач дрібних гризунів, що турбували худобу, могли знизити її 
продуктивність, заразити інфекційною хворобою. Вуж міг передбачати господарям біду, 
загрозу стихії. У Медельскому районі в другій половині ХХ ст. зафіксовано переказ про те, 
як у ясний літній день вуж зі своїми дітьми виповз із хліва й залишив подвір’я. Незабаром 
почалася страшна гроза, і хлів згорів [30, с. 93]. А. Гура наводить дані, що на Білоруському 
Поліссі вужа й тепер називають «домовиком», намагаються не кривдити [39, с. 319]. 

Такою ж любов’ю і пошаною користувався й лелека (бусел). Його вважали перетвореним із 
того чоловіка, якому Бог дав міх, куди поклав усіх гадів і наказав їх втопити, але чоловік був ці-
кавим, розв’язав міх, щоб побачити, що в ньому, і таким чином випустив усіх гадів на волю. Тоді 
Бог покарав чоловіка, перетворивши його на лелеку і наказавши йому збирати жаб та інших 
гадів [29, s. 165; 31, с. 79]. Подібну легенду ми зафіксували в Корелицькому районі Гродненської 
області в інформатора С. Харути [5, л. 33]. Вважалося, що коли навесні лелека зробить своє 
гніздо на даху хати або поблизу неї, то це принесе господарям щастя, народження дитини; хата 
на все літо буде захищеною від блискавки, граду і всякого іншого зла [4, s. 183, 185; 26, л. 14]. 
Тому в деяких місцевостях селяни самі робили навесні гнізда для бусла, закріплюючи на даху 
колесо від воза, щоб закликати цю птицю до себе [32, c. 74]. До лелеки зверталися жінки під час 
жнив, коли стояла дуже спекотна погода: «Бусько, бусько! Зашли нам трохи вітру, бо не зможе-
мо жати!». Ображений лелека (якщо хтось зруйнував його гніздо) міг принести на хату або клу-
ню палаючу головешку і таким чином помститися цій людині [5, л. 84; 18, c. 312; 31, c. 60; 32, 
c. 14]. Гріхом вважалося вбивство соловейка, ластівки, голуба, жайворонка, синиці, дятла. Не 
можна було чіпати тетерева, «оскільки він нікому не робить зла» [23, c. 320; 29, s. 165; 32, c. 75]. 

Відомі також магічні обряди, які за участю тварин мали забезпечити майбутній урожай. 
Тут у ролі істот, від яких залежить врожайне літо, виступають здебільшого птахи. Це – вес-
няні птахи: на першому місці ластівка, рідше галка. Весна в образі ластівки «з карабку жыта 
вытрасла, з лукошак горошок, з драбеек канапелек», як співається в одній із веснянок; в 
іншій веснянці ластівку просять принести «цеплае лета і буйное жита» [32, c. 39]. У Надні-
манні цю роль приписували лелеці чи дикому гусакові; коли селянин бачив навесні перший 
раз лелеку або гусака, він проказував таке замовляння: «на тихе літо, буйне жито, а нам на 
здоров’я». Водночас можна було зав’язати вузол на поясі і зберігати його як засіб від лихо-
манки: якщо така людина захворіє, то досить розв’язати вузол і лихоманка «відпустить» [8, 
c. 193]. У Поліському регіоні носієм різного добра вважали журавля: якщо він прилетить, 
жінці потрібно було йому сказати: «будь здоров, пане веселий», і він відповість: «нехай, щоб 
ти весела була на весь рік», а якщо просто сказати: «он журавель летить», то він відповість: 
«нехай, щоб ти журилася весь рік» [29, s. 166]. Якщо журавель кружляв над конкретною 
хатою, у ній цього року чекали весілля [4, s. 154]. 

Необхідно відзначити, що позитивним було ставлення не до всіх представників тваринного 
світу. Вважалося, наприклад, що городня жаба («варопавка») нібито приносить посуху, тому її 
ритуальне вбивство використовували в обрядах викликання дощу, поширених у XIX – першій 
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третині ХХ ст. Не менш сумна доля спіткала й кажана. Припускали, що він насилає «шалудькі» 
на голову [23, c. 338; 31, c. 63], від чого людина може навіть померти [7, c. 261; 18, с. 308]. З цієї 
причини кажанів убивали, хоча вони приносили користь, знищуючи шкідливих комах. Не лю-
били також сову (через її великі «страшні» очі), а також зозулю, бо вона виводила пташенят у 
«чужих» гніздах. Крім того, вважали, що зозуля не має самця: багато хто нібито бачив, як вона 
підлітала під півня. Результати опитувань сільського населення не виявили тут принципових ре-
гіональних відмінностей на всій території Білорусі. Ці екофобні установки (особливо ставлення 
до жаб і кажанів) збереглися і в другій половині ХХ – на початку XXI ст., незважаючи на певний 
розвиток екологічної освіти та екологічного виховання населення [5, л. 3–4, 45, 67, 71; 26, л. 8, 
27; 28, л. 8]. Однак більшість традиційних уявлень про природу (заборона вбивати тварин без 
потреби, руйнувати гнізда, мурашники, бджолині дупла і т. д.) працювала ефективніше, ніж 
нинішні природоохоронні закони і заклики громадськості, тому актуалізація їх у масовій свідо-
мості може принести величезну екологічну користь сьогодні [36, с. 308]. 

Таким чином, традиційні знання білорусів про рослинний і тваринний світи являють со-
бою цілісну систему, для якої характерні всебічність, комплексність, завершеність. За своєю 
структурою, змістом, практичним значенням вони не поступаються аналогічним системам 
знань у народів, що перебували в однакових із білорусами природних умовах. Дикорослі 
рослини й дикі тварини займали важливе місце і в світоглядних уявленнях, і традиційній 
системі цінностей білоруського етносу, що свідчило про усвідомлення ним гармонійності 
світовобудови та місця людини у Всесвіті. Білоруський етнос, який тривалий час проживав 
на тій самій території, накопичив значний позитивний досвід природокористування. Різно-
манітні способи експлуатації природи давали можливість остаточно не знищувати той чи 
інший вид ресурсів, а розподіляти навантаження на природу більш-менш рівномірно між 
різними видами її багатств шляхом ведення комплексного господарства. Ці способи випра-
цьовували й апробовували протягом багатьох століть, тому білоруський етнос зумів най-
більш оптимально адаптуватися до навколишніх флори і фауни і, зберігаючи традиції при-
родокористування, не порушував природної рівноваги. 

Традиційні знання білорусів про дикорослі рослини і диких тварин, зафіксовані в усіх іс-
торико-етнографічних регіонах Білорусі, мають яскраво окреслений екофільний характер: 
у них відсутні обґрунтування грабіжницького ставлення до рослинного і тваринного світу, 
проявляється повага до природи, її краси, прагнення зберігати і раціонально використовува-
ти природні багатства. Найбільш масове застосування традиційних форм взаємин із живою 
природою припало на XIX – першу половину ХХ ст. Протягом другої половини ХХ – на початку 
XXI ст. народні екологічні знання білорусів зазнали значної трансформації. Сфера їх поши-
рення і функціонування поступово набула вузьких соціально-демографічних обмежень (де-
мографічна група сільських жителів віком за 60 років). На жаль, їхні думки про раціональне 
використання ресурсів рослинного і тваринного світу найчастіше пасивно враховують чи не 
враховують взагалі інші соціальні та демографічні групи [5, л. 24, 30, 37]. Крім того, на по-
чатку XXI ст. навіть представники цієї демографічної групи поступово втрачають унікальні 
традиційні екологічні знання та перекази (про це свідчить те, що не всі інформатори могли 
повністю відповісти на поставлені питання або навіть на більшу їхню частину). 

Екологічне значення традиційних знань білорусів про дикорослі рослини й диких тва-
рин полягає в тому, що вони містять безперечний виховний потенціал, особливо на сучас-
ному етапі, коли ігнорування й порушення вироблених упродовж століть основних законів 
природокористування призвело до глобальних екологічних проблем на планеті Земля. Ак-
туалізація в масовій свідомості традиційних форм взаємин із навколишнім середовищем 
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сприяє відмові від глибоко закорінених установок на панування суспільства над природою 
і необмежене використання її ресурсів, осмисленню того факту, що жорстке протистояння 
людини і природи здатне знищити всю планету; сприяє гармонійним стосункам із приро-
дою, становленню загальної екологічної культури особистості, формуванню екологічно до-
свідченого фахівця, відповідального за можливі наслідки своєї професійної діяльності. 

Тому на сучасному етапі актуальним науково-практичним завданням є відродження і 
повернення в культуру сільських жителів (а також і жителів міста) традиційних знань, мо-
рально-етичних уявлень, норм і принципів поведінки стосовно навколишньої природи, 
адже дбайливе ставлення людини до довкілля, рідної землі має базуватися на найкращих 
традиціях народної культури. 
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ТЕТЯНА КУХАРОНОК

АДАПТИВНІ	ОСОБЛИВОСТІ	ТРАДИЦІЙНОЇ	КАЛЕНДАРНОЇ	
ОБРЯДОВОСТІ	БІЛОРУСІВ	

ТА	ЇЇ	СУЧАСНА	РОЛЬ

У артыкуле на базе літаратурных і экспедыцыйнных палявых матэрыялаў даследаваны асаблівасці 
адаптацыі традыцыйнай каляндарной абраднасці белорусаў, формавання каляндарнай сістэмы святаў у 
сучасных умовах. Праяўлены і інтэрпрэтаваны асноўныя накірункі трансформацыі традыцыйных святаў 
народнага календара ў сучасны перыяд, вядучымі з якіх з’яўляюцца сінтэз прыродна-гаспадарчага і 
хрысціянскага календароў, актывізацыя рэгіянальных/лакальных  субкультур, змена этнакультурных 
дамінантаў у фальклорна-этнаграфічных святах і інш.

This article, based on both literary sources and field studies, demonstrates the adaptive properties the of 
traditional calendar rituals of Belarusians. The formation of a calendar system of holidays in present conditions is 
investigated. The main directions of transformation during the modern period for the traditional holidays of the 
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national calendar are shown and interpreted, as well as the leaders who create a synthesis of the natural-economic 
and Christian calendars, the activization of regional (local) subcultures, and the change of ethnocultural 
dominants in folklore, on the material of ethnographic holidays.

Особливістю сучасної святкової культури є її поліфункціональність, мобільність, адаптив-
ність до етнокультурної ситуації в соціально-культурному оточенні, яке швидко змінюється. 
Головними напрямами формування в незалежній Республіці Білорусь нової календарної сис-
теми є використання національних святкових традицій, синтез природно-господарського та 
християнського календаря, а також актуалізація регіональних (локальних) субкультур, зміна 
етнокультурних домінант у фольклорно-етнографічних святах та ін.

Самобутні календарні свята, звичаї та обряди білорусів є однією з найважливіших частин ду-
ховної культури, яка тісно пов’язана з історією народу, його життєвим укладом на різних етапах 
розвитку, з природними та соціальними умовами, а також відображає давні контакти із сусідніми 
народами, що проявилися в різночасових за походженням елементах календарної обрядовості. 
Традиційні календарні свята, звичаї та обряди разом з іншими автентичними формами народної 
культури – це основа і ядро всієї етнічної культури білорусів. Традиційна календарна обрядовість 
на сучасному етапі характеризується життєздатністю і має локально-типологічну різноманітність. 
Однією з головних проблем, яка в умовах глобалізації стає основною, є проблема збереження на-
ціональної ідентичності. Останнє десятиліття в культурному житті країни було періодом станов-
лення традиційної культури як самостійної галузі державної відомчої сфери культури. На дер-
жавному рівні були створені правові, соціально-економічні, організаційні умови для збереження 
цінностей традиційної культури. Закон «Про культуру в Республіці Білорусь» сформулював мету 
й основні напрями культурної політики, визначив як найважливіший її пріоритет відродження, 
збереження, розвиток і популяризацію білоруської національної культури.

Активізація місцевої локальної субкультури пов’язана з об’єднанням локальних і загально-
білоруських традицій, які спрямовані на конкретну людину в її життєдіяльності. На регіональну 
і локальну специфіку календарних свят, звичаїв, обрядів білорусів вплинуло багато факторів, у 
тому числі взаємодія інших етнічних культурних традицій: білоруської, російської, української, 
польської; тривале співіснування православної і католицької конфесій; спільне проживання в 
багатьох населених пунктах православних і католиків, постійна релігійна і культурна взаємодія 
між ними. Для таких поліконфесійних регіонів, як Наднімання і Надозер’я, де більшість біло-
русів, що проживають тут, належать до однієї з основних християнських конфесій – православ’я 
чи католицизму, характерне розширення святкового часового простору, який стосується най-
більш значних річних свят і святкових періодів (Різдво, Благовіщення, Великдень, Трійця та ін.). 
Під час відзначення головних католицьких свят у православних допустиме порушення буденно-
го (профанного) окціонального і вербального простору, що виявляється як у відмові від роботи 
в дні, які є святковими для представників іншої конфесії, так і у включенні обрядово-святкових 
елементів у буденний, щобільше, профанний простір. Місцеві білоруси-католики відзначають 
свята, яких немає в офіційному католицькому календарі: Юрія весняного, Першого Спаса, По-
крови та ін.

У зв’язку з тим що народний календар був тісно пов’язаний із християнським, у сучасній 
Білорусі більшість традиційних свят приурочено до церковно-християнського календаря. 
Частина календарних свят має постійну дату проведення, частину (т. з. рухливі) відзнача-
ють залежно від дати проведення Пасхи (Великодня) – коливається від 4 квітня до 8 травня 
у православних, від 22 березня до 25 квітня – у католиків.
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Народний календар православних і католиків відрізняється системами вимірювання 
часу: юліанською і григоріанською (різниця 13 діб), складом церковних свят, певними роз-
біжностями на рівні великих ритуальних комплексів і окремих елементів конкретного об-
ряду, складними сполученнями різноетнічних та різноконфесійних елементів.

У сучасний період найсприятливіші умови для існування традиційних календарних свят 
є там, де збереглися до наших днів традиційні форми соціокультурної та господарської ді-
яльності. Функціонування традиційних календарних звичаїв, обрядів та вірувань у сільській 
спільноті багато в чому зумовлюють світоглядні уявлення, які підтримують їх збереження 
і включення в систему обрядового життя локальних спільнот, упорядковують народний 
календар, визначають семантику його вузлових точок і відрізків. Структура ж народного 
календаря визначається чергуванням свят та буднів, ієрархією самих свят, їх відношенням 
між собою. Тепер селяни усвідомлюють протиставлення свята і буднів. Для старших носіїв 
традицій властиве глибоке шанування свята. Наведемо найтиповіші відповіді щодо цього, 
зафіксовані автором під час польових експедицій у різні регіони Білорусі в 2006–2009 роках: 
«Благавешчанне празнікавалі, не рабілі. І Мікола, і Юр’я, і Ушэсце – усе празнікі, не работа-
лі, празнікавалі. А Вы думаеце, эта хіба добра – рабіць? Е й граза, і бура – эта ўсе празніка 
нада глядзець»; «Стрэчанне было, а як жа, святкуем. Нічога ня дзелаем, святкуем, ого!»; 
«Стараюцца на Благавешчанне нічога не рабіць, у цэркві багаслужэнне, эта благавесны 
дзень. Яго запамінаюць і як картошку капаць, стараюцца ў эты дзень засыпаць, бывая ў 
лес ідуць, кажа, назаві ў які дзень было Благавешчанне, дапусцім у срэду ці чацвер, каб ня 
бачыць вужакаў»; «Дзве Прачыстыя, ніхто нічога не робіць»; «Мікола зімовы – празнік, про-
ста не работаем у гэты дзень»; «Ушэсце тожа празнуем, бальшы празнік»; «Казанскую так 
атмячаюць, за празнік, ужэ нічаго ня дзелаюць»; «Мы ў любое свята не работаем, хіба яко-
га свята ня знаем. А так ня работаем»; «Пакроў ё, свята бальшое, няльзя нічога дзелаць. 
Савы, Варвары, Міколы – усе етыя празнікі ідуць адзін за адным. Нічога ня дзелаем. На свя-
та няльзя работаць»; «Дождалі празніка і нічога не робім, мы саблюдаем. Старыя люды 
расказвалы, колысь пышлы на Дэвятуха сіно грэбсты, хватаемо, хмара йдэ. Згрэблы тое 
сіно, грымнуло – і спалыло тое сіно. Воровіты свята. Усё ат Бога. Вот за гэто і нэ робымо, 
прыдэржымаемса»; «Увядзенне, ідуць у цэркаўку і проста празнуюць і ўсё».

Важливим принципом регуляції народного календаря є вирізнення свят великих і ма-
лих, так званих присвятків. Для кожного з них наявна своя система заборон, в основі яких 
лежать традиційні вірування, пов’язані з категорією часу (заборонені дні або години доби). 
Наслідком порушення встановленого порядку в «заборонені дні» є неминуче покарання: 
«Празнік быў, Юр’я. Я і думаю, пайду к саседу баршча яму звару, а то ён баршча прасіў. Ён 
мне курыцу дастаў с халадзільніка, ну, да хай бы ж сам пасек. А я гавару: – «Дай я». Курыцу на 
калодку, тапаром – шах, адсекла сабе паўпальца, во. За то, што тапор у рукі ўзяла на Юр’я. 
Няльзя» (Софія Шевцова, 1927 р. н., с. Губичі Буда-Кошелевського р-ну Гомельської обл.); 
«Варвары – яны крывыя дужа, гавораць. На Варвары шыць, кажуць, ня можна, бо будуць 
пальцы рваць. Іголкаю шыць няльзя. Увесь дзекабр – святы і святы. Крывыя, значыць, няль-
зя нічога дзелаць, бо як сдзелаеш, то і скажацца. У нашай дзярэўні было: гнуў на якое-та 
свята, у Каляды, кажацца, палазы. Жонка была бярэменная, а ён дзелаў санкі і гнуў палазы. 
І радзілася дзевачка – ножкі былі назад завернуты. І тая дзевачка доўга ляжала ў бальніцы, 
больш года ляжала ў гіпсах. І ціпер яна прыхрамвае» (Марія Сергієнко, 1945 р. н., с. Хизів 
Кормянського р-ну Гомельської обл.); «Градавая серада, сухі чацвер, кажа, на гэтыя праз-
нікі нельга нічога ў агародзе рабіць, ні палоць, ні садзіць, таму што град паб’е або засуха 
засушыць» (Віра Дашко, 1932 р. н., с. Костеши Узденського р-ну Мінської обл.); «Колысь, дзід 
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кажа, каб закопать картошку ў яму. А баба кажа: «Ні йдэмо, сённі Чудо». А дзід: «Йдэмо». 
Ну, і закопалы тую картошку. І прышлося іі на вісні откопываты – згніла вся. Одна ямка. 
І на Чудо вжэ більш нэ робылы ніяк» (Марія Сергієвич, 1937 р. н., с. Оса Кобринського р-ну 
Брестської обл.).

Етнічна специфіка відзначення свят найкраще відображена на сімейному рівні і в сіль-
ському соціумі.

У різдвяному обрядовому комплексі нинішніх сільських білорусів можна виділити три 
кульмінаційні моменти: Різдво Христове і вечір напередодні; Новий рік і щедрий (багатий) 
вечір; Водохреща і вечір напередодні. Сьогодні Різдво святкують у багатьох сім’ях. Відвіду-
вання церкви (костьолу) – необхідний компонент свята, передусім для вірян. Напередодні 
Різдва багато хто дотримується традиційного пісного Святвечора. Традиційно на щедрий 
вечір у селі припадала основна кількість ворожінь, тому й сучасна молодь прагне ворожити 
саме в цей час. Білоруські дівчата, як і раніше, напередодні Щедрого вечора («старого Ново-
го року») ворожать на свою майбутню долю, але все це здійснюється у вигляді святкового 
жартівливого розіграшу (наприклад, дівчата опівночі набирають по мобільному телефону 
будь-який номер і коли потрапляють на чоловіка, питають його ім’я, вважаючи, що таке ім’я 
буде в майбутнього чоловіка) та ін.

Обряд колядування займає одне з центральних місць у різдвяному обрядовому комп-
лексі, однак кількість варіантів святкових різдвяних обходів зменшилася, хоча деякі регіо-
нальні та локальні особливості традиційного колядування зберігаються в сільській місце-
вості. На Поліссі, Надніманні, Надозер’ї побутує тип обходів, що здійснюються напередодні 
або в перший день Різдва, коли ходять групи, які носять зірку і виконують релігійні колядки. 
Крім того, такі групи виконують одну-дві традиційні колядки, присвячені господареві або 
його дружині чи дітям.

Сьогодні найбільш поширені групи колядників за участю переодягнених персонажів. 
Велика заслуга в цьому належить культпрацівникам, що відроджують місцеві різдвяні свя-
та, звичаї, обряди, пісні. Це знаходить підтримку в жителів кожного конкретного населено-
го пункту.

Як характерний приклад такого стану можна привести с. Семежаву Копильского ра-
йону Мінської області, де місцеві культпрацівники разом із білоруськими етнографами в 
1990-х роках на основі інформації від людей старшого віку відродили унікальний обряд 
«Різдвяні царі», приурочений до Щедрого вечора (з 13-го на 14-те січня). Односельці при-
йняли з радістю «своїх царів» і, починаючи з 1998 року, по вулицях Семежави щорічно хо-
дить колядувати кілька груп.

На Брестщині й Гомельщині сучасний обряд щедрування (колядування) – це весела гра 
з піснями, танцями, інтермедіями. Справжнім карнавальним центром є смт Давид-Городок 
Столинського району Брестської області, де з 1986 року відродили місцевий різдвяний об-
ряд «коніки». Група переодягнених («коніки») ходить на Щедрий вечір. У неї входять різні 
зооморфні і антропоморфні персонажі. Головний персонаж, символ свята – «кінь», якого 
роблять традиційно, і «їздовий» («ездавой») – молодий неодружений хлопець. Крім нього, 
до групи входять традиційні маски Баби-Яги, ведмедя, вовка, чорта, бика, корови, зайця, 
«смерті», а також сучасні персонажі – Дід Мороз, Снігуронька, Червона Шапочка, мушкете-
ри, півень, слон, Вєрка Сердючка, Міккі Маус, Попандопало, кат, «ніч». «Коник» ходить дов-
го, поки всіх не обійде. Після цього збираються на площі біля міської ялинки і танцюють там 
усі разом. Проводять також огляд-конкурс груп і масок, куди збираються місцеві мешканці 
та численні гості. Міський будинок культури нагороджує переможців у різних номінаціях: 
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за кращий костюм, за краще привітання. На сьогодні цей обряд став улюбленим загальним 
святом давидгородчан.

Обряд щедрування належить до найархаїчніших новорічних віншувальних обходових 
обрядів, які поширені переважно на Білоруському Поліссі в багатоваріантних місцевих 
проя вах. До нашого часу в ньому найбільш чітко проглядається класична трійчаста струк-
тура обхідного обряду, у якій виділяються такі головні етапи: 1) звернення до господарів із 
проханням дозволити щедрувати; 2) виконання обрядового тексту та гри-вистави, 3) об-
даровування, що супроводжується припрошуваннями і словами подяки. Наприклад, обряд 
«Шчодрик» у с. Ріг Солігорського району Мінської області відбувається за участю традицій-
них маскованих персонажів, як зооморфних – кози, журавля, коня, так і антропоморфних – 
діда, баби, цигана і циганки з дитиною (лялькою) в «колисці». Унікальний персонаж у групі 
щедрувальників у с. Ріг – дід і його берестяна маска, аналогів якої більше немає в Білорусі.

У сучасний період виготовляють маски, використовуючи різні матеріали. Гарні маски 
«кози» плетуть із соломи і лози і дбайливо їх зберігають до наступного Різдва.

Як свідчать експедиційні матеріали, тепер досить часто різдвяна група організовується 
стихійно за дві-три години до початку різдвяного обходу. Якщо ж вона формується зазда-
легідь, навіть буває, що її учасники домовляються з господарями, у які будинки вони при-
йдуть. Треба відзначити, що це абсолютно нове явище в обряді колядування, яке яскраво 
свідчить про значну трансформацію традиції, адже в минулому столітті колядники почи-
нали свій обхід із кінця села і не обминали жодної хати. Трапляються зовсім нові форми 
колядування: «Я ету зіму не хадзіла калядаваць, а па целефону калядавала, набяру номер: 
«Святы вечар, добры вечар, дазвольце калядаваць, Вам песню паспяваць». Хто скажа: «Каля-
дуйце», я песню прапею, хто скажа: «Нека», я лажу трубку» (Катерина Агейчик, 1940 р. н., 
с. Теребов Петриківського р-ну Гомельскої обл. Зап. А. Боганева).

Колядники, як і в минулому, отримують дари від господарів, у чиї хати вони заходять; 
колядування завершується вечіркою. До сьогоднішніх днів живе уявлення селян про залеж-
ність майбутнього добробуту від щедрості частування колядників.

Традиційна різдвяна гра «Одруження Терешки» («Жаніцьба Цярэшкі»), яку проводять у 
закладах культури Вітебщини, є святково-розважальною грою, що має водночас і пізнаваль-
не значення. У північних районах Брестщини, на Гродненському Надніманні, Вітебському 
Наддвінні зрідка трапляються обходи з вертепом.

З колядками тісно переплітається і святкування Нового року, який є найулюбленішим 
святом дорослих і маленьких мешканців нашої країни. У сучасному суспільстві залишило-
ся небагато свят, які б об’єднували різні верстви урбанізованого суспільства, об’єднували 
в ритуалі, форма якого відносно стабільна протягом десятиліть. Первісна семантика ново-
річного ритуалу збереглася в цьому святі досить добре, і міфологічні коріння символіки 
простежуються досить яскраво. Більшості людей важко уявити собі Новий рік поза звич-
ними формами. Ритуал визначає не тільки і не стільки дії, скільки переживання, тобто 
призначення ритуалу на психічному рівні – ввести емоції в потрібне русло, поновити 
вже одного разу пережите емоційне піднесення. Чому саме Новий рік зберіг у сучасно-
му світі ритуальні риси? Щоб народився новий рік, старий повинен померти. Але час – 
невід’ємний фактор усієї картини світу, розрив у часі (смерть року) є нібито розривом 
буття, світоустрою, тобто з кінцем року світ гине, і повинен народитися новий. Щоріч-
ний крах і відродження світу – ось що таке в основі своїй будь-який новорічний ритуал 
[1, с. 10, 13, 22, 32, 38]. І не дивно, що він зберігся навіть тоді, коли всі інші традиційні 
ритуали зникли з нашого життя. Подарунки, як і сам Дід Мороз, приходять з іншого світу. 
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Діти точно знають, що в мішку Діда Мороза подарунків вистачить на всіх (ось вони незлі-
ченні багатства!). Звідки взявся звичай дарувати один одному подарунки на Новий рік? 
Перед нами елемент своєрідної магії: подарунки у святкову ніч магічно забезпечують до-
бробут і багатство в новому році. Б’ють куранти, гучно вистрілює пляшка шампанського, 
дзвенять келихи, а з телевізора звучить гімн. Різноманітні звуки супроводжують перехід із 
одного року в інший, новий. Саме в 90-х роках минулого століття в нас з’явився звичай за-
пускати феєрверк. З давнини музика, спів, шум, крики є ритуальним входом у будь-який 
новий стан людини чи природи, зокрема і в прийдешній новий рік. Будь-яке свято – явище 
масове. Колективність святкування Нового року дворівнева: це свято водночас і родинне, 
і загальне. Оскільки свято необхідно відзначити і там, і там, то воно розтягується в часі: 
гуляння починаються задовго до 1 січня й закінчуються десь у його середині.

Зимові різдвяні свята завершуються Водохрещем**. Нині серед молоді популярне хрещен-
ське купання у відкритих водоймах. За народним уявленням, освячена в храмі хрещенська вода 
володіє незвичайними властивостями, саме тому її використовують як універсальний засіб до-
помоги і захисту від усього лихого. Гілки ялинки після освячення води забирають додому для 
захисту садиби від блискавки та пожежі. Під час свята католики, наприклад, освячують також 
крейду, якою після богослужіння господарі малюють на дверях своїх будинків три хрести i пер-
ші літери (частіше латиницею) iмен трьох королів: С, М, В (Каспар, Мельхiор i Балтазар).

Великдень – те свято, яке обов’язково збирає в рідному батьківському домі вже дорослих 
дітей зі своїми сім’ями. Страви господині готують у суботу. Передусім потрібно пофарбувати в 
червоний колір яйця, які є символом цього свята – Воскресіння Ісуса Христа. Друга обов’язкова 
обрядова страва на Великдень – пироги: «Яйкі фарбавалі ў цыбульніку, я і цяпер так фарбую, 
як мая маці фарбавала, у печ стаўлю і варацца. Многа яек фарбую. Шэсць унукаў у мяне, усе як 
сабяруцца: дзеці, унукі, цэлае застолле, дванаццаць чалавек. Пірагі пяклі абязацельна.

Я спяку пірог, выразаю кусочак, стаўлю туда соль свянцоную» (Ганна Пушкарчук, 
1947 р. н., с. Кам’янка Узденського р-ну Мінської обл.).

Не можна уявити собі великоднього столу і без м’ясних страв, тому їх готують у великій 
кількості.

У сучасний період дуже поширений звичай, згідно з яким до своїх похресників на Велик-
день приходять хрещені батьки і приносять подарунки: фарбовані яйця, пироги, цукерки, 
іграшки. В інших селах, відповідно до місцевих традицій, самі діти, обов’язково наряджені в 
святковий одяг, відвідують своїх хрещених батьків, родичів, відносять їм пиріг, одержуючи 
натомість від них подарунки. Сучасний Великдень включає майже всі традиційні структур-
ні елементи: святкування в родині, відвідування церкви (костьолу), обмін подарунками між 
хрещениками і їхніми хрещеними батьками, ходіння «волочильників».

На Вітебському Наддвінні, Гродненському Надніманні волочильний обряд зберігся до 
наших днів. Волочильники обходять будинки своїх односельців і співають вітальні пісні, за 
що господарі їх обдаровують. Порівняно з класичним волочильним обрядом зараз багато 
чого змінилося в його виконанні. По-перше, кількісно зменшився склад (три-вісім осіб), по-
друге, склад групи став мішаний: чоловіки, жінки, а іноді й діти. Центральне місце в обряді 
займали і продовжують займати волочильні пісні. Носії традицій старшого покоління ще їх 
пам’ятають. Але що «молодший» склад групи, то в більш редукованому вигляді виконують 
ці пісні, від яких іноді залишаються тільки зачин і кінцівка – вимога подарунка.

 * За православним календарем 19 січня відзначають Святе Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. За католицьким 
календарем 6 січня – свято Хрещення Господнього, яке традиційно називають святом Трьох Королів.
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Під час календарних свят освячують певні предмети, насамперед хрещенську воду, 
стрітенські свічки, вербові гілочки, які використовують як обереги й ліки протягом року: 
«На Грамніцы я абязацельна хажу ў цэркву і бяру грамнічную свечку ад гразы. Я як прыхожу 
с цэрквы, з ёю абхожу ўсе свае пастройкі, хату, сараі, у хаце кажды вугалочак – с парога 
начынаю і, кажуць, нада па сонцу хату абыходзіць» (Ганна Пушкарчук, 1947 р. н., с. Кам’янка 
Узденського р-ну Мінської обл.); «Вербная нядзеля – прыгатаўліваюцца, празнуюць. Сабіра-
юць галінкі із вярбы, раней за нядзель тры паставяць яе ў ваду, яна пусціць пасыначкі такія 
зялёненькія, тады яе ўкрашваюць самадзельнымі цвяткамі, панавязваюць – яна такая кра-
сівенькая, прыбраная і нясуць у цэркаў. Там памоліцца бацюшка, усю вярбу эту пасвенціць і 
нясуць яе дадому, каго ўжо стрэнуць, б’юць вярбой:

 Не я б’ю – вярба б’е,
 За тыдзень – Вялікдзень, 
 Будзь здароў на ўвесь год,
 Такі як лёд.

І ўжо дзяржаць эту вярбіцу дома, за іконку паставяць, патом выганяюць кароўку ў поле, 
эты дубчык бяруць і кароўку прыганяюць з этым дубчыкам, каб яе Бог сахраніў у полі» (Віра 
Дашко, 1932 р. н., с. Костеші Узденського р-ну Мінської обл.).

Сьогодні майже всі обряди, здійснювані раніше протягом усього масляного тижня, від-
буваються в його останній день. У багатьох сім’ях печуть і їдять млинці. Поширеним є зви-
чай гостювання зятів у тещі («до тещі на млинці»).

Благовіщення** належить до нерухомих свят білоруського народного календаря, його 
дуже шанують у народі. При цьому ряд ритуальних обмежень на цей день досить широкий. 
Донині найперша заборона покладається на будь-яку роботу. Поряд із святкуванням Благо-
віщення на Поліссі поширене сприйняття цього дня як особливо небезпечного. У цьому ж 
регіоні, особливо на Західному Поліссі, до Благовіщення традиційно очікують прильоту ле-
лек (буслів), для яких печуть печиво у вигляді буслевої («бусневай») лапки. Як саме печиво, 
так і ритуали, супроводжувальні висловлювання, пов’язані з ним, становлять особливість 
західнополіської весняної традиції.

Під час святкування Вербної неділі регіональну своєрідність спостерігаємо насамперед 
у вербальних компонентах: зафіксовано велику кількість різноманітних висловів, що добре 
збереглися і активно побутують при битті вербою. Білоруси-католики виробляють до свята 
т. з. «пальми».

На Надніманні, а також на заході Наддвіння широко побутує культ святої Агати та 
пов’язаний із ним комплекс вірувань, особливо серед білорусів-католиків.

Календарні свята якоюсь мірою визначають і події щоденного життя, пов’язаного зі 
збереженням здоров’я. До сьогодні в багатьох сім’ях наявне регламентоване вживання 
в їжу фруктів, овочів, меду та інших продуктів нового врожаю, які починають спожи-
вати тільки після освячення: «А ўжо да Спаса яблыкаў ня ядзім, у мяне маленькі памёр. 
У цэркаў не пойдам, далёка, дак возьмем яблыкі паложым на крышу. Эта 19 жніўня – 
Яблычны Спас. Бацюшка гаворыць, што ён ужо, як свеця, кругом цэрквы ходзя і свеця, 
значыць, па ўсяму свету ета ўжо свяшчэннае расходзіцца – і яблыкі пасвецяцца. Тады 
ўжо гэты яблычак з’ем нашча, на Спаса. А тады ўжо дзеці ў Гомлі пасвецюць, ходзя ня-
вестка, у яе тожа первы памёр і чараз нядзелю прывязуць мне з цэркві: і грушы пасве-
цяць, і яблыкі. У каго дзеці памерлі, ня должан да Спаса есці яблыкаў, бо малому на тым 

* * За православним календарем Благовіщення Пресвятої Богородиці – 07 квітня, за католицьким – Благовіщення Пана – 25 березня.
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свеце не дадуць яблыка» (Наталя Сапоженко, 1941 р. н., с. Жовтневе Кормянського р-ну 
Гомельської обл.).

Усюди в Білорусі до сьогодні побутує повір’я, згідно з яким після свята Іллі (2 серпня) заборо-
нено купатися, щоб не зашкодити своєму здоров’ю, «бо Ілля нарабіў гнілля».

За народним календарем четвер передвеликоднього тижня називають Чистим (Страс-
ним) четвергом. Серед сільських жителів Білорусі Чистий четвер до нині має велике значен-
ня і супроводжується звичаями, обрядовими діями, прикметами й повір’ями, які групуються 
нав коло ідеї очищення душі, тіла і впорядкування навколишнього життєвого простору. Широ-
ко побутує звичай уночі напередодні Чистого четверга ставити сіль і хліб на дворі, після чого, 
вважають, вони набувають незвичайних цілющих властивостей.

Ушанування померлих у Білорусі – відбиття традиційної культури, стійкий феномен, 
який продовжує своє побутування і на початку XXI ст. Сьогодні повсюди зберігається повір’я, 
що спілкування з померлими предками, як представниками «того світу», можливе тільки в 
певні поминальні дні та конкретні відрізки часу і відбувається тільки в певні локальні тра-
диційні періоди.

На більшій частині території Білорусі відвідують кладовища й поминають предків на 
Радуницю, на Надніманні – у неділю й понеділок тижня Хоми («провідної неділі» і «про-
відного понеділка»); у деяких районах Гродненщини, Гомельщини, Брестщини – у перший 
або другий день Великодня. На Західному Поліссі й у деяких районах Наднімання і Східно-
го Полісся виділяють два дні для вшанування померлих: четвер на великодньому тижні – 
«Навскі четвер» («Навскі чэтвэр»); «Нав(-м)инський Великдень» («Нав(-м)скі Вэлыкдэнь»); 
«Навське Великодня» («Наўскае Велікодне»); «Паска померлих» («Паска умершых»); «Поми-
нальниця» («Помэнальніца») і Проводи.

Вірування концентровано об’єднує навколо себе цілий пласт народних міфологіч-
них уявлень, світоглядних цінностей і норм символічної поведінки: «Усе і цяпер сабіра-
юцца на кладбішчы на Радаўніцу, і з Мінска папрыязджаюць, і з дзярэўні папрыходзяць 
– як які празнік. Усе свае прысмакі разложваюць і тамака п’юць і ядуць, гамоняць» (Віра 
Дашко, 1932 р. н., с. Костеші, Узденський район, Мінська область); «У чэцвер – Вяліканне 
мёртвых, стараемся абкапаць магілкі, а ў ваўторак – Раданіца. Каму няма ўрэмя – тыя 
ў суботу абкапаюць. А старэйшыя стараюцца ў чэцвер. Усё ўбіраем: трава, лісце, а тады 
носім чысты, жоўценькі пясочак на магілкі. Аграды красім да етага, фартушкі, лентачкі 
вешаем: фартушкі – жанчынам, а мужчынам – лентачкі ці рушнічкі купляем. На Раданіцу 
ідзём, гасцюем. Дома бяром усю яду: і пасху, і булку, і катлеты, і мяса – ўсе прадукты. За-
сцілаем магілкі і садзімся абедаем, часам к дзвянаццаці. Сядзем кучкамі, сядзім, гамонім, 
устрачаюцца ўсе, прыязжаюць. На магілках мы не абедаем, абедаем за сталамі радам. 
І ім [нябожчыкам. – Т. К.] атальем у чарачкі, маленькім – вадзічкі, яды атложым. Усе 
стараюцца, халодна – не халодна, нясем ужо еты абед, каб там паабедаць. Паабедаем і 
ідзем дамоў. Хто ўжо раз’язжаецца, а мы-дома» (Наталя Сапоженко, 1941 р. н., с. Жовтне-
ве, Кормянський район, Гомельська область); «Ходзяць на Радаўніцу, з’язжаюцца ўсе-ўсе. 
Цяпер мае ўнукі бегаюць, качаюць яечкі крашаныя. Яечкі білі, расціралі і раскрышвалі па 
магілках. Яду тожа нада расціраць, штоб птушачкі склеўвалі» (Марія Сергієнко, 1945 
р. н., с. Хизів Кормянського р-ну Гомельської обл.).

Серед сучасних сільських жителів немає одностайності в поглядах щодо залишення страв 
і напоїв на могилах, проте звичай залишати їх сьогодні досить рідкісний через церковні за-
борони: «На Радаўніцу раней хадзілі, яйцы крашаныя насілі, елі там. Но некаторыя гавораць: 
«Эта няправільна, там гасцяваць» – і бацюшка так гаворыць, і па радзіву выступаюць. Трэба 
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адведаць, палаценца на крыж павесіць, а дадому ўжо іці, гасцяваць, піць і есці» (Олена Савя-
нок, 1924 р. н., с. Дудзичі, Калинкавицький р-н, Гомельска область). Абільныя трапезы на 
могілках выклікаюць сёння найбольш нараканняў у асяроддзі старэйшых мясцовых жыхароў: 
«Калісь на Раданіцу не хадзілі, а на Мяртвы дзень Вялікання. Эта чацвёрты дзень ад Пасхі, 
чацвер. Эта ўжо хадзілі родсцвеннічкаў сваіх магілкі абглядавалі. Магілкі абкапвалі. Няслі 
пакойнікам яйцы красныя. А больш нічога не насілі: ні спіртнога, ні яды. Не пілі. Эта цяпер 
панапіваюцца, гулібішчы, а калісь этага не было» (Ганна Яременко, 1930 р. н., с. Морозовичі 
Буда-Кошелевського р-ну Гомельської обл.).

У багатьох білоруських селах і сьогодні побутують звичаї прикрашати зеленню («маєм») 
на Сьомуху (Зелені свята – четвер перед Трійцею) свої будинки і садиби («М[-Н]авський Ве-
ликдень»). На Вітебщині кажуть: «Не прышло свята ў лес, а лес прыйшоў на свята». «Май» 
(«клечання») у багатьох сім’ях потім використовують із захисною метою: кладуть під сіно, 
картоплю, щоб миші не водилися, а також як оберіг від блискавки. Русальний тиждень стар-
ші носії традицій вважають несприятливим для людини, що супроводжується комплексом 
повір’їв, заборон на ті чи інші господарські роботи.

У сільській місцевості зберігається традиція збору купальських трав і їх освячення в 
церкві (храмі). Багато селян зберігає освячені трави протягом року як оберіг, використову-
ючи їх також у народній медицині.

Перший Спас (Маковія) святкують 14 серпня. Уранці люди йдуть до церкви на святко-
ву службу, після якої відбувається освячення меду, води, плодів нового врожаю і лікарських 
рослин. Наприклад, серед жителів Гродненського Наднімання поширене повір’я про надзви-
чайно цілющі властивості освяченої на Маковія води. Під час свята відбувається вшанування 
місцевих святинь – джерел. Наприклад, у с. Добриці Славгородського району Могильовської 
області є джерело «галубая» з цілющою водою, куди на «Маковея» з’їжджаються тисячі лю-
дей з усієї Білорусі та з країн близького зарубіжжя. Після хресного ходу та освячення джере-
ла священиком люди п’ють воду, набирають її для подальшого зберігання та використання, 
обмиваються нею, купаються самі й купають хворих дітей. Поблизу влаштовують ярмарок, 
де продають різноманітну сільськогосподарську продукцію. Особливо багато купують меду, 
вважаючи його надзвичайно корисним.

Перша Пречиста («Спленне», «Зелна», «Третій Спас») – одне з найбільш шанованих у 
Білорусі свят: за православним календарем його відзначають 28 серпня – Успіння Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, за католицьким – 15 серпня – Успіння Пре-
святої Діви Марії. У свідомості сільських білорусів до сьогодні Першу Пречисту сприймають 
як справжнє свято врожаю, воно асоціюється насамперед із освяченням у храмі хліба ново-
го врожаю. Білоруси-католики обов’язково несуть для освячення в церкві лікарські росли-
ни, які протягом року використовують не тільки з лікувальною, але й захисною метою.

Свято Воздвиження** досить поширене серед сільських жителів Білорусі і пов’язане з 
цілим рядом повір’їв, ознак і заборон, головна серед яких – не ходити в ліс – спільна для всіх 
східних слов’ян.

Згідно з цим повір’ям, уранці й у день свята земля починає рухатися і розступатися в 
певних місцях – у ці провалля входять вужі, гадюки, ящірки, після чого земля знову сходить-
ся й замикається аж до Благовіщення. 

«Узвіжанне – эта свята такое, яно страшнае. У лес няльзя хадзіць, хаваюцца усе змеі, ву-
жакі. – Ай, ня нада ў лес іці, а то пападзеш у такі клубок і ня выйдзеш, еслі пападзеш у гэтат 

* * Свято Воздвиження Пречесного і Животворного Хреста Господнього відзначають, згідно з православним календарем, 27 вересня, за 
католицьким – Воздвиження Святого Хреста – 14 вересня.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



87

Етнос і культура, соціальне життя

клубок вужак. І раньша не хадзілі ў гэтат дзень у лес. Былі ж і грыбы і дажа ў грыбы не хадзі-
лі, баяліся этых вужак. Мой папа пашоў у лес у этат дзень, ён не прызнаваў этага, не баяўся. 
І папаў у гэтат клубок вужак і чуць-чуць вышаў. І сказаў, больша я нікагда ў гэтат день у 
лес не пайду» (Валентина Шалак, 1930 р. н., с. Матирино Ушацького р-ну Вітебської обл.).

Діди** – один із найважливіших днів у традиційному поминальному річному циклі 
білорусів. За традицією, у багатьох родинах увечері відбувається поминальна трапеза, яка 
до наших днів вимагає обов’язкової послідовності обрядових дій, етичної та психологічної 
стриманості. Сільські господині готують кутю з перловки або інших круп, млинці, квас із 
грибів, варену капусту, рибу, кисіль. Після її закінчення зі столу нічого не прибирають, стра-
ви накривають зверху білою скатертиною і залишають для покійних, які, за народними уяв-
леннями, прийдуть цієї ночі у свій будинок, у своєї родини їсти і пити. У білорусів-католиків 
у цей день обов’язковим вважають примирення всіх членів сім’ї. У народному світогляді 
Діди належать до вічних і обов’язкових ритуалів і займають важливе місце в житті су-
часного білоруського села: «Я помню гэты абрад, як я толькі нарадзілася. Шэсць Дзядоў 
бываіць на гаду: первыя – Грамнічныя, втарыя – Радаўніцкія, патом – Траецкія, Узвіжанскія, 
Пакроўскія і Змітраўскія. На Дзяды б’юць курыцу, вараць поліўку. Первае блюда ставяць на 
стол, калі збіраецца ўся сям’я. Старэйшы член сям’і падае блюда, пробуе і аткладвае дзядам. 
Стаіць асобна тарэлачка для дзядоў. Первае блюда – эта куцця.

Унашай меснасці вараць куццю з пярлоўкі. Значыць, папробвала, бабуля, скажам, па-
пробвала і гаворыць: «Дзяды, дзяды, хадзіце дзедаваць з намі. Самі йдзіця і сваіх дзетак 
вядзіця». Атлажыла, і мы ўсе далжны паесці хаця б па тры ложкі. Дзецям кажуць: «З’еш 
хаця б тры ложкі, тады цябе летам ня будуць кусаць камары». А патом падаецца поліўка. 
Поліўку тожа далжны паесці па тры ложкі. Патом ядуць з поліўкі мяса, курыцу. Курыца 
ўсігда варылась полнасцю, цаліком, толькі лапкі і голаву адразалі. І галаву варылі, і лапкі. 
І лапкі – эта любімая дзецкая яда. За лапкі біліся. Мяса можаш есці немеряна. Глаўнае – 
эта куцця і поліўка. Патом падаюцца клёцкі. Клёцкі варацца з дранай бульбы і начыненыя 
куском сала ці грыбамі. Грыбы с салам перакручаныя. Клёцкі бальшыя, варацца ў кіпятку. 
Хто сколькі с’едаіць. Я малая, дапусцім, с’едала штук шэсць. Патом падаюцца малочныя 
клёцкі, яны маленькія. Паелі клёцкі і паследняе блюда – эта яешня, запечаная ў місках, 
бальшых алюміневых місках. Тожа самае: па тры ложкі. Пры гэтым разліваецца гарэлка, 
на Дзяды не чокаюцца, проста памінаюць дзядоў, расказваюць пра дзядоў: які быў смешны 
той, што той тварыў, што гэты казаў. І тожа атліваецца дзядам гарэлка, у чарку. Сра-
зу кладуць хлеб, льюць гарэлку і потым усё-усё аткладваецца. Тры раза ўсё аткладваюць. 
После таго, як усё паелі, яшчэ пасядзяць, пагавораць, таму што сабіраецца ўся сям’я. 
Звычайна сабіраліся ў бабулі, у маленькай хатцы, з Мінска ўсе прыязджалі, з Лепеля. Па-
сядзелі, пагаварылі і калі ўсе разыходзяцца спаць, са стала нічога не прыбіралі. Лічыцца, 
што ноччу прыдуць дзяды, будуць есці без нас. Раніцай глядзелі-ці былі дзяды? Вырашылі 
занесці на кладбішча. Хто не прышоў, нада занесці на кладбішча. І тое, што аткладвалі 
дзядам, нясуць на кладбішча. Па капельке там разлілі: аднаму палажылі адно, другому – 
другое. Мы абычна ходзім часікаў у дзесіць» (Ірина Вершаловська, 1964 р. н., с. Велевщина 
Лепельського р-ну Вітебської обл.).

Майже повсюдно зберігаються до сьогодні традиційні формули-звернення до покійних: 
«Памаліліся, тады ўжо я, як мама дзелала, іду на крыльцо, пакрышчуся і заву сваіх мёртвых: 
«Прадзедушкі і прабабушкі, бабушкі і дзедушкі, папка і мама, цёткі і дзядзькі, сёстра мае і 

** Православне населення відзначає Діди в Дмитрівську поминальну суботу (остання субота перед Днем великомученика Дмитра Солунського, 
який відмічають 8 листопада), католицьке населення – на Спочин усіх померлих вірян (Задушний день) – 2 листопада.
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брацья, пляменнікі -- усе хадзіця ка мне на вячэру. Каго не звалі – усіх завіця с сабой, а малых – 
на руках нясіця, большых – за ручкі вядзіця, і ўсе ка мне хадзіця». І хату аткрою» (Валентина 
Шевцова, 1936 р. н., с. Степи Жлобинського р-ну Гомельської обл.).

Особливо суворою була й залишається вимога готувати обов’язковий (у кожній місцевості 
свій) набір страв на Діди: «На Радзіцелі нада абязацельна варыць боршч, пякуць абязацель-
на бліны, першы блін пякуць-і на стол. І сыплюць сахару ці мёду. І кашу варылі абязацельна, і 
каўбасы, у каго што ёсць. Ставім чарачкі і наліваем ім. Гавораць так, што на стале ёсць, то 
нада ўсё папробаваць. Эта ж не для нас, а для іх. І на нач ужо лажымся спаць, а тая чарачка і 
тарэлачка стаялі. Гавораць, што няльзя браць с пола, калі што ўпадзе са стала. Кажды нада, 
штоб Радзіцелі справіў дома» (Наталя Сапоженко, 1941 р. н., с. Жовтневе Кормянського р-ну 
Гомельської обл.).

У сучасний період святково-обрядовий комплекс став найважливішим елемен-
том у діяльності багатьох закладів культури і творчих об’єднань Білорусі, чиї інтереси 
зосереджені на збереженні, освоєнні й відродженні календарних традицій. Готуючись до 
свята, культпрацівники спираються на місцеві локальні традиції, акцентуючи увагу на 
використанні найбільш естетично промовистих елементів із відповідних обрядів, які стають 
символами того чи іншого календарного свята: на Масляну – катання на конях і частування 
млинцями, на Великдень – волочильний обхід дворів та ігри з крашанками, на Сьомуху – 
прикрашання зеленню будинків, на Купала – плетіння вінків і розведення Купальського вог-
ню. Приурочені до кожного свята обрядові пісні виконують учасники фольклорних гуртів. 
Сьогодні розвиваються здебільшого вторинні форми традиційної календарної обрядовості, 
адаптовані культпрацівниками для сприймання сучасною людиною.

Свята народного календаря організовують як у фольклорних гуртках, так і для масової 
аудиторії. Великою популярністю користуються музейні свята, оскільки їхні організатори 
намагаються залучити глядачів до всіх обрядових дій, що відбуваються на святі, спра-
вити на них емоційно-позитивне враження. Нині повсюдно побутують Різдво, Масляна, 
Великдень, Трійця. Організовуючи святкування або потрапляючи в уже організований 
святковий простір, людина обов’язково налаштовується на естетичну рефлексію його ідеї, 
образів, символів. Якщо духовні цінності, ідеї та символіко-ритуальний простір свята зна-
ходять емоційно-аксіологічний «відгук» у душі людини, яка святкує, народжується святко-
ве світосприйняття як індивідуальне переживання сенсу та доцільності цієї події.

Святкове світовідчуття стає кульмінаційним моментом естетичної рефлексії учасників 
події і переживається як «цілісність», охарактеризувати яку на емоційно-психологічному 
рівні можна як радість, на когнітивному – як фіксацію сенсу буття (цілісності екзистенції, 
соціального життя і космосу), на рівні естетичних емоцій – як набуття міри величного чи 
піднесеного, на рівні цілісного світовідчуття людини – як волю і справжнє щастя. Естетична 
рефлексія учасників свята встановлює міру (межу), що визначає якість і цілісність свята як 
системно-подієвого феномену, а святкове світовідчуття, як результат динаміки естетичних 
переживань людини, слугує критерієм сенсу та доцільності будь-якого свята [2, с. 3, 14, 17].

У білоруських містах після невеликої перерви наприкінці 80-х – на початку 90-х 
років сьогодні знову відзначають Масляну як свято прощання із зимою. Зараз в 
організацію її святкування з огляду на нові можливості й технічне обладнання сучасних 
парків, палаців і будинків культури, шкіл включено велику кількість ігрових елементів. 
Республіканське свято проводів зими «Масляна» у 2009 році відзначали 28 лютого в 
маєтку білоруського Діда Мороза в Біловезькій Пущі. Свято було організоване на вось-
ми майданчиках. Там можна було послухати виступи творчих колективів Брестської 
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області, подивитися ігрові програми, побувати на виставці майстрів будинків реме-
сел. Головним видовищем на «Масляній» 2009 року була театралізована вистава «12 
місяців», де бог зими Зюзя передав свої права богині весни Лялі, а на багатті було спа-
лено опудало Зими. Також проводжали Снігуроньку і Матір Зиму, які покинули маєток 
Діда Мороза ще до грудня. А в Білоруському державному музеї народної архітектури та 
побуту в Строчицях відбулося спалювання опудала ляльки Марени, яка втілювала не 
тільки зиму, що минула, а й усе недобре, шкідливе. Усі присутні могли спалити на мас-
ляному багатті старі непотрібні речі, щоб позбутися давніх турбот і проблем. У корчмі 
пригощалися смачними млинцями.

У деяких сільських клубах і школах, фольклорно-етнографічних гуртках на Стрітення 
Господнє організовують театралізоване свято «Зима з літом зустрілася», основу якого становить 
драматичний конфлікт – зустріч зими з літом, яких втілюють антропоморфні маски зими і літа. 
Можливі також інсценування з використанням стрітенських свічок. У святкування Стрітення 
Господнього його організатори включають також весняні пісні, ігри, хороводи, проводять 
різноманітні конкурси, атракціони.

Сьогодні свято «гукання» (закликання) весни під різними назвами надзвичайно популярне 
в численних дитячих і дорослих колективах Білорусі. Уже відпрацьовано досить чіткий сценарій 
проведення сучасного гукання весни як на селі, так і в місті, підібрано відповідну символіку й 
атрибутику, закріплено персонажів і предмети, які асоціюються з цим святом: гілки верби, бе-
рези та інших дерев, птахи із соломи, паперу або випічка з тіста. Гукання весни супроводжується 
традиційними весняними хороводами, іграми, піснями.

У 1990-х роках, коли Пасха (Великдень) як релігійне свято було закріплене в офіційному 
державному календарі, воно набуло значного поширення на території республіки. 
Культпрацівники почали влаштовувати різноманітні заходи, використовуючи при їх 
проведенні традиційну великодню і волочильну обрядовість та відповідні пісні, які найбільше 
збереглися в північно-західних і центральних районах Білорусі, залучаючи самобутні хорово-
ди: «Лука» (Могильовська область), «Стрілки» (Берестейщина), «Водіння Сули» (Гомельщи-
на). У клубах і будинках культури відбувається тетралізована вистава на сцені, яка оформле-
на у вигляді селянської хати, що знайомить присутніх із традиційними великодніми обрядами 
і звичаями білорусів.

На Берестейщині практикують таку форму роботи з фольклорними колектива-
ми, як проведення регіональних традиційних свят, в основу яких покладено традиційні 
календарні обряди того чи іншого району: «Весняний таночок» – у Дорогичинсько-
му, «Різдвяний фестиваль» – у Столинському, «Червоні святки» – у Березовському.  
У деяких районах Гомельщини до Введення («Ушэсця») приурочено проведення обряду 
«поховання (водіння) стріли». Широке побутування відродженого обряду спостерігаємо у 
Вєтківському районі, де він має багато локальних відмінностей по селах.

У 1990-х роках Трійцю (Сьомуху) почали відроджувати культпрацівники республіки, спира-
ючись на конкретний місцевий фольклорно-етнографічний матеріал. Перші рік-два підготоване 
таким чином свято організовує і показує фольклорний колектив, а потім воно поступово 
перетворюється на свято всього села. У багатьох районах Брестської області відроджується 
регіональне Троїцьке свято «Кущ». У тих білоруських селах, де до революції на Трійцю були 
престольні (храмові) свята, вони знову відроджуються з початку 1990-х років. У їх організації і 
проведенні беруть участь і культпрацівники, і священики.

У багатьох селах Білорусі силами місцевих фольклорних колективів було відроджено 
свято Купала. Його відзначають і в білоруських містах, де воно повністю перетворило-
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ся на театралізовану виставу з деякими зовнішніми атрибутами традиційної купальської 
обрядовості, як-от: урочисте підпалювання багаття, факельна хода, хороводи, виконання 
купальських пісень, спалювання опудал, хода до річки, зустріч сонця, спостереження за 
його «купанням».

Обряд «Зажинки» сьогодні проводять у тих господарствах, де є зацікавлені в цьому 
керівники та фольклорні колективи, здатні його провести. Обов’язковими компонентами 
сучасних Зажинків є зжинання серпом першого снопа найбільш шанованою в селі жінкою, 
вручення зажинкового снопа керівникові господарства, виконання обрядових зажинкових 
пісень, побажання комбайнерам, які працюватимуть на жнивах.

У сучасний період небувалого розквіту у своєму розвитку зазнають «Дожинки», що під-
тримують споконвічні ідеали працьовитості білорусів, демонструють високу роль профе-
сії хліборобів у системі святкової культури нашої країни й офіційне визнання їхніх заслуг 
на державному рівні. Починаючи з 1996 року, свято Дожинків у Білорусі організовують як 
республіканський фестиваль-ярмарок трудівників села. Такі фестивалі вже відбулися в усіх 
областях Білорусі: «Дожинки – 96» (м. Столне Брестської обл.), «Дожинки – 97» (м. Масти 
Гродненської обл.), «Дожинки – 98» (м. Несвіжі Мінської обл.), «Дожинки – 2000» (м. Дзер-
жинськ Мінської обл.), «Дожинки – 2001» (м. Мозир Гомельської обл.), «Дожинки – 2002» 
(м. Полоцьк Вітебської обл.), «Дожинки – 2003» (м. Пружани Брестської обл.), «Дожин-
ки – 2004» (м. Волковиськ Гродненської обл.), «Дожинки – 2005» (м. Слуцьк Мінської обл.), 
«Дожинки – 2006» (м. Бобруйськ Могильовської обл.), «Дожинки – 2007» (м. Річиця Го-
мельської обл.), «Дожинки-2008» (м. Орша Вітебської обл.), «Дожинки – 2009» (м. Кобрин 
Брестської обл.). План підготовки святкових і фестивальних заходів передбачає ремонт 
житлового фонду малих міст, асфальтування вулиць, упорядкування парків, побудову нових 
пунктів громадського харчування, реставрацію пам’яток історії та культури, введення в дію 
соціально-культурних об’єктів.

Дожинки передбачають святкову ходу всіх учасників по центральній вулиці міста і вихід 
на центральну площу, де розвивається Державний прапор Республіки Білорусь. Попереду 
колони два хлопці і дві дівчини в білоруських національних костюмах несуть розгорнутий 
прапор фестивалю-ярмарку, який має вигляд світло-зеленого полотнища із зображенням 
емблеми фестивалю – «золотого колосся». На площі після позивних фестивалю-ярмарку по-
чинається урочистий мітинг, на якому виступають посадовці Ради міністрів, Адміністрації 
Президента Республіки Білорусь, місцевих облвиконкомів і райвиконкомів. Після мітингу 
відбувається нагородження найкращих комбайнерів, шоферів, переможців жнивних зма-
гань, вручення їм цінних подарунків. Потім починається концерт найкращих фольклорних 
колективів республіки. Кожен фестиваль «Дожинки» супроводжували виставки робіт на-
родних умільців усіх видів декоративно-прикладного мистецтва, кулінарних виробів, дитя-
чої творчості. Свято триває два дні. На другий день фольклорні колективи роз’їжджаються 
по району, а в самому місті відбувається виставка сільськогосподарської продукції і техні-
ки, що брала участь у збиранні врожаю, урочисте проходження цієї техніки центральни-
ми вулицями міста. Тут також можна побачити старовинну сільськогосподарську техніку 
і традиційні знаряддя праці для збирання зерна. Одночасно в місті паралельно працює де-
кілька майданчиків, на яких проходять концерти професійних і самодіяльних колективів, 
організовано безпрограшну лотерею, відбуваються народні ігри та забави, різні спортивні 
змагання. Охочі мають змогу відвідати ярмарок, де свою продукцію виставляють найкращі 
республіканські підприємства. Увечері відбувається гала-концерт, факельна хода або салют, 
нічна дискотека для молоді на відкритому майданчику.
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Свято «Богач», або Друга Пречиста**, увібрало в себе народні та християнські елементи 
і має синкретичний характер: з одного боку, це свято на честь Божої Матері, а з другого, – 
земле робське свято на честь закінчення збору врожаю. Культпрацівники разом із народними 
колективами почали відроджувати його на місцевому фольклорно-етнографічному матеріалі. 
Поступово в деяких селах свято, підготоване артистами-аматорами, перетворювалося на свя-
то всього села. Так сталося в Столбцовському, Слуцькому, Молодеченському, Воложинському 
районах Мінської області, Кличевському, Славгородському, Мстиславському, Хотимському 
районах Могильовської області та багатьох інших регіонах Білорусі. Часто свято «богача» про-
водять у сільських школах, куди діти приносять фрукти й овочі, вирощені на власних городах 
і пришкільних ділянках, влаштовують цього дня виставку своїх творчих робіт, організовують 
концерт художньої самодіяльності.

Покровські свята на території Білорусі почали активно відроджуватися в 1990-х роках. Вда-
лим вийшло свято Покрови, проведене в 1992 році в м. Мстиславі Могильовської області. У його 
підготовці брали участь як культпрацівники, так і священнослужителі соборної церкви Олек-
сандра Невського в м. Мстиславі. Найбільш пам’ятними моментами цього свята стали духовна 
музика, спів, звернення священика до вірян, ярмарок, народні гуляння. 

Останні десять років на Покрову відбуваються ярмарки й масові народні гуляння в 
м. Кормах Гомельської області та деяких селах цього району. Осінні ярмарки приурочують 
до Покрови і на Вітебському Надозер’ї.

День Пам’яті, 2 листопада, значиться в офіційному календарі державних свят і пам’ятних 
дат Республіки Білорусь. У цей день у багатьох білоруських школах проводять відповідні ранки 
й вечори, де фольклорні колективи показують традиційні осінні поминальні обряди, організо-
вують камерні заходи – «Громадянська тризна», «Мій родовід» та ін.

Перспективний шлях адаптації та актуалізації традиційної народної культури (а в її 
межах і традиційної календарної обрядовості) пов’язаний із передачею дітям та молоді 
культурної спадщини, традиційних норм, цінностей, знань, навичок і вмінь. Найбільшого 
результату в цій справі досягають там, де вчителі працюють у тісному контакті з культпра-
цівниками, враховуючи стан місцевого фольклорно-етнографічного середовища. У різних 
куточках Білорусі можна знайти багато прикладів, коли дорослі розумно використовують 
різноманітні жанри місцевого фольклору, традиційні види ремесел і мистецтва як у свята, 
так і в повсякденній роботі з дітьми.

Сьогодні найпоширенішою формою виховання школярів засобами народного мисте-
цтва є позакласні і позашкільні заняття у фольклорно-етнографічних гуртках, де в найбільш 
ефективній синкретичній формі поєднуються спів, танці, театральне й декоративно-приклад-
не мистецтво. Основні принципи народної педагогіки, а саме: поступовість, невимушеність 
зростання дитини в процесі освоєння нею святково-обрядової та фольк лорної спадщини – 
були взяті за основу при створенні сучасної системи виховання дітей засобами традиційно-
го білоруського народного мистецтва. Пропонована система спрямована на врахування міс-
цевої конкретної фольклорно-етнографічної ситуації кожного регіону, району, навіть села. 
У тих білоруських селах, де досі живе фольклорна традиція, діти навчаються народних пісень, 
танців, обрядів, традиційних ремесел безпосередньо від дорослих носіїв усним шляхом. В ін-
ших селах, де різноманітні жанри фольклору майже не побутують, але ще живі в пам’яті пред-
ставників старшого покоління, учителі та культпрацівники виявляють цих людей, записують 

* *  За православним календарем це свято відзначають 21 вересня в день Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, за 
католицьким – 8 вересня в день Різдва Пресвятої Діви Марії.
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від них необхідну інформацію, зберігають її і знайомлять дітей із найкращими зразками на-
родної творчості, найліпшими виконавцями та майстрами. У місті і в урбанізованих селах на 
перше місце виходить особистість наставника, керівника фольклорно-етнографічного колек-
тиву. Учитель підбирає репертуар відповідно до віку дітей, поступово, починаючи від простих 
дитячих творів, підводить їх до складніших, які б діти самі могли зрозуміти й оцінити їхню 
красу. У деяких із цих гуртків головну увагу приділяють вивченню народних танців та пісень, 
в інших – навчанню народних ремесел і промислів, але в більшості з них поєднуються всі види 
народного мистецтва. Спадкоємність фольклорних традицій забезпечують два основні спосо-
би: усна наступність і письмові (друковані) джерела.

Перший, усний, спосіб передбачає спадкоємність або через безпосередні неформальні 
контакти із живими носіями традицій, тобто природним шляхом «з уст до уст», яким тради-
ції передавалися віками (найчастіше це відбувається в умовах сільського середовища); або 
через аудіо- та відеозаписи автентичних форм традиційної культури, коли безпосередньо 
контактувати з живими носіями досить важко – такий спосіб переважає в міських умовах.

Усний спосіб спадкоємності можливий без втручання керівництва ззовні, наприклад, у 
сім’ї. Але в умовах сьогодення, коли природні міжпоколіннєві зв’язки виявляються часто ро-
зірваними, а інститут сім’ї перебуває в кризовому стані, спадкоємність традицій усним шля-
хом треба відновлювати і спеціальним чином організовувати. Відтворити ці процеси зараз 
неможливо без участі в них освічених і свідомих людей. Як показує практика, такими осо-
бами часто стають працівники культури і освіти, небайдужі до стану глибинної білоруської 
культури, які розуміють як її художні якості, так і величезний виховний потенціал. Однак 
керівників-організаторів такого роду явно не вистачає, щоб у справі спадкоємності тради-
цій народної культури усним шляхом перейти з рівня окремих, дуже вдалих спроб на рівень 
одного з провідних способів збереження і подальшої передачі надбання корінної культури 
білорусів наступним поколінням.

Більш звичне і розширене засвоєння традицій народного мистецтва через письмові 
джерела. Таким шляхом іде абсолютна більшість колективів художньої самодіяльності, які 
очолюють керівники, що здобули спеціальну освіту й володіють методикою роботи з на-
родно-сценічними колективами. Джерелом їхнього репертуару стають всілякі оброблення 
фольклорних творів або авторські сценічні композиції.

Той чи інший спосіб передачі традицій народного мистецтва неоднаковий щодо якості 
засвоєння самих традицій. Найбільш близький до автентичного стилю усний спосіб, при 
якому дитячі або юнацькі групи через деякий час настільки опановують цей стиль, що мо-
жуть існувати в режимі художньої саморегуляції, тобто самостійно опановувати будь-які на-
родні пісні, танці, ігри, розповідати казки, билини, історії і т. д. Такому стилю властива аб-
солютна природність і свобода поведінки, що особливо приваблює в дитячих і підліткових 
групах, де діти залишаються дітьми з притаманними їм безпосередністю та невимушеніс-
тю. У таких групах обов’язково є стихійні лідери, провідники, до чиєї думки прислухаються 
всі інші учасники. Саме усний шлях найбільшою мірою забезпечує збереження традицій у 
їх теперішньому вигляді. Усний спосіб наслідування завжди пов’язаний із конкретною тра-
дицією, і в цьому його практична значущість.

У багатьох сільських і міських школах учні за допомогою вчителів проводять протягом року 
традиційні білоруські календарні свята, які відповідають їхньому віку і містять величезний ес-
тетичний та емоційний потенціал. Проведення уроків або позашкільних заходів із використан-
ням елементів фольклору, традиційної обрядовості має свою специфіку, оскільки в цьому разі 
вчитель виконує функцію передачі народних традицій. Тому його спілкування з дітьми повинно 
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бути природним, наближеним до умов сімейного виховання.
Сільські заклади культури базові для традиційної культури, у тому числі й традицій-

ної календарної обрядовості. Саме на селі залишилися ті фольклорні осередки, споконвічні 
націо нальні свята, які мають особливе значення для розвитку автентичної культури і підля-
гають державній охороні. Поняття охорони поширюється не тільки на вказані осередки, але 
й на самих живих носіїв цієї традиції. Для допомоги в побуті старшим носіям залучають ді-
тей і підлітків. У такому разі діти природно, органічно виховуються в безпосередньому про-
сторі традиційної моралі та етики – поваги, чуйності до старших. При поширенні місцевих 
традиційних календарних свят особливу увагу акцентують на їхніх несценічних формах. 
У багатьох білоруських селах відновлюються храмові (престольні) свята, народні ярмарки і 
традиційні форми проведення дозвілля.

Популяризації та адаптації традиційних календарних свят до нових суспільно-со-
ціальних і культурних змін багато в чому сприяють фольклорно-етнографічні фестива-
лі, які спрямовані на охорону і збереження регіональної та локальної традиції народ-
ної спадщини. Час проведення фестивалів приурочують до традиційних календарних 
свят: «Берегиня», яке проводять у смт Жовтневому Гомельської області, де основну 
увагу спрямовано на дітей і молодь (Трійця або Купали); «Казюкі» – фестиваль на-
родних промислів, який проходить у Гродно 4 березня на честь святого Казимира, за-
хисника всіх ремісників та ін.

Фестивальні заходи врізноманітнюють побут городян, жителів віддалених сіл і місте-
чок, які під час святкових та фестивальних заходів відвідують артисти. Фестивальна діяль-
ність – потужний фактор позитивного впливу на соціально-культурне середовище регіонів. 
При належній організації суспільно-культурного життя, управління художньо-культурною 
діяльністю фестивалі можуть стати ефективною формою збереження і розвитку регіональ-
ної святково-обрядової культури, історико-культурної спадщини, потужним ресурсом роз-
витку регіону.

Соціальна значущість фестивальної діяльності у сфері народної художньої творчості й до-
цільність її розширення та поглиблення проявляються в тому, що фестивальні заходи відроджу-
ють забуті пласти національної та світової культури, стимулюють усі види творчої активності, 
підвищують престиж та імідж своєї місцевості, сприяють пожвавленню зв’язків між регіонами, 
а також формуванню єдиного культурного простору [3, с. 117–120].

Традиційні календарні свята зберігають своє принципове значення й місце в житті сучас-
ної людини. Національне свято не тільки відображає систему і специфіку духовно-моральних 
цінностей, але й водночас є механізмом, що регулює соціальні відносини, сприяє формуванню 
фундаментальних структур моральності й духовних цінностей особистості.

У процесі адаптації і модернізації традиційних календарних свят провідна роль нале-
жить таким функціям: соціальної інтеграції, соціально-нормативній, комунікативній, роз-
важально-рекреаційній.
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ТАДЕУШ НОВОГРОДСЬКИЙ

СТРАВИ	РОСЛИННОГО	ПОХОДЖЕННЯ		
(ЗЕРНОВІ	Й	КАРТОПЛЯ)	У	СИСТЕМІ	ХАРЧУВАННЯ	

БІЛОРУСЬКОГО	ЕТНОСУ	ХІХ	–	ПОЧАТКУ	ХХ	СТОЛІТТЯ

У артыкуле на аснове этнаграфічных матэрыялаў ХІХ – пачатку ХХ ст. і матэрыялаў палявых 
этнаграфічных дяследаваняў подрабязна разгледжаны стравы расліннага паходжання ў структуры  харча-
вання белорускага этнасу.

Dishes of plant origin are examined in the context of Belarusian food are examined in this article. The 
research is based on ethnographic materials of the XIX – beginning of the XX century as well as on the materials 
of field ethnographic research.

Господарство білорусів переважно землеробське, тому страви здебільшого рослинно-
го походження. Значне місце в білоруській народній кулінарії займають страви й кулінарні 
вироби з борошна. У пам’ятках старобілоруської писемності цей продукт трапляється під 
назвою «брашно». У ХІХ ст. досить поширеними були різні види «чорного» борошна – жит-
нього, вівсяного, гречаного, горохового. «Біле» борошно – пшеничне – вживали значно 
менше, переважно для приготування святково-обрядових страв. Борошно було своєрід-
ним показником багатства і добробуту. «Усякая гаспадыня, калі мукі поўна скрыня», – го-
ворили в такому разі в народі. Борошно отримували шляхом розмелення зерна на жорнах.

Основним продуктом харчування в білорусів був житній хліб. З нього починали і закін-
чували сніданок, обід і вечерю. Він супроводжував селян у полі. З хлібом і сіллю зустрічали 
й проводжали дорогих гостей, з ним ішли  на сватання, весілля, родини і т. ін. В усіх випад-
ках хліб був запорукою щастя й благополуччя. «Хлеб у доме – гаспадар, на працы – сябра, у 
дарозе – таварыш», – говорили про нього білоруси.

Упродовж багатьох сторіч формувалося певне ставлення до хліба. З ним у народі 
пов’язано багато прикмет і повір’їв. Вважалося великим гріхом кинути на підлогу крихту 
хліба. Коли ж випадково траплялося, що падав шматок, то його піднімали, цілували і клали 
до рота. Кришити хліб також заборонялося: хто так зробить, той ніколи не буде мати хліба. 
По хлібові передбачали долю членів родини. Коли буханка в печі трісне навпіл – це не на 
добро: того ж року помре господар чи господиня [18, с. 82]. Коли в м’якоті утворювалася 
вертикальна тріщина – це пророкувало близький розподіл сім’ї, а коли горизонтальна – то 
дочка піде заміж або син у прийми.

При випіканні хліба на першій зробленій з тіста булці рукою робили хрест, і їли цю булку 
завжди останньою. Небажано було починати нову хлібину ввечері, бо вважали, що в такому 
разі пропаде багатство. Згідно з народними звичаями, не можна було цілу хлібину ламати 
руками, а необхідно було її перехрестити і різати ножем, бо Бог покарає і позбавить хліба. 
Вірили, що коли обнести хліб навколо палаючого будинку, вогонь не буде поширювати-
ся [5, с. 22]. Цей звичай зберігся до наших днів: під час пожежі в селах старі люди обносять 
хлібом місце, що горить, для запобігання поширення вогню [3, л. 38].

Змалку в білорусів виховували любов і повагу до хліба, як до найголовнішого багатства. 
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Білоруські етнографи ХІХ ст. наводять цікаві приклади бережливого ставлення до нього. 
Так, навіть під час бійки між собою хлопчики відкладали хліб убік і тільки після з’ясування 
стосунків його знову доїдали [15, с. 43].

Селянину не завжди доводилося споживати хліб, який пекли із самого борошна. Часті 
неврожаї, стихійні лиха, бідність змушували використовувати в їжу його сурогати.

У білорусів, окрім «чистого» хліба, відомі також «градовы», «пушны», «паловы», 
«бульбяны», «мякишны». Хліб «градовы» («градоўка») випікали з непросіяного житнього 
борошна. Коли жито повністю не просіювали, а лише після обмолоту відкидали дрібну со-
лому, порожнє колосся, сміття, то борошно з такого жита ішло на приготування «пушного» 
хліба. Його ще називали «пушнінка», «пушок», часом жартома додаючи слово «святая». Про 
нього говорили: «Хто есць хлеб с пушком, той не ходзіць з мяшком, а хто з сабой хлеб но-
сіць, той хлеба ні ў кого не просіць».

«Паловы» хліб, або «паловушку», випікали з двох складників, одним з яких було жито, а 
другим – ячмінь, овес, гречка або пшениця, часто змішані в певних пропорціях. Такий хліб, 
за свідченням місцевих жителів, швидко приїдався. Уживання його вказувало на хлібний 
неврожай, однак «паловы» хліб на Вітебщині, як зазначає М. Анімеле, був досить звичним і 
поширеним [1, с. 139].

У роки поганого врожаю випікали «бульбяны» хліб, для якого брали житнє борошно і товче-
ну або терту сиру чищену картоплю («бульбу»). Коли він був свіжий, то вирізнявся добрими сма-
ковими якостями, і його із задоволенням споживала навіть місцева шляхта. Однак «бульбяны» 
хліб досить швидко черствів і втрачав смакові якості.

Найчастіше вживали в бідних сім’ях навесні й особливо в голодні неврожайні роки 
«мякінны» хліб. Наприклад, у 1815 році вітебський губернатор повідомляв, що жителів за-
безпечують «мякінным» хлібом [6, с. 303]. А в 1823 році білоруський генерал-губернатор 
князь М. Хованський запропонував урядові видати указ, який забороняв би селянам спо-
живати «пушны» хліб і, зокрема, хліб із соломою. Через свою наївність він уважав, що селя-
ни харчуються таким хлібом за звичкою, а не від бідності. Для випічки «мякінага» хліба за 
основу брали житню, пшеничну, вівсяну, гречану полову, і тільки як компонент, що зв’язує, 
було в ньому борошно. Про такий хліб говорили: «З мякінаю лёгка хадзіць, ды цяжка ногі 
валачыць». Траплялися випадки, що й такого хліба не вистачало. Тоді пекли хліб зі щавлю, 
жолудів, лободи, акації, мерзлої картоплі, кори тощо. На початку 50-х років ХІХ ст. в Петер-
бург повідомляли, що в Могильовській і Вітебській губерніях є села, у яких не можна знайти 
шматка хліба. У деяких з них їдять хліб, схожий на торф [6, с. 304]. «Не бяда, калі ў хлебе 
лебяда; тады бяда, калі ў хлебе няма», – говорили про такий хліб у народі.

У заможних родинах пекли ситний хліб із житнього борошна, просіяного через сито. 
Таке борошно було дуже м’яке й чисте, тому що, на відміну від решета, на сито натягували 
сітку з маленькими дірочками [10, с. 55]. Найчастіше такий хліб випікали у святкові дні.

У всі часи хліб символізував добробут і гостинність. На столі в хаті повинен був лежати 
хліб, накритий рушником, який «зустрічав і вітав» гостей. Хліб готувала зазвичай господи-
ня. З давніх часів приготування хліба було привілеєм тільки жіночої половини родини. Жін-
ка, яка пекла хліб для сім’ї, користувалася повагою рідних, сусідів, односельців. У селі за-
вжди добре знали, у кого з господинь удавався добрий хліб.

Випікали хліб зазвичай один раз на тиждень, однак це значною мірою залежало від кіль-
кості членів сім’ї. У великих родинах хліб пекли частіше, тому що його швидко з’їдали. У ма-
лих родинах хліб пекли значно рідше, і членам сім’ї нерідко доводилося його їсти черствим, 
але, за свідченням інформаторів, ніхто такий хліб не викидав і навіть не віддавав домашніх 
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тваринам. Найчастіше з нього робили хлібний квас.
Розчиняли тісто на теплій воді ввечері в спеціальному посуді, що майже на всій терито-

рії Білорусі називали «дзяжа» чи «дзежка». У східних регіонах таку діжу називали «квашня». 
Її робили переважно з дубових клепок. Якщо не було можливості зробити її повністю з ду-
бового матеріалу, то в такому разі вставляли хоч декілька (три частини) клепок з дуба. На 
думку інформаторів, така діжа краще зберігає «кіслю» [3, с. 6]. Діжа завжди мала покришку 
(«века»), зроблену з дощок, які скріплювали широкою обичайкою. Діжа – це посудина ци-
ліндричної форми, трохи завужена догори. Обов’язковою була умова, щоб її висота дорів-
нювала діаметру верхнього краю.

Діжа могла вмістити від 12 кг до 25 кг тіста. З нею в білорусів пов’язано багато повір’їв 
і обрядів. Вона стояла на найпочеснішому місці в хаті – на покуті, на перехресті лав. Нову, 
щойно виготовлену діжу необхідно було задобрити, для чого її ставили на добу поряд зі 
старою на одну підстилку і під одним покривалом. Зазвичай діжу не мили, бо на її стінках 
і на дні залишалися рештки тіста від попередньої випічки. Діжу не можна було позичати й 
переносити в іншу хату, бо, згідно з повір’ям, вона могла образитися й давати поганий хліб. 
Діжа фігурує як один з перших предметів, які переносили під час переселення зі старої хати 
в нову. Вона відігравала важливу роль у весільній обрядовості: на ній відбувався обряд «по-
саду» молодих. Хлібну діжу не можна було використовувати для інших господарських цілей.

При випіканні звичайного хліба інколи траплялося, що закваска псувалася, і хліб уда-
вався темним, тяжким («хлеб з закальцам»). У такому разі її перевертали догори дном, об-
ливали окропом, усередині протирали цибулею із сіллю, потім ополіскували теплою водою 
і ставили після цього тісто на свіжій заквасці.

На Поліссі, якщо діжа «псавалася», її мили теплою – «летняй» – водою із семи колодязів 
і клали в неї на тиждень шматочок тіста з доброї діжі [18, с. 110].

Просіяну через сито житню муку сипали в хлібну діжу. Додавали води, розмішували, 
отримуючи не дуже густе тісто. Щоб тісто вкисло і добре підійшло, діжу накривали віком, а 
зверху прикривали ще якоюсь одежиною і ставили на ніч у тепле місце. Заквашували тісто 
за допомогою розчини («рашчына») – невеликого шматочка тіста, залишеного на дні діжі 
від попередньої випічки. У Гродненській губернії закваскою слугувала гуща від хлібного 
квасу («крышчына»).

Раніше в тісто сипали борошно, додавали солі й місили кулаками. Щоб тісто добре від-
ставало від рук, їх періодично змочували водою. Коли тісто робилося тягучим і не приста-
вало до рук, це означало, що воно було вимішане належним чином. Його знову залишали 
в діжі, щоб підійшло, що зазвичай відбувалося за півтори чи дві години, якщо місце було 
теплим, а діжа добре накритою.

Для отримання смачного хліба піч добре пропалювали березовими дровами, старан-
но вимітали «памялом» (як локальний варіант на Могильовщині трапляється під назвою 
«мучаны»). Його робили з липи, прикріплювали до палиці, вимочували у воді й вимітали 
піч. Помело, як предмет хатнього начиння, тісно пов’язаний з хатнім вогнищем, його широ-
ко використовували в обрядах.

Брали шматок тіста для однієї порції, пригладжували його руками, надаючи овальної 
або округлої форми, залежно від місцевої традиції. На першій хлібині робили хрестик. Пе-
кли хліб на черені («под») печі, поклавши хлібини вряд. У ХІХ – на початку ХХ ст. ще не 
користувалися металевими формами. Тісто клали на дерев’яну лопату, яку посипали бо-
рошном, висівками, половою або застилали листям капусти, клена, дуба, хрону, лепехи. 
З лопати тісто «садили» у піч: різко витягали до себе лопату, а тісто залишалося на черені. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



97

Етнос і культура, соціальне життя

Кожного разу, як тісто вкладали у піч, її закривали заслінкою, щоб хліб «ухватився». Існува-
ло повір’я, що як тільки хліб посадять в піч і закриють заслінкою, то нікого не можна пуска-
ти в хату, бо хліб осяде й потріскається [18, с. 110]. Під час саджання хліба в піч не можна 
було кому-небудь із членів родини залишатися на печі; не бажано було шуміти, голосно роз-
мовляти, без потреби ходити по хаті, гострити ножа, сокиру, бо хліб сяде й потріскається. 
Після того, як тісто посадили в піч, лопату намагалися якомога швидше винести з хати в 
комору чи сіни: вірили, що тоді в хаті ніхто нікому нічого не буде винен.

Хліб випікався одну-дві години. Готовність його перевіряли в різний спосіб. На Гомель-
щині клали на руку і стукали: якщо підскочить, то готовий, або дивилися: коли пара з хліба 
ішла рівно вгору – значить він спікся [3, л. 28, 33]. На Могильовщині протикали хліб ножем 
або дерев’яною паличкою: якщо тісто не приставало, то він вважався спеченим [3, л. 62]. На 
Мінщині стукали середніми фалангами пальців у нижню скоринку – готовий мав дзвеніти 
(«гучыць»); булку прикладали до носа: якщо пече – значить волога з нього вже випарувалася 
і хліб готовий [11, с. 257]. На Гродненщині, Брестщині качали із сирого тіста балабушку й ки-
дали в склянку з водою: коли вона спливала – виймали спечений хліб [3, л. 2]. У північно-за-
хідних районах Вітебщини хліб перевіряли так: коли «бряжчить» («бразджыць»), то готовий; 
дотикалися носом до хлібини: якщо сильно пече – значить іще сирий [14, с. 69].

Виймали хліб з печі лопатою, клали на лаву чи ослін, застелений рушниками, обчища-
ли від листя, верхню скоринку змочували водою, щоб вона була м’якою. Зверху хліб при-
кривали рушником. Заборонялося класти хліб сподом догори, бо вважали, що в такому разі 
жито поляже і колосся опиниться на землі. Пекли за один раз від чотирьох до семи булок, 
залежно від складу сім’ї.

Крім назви «булка», уживали «бохан», «баханка», «буханка», «буката», «букарка», «булата», 
«кулідка», «каўрыга», «камог» та ін. Форму і вагу буханок здебільшого визначала місцева тради-
ція, але найчастіше пекли хліб круглої форми. На Поліссі траплявся хліб овальної форми.

Під час обіду хліб різав сам господар, підкреслюючи важливість і значення цього про-
дукту. Різали його скибками, скибами, шматками. Було заведено, щоб увесь порізаний хліб 
з’їдали. Коли ж траплялося, що він залишався, його висушували на сухарі й готували смач-
ний хлібний квас.

Надзвичайно поширеними в ХІХ ст. були млинці («блінт»), відомі на території Білорусі з 
давніх часів. Їхні смакові якості переважно залежали від кулінарної майстерності, місцевих 
традицій, ґатунку борошна. Відомий білоруський етнограф М. Никифоровський зазначав, 
що, залежно від виду млинців, місцевий житель міг визначити становище і добробут родини. 
Коли в домі господиня пекла млинці, це свідчило про те, що тут чекають на приїзд близьких 
родичів, пшеничні млинці пекли на поминки, гречані – на Масницю, вівсяні, розчинені зве-
чора, вказували на звичайний родинний плин життя, а коли їх готували з пісного тіста, це 
вказувало на несподіванку, хворобу, відсутність кого-небудь у хаті [15, с. 9, 10].

Тісто для млинців замішували в спеціальному посуді («блінніца», «бліноўца»), наливали 
його на сковороду ложкою. «Пательню» змащували шматочком сала. Млинці випікали пе-
ред полум’ям на вугіллі, складали один на одного в якусь велику посудину. Їли їх зазвичай 
на сніданок із салом, рідким сиром, сметаною, медом. «Блінная яда – да вечора хада», – таку 
високу оцінку давали млинцям. 

Борошняні вироби у вигляді кілець, які готували із завареного тіста, називали «абаран-
ками». Їхньою батьківщиною вважають м. Смаргонь Гродненської області. Тут уперше із за-
вареного тіста почали виробляти вузькі джгутики й випікати з них бублики. Їх випікали різ-
ного розміру, проте завтовшки не більше 1,5 см. У кожному білоруському місті й особливо 
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в містечках у ХІХ ст. «абаранки» мали свої характерні риси. Відомі, наприклад, яновицькі, 
пінські, бешанковицькі, полацькі, мирські «абаранки» та ін.

З вівсяного борошна готували кисіль. Борошно заливали теплою водою і ставили на 
ніч у тепле місце. У деяких місцевостях (Полісся, Вітебщина) туди ще кидали три березові 
вуглинки, «каб мука не гарэніла». Варили кисіль, який любили всі. Вживали його і теплим, 
і холодним, з олією, маслом, молоком, ситою. Сиру «цежу», отриману після відтискання 
маси, давали пити дітям як засіб від глистів. Рідкий вівсяний кисіль, який займав проміжне 
становище між поливкою (юшкою) і справжнім киселем, називали «жиром». На Турівщині 
«жиром» називали кисіль, виготовлений з підсмаженого вівсяного борошна. Його спожи-
вали переважно теплим з додаванням масла або олії. Холодним він втрачав свої смакові 
якості, і його зазвичай не вживали.

Крім вівсяного, у ХІХ ст. готували також гороховий кисіль. Горох розварювали, відчи-
щали від лушпиння й охолоджували. Перед уживанням його розрізали на шматочки і по-
ливали олією. Їли спеціальними виделками, зробленими з дерев’яної скалки («лучыны»). 
Гороховий кисіль з давніх часів вважали обрядовою стравою.

З різних видів борошна готували бовтуху («баўтуха») і колотуху («калатуха»). Свої назви, 
вочевидь, вони отримали від назви процесу і пристрою, який використовували для їх при-
готування: борошно розбовтували з водою, постійно розмішуючи, збивали спеціальним при-
строєм – «калатоўкай». Білоруський етнограф П. Шейн відзначав подібність між бовтухою й 
колотухою в технології приготування і способі вживання. Обидві страви варять зі збовтаного 
у воді борошна, готують рідкими й подають гарячими. Відрізняються вони складом компо-
нентів. Для приготування бовтухи використовували житнє, ячмінне і рідше – пшеничне бо-
рошно, а для колотухи – гречане, горохове, бобове [20, с. 3].

Особливо простим за технологією приготування було толокно. Овес спершу парили в 
горщику, потім сушили в добре витопленій печі, товкли в ступі, мололи на жорнах і про-
сіювали через сито. Толокно вживали по-різному. Його насипали в кишені і їли навіть 
під час роботи. Коли ж отримане вівсяне борошно розводили холодною підсоленою або 
підсолодженою водою, то таку бовтанку їли ложками. Активно вживали толокно в пору 
сінокосу, оскільки воно зменшувало спрагу. На території Білорусі толокно також назива-
ють «мілта» [9, с. 187].

Улюбленою борошняною стравою була солодуха («саладуха»), яку зазвичай спожива-
ли під час посту. У різних місцях Білорусі її готували по-різному. Борошно найдрібнішою 
помолу заварювали гарячою водою і ставили на деякий час у тепло, щоб укисло. Після 
цього солодушне тісто поміщали в легкий пічний дух. Результат залежав від майстерності 
й спритності господині, яка повинна була своєчасно дістати з печі горщик із солодушним 
тістом, швидко його охолодити, закопуючи зазвичай у сніг, і поставити знову в піч. Опе-
рацію з нагріванням і охолодженням повторювали два–три рази, після чого солодуха була 
готова. У Гродненській губернії для солодухи готували солод. Особливо смачною вважа-
лася солодуха, коли до неї додавали крихту меду чи цукру. Споживали страву з вареною 
картоплею, а діти вмокали в неї хліб або намащували нею хлібні скибки. Застосовува-
ли солодуху і в народній медицині. Нею лікували простудні захворювання. Однією з по-
ширених страв була затірка («зацірка»), яка отримала свою назву, вочевидь, від процесу: 
житню, пшеничну або гречану муку затирали ложкою або руками в мисці, підливаючи 
потроху воду. Дехто вбивав у тісто яйця. Одержані після затирання рвані шматочки заси-
пали в окріп і варили. Готову затірку забілювали молоком. Коли ж її варили тільки на воді, 
заправляли маслом чи салом.
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Для білоруської кухні ХІХ – початку ХХ ст. характерні борошняні вироби, відомі під на-
звою «клёцкі». Їх готували з пшеничного, гречаного, житнього, ячного борошна, іноді два 
види борошна змішували в різних пропорціях. Спершу кльоцки готували з досить густо-
го тіста й називали кочанами («качанамі»). Для їх приготування тісто різали на невеликі 
шматочки, скачували їх руками в кульки, залишали на деякий час «в’янути» і лише потім 
кидали в окріп. Другий вид кльоцків – з начинкою («з душамі»). Для їх приготування в кож-
ну кльоцку вміщували маленький шматочок сала. Їх також кидали в окріп, щоб запобігти 
розварюванню. Кльоцки споживали і як обрядову страву в поминальні дні. Аналогічно їх 
готували й у Польщі, і в північно-західних районах України. На території Білорусі кльоцки 
також були поширені переважно в західному регіоні. Можна припустити, що в білоруській 
кухні борошняна страва – кльоцки – з’явилась як запозичення з Польщі.

Традиційною стравою білорусів був куліш – рідкувата борошняна страва. Готували його 
з різних видів борошна, серед яких найкращим вважали пшеничне й гречане. Для приготу-
вання кулешу в чавун з окропом сиплять борошно й збивають спеціальною дерев’яною па-
личкою – товкачем, який на Поліссі називали «мялам» [9, с. 47]. Потім страву заправляли «за-
красамі» і ставили на певний час у піч перед тим, як подати на стіл. Споживали куліш теплим, 
а коли його охолоджували, то одержували нову самостійну пісну страву – «брускі» [15, с. 19].

З вівсяного чи гречаного борошна готували «камы». Борошно замішували на воді до 
густого тіста, з якого виробляли кульки завбільшки з куряче яйце, кидали в окріп і варили. 
Коли «камы» були зварені, воду зціджували і заливали їх молоком, розтопленим смальцем 
або олією. На Вітебщині «камы» готували тільки з бобів і гороху, зрідка з картоплі [15, с. 19]. 
Розварені боби, горох або картоплю товкли в ступі, підсолювали і робили кульки. Інколи їх 
засмажували на сковороді в печі, щоб утворилася скориночка. Такі кульки, начинені шма-
точками свинячого сала, називали «камы з вераб’ямі» [7, с. 150].

За технологією приготування, близькою до солодухи, була «кулага». Але більшість дже-
рел, а також матеріали етнографічних експедицій вказують на використання ягід для її при-
готування, найчастіше чорниць, суниць, брусниць, малини, лохини («буякоў») [3, л. 19, 26, 
35, 49, 50, 64]. Уживали так само вишні й сливи, видаляючи попередньо з них кісточки. 
Борошно з ягодами варили в закритому горщикові до густоти киселю. На Вітебщині ягоди 
спершу поміщали в теплу піч, щоб вони запарилися, а потім «заколочували» їх борошном. 
Кулагу їли тут як теплою, так і холодною, вживали як «ласу» страву, вважаючи своєрідним 
десертом [20, с. 34]. У Могильовській губернії, за відомостями Е. Романова, для кулаги за-
варювали житнє борошно і ставили її на певний час у теплому місці для бродіння, після чого 
вона ставала солодкуватою. Потім її варили в печі з калиною. Готували її рідкою, і то лише в 
заможних сім’ях [16, с. 34]. На Поліссі борошно розводили холодною водою, потім квасили і 
тільки після цього ставили на легкий жар готувати [17, с. 48]. Таким чином, у приготуванні 
кулаги можна виділити кілька послідовних етапів: заварювання борошна або розмішуван-
ня його холодною водою, витримування в теплому місці для бродіння («каб засаладзілася»), 
у печі з ягодами або без них.

У східних районах Полісся з борошна пекли лазанки («лазанкі»), циганки («цыганкі») та ін. 
Для виготовлення «лазанок» робили тісто, яке розкачували на стільничці, розрізали навскіс на 
невеличкі ромбики й кидали в окріп. Потім їх у закритому посуді поміщали в теплу піч, полив-
ши сметаною [3, л. 26]. Для «циганок» замішували круте тісто з гречаного борошна, виробляли 
круглі оладочки, складали їх у горщик, заливали олією й ставили в піч [19, с. 76]. Свою назву 
вони отримали від темного кольору гречаного тіста. На Східному Поліссі готували кашу з гре-
чаного борошна, яка називалася так само – «циганка».
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У традиційній білоруській кухні ХІХ – початку ХХ ст. значне місце займають круп’яні 
страви. Крупи виготовляли з ячменю, вівса, пшениці, гречки, конопель тощо за допомогою 
ступи з товкачем. Можна погодитися з міркуванням української дослідниці Л. Артюх, яка 
пише, що розвиток оброблення зернових має такі етапи: необроблене зерно – товчені кру-
пи – молоте зерно або борошно [2, с. 32]. Очевидно, що найранішим і найархаїчнішим було 
приготування страв з необробленого зерна. Як рудимент, з такого зерна збереглася кутя 
(«куцця»), яка має тепер лише обрядове значення.

Найпоширенішою круп’яною стравою була каша, яку готували здавна. Первинний спосіб 
її приготування був, вочевидь, саме з необробленого зерна. Вона мала спільну назву в бага-
тьох народів: «каша» – у білорусів, росіян, українців, сербів, болгар, поляків, словаків, чехів. 
Кашу варили з гречаних, ячмінних, пшоняних, вівсяних і житніх круп. При цьому крупи мо-
гли використовувати як цілі, так і подрібнені (січка, толокно і т. п.).

Технологія приготування каші досить проста і загалом типова, хоча можна помітити 
і деякі особливості. Промиті крупи засипають у горщик з окропом і варять у печі до того 
часу, поки страва не загусне, заправляють молоком, салом, олією. Л. Молчанова наводить 
приклад приготування «печеної» («пячонай») каші на Турівщині. Її найчастіше готували в 
дорозі. У промите пшоно нарізали сало, додавали муку й ставили в гарячий жар на 10–15 
хвилин, після чого, здмухнувши попіл, вживали [13, с. 196]. Можливо, витоки способу при-
готування «печеної» каші сягають тих давніх часів, коли людина запікала кашу на відкрито-
му вогні, часом додаючи м’ясо, здобуте на полюванні.

На Вітебщині місцеву кашу готували дуже густою, називаючи її «гушчею» [15, с. 19]. 
Найчастіше тут готували гречану («грэцкую») і ячну («ячную») каші, а пшоно було май-
же недоступним, бо крупи з проса треба було купувати. Із цілих круп готували «цалковую» 
кашу, а з подрібнених – так звану «драную» кашу, наприклад, «пенцак» («панцак»).

У Віленській губернії селяни вживали кашу «з зелянцовай крупы», тобто із зеленого не-
дозрілого жита [8, с. 139]. У Гродненській губернії за два тижні перед Колядою кожна роди-
на готувала кашу «груцу» з товченого ячменю [9, с. 189].

З круп готували також суп, який мав назву «крупеня», або «крупнік». Найпоширеніші – з 
ячної і гречаної крупи. Із житньої крупи «крупеню» варили один раз на рік (у день Пророка 
Іллі), коли жито було ще недозріле. Як заправку до «крупені» додавали сало, гриби, молоко. 
Залежно від того, яку використовували заправку, можна виділити «крупеню» молочну («беле-
ную»), грибну, сальну. У пісні дні готували «крупеню» з горохом чи бобами. Її основою були 
ячні крупи, які варили з бобами і горохом. Коли страву їли охолодженою, вливали 1–2 ложки 
конопляної олії. Розварені боби чи горох виконували роль своєрідного загущувача страви.

Круп’яні страви («груца», «гушча», «куцця») мали широке обрядове призначення. «Груцу» 
готували «на Коляды», «бабину кашу» – на родини, «гущу» – у день Пророка Іллі, кутю пісну – 
на Різдво.

З другої половини ХІХ ст. одним з головних продуктів харчування стає картопля. Варто 
зазначити, що на території Білорусі картопляні («бульбяныя») страви швидко зайняли своє 
місце в системі народного харчування. Уже П. Бобровський, збираючи матеріали по Грод-
ненській губернії, зазначав, що «врожайність картоплі дає найнадійніший замінник жита, 
тому кількість оброблюваних ґрунтів під цю рослину постійно зростає» [12, с. 48]. Білорусь-
кий етнограф А. Кіркор у 1858 році писав, що картопля для селян є «найголовнішою їжею, і 
її селяни часто вживають у вареному вигляді замість хліба» [8, с. 138].

Однак у першій половині ХІХ ст. страви з картоплі не були поширеними. У цей пері-
од бульбу тільки починали активно вживати, формувалися кулінарні способи й прийоми її 
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приготування. І лише в другій половині ХІХ ст. етнографічні матеріали дають описи деяких 
картопляних страв. Страви з картоплі не знайшли свого місця у святково-обрядовій куль-
турі. Пояснити це можна, мабуть, відносно пізнім уведенням картопляних страв у систему 
харчування білоруського етносу, коли основні елементи його народної святково-обрядової 
культури були вже сформовані.

У класифікації білоруської народної кулінарії картопляні страви зазвичай відносять до 
страв з городини, але вони, завдяки численності й різноманітності, цілком могли б утвори ти 
окрему групу. Бульбу споживали у вареному, печеному, смаженому й тушкованому вигляді. 
Її використовували і як компонент у складі інших страв. Її, наприклад, додавали до хліба 
(«бульбяны хлеб»). Вона виконувала роль «заколоти» в деяких стравах для борошнистості. 
Картоплю використовували також і як «прыпёкі» для приготування «ляпней», з неї виробля-
ли картопляні крупи. Білоруська традиційна кухня зберегла декілька сотень страв з карто-
плі, при цьому для їх приготування використовували цілу бульбу («салонікі», «вараная»), 
частково подрібнену – порізану на шматочки («бульбяныя супы», «тушаная») і картоп ляну 
масу («дранікі», «бабка»).

Можна припустити, що спочатку саме страви з картоплі мали ширше використання. Це 
зумовлено простою технологією їх приготування, а також тим, що часто для приготування 
цих страв не потрібні були інші компоненти, які не завжди мав у своєму господарстві селя-
нин. Тому найуживанішою була чищена бульба або бульба варена в лушпинні («бульба ў 
мундзірах», «бульба ў шалупінні», «цыганы» і т. п.). Картоплю мили, складали в чавунець, 
заливали водою і ставили в піч варити. За столом її обчищали від лушпиння і їли з молоком, 
солоними огірками, квашеною капустою. Такий спосіб приготування сприяв збереженню 
вітамінів і крохмалю, який міститься в картоплі.

Широко вживали чищену картоплю, зварену в підсоленій воді. Для картопляних страв 
особливо характерне те, що часто одна й та сама страва, зварена за аналогічною техно-
логією, у різних частинах Білорусі (а нерідко навіть у сусідніх селах) має різні назви. Так, 
чищена варена підсолена картопля на Гродненщині відома під назвами «салёная», «вара-
ная», на Могильовщині – «параная»; у західній частині Полісся – «салонцы»; у східній – 
«салоніки», «салонка», «пароніки» [3, л. 22, 41, 68, 77, 89]. Отже, часто в назві є компонент 
«соль», що вказує на технологію приготування страви з використанням солі. Цілу бульбу 
пекли в печі. Потім її клали в решето й обтрушували від попелу й вуглинок. Їли печену 
бульбу із цибулею, огірками, молоком, салом. Пекли бульбу і в багатті, називаючи її «пе-
чанка», «печанцы», «пячоніки» [3, л. 6, 15, 37, 89].

Значного поширення в білоруській народній кулінарії набули страви з картопляної 
маси. Оскільки процес подрібнення відбувається в різний спосіб, то можна виділити такі 
види картопляної маси:

– терта («таркаваная») – сира очищена від лушпиння картопля, подрібнена на тертці;
– «клінковая» – терту масу відтискають через полотняний мішечок – клинок і позбавля-

ють зайвої вологи;
– товчена («тоўчаная») – зварена чищена картопля, доведена до консистенції каші.
Крім того, до картопляної маси додають різноманітні компоненти (сіль, борошно, яйця, 

соду й ін.). Для технології приготування багатьох страв характерне поєднання картопляної 
маси різних видів (товчена + терта) або її використання для приготування іншої страви (тер-
та картопля + хлібне тісто = картопляний хліб).

Страви з тертої картоплі – характерна особливість національної кухні Білорусі. Разом з тим 
такі страви за складом компонентів і технологією приготування подібні до страв з кухонь бага-
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тьох країн Європи (наприклад, польської, словацької, німецької та ін.). З тертої картоплі біло-
руси готують «дранікі» («дзеруны»), галушки, бабку, кльоцкі, «бульбяні» млинці.

Для приготування «драніків» у картопляну масу додають борошно, яйця, сіль, перемі-
шують і випікають на пательні у вигляді оладок. Потім їх складають у чавунець, поливають 
сметаною і ставлять у піч. Саму назву («дранікі», «дзеруны») ця страва отримала від назви 
процесу («дзерці бульбу на тарцы»).

Бабка за технологією приготування подібна до «драніків», але її готують у закритому 
посуді в духовці (печі). У картопляну масу, яку вміщують у чавунець, вливають розтоплене 
масло або розігрітий на сковорідці смалець, чавунець накривають і ставлять у піч. Страву 
споживають з молоком, сметаною.

Картопляні кльоцки («бульбяныя клецкі») готували так: терту картоплю відтискали через 
клинець, отримавши «клінковую масу», і формували з неї маленькі кульки, які варили в окропі. 
Траплялося, що кльоцки забілювали, тоді вони називалися «беленымі». Якщо їх готували з начин-
кою (м’ясом, фаршем, салом, грибами), то називали «клецкі з душамі» [15, с. 17].

З картопляної маси варили галушки. У неї додавали борошно, виробляли галушки і 
вари ли їх у горщику. Потім заправляли салом чи розтопленим маслом.

У білоруській народній кулінарії відомі різноманітні страви з товченої вареної картоплі 
(«тоўчаная маса»). При цьому назви однакових страв можуть так само відрізнятися не лише 
в різних історико-етнографічних районах, але й навіть у сусідніх селах. Найпоширенішими є 
«комы» («камы», «камякі», «таўканіца», каша), коржі («каржы»), картопляна яєчня («бульбя-
ная яечня»), картопляники («картадолянікі», «гульбішнікі», «бульбішнікі»).

Технологія їх приготування складається з кількох етапів. Спочатку бульбу цілою відварю-
ють (як чищену, так і в лушпинні), товчуть і з використанням інших компонентів (молока, мас-
ла, сала, яєць) готують потрібні страви. З товченої картоплі найчастіше готують кашу («буль-
бяная каша»), яка має ряд локальних назв («таўканіца», «тоўчанка», «камы», «камякі», «пюрэ»).

З товченої картоплі готували коржі, змішуючи її з гречаним або ячним борошном. Буль-
бу варили в лушпинні, потім її обчищали і товкли зазвичай у ступі. Після цього товчену масу 
змішували з борошном. З одержаного тіста робили млинці і пекли їх на поді печі. Вживали 
їх зі сметаною або товченим конопляним сім’ям.

«Комы» так само можна віднести до переліку страв, які готували з товченої картоплі. 
Відварену картоплю, товчену в ступі, підсолювали і з отриманого тіста робили кульки за-
вбільшки з кулак – «комы». Інколи їх на сковороді ставили в піч, щоб утворилася скоринка. 
Бульбяні «комы» належать до групи пісних страв і, як зауважував М. Никифоровський, їх 
використовували як «подорожню їжу» [15, с. 19].

З картопляної маси готували ще й «мачанку» («бульбяная маканіна»). Для приготування 
пісної мачанки потовчену картоплю заправляли конопляним чи маковим молоком, оселед-
цевим розсолом і додавали трохи олії. Пісну мачанку завжди споживали теплою [15, с. 33].

Традиційна білоруська кухня залишила чимало рецептів страв зі «здробленай» картоп-
лі. До них належать усі види картопляних супів: «бульба», «гульба», «картопля», «суп» і т. п. 
Готували суп у такий спосіб: чищену бульбу подрібнюють і варять у воді, заправляють сви-
нячим салом, маслом, м’ясом і додають приправи (перець, сіль, лавровий лист тощо). Коли 
для забілення для такого супу використовують молоко, то він має назву «белены» [15, с. 15]. 
Картопляний суп, який заколочували борошном, на Гродненщині називали «падкалод-
ка» [3, с. 7]. Назва страви також утворилася від назви процесу приготування. Окрім супів 
(так званих рідких страв), подрібнену картоплю використовували для приготування інших 
страв – смажена, тушкована картопля тощо.
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Найпоширенішою була смажена картопля. Її обтирали, подрібнювали і смажили в мас-
лі, салі чи сметані [9, с. 15]. Така страва на Східному Поліссі зафіксована автором під назвою 
«крышаня» [3, л. 367]. Навіть назва в цьому разі є найяскравішим показником групи страв, при-
готовлених з «покришеної» картоплі. Коли покришену картоплю зсипали в закритий чавунець, 
заправляли маслом або салом і додавали трохи води чи молока, то таку страву називали «туша-
ная бульба», «тушонікі», «жаронікі», «смажонікі» і т. п. Різноманітні локальні назви цієї страви, 
записані від інформаторів, ілюструють процес її приготування (смаження, тушкування).

Отже, для білоруської народної кухні характерна велика кількість різноманітних страв з 
картоплі. Вони надали традиційній кулінарії національної своєрідності. І сьогодні не можна 
уявити повсякденне меню білоруса без таких картопляних страв, як «дранікі», «таўканіца», 
«бульбішнікі», «камы» та ін.

Сьогодні білорусів називають «бульбашамі». Цей екзоетнонім, який тривалий час був 
закріплений за білоруським етносом, безумовно пов’язаний з одним з елементів матеріаль-
ної культури, яким є картопля. Картопля («бульба») стала своєрідним символом білоруської 
національної культури. Це пов’язано з тим, що вона набула поширення в системі харчуван-
ня білорусів. Її справедливо називають другим хлібом. У голодні неврожайні роки саме кар-
топля врятувала від голоду багатьох білорусів. Інформатори похилого віку наводили багато 
прикладів, коли їм доводилося рятуватися від голоду саме картоплею, часто вживаючи ми-
нулорічну мерзлу картоплю й лушпиння, навіть гнилу картоплю.

За відносно короткий проміжок часу картопля міцно вкоренилася в меню білорусів. 
З неї почали готувати величезну кількість найрізноманітніших страв.

Картопля належить до тих продуктів, що не приїдаються, тому білоруси її споживають 
майже щодня. Часто можна почути висловлювання про те, що картоплю можна їсти хоч 
тричі на день і вона не надокучить. Та й клімат і ґрунти Білорусі сприяють виведенню нових 
якісних висококрохмалистих сортів картоплі, яку, до того ж, досить легко можна зберігати 
в земляних ямах («земляныя ямы»), копцях («капцы»), буртах («бурты»), льохах, погребах 
(«склепы»). І хоча картопля не знайшла застосування в обрядовій культурі білорусів, нині 
жодне святкове застілля не обходиться без неї.

Таким чином, структурний аналіз страв традиційної культури харчування білорусів 
ХІХ – початку ХХ ст. свідчить, що більшість із них – це страви рослинного походження: бо-
рошняні, круп’яні, городні. Їх готували з продуктів, які отримували від землеробства, а та-
кож збиральництва.
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ЛЮБОВ РАКОВА

ТРАДИЦІЇ	ВИХОВАННЯ	ДІТЕЙ	БІЛОРУСЬКОЇ		
ШЛЯХТИ	В	XIX–XX	СТОЛІТТЯХ

У артыкуле Р.Л. Ракавай аналізуюца сямейныя традыцыі беларускай шляты ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. 
Паказаны асаблівасці быту дзяцей, адзення і харчавання.

In the article within the major features of family education traditions family of Belarusians in XIX–XX 
centuries are considered; education and socialisation problems; mechanisms of transmission of cultural values 
of a family to the following generations; and the role of labour activity as basic tradition of education of 
Belarusians children is analyzed.

У зв’язку зі зростанням національної самосвідомості в молоді значно підвищився ін-
терес до свого коріння, роду, традицій виховання, у тому числі й до виховних традицій елі-
ти. Актуальність теми зумовлена також нечисленністю праць, присвячених особливостям 
виховання дітей у шляхти. Різноманітні аспекти елітарної культури розглядали в своїх пра-
цях білоруські історики та етнографи: В. Пічета, Я. Юхо, В. Сиракомля, П. Шпілевський, 
Н. Нікіфоровський, А. Мальдіс, А. Грицкевич, В. Тітов, П. Терешкович, І. Чаквін, А. Кіл-
бас та ін. Серед них найважливіше значення для означеного дослідження має комплекс на 
праця, присвячена вивченню культури привілейованого стану XVIII ст. А. Мальдіса, у якій 
вперше широко використані мемуари сучасників.

Важливими джерелами для означеного дослідження були історико-етнографічні описи, 
спогади про життя, побут, звичаї, традиційні заняття, виховні традиції та інші аспекти куль-
тури дворянського стану, почерпнуті з наукових публікацій, публіцистики, записок ман-
дрівників, художньої та мемуарної літератури. Значний інтерес становить книга спогадів 
Я. Булгака – вихідця з середньої шляхти, що народився на Новогрудчині в 1876 році, фан-
тастичні оповідання основоположника білоруської літератури Я. Борщевського, мемуари 
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графа Л. Потоцького, письменника Ф. Булгаріна та ін. Найцікавіші відомості, що містяться в 
них, неможливо знайти в офіційних документах. А це робить їх неоціненним джерелом для 
вивчення традицій сімейного виховання.

Для характеристики побуту та виховання дітей дрібномаєтної шляхти використано по-
льові матеріали, зібрані автором у етнографічних експедиціях в усі регіони Білорусі в 1990–
2008 роках, де, на колишніх околицях і фільварках (нині селах), проживають нащадки шля-
хетських родин, які володіють інформацією про предків до третього–п’ятого коліна й далі. 
Для дослідження застосовано метод «усної історії» – інтерв’ювання, а також особисте спосте-
реження, збір сімейних фото різного часу і т. д. Найповніше традиційна сімейна школа вихо-
вання в сім’ї представлена інформацією про власне дитинство інформаторів та їхніх дітей, яка 
стосується головним чином ХХ ст. В окремих випадках вона сягає 1870–1890-х років. Хроно-
логічні межі дослідження охоплюють період ХІХ–ХХ ст.

Білоруське дворянство, яке отримало назву «шляхта» (нім. Slachta – рід, порода) ще в серед-
ньовіччі, історично сформувалося з магнатів, середньої та дрібної околичної шляхти як воєн-
на аристократія, головним обов’язком якої була військова служба, яка в окремі періоди історії 
становила від 8–10 % [7, с. 101] до 10–12 % місцевого населення [5, с. 75]. У другій половині 
ХІХ ст. (1868 р.) її представників було переведено в розряд городян або селян, де найчисленні-
шою групою стала околична шляхта, що не мала своїх маєтків і орендувала землі в поміщиків. 
Незважаючи на те що спосіб життя дрібномаєтної шляхти, за свідченням сучасників, мало чим 
відрізнявся від селянського, особливості побутової культури, етнокультурні стереотипи, світо-
глядні установки дворянства зберігалися ще дуже довго.

Білоруська шляхта, сформована як мілітарний стан, у своїй поведінці керувалася кодексом 
честі, який утвердився в XVI ст. і містив у собі комплекс норм і правил, що регулювали всі сторо-
ни життя привілейованого стану. Складовими кодексу честі були: християнська віра, здоровий 
спосіб життя, генеалогічне дерево й моральна поведінка. Аристократія вела свій родовід і мала 
герби. Виховання дітей полягало в отриманні ними знань про нормативну станову поведінку, 
а також відомостей про сімейну генеалогію (до сьомого коліна), сімейну історію, яку діти за-
вчали з дитинства і яка сприяла актуалізації історичної пам’яті. Окремі представники багатих 
родин знали свій родовід до чотирнадцятого коліна [8, л. 7].

Ідеалами хорошого виховання в шляхти були слухняність, побожність, знання гарних 
манер, повага не тільки до своїх близьких, але й до інших людей, готовність до самопожерт-
ви й уміння обстоювати гідність та інтереси членів сім’ї та роду.  У кодексі  честі засуджува-
лося пияцтво, містилася вимога помірності в їжі, а також пропагувалося ведення здорового 
способу життя. Цінним було також те, що з дитинства шляхта виховувала в хлопчиків став-
лення до військової служби як до почесного обов’язку «служити Вітчизні». Прикладом у цьо-
му були батьки й діди, які в численних війнах виявляли благородну гордість і безстрашність 
та черпали свої сили з любові до Вітчизни [10, с. 34].

З кодексом честі дітей знайомили дуже рано. Перше, що вони споглядали – святі на іко-
нах у домі, яких зображували в образі лицарів в обладунках зі зброєю, які виступали захис-
никами людини й християнської віри. Особливо цінувалися стародавні ікони, перед якими 
молилися ще предки, а тому вони були особливо шанованими. Повага перед пам’яттю пред-
ків у білорусів, як духовна традиція, була дуже великою в усіх соціальних прошарках, її при-
щеплювали з раннього дитинства.

Дух лицарства, який навіювали дворянським хлопчикам, мав глибоке коріння. Згід-
но з легендою, шляхта вважала себе нащадками войовничого племені сарматів, а тому в 
усьому – одязі, ставленні до військової служби та ін. – дотримувалася прийнятої нею іде-
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ології сарматизму, що транслювалася з покоління в покоління, де кінь, меч, герб і доб ре 
ім’я предків вважалися обов’язковими. Кожна дитина мріяла про те, як набути цього 
лицарського образу, який постійно змальовували дорослі в своїх оповідях, сімейних пе-
реказах, легендах і казках. Щоб стати героєм-лицарем, хлопчики змалку навчалися май-
стерності ведення бою. Маленького шляхтича вчили битися спочатку на палках, потім 
на дерев’яних шаблях вдома, а пізніше в школі [9, с. 4]. Важливе місце займало навчання 
їзді на конях. Отримані навики були потрібні для участі в перегонах або турнірах, які, 
згідно з мемуарною літературою, були дуже розповсюдженим заняттям молодих людей у 
Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій, що сприяло їхньому фізичному за-
гартуванню. З малих літ діти засвоювали найважливіші правила: необхідність оберігати 
свою віру, сім’ю, вітчизну від ворогів; берегти незаплямованим ім’я, честь і репутацію 
сім’ї та предків і бути гідними продовжувачами роду – благородними, безстрашними, 
милосердними.

Особливого значення надавали вихованню почуття патріотизму. Його прищеплюва-
ли через знання та повагу до рідної мови та культури, подвигів предків, а також через не-
прийняття «чужих манер». Шляхта та їхні діти знали не тільки французьку мову, але й зви-
чайну розмовну білоруську, якою говорила прислуга та няньки, і послуговувалися не тільки 
в «застенках», але й у магнатських резиденціях [7, с. 90, 91]. Білоруський письменник XIX ст. 
Я. Борщевський зауважував, що хоч більшість дітей шляхти знали французьку мову, матері 
намагалися навчити дітей перш за все білоруській [2, с. 332]. Знаменитий фотограф і пись-
менник кінця XIX – початку XX ст. Я. Булгак відзначав, що в середовищі середньої шляхти бать-
ки розмовляли і з прислугою, і з дітьми білоруською мовою, дуже часто вживали народні прислів’я 
та приказки [3, с. 86]. Л. Потоцький (із роду магнатів) засвідчив: «Народна ж мова, в ту епоху 
[поч. XIX ст. – Л. Р.] вигнана з модних салонів, зберігалася тільки в шляхетських домах» [10, с. 34].

Не менш важливу, а можливо, найважливішу роль у житті шляхти відігравала релігія та ре-
лігійне виховання. Значна частина шляхти належала до католиків, хоча досить багато було пра-
вославних. Функції релігійного просвітництва нарівні з церквою виконувала сім’я. Хреститися 
дітей учили, щойно вони навчаться розмовляти. Я. Охотський згадував, що «першими нашими 
словами були молитви, котрі переймали від матерів». Підростаючи, діти разом із батьками хо-
дили до церкви або костьолу в дні релігійних свят, що вважалося обов’язковим для всіх. У будні 
їх відвідували найрелігійніші сім’ї. Навчанню постулатам віри надавали в сім’ї великого зна-
чення. Це допомагало виховувати дітей у послуху батькам, законам і владі [10, с. 3]. Цій меті 
слугували й релігійні свята, які були дуже привабливими для дітей і юнацтва своїми красивими 
ритуалами, що відбувалися в церкві та вдома.

Виховна сімейна практика, за свідченням мемуаристів, була різною. Одним дітям до-
зволяли усе й не обмежували їхню свободу, інших же виховували в надзвичайній суворості. 
Суворість і вимогливість батьків до дітей була характерною рисою виховання шляхти. Іде-
альними вважалися дисципліновані діти, які легко піддавалися керуванню. Діти за столом 
ніколи не насмілювалися голосно розмовляти, перебивати старших і взагалі дотримували-
ся правил пристойності й хороших манер стосовно батьків чи кого-небудь із дорослих [3, 
с. 130]. Я. Булгак писав, що у вихованні дітей батьки йшли шляхом найменшого опору й 
користувалися педагогічними шаблонами, вважали, що достатньо жити й виховувати дітей 
у праці та страху Божому [3, с. 362].

Величезну владу в сім’ї мав батько, повага до якого була майже релігійною. Сісти в при-
сутності батька в сім’ях магнатів не могли навіть дорослі сини. Батько, під опіку якого пе-
реходили сини зазвичай у віці десяти років, намагався виховувати їх по-спартанськи: вчив 
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їздити на коні, стріляти з лука, споживати просту селянську їжу тощо. Російський письменник 
Ф. Булгарін (виходець із сім’ї білоруської шляхти) згадував, як з метою загартування батько 
обливав його холодною водою, ранком міг розбудити стрільбою з рушниці, а вночі послати в 
клуню, розміщену поблизу кладовища, за жмутиком колосків.

Відзначаючи негативні сторони виховання дітей у сім’ях шляхти, Ф. Булгарін стверджував, 
що деякі його методи робили дітей жорстокими: їх били і вдома, і в школі, били сестру, котра 
опиралася заміжжю, на їхніх очах били слуг, а багата шляхта била бідну. Все це він називав ди-
кістю, а виховний ефект негативним тому, що діти ставали менш чуйними до чужої біди, горя. 
Жорстокі фізичні покарання, як стверджує Л. Демоз, були загальноєвропейською традицією. Із 
вивчених ним описів дитинства 70 осіб, які жили в період до XVIII ст., тільки одного не били в 
дитинстві [6, с. 66, 67]. За свідченням Я. Охотського,  дітей били від трьох до п’ятнадцяти разів 
батогом, «бизуном», «дысцыплінай» (різка чи ремінь із нитяних мотузок) за різні провинності 
двічі–тричі на день [9, с. 3]. Ця традиція мала глибоке коріння в попередніх епохах і передава-
лася з покоління в покоління. Фізичні покарання вважали необхідним виховним засобом багато 
гуманістів і педагогів, що знайшло відображення в словах Я. Борщевського:

Розгаю дух святы дзетак біць радзіць,
Розга аніяк здароўю не вадзіць [2, с. 23].
У XVIII ст. часто застосовували таке покарання, як залякування та закриття дітей у ко-

мірчині на декілька годин. До того ж підвладне становище дітей відносно батьків (особли-
во щодо батька) підкреслювалося необхідністю цілувати батьків і родичів у руки, ноги і в 
останню чергу – в губи [4, с. 74]. Це була данина шляхетському етикету, котрого треба було 
дотримуватися.

У вихованні дітей шляхта застосовувала індивідуальний підхід, не шкодуючи коштів і 
зусиль для активізації їхніх креативних здібностей (навчання музиці, співу, танцям тощо). 
Більшість сучасників зауважують, що в ХІХ ст. багато дворян захоплювалися літературою та 
спектаклями. Багата шляхта мала великі бібліотеки, влаштовувала у своїх домах спектаклі. 
Кожна шляхтянка, навіть найбідніша, вміла грати на гітарі, а багаті – на фортепіано, арфі, 
гуслях. Дівчата, які вчилися в монастирях, вміли добре співати [4, с. 56].

Дуже важливим у вихованні дочок, яким треба було вдало вийти заміж, вважалося за-
своєння ними хороших манер, які прищеплювали з дитячих років. До настання повноліт-
тя дворянка мала оволодіти всім комплексом хороших манер, щоб почувати себе рівною 
в суспільстві. Дівчина повинна бути скромною, привітною, гостинною, терплячою, добро-
чесною, вміти зі смаком одягатися й красиво ходити («как пава»). Неприйнятним у дво-
рянському середовищі вважалося кокетство, різкі висловлювання, усіляка задушевність і 
розмови про почуття.

Традиційно освіту отримували всі діти шляхти. Початкову – вдома, де гувернантки 
(бони) вчили їх читати, писати, розмовляти іноземною мовою за 300–500 рублів на рік [11, 
с. 50]. Потім навчалися в школі. До десяти років хлопчиків віддавали в єзуїтські або базилі-
анські школи, де вони проходили курс освіти й виховання, і де їх часто карали батогами за 
будь-яку провинність, добиваючись сліпого послуху [9, с. 4]. Батіг, «дысцыплину» або «би-
зун» викладачі завжди носили за поясом, оскільки вони були узаконені в учбових закладах. 
Особливо жорстко поводилися з учнями в єзуїтських колегіумах, де дітей не тільки били за 
будь-яку провинність, але й сажали на «ослиные лавки», водили по вулицях у солом’яній 
короні [7, с. 184, 185].

До 1831 року в школах Білорусі викладали польською мовою, пізніше – російською. З дру-
гої половини XVIII ст. у багатої шляхти поширився звичай вживати французьку мову в до-
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машньому побуті, а разом із ним прийшли й французькі манери. Домашня освіта хлопчиків 
починалася в сім років (рідко в чотири–п’ять). Вищі верстви шляхти для виховання й початко-
вої освіти дітей запрошували освічену, високоморальну людину – «дядьку», який після довгих 
років, проведених у сім’ї, ставав майже рідним дитині. Бідна околична шляхта для навчання 
своїх дітей початковій грамоті наймала домашнього вчителя («шпектара», «дарэктара»), роль 
якого зазвичай виконували школярі з монастирських колегіумів, або гувернера («губернёра»). 
До обов’язків останнього, крім навчання грамоті, входила допомога хазяїнові по господар-
ству (косити траву, рубати дрова тощо) [12, с. 212]. Домашній учитель викладав арифметику, 
польську, французьку, німецьку, латинську мови й риторику. Довго працюючи в сім’ї, учи-
тель-гувернер ставав почесною людиною, до якої зверталися за порадою, довіряли промови 
на різних святкуваннях тощо.

Заможне дворянство намагалося дати своїм дітям, що підросли, хорошу освіту за кордо-
ном, куди відправляли синів через відсутність її на батьківщині. Ще маршалок Литовський 
Олександр Людвик Радзівілл посилав свого сина Олександра «для науки» в Датську землю 
(1649 р.) [1, с. 301]. У новий час дворянські діти отримували освіту в Краківському, Празь-
кому, Падуанському та інших європейських інститутах і університетах, а також у Віленсько-
му університеті. Меценатом для найбіднішого дворянства виступав і відомий білоруський 
магнат Караль Радзівілл, який за свої кошти посилав навчатися за кордон їхніх дітей, які 
мали здібності та відповідне бажання.

Багато шляхтичів залишалися жити в маєтках і, як свідчили сучасники, дивилися 
на книгу погордо і вважали, що вона нічого не дає для землеробської праці. Більшість 
із них мала стати наступниками батька в маєтку. Щоб бути хорошим господарем, необ-
хідно оволодіти селянською наукою хазяйнування на землі, знанням життя, праці та по-
буту селянина, найважливіших компонентів народної культури (звичай, мова, традиція, 
гра та ін.). Тому дворяни вважали необхідним виховання за межами сім’ї («в людях»). 
Дрібна шляхта частіше віддавала своїх дітей на магнатський двір, де вони виконували 
обов’язки дворового, а також пажа чи зброєносця й готувалися до ролі майбутнього ли-
царя або придворного. Важливу роль у цьому зіграв відомий у XVI ст. звичай «дзядзька-
вання» або «сынкавання», який проіснував не одне століття, узаконений Статутом ВКЛ. 
Згідно з ним, хлопчиків із сімей шляхти у віці десяти-одинадцяти років віддавали в сім’ї 
далеких родичів або в міцну, працелюбну селянську сім’ю, де вони разом із селянськими 
дітьми їли просту їжу, спали, брали участь у святах і обрядах, грали, оволодівали навика-
ми господарювання. Під кінець суворого навчання «у дядьки», яке тривало декілька років, 
вони знали всі сільськогосподарські роботи, технологію посіву, збирання різних культур, 
добре орієнтувалися в народній метрології та у житті в цілому. Головне, що за ці роки вони 
навчалися цінувати селянина та його нелегку працю, здобували уміння хазяйнувати й за-
своювали найважливіші моральні якості простого народу: працелюбство, гостинність, 
чесність, гуманність та ін.

Традиція віддавати дітей на виховання в чужу сім’ю в доіндустріальну епоху була до-
волі розповсюдженою в багатьох народів. На думку Л. Демоза, це характеризує відсутність 
турботи про дітей навіть у вищих станах, які до мінімуму звужували спілкування з дітьми, 
яких спочатку віддавали годувальниці, потім – під опіку слуг, вихователів, учителів. Вони 
поверталися до батьків у сімнадцять років [6, с. 52–54].

Традиції виховання зазнали змін у 1920-х роках, коли дворянство ліквідували як 
клас. Страх виказати своє дворянське походження, щоб не бути репресованими, як за-
значали опитані представники стану, змушував знищувати сімейні реліквії та меморати 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



109

Етнос і культура, соціальне життя

(фотографії, предмети побуту, прикраси та ін.), переходити на інші прізвища й при дітях 
ні словом не згадувати про дворянське походження [8, л. 3, 4, 8, 15 і т. д.]. Наприкінці 
1930-х років багато сімей було розкуркулено й вислано до Сибіру, а ті, що залишили-
ся, працювали разом із селянами в колгоспах і радгоспах. Більша частина «околичної» 
шляхти, яка залишилася жити в селі, виховувала своїх дітей на трудових традиціях, за-
лучаючи дітей не тільки до домашньої роботи, але й до роботи в колгоспі, яка вимагала 
великого напруження сил. Певною мірою діти шляхти в цей період зазнавали й дискри-
мінації з боку влади: їх не приймали до школи, виганяли з колгоспу тощо. У першій по-
ловині XX ст. умови життя дворянства наблизилися до інших соціаль них груп. І тільки в 
окремі моменти сімейного життя виникало усвідомлення свого походження.

Як відзначали опитані, різниці між селянами та шляхтою в цей час не було [8, л. 1]. 
Як і в селян, не було в потомків шляхти фабричних іграшок, їх заміняли саморобні з гли-
ни, ганчірок, соломи та ін. Навіть у сім’ях католиків усі говорили білоруською, хоч бага-
то з них знали польську, читаючи польські книги, молилися польською мовою [8, л. 2, 3, 
12, 13 та ін.]. Відмінності у вихованні дітей у шляхти й селян проявлялися здебільшого 
в релігійному вихованні, якому шляхта надавала великого значення. Католики всіх ді-
тей обов’язково хрестили й водили в костьол (особливо на річні свята) у радянський 
час, водять і зараз. І це незважаючи на те, що доводилося часто долати шлях у декілька 
кілометрів [8, л. 4–5].

Підсумовуючи, варто зазначити, що виховні традиції білоруської шляхти XIX–XX ст. 
ґрунтувалися на нормативній становій поведінці («кодекс честі»), правилах етикету, що до-
зволяли виховувати не тільки слухняних, набожних, із хорошими манерами людей, але й 
патріотично налаштованих, готових до самопожертви в ім’я інтересів сім’ї та родини. Сис-
тема виховання дітей у сім’ях шляхти багато в чому збігалася із загальноєвропейською тра-
дицією. Дітей чоловічої статі виховували захисниками, лицарями, а жіночої – хазяйками 
дому, хранительками традицій сім’ї та роду. Основний життєвий і трудовий досвід здобува-
ли не тільки в сім’ї, але й «в людях». Найважливішим інститутом соціалізації та виховання 
дітей і юнацтва нарівні з сім’єю та школою була релігія. Незважаючи на відмінності в спосо-
бі життя й виховання, багато виховних традицій селян і шляхти були однаковими, тому що 
ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях і стратегіях виховання людини (працелюб-
ство, шанобливе ставлення до старших членів сім’ї та роду тощо).
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ВАСИЛЬ БАТЯЄВ

ГРОМАДСЬКІ	ОБ’ЄДНАННЯ	В	СОЦІАЛЬНІЙ	КУЛЬТУРІ	
БІЛОРУСЬКОГО	ЕТНОСУ

Вызначана месца грамадскіх аб’яднанняў у культуры этнаса і ў структуры грамадства, дадзена 
класіфікацыя беларускіх грамадскіх аб’яднанняў XIX – 20-х гадоў ХХ ст., ахарактарызаваны іх стварэнне, 
склады, асноўныя формы, сістэмы органаў кіравання і дзейнасць.

This article gives an overview of the role of public associations in Belarusian culture. A classification of 
Belarus public associations of the XIX – 20th years of the ХХ сеntury is given, and their creation, structures, basic 
forms, systems of controls, and асtivity are characterised.

Одним із актуальних завдань етнологічної науки на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства є дослідження соціальної культури етносу, у тому числі його громадських об’єднань. 
Громадські об’єднання відіграють важливу роль у формуванні громадянського суспільства, 
задоволенні соціальних потреб етносу, залученні його членів до громадської діяльності. Бу-
дучи суттєвим елементом структури суспільства, вони виконують важливі завдання в со-
ціальній сфері, сприяють підвищенню культурного рівня народу.

Громадські об’єднання недостатньо досліджені. До недавнього часу вони не були предме-
том спеціального вивчення етнологів, оскільки дослідженням соціальної сфери життєдіяльнос-
ті людей монопольно займалися фахівці суспільствознавчих дисциплін. Етнологам відводило-
ся тільки вивчення окремих аспектів цієї сфери, що позначаються термінами «громадський 
побут» і «сімейний побут». Слід зазначити, що й сьогодні деякі етнологи в своїх дослідженнях 
продовжують вживати ці поняття й стверджувати, що соціальна сфера, соціальні утворення, 
включно з громадськими об’єднаннями, не є частиною культури, а отже, і об’єктом етнологіч-
ного дослідження. З цього погляду вивчення терміна «культура» включає в себе дослідження її 
внутрішньої структури, виокремлення соціальної культури в самостійну частину культури ет-
носу й визначення місця в ній і в структурі суспільства громадських об’єднань, а також теоре-
тичну розробку проблем їхнього всебічного дослідження й практичного значення.

Культура є складним утворенням. Її досліджують найрізноманітніші науки, кожна з яких фік-
сує увагу на певному аспекті цього явища. Тому визначення поняття «культура» багатоманітні, 
суперечливі, й тлумачення їх вельми різні в багатьох дослідників [1, с. 5; 2, с. 24].

Існують різноманітні підходи до розгляду культури. Найприйнятнішим і результативним 
для етнологічного дослідження культури етносу, зокрема громадських об’єднань, є функ-
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ціональний підхід [3, с. 32, 33]. Він характеризує культуру через функції, які вона виконує 
в суспільстві, і розглядає єдність і взаємозв’язок цих функцій у ній. Започаткував цей підхід 
Б. Малиновський, який вважав, що культуру потрібно розуміти як спосіб отримання деяко-
го результату, тобто розглядати з інструментального або функціонального погляду. Він під-
креслював, що культура включає успадковані артефакти, блага, технічні процеси, ідеї, звички 
й цінності, а також соціальну організацію, яка не може бути реально зрозуміла інакше, ніж 
частина культури. Б. Малиновський констатував, що види діяльності, які є складовими їхньої 
культури, відносини й учасники вирішення різних життєво важливих завдань організовані в 
інститути (сім’я, клан, локальна група, плем’я) і групи для співпраці в господарській сфері, для 
політичної, юридичної та освітньої діяльності [4, с. 922; 5, с. 63, 127, 128].

До цього підходу визначення культури можна віднести погляди А. Редкліффа-Брауна. На 
його думку, культура є інтегрованою системою, кожен елемент якої виконує свою особливу 
функцію, а соціальну організацію – частину культури – він визначив як упорядкування ді-
яльності двох або більше осіб, які відповідно підібрані та здійснюють спільну комбіновану 
діяльність [6, с. 65, 262].

Серед визначень культури на основі функціонального підходу особливої уваги заслуго-
вує трактування культури як сукупності способів і результатів людської діяльності [1, с. 5; 3, 
с. 33; 7, с. 97; 8, с. 33; 9, с. 181, 184, 211; 10, с. 78]. Таке розуміння культури якнайповніше 
охоплює багатоманітні види й сфери соціального життя.

Культура властива людському суспільству з перших кроків його існування. Люди для 
підтримання цілісності соціальної системи, виживання та розвитку навчилися створювати 
особливий тип предметної реальності – різноманітні об’єднання, союзи, організації – родо-
ві, племінні, політичні, наукові, просвітницькі, художні тощо, тобто різні соціальні коаліції, 
починаючи від сім’ї і закінчуючи державою [11, с. 189]. Їхня діяльність забезпечувалася не 
успадкованими кожним індивідуумом вродженими інстинктами, а набутими ним уявлен-
нями, переконаннями, знаннями, уміннями. Ці соціальні структури породжувалися кожно-
го разу конкретними умовами існування в певних природних умовах і на певній стадії його 
розвитку [12, с. 96, 97, 180–182].

Внутрішню структуру культури розглядають під різними кутами та в багатьох площи-
нах. У широкому її розумінні певний інтерес становить макромасштабний підхід до струк-
тури культури, за яким одним із найважливіших орієнтирів виступають основні способи її 
існування. Він дозволяє виділити три складові частини культури: перша з них належить до 
суспільної свідомості людей; друга виявляється в їхній поведінці та діях; третя частина є ре-
зультатом діяльності [13, с. 47; 14, с. 172]. Поділ культури не вичерпується тільки відповід-
но до трьох вказаних вище основних форм її існування. Зокрема, морфологія кожної з них 
сама по собі може слугувати підставою для розмежування окремих аспектів всієї культури, 
що трактується як в широкому, так і вузькому значенні слова. Так, використовуючи з цією 
метою будову суспільної свідомості відповідно до її головних видів, можна виокремити ре-
лігійну, естетичну, пізнавальну сфери культури [7, с. 105].

Морфологічний аналіз культури на основі виділення окремих сфер діяльності має певну об-
меженість. Він допускає взаємне переплетення та проникнення різних видів людської діяльнос-
ті, що вкрай утруднює їх чітке розмежування. Тому як критерій визначення внутрішньої будови 
культури значно частіше виступають форми її «зречевлення», «об’єктивізації». Нерідко саме цей 
критерій покладено в основу найзагальнішого поділу культури на матеріальну й духовну [14, 
с. 173; 15, с. 6; 16, с. 6]. При цьому до поняття «матеріальної культури» відносять усе зроблене 
руками людей (знаряддя праці, одяг, прикраси, споруди, засоби пересування, зброя і т. д.), а до 
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поняття «духовної культури» – усілякі прояви розумової діяльності людей (вірування, художня 
творчість, література, музика, наука, філософія та ін.) [16, с. 6]. Проте за такого поділу культу-
ри не враховується специфіка соціального життя. Уся соціальна сфера (громадські об’єднання, 
обряди, сім’я, мораль, право, політика та інші форми громадського й сімейного життя) зали-
шається поза межами цих частин культури. При цьому одні дослідники цю сферу життєдіяль-
ності людей називають побутом [14, с. 175; 16, с. 6], другі – соціальною культурою (у складі 
духов ної культури) [17, с. 63]. Проте включення соціальної культури до складу духовної є досить 
спірним, оскільки компоненти соціальної культури (громадські структури та інститути, у тому 
числі сім’я, громадські об’єднання та ін.) є, перш за все, організаційною діяльністю. Соціальна 
культура виконує специфічні, відмінні від інших частин культури функції.

Морфологічний поділ культури доцільно доповнити функціональним підходом, який ро-
бить акцент на виділенні в ній окремих частин відповідно до певних сфер життєдіяльності 
людей та її результатів. Цей підхід характерний для етнологів багатьох країн. Він отримав 
поширення і в науковій літературі Республіки Білорусь, Російської Федерації та інших держав. 
При цьому в ній указуються перш за все функції культури, які виступають в основному як 
системи засобів впливу людських індивідів на матеріальну сферу (інструментальна), органі-
зація колективного життя (нормативна), які дозволяють виконувати розумові та емоційні дії 
людини (сигніфікативна) [7, с. 108; 18, с. 85, 86; 19, с. 69–74].

Функціональний підхід дозволяє виокремити соціальну сферу культури в самостійний 
об’єкт дослідження. У зв’язку з цим багато зарубіжних і вітчизняних дослідників усю соціаль-
ну сферу культури правомірно іменують соціальною культурою і виокремлюють її в само-
стійну частину культури [4, с. 18; 10, с. 78; 20; 21, с. 11; 22, с. 83; 23, с. 55; 24, с. 15]. Деякі 
дослідники (С. Арутюнов, Ю. Арутюнян, Ю. Бромлей, Л. Дробіжева, Е. Маркарян, Е. Мелко-
нян, Ю. Мкртумян, С. Рижакова) виокремлюють у самостійну частину культури тільки соціо-
нормативну культуру [3, с. 75; 7, с. 109; 25, с. 79; 26, с. 6; 27, с. 44]. Проте соціонормативна 
культура включає не всю соціальну сферу, а тільки соціальні норми (мораль, право, звичай, 
ритуал). Тоді як такі важливі компоненти соціальної сфери, як соціальні структури, соціаль-
ні інститути, у тому числі сім’я, громадські об’єднання та інші, залишаються за межами цієї 
частини культури. Деякі дослідники (М. Говард, Е. Соколов та ін.) виокремлюють культуру 
поведінки [19, с. 67; 28, с. 21]. Але культура поведінки не охоплює всю соціальну сферу, а є 
лише частиною соціальної культури. 

Соціальна культура включає систему засобів регуляції людської діяльності [21, с. 10; 29, 
с. 36]. До неї належать соціальні інститути (організаційні системи людської діяльності), у тому 
числі й різні соціальні структури, громадські об’єднання, норми моралі, право, звичай, риту-
ал, які забезпечують колективну діяльність і слугують для підтримання цілісності соціаль ної 
системи. З виділенням соціальної культури в окрему частину культури зникає необхідність 
називати соціальну сферу життєдіяльності людей побутом.

Соціальна культура є об’єктом дослідження як зарубіжної, так і вітчизняної етноло-
гії. Культурна антропологія США, на думку Е. Веселкіна, К. Гірца, М. Говарда, Д. Маркуса, 
Л. Вайта, займається дослідженням соціальної організації добровільних угрупувань (проф-
спілок, політичних партій, колективів) США, Індії, Лівану, Марокко, Нігерії, корпорацій, ре-
кламних компаній, органів, що займаються розробкою соціальних програм США, організа-
цій воїнів, мисливців, знахарів Пуебло сіа Нью-Мехіко [23, с. 783–900; 28, с. 163, 166, 167; 
30, с. 13; 31, с. 241, 286, 287, 322, 335, 343, 347; 32, с. 43, 47, 49, 54].

Етнологи країн Західної Європи (М. Абелес, А. Гінгрих, К. Леві-Строс, Б. Малиновський, 
А. Редкліфф-Браун, Х. Фермойлен, П. Харвей та ін.) вивчають соціальну організацію, со-
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ціальні інститути, колективи, політичні та економічні об’єднання, неурядові організації [4, 
с. 72; 6, с. 204, 205, 258, 261; 33, с. 73; 34, с. 41; 35, с. 8, 9; 36, с. 84; 37, с. 26, 28], а Бразилії 
(А. Рамос та ін.) – партії, неурядові організації [38, с. 64].

У полі зору етнологів Російської Федерації (С. Арутюнова, Л. Засєдателєвої, Ю. Крюкова, 
Є. Львової, Г. Маркова, В. Піменова. С. Полякова, С. Токарева та ін.) перебували і перебувають со-
ціальні структури та інститути (сільські громади, товариства зі спільної обробки землі, сільсько-
господарські артілі) східнослов’янських народів, об’єднання автомобілістів, любителів музики, 
міжгрупові взаємодії народів Росії, сільські громади, організації молоді, селянські кооперативи, 
ремісничі цехові союзи, союзи підмайстрів, професійні союзи, різноманітні товариства й гуртки 
Німеччини та Швейцарії, об’єднання «ферейни» – спортивні, мисливські, студентські, туристичні, 
співочі та інші Німеччини, клуби за інтересами Англії, соціальний лад і громадські організації на-
родів Центральної та Південної Азії, соціальна організація (общини, корпоративна організація) 
народів Східної Азії, таємні громади, союзи, традиційні інститути влади, общини різних етнічних 
груп Африки [39, с. 60; 40, с. 167; 41, с. 241, 242; 42, с. 114, 146, 279, 281, 355].

Етнологи Білорусі (В. Бєлявіна, В. Бондарчик. Г. Касперович, М. Пилипенко та ін.) ви-
вчали діяльність окремих благодійних, спортивних, антиалкогольних, наукових, просвіт-
ницьких, сільськогосподарських громадських об’єднань, профспілкових, комсомольських 
організацій, станово-професійних клубів [43, с. 4, 6].

У зв’язку з підвищенням значення різного роду громадських об’єднань у житті суспіль-
ства роль етнологічної науки в їх дослідженні зростає.

Усебічне вивчення громадських об’єднань перш за все передбачає теоретичну розробку 
їхніх проблем. Важливою проблемою є визначення місця громадських об’єднань у структурі 
суспільства, вивчення їхньої ролі, а також змін у громадських об’єднаннях, що відбуваються 
у зв’язку із соціально-економічними змінами. «Исследование социальной организации, – від-
мічає Б. Малиновський, – остается бесплодным, если не определим конкретное место данной 
организации в общем контексте и не установим ее правовое основоположение» [4, с. 72]. 
У науковій літературі в минулому громадські об’єднання, разом із суспільно-політичними 
організаціями, розглядалися як складовий елемент системи політичної організації суспіль-
ства [43, с. 11]. Проте реальне життя, суспільна практика свідчать про істотні функціональні 
відмінності між суспільно-політичними організаціями та громадськими об’єднаннями, які до-
зволяють виокремити останні в самостійний елемент структури суспільства.

Важливою проблемою є дослідження зв’язків між громадським об’єднанням та іншими 
структурними елементами суспільства, а також між особистістю та об’єднанням, за допо-
могою яких показуються оптимальні умови розвитку людської особистості та її можливості 
впливати на справи суспільства. У громадських об’єднаннях особистий інтерес обумовле-
ний зрештою потребами всього суспільства. Особа в громадських об’єднаннях через свій 
індивідуальний інтерес іде до суспільного, а сам процес реалізації потреб людини в межах 
громадського об’єднання сприяє його розвитку. У громадському об’єднанні люди розвива-
ють свої схильності й здібності, залучаються до громадського життя, відбувається духовне 
й фізичне вдосконалення людини, збагачується її інтелект [43, с. 11, 12].

У процесі реалізації своїх потреб член громадського об’єднання бере участь в управ-
лінні справами об’єднання, розвиває й удосконалює навики громадського самоврядування. 
У статутах багатьох громадських об’єднань наголошується двоєдиний характер завдань, що 
стоять перед ними, – їхнє суспільне значення й значення для окремого члена об’єднання. 
Але збіг інтересів особистості й суспільства може здійснюватися й при виконанні членами 
об’єднання свого службового й професійного обов’язку. Тільки в громадських об’єднаннях 
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збіг набуває форми зацікавленості кожного члена в роботі конкретного об’єднання, що пе-
реслідує саме ці, а не якісь інші цілі, де воєдино злиті інтереси об’єднання та його члена, 
тобто суспільний і особистий інтерес, які, як правило, виходять далеко за межі службово-
професійної діяльності й поширюються на різноманітне коло людських потреб, на різні сто-
рони життєдіяльності людей  [43, с. 12, 13].

Важливою проблемою під час дослідження громадських об’єднань є виявлення спільних 
і відмінних ознак громадських об’єднань і схожих із ними інших добровільних соціальних 
утворень – суспільно-політичних організацій і місцевих самодіяльних громадських асоціацій 
(клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності тощо). Спільними ознаками гро-
мадських об’єднань та інших добровільних соціальних організацій є організаційна єдність, 
стійкість складу й структури, створення з певною наперед встановленою метою [43, с. 13].

Громадські об’єднання, як і суспільно-політичні організації, здійснюють свою діяльність 
на основі розроблених ними статутів. Але якщо статути суспільно-політичних організацій, 
що діяли в розглядуваний період на території Білорусі, затверджували керівні органи самих 
організацій, то статути громадських об’єднань – органи державної влади [43, с. 13].

Важливою спільною ознакою громадських об’єднань та інших соціальних організацій є 
добровільність. Членство в громадських об’єднаннях хоча й обов’язково добровільне, але від-
повідним чином оформлене (колективне або індивідуальне), виступає як неодмінна умова 
існування об’єднання. З членством пов’язана й матеріальна участь членів об’єднання в ство-
ренні його майнової основи – вступні й членські (пайові) внески, кошти від різних заходів, що 
проводяться об’єднаннями. У місцевих самодіяльних громадських асоціаціях (клубах, гуртках 
тощо) матеріальна участь їхніх членів у створенні майнової основи необов’язкова, та й сама 
майнова основа часто відсутня [43, с. 13, 14].

Суттєвою спільною ознакою громадських та інших добровільних соціальних утворень 
є участь їхніх членів в управлінні справами об’єднання, виробленні основних напрямів ро-
боти, виборі керівних органів і контролі за виконанням посадовцями своїх функціональних 
обов’язків. Завдяки цій рисі вони виконують роль школи громадського управління [43, с. 14].

Відмінними ознаками громадських об’єднань від інших соціальних організацій є: по-
перше, те, що вони створені в основному для безпосереднього впливу на внутрішнє се-
редовище – головні їхні завдання звернені до своїх членів (на задоволення їхніх інтересів, 
обслуговування потреб, виховання тощо), а вплив об’єднань на зовнішнє середовище є вто-
ринним чинником; по-друге, об’єднання діють в одній певній сфері (медицина, фізкультура 
та спорт, сільське господарство тощо). Ці існуючі ознаки дають можливість виокремити їх в 
особливу частину структури суспільства [43, с. 14, 16]. Громадські об’єднання як один із ви-
дів соціальних спільнот є формалізованими цільовими групами (товариства, союзи, артілі). 
Основу ж місцевих самодіяльних громадських асоціацій (клуби за інтересами, колективи 
художньої самодіяльності тощо) становлять колективи, які організовують для проведення 
певних заходів – концертів, спектаклів (колектив художньої самодіяльності), спортивних 
турнірів (клуб шахістів) тощо. Первинна, основна організаційна форма, що перетворює 
такий колектив на самодіяльну суспільну асоціацію – загальні збори. Якщо в громадських 
об’єднаннях загальні збори є одним із органів управління, то в місцевих самодіяльних гро-
мадських асоціаціях – формою самої асоціації, зовнішньою оболонкою, що створює, скріп-
лює, організаційно формує місцеву суспільну самодіяльність. Діяльність місцевих самоді-
яльних громадських асоціацій зазвичай обмежується рамками самої асоціації [43, с. 14, 15].

Силою, яка приводить у рух весь механізм того або іншого громадського об’єднання, є 
спільний інтерес і дисципліна, що ґрунтується на ньому, яка носить характер самодисципліни. 
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Вона достатньо міцна, оскільки забезпечує чітке функціонування об’єднання, дає можливість 
реалізувати цей інтерес. Наявність внутрішньої дисципліни, що цементує об’єднання, зв’язує 
їхнє членів у єдине ціле, значною мірою визначає й методи діяльності громадських об’єднань. 
Методи їхньої діяльності зумовлюються характером зв’язку між членами – спільним інтере-
сом і самодисципліною. Тому основним тут є самодіяльність і розвиток активності членів у 
досягненні завдань, що стоять перед об’єднаннями. Відносно осіб, які порушують порядок, 
в основному застосовуються засоби суспільно-дисциплінарного впливу (аж до виключення з 
об’єднання), а не примусу [43, с. 15, 16].

Взаємини між окремими ланками системи громадських об’єднань ґрунтуються на нор-
мах їхніх статутів. Громадські об’єднання не можуть своїми актами встановлювати загальні 
норми, що надають їм право застосовувати примус по відношенню до будь-яких категорій 
громадян, не підлеглих їм посадовців і організацій; стягати штраф у разі відмови добровіль-
но його сплатити тощо [43, с. 16].

Однією з проблем глибшого дослідження громадських об’єднань є вивчення процесу їх 
взаємодії, яка перетворює різноманітні громадські об’єднання на ланки єдиної системи. Сис-
тему громадських об’єднань і місце в ній кожного об’єднання об’єктивно відображає класифі-
кація. Вона дозволяє глибше пізнати їхню взаємодію та розкрити її характер, властивості кож-
ного об’єднання. Важливе значення для маси має мета, основне завдання об’єднання, якому 
підпорядковується вся його діяльність, заради якої його створено [43, с. 16, 17].

За головною метою білоруські громадські об’єднання XIX – 20-х років ХХ ст. можна 
поділити на благодійні, охорони здоров’я, гуманітарні, господарські (у цій статті термін 
гуманітарний – фр. humanitaire, від лат. humanitas – людська природа, освіченість – ви-
користовується в такому самому значенні, в якому уживається він у назві певної частини 
наук – гуманітарні, а також у назві частини культури – гуманітарна) [1, с. 55; 25, с. 78; 27, 
с. 44; 44, с. 9]. Окрім основної мети, громадські об’єднання мають супутні цілі, наприклад 
просвітницькі. Перед товариством мисливців ставили також господарські, спортивні, еко-
логічні, а перед сільськогосподарськими й медичними – наукові завдання. У групі благодій-
них громадських об’єднань виокремлюють громадські об’єднання допомоги незабезпече-
ним і малозабезпеченим; товариства допомоги особам, що вчаться; громадські об’єднання 
допомоги службовцям установ та їхнім сім’ям; громадські об’єднання допомоги засудже-
ним, їхнім сім’ям; громадські об’єднання допомоги потерпілим від війни та стихійних лих. 
У групі громадських об’єднань охорони здоров’я розрізняють фізкультурно-спортивні, ря-
тувальні, антиалкогольні, медичні, а в гуманітарних громадських об’єднаннях – наукові, 
просвітницькі, художні. До групи господарських громадських об’єднань можна віднести 
сільськогосподарські, ветеринарні, мисливські, рибальські, пожежні [43, с. 17, 18].

Їхнє створення було обумовлене соціально-економічними умовами розвитку суспіль-
ства. У першій половині ХIХ ст. в період кризи феодально-кріпосницької системи, виникнен-
ня капіталістичних форм в економічних відносинах, з’являються нові тенденції в розвитку 
суспільства. Однією з таких тенденцій стало створення громадських об’єднань. Виника-
ють благодійні (допомоги незабезпеченим і малозабезпеченим, засудженим) і господар-
ські (сільськогосподарські) громадські об’єднання. Вони створювалися на підставі «Устава 
благочиния», прийнятого в Росії в квітні 1782 року. Він допускав створення громадських 
об’єднань тільки з дозволу властей у кожному конкретному випадку. «Устав благочиния» 
діяв без принципових змін аж до 1906 року [43, с. 19].

У другій половині ХIХ ст. з проведенням у 60-х роках реформ і становленням капіта-
лізму роль громадських об’єднань значно зросла. Набувають поширення раніше створені 
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і з’являються нові форми благодійності у вигляді об’єднань допомоги дітям, безробітним, 
самотнім малозабезпеченим жінкам, особам, що навчаються, службовцям установ та їх-
нім сім’ям, сім’ям засуджених, неповнолітнім правопорушникам, потерпілим від війни та 
стихійних лих. Створюються також об’єднання охорони здоров’я (фізкультурно-спортивні, 
рятувальні, антиалкогольні, медичні), гуманітарні (наукові, художні) і нові господарські 
(садівничі, мисливські, пожежні) [43, с. 340].

На початку ХХ ст. подальший розвиток капіталізму та економічні реформи, а також прийняті 
Царським урядом «Временные правила об обществах и союзах» від 4 березня 1906 року і Тимча-
совим урядом «Постановление об обществах и союзах» від 12 квітня 1917 року сприяли пожвав-
ленню діючих і створенню нових об’єднань [43, с. 23]. Виникають нові благодійні (допомоги 
звільненим з місць позбавлення волі), гуманітарні (просвітницькі) і господарські (бджільницькі, 
ветеринарні, рибальські) громадські об’єднання [43, с. 341].

У 20-х роках ХХ ст. відновили свою діяльність, перервану в роки Першої світової й гро-
мадянської воєн, медичні й наукові товариства, а також виникли нові масовіші громадські 
об’єднання, які в БРСР створювалися в умовах існування багатоаспектної економіки. На по-
чатку вони відкривалися на підставі урядових декретів і ухвал, які приймалися при створенні 
кожного конкретного товариства або групи товариств. 3 серпня 1922 року було прийнято за-
конодавчий акт про товариства й союзи, які не мали за мету отримання прибутку. Він сприяв 
розгортанню широкої мережі громадських об’єднань [43, с. 30]. Було утворено нові масові 
благодійні (допомоги бідним, потерпілим від війни й стихійних лих), охорони здоров’я (анти-
алкогольні, медичні), гуманітарні (наукові, просвітницькі, художні) і господарські (сільсько-
господарські, мисливські, пожежні) громадські об’єднання. У цей період на території Західної 
Білорусі діяли гуманітарні (наукові, просвітницькі) і господарські (сільськогосподарські) гро-
мадські об’єднання [43, с. 34, 36, 341].

Склад білоруських громадських об’єднань формувався з дійсних, почесних, довічних, по-
стійних, неодмінних членів, а також благодійників, кореспондентів, жертводавців, любите-
лів, відвідувачів, співробітників, помічників, кандидатів. У ХIХ – на початку ХХ ст. до складу 
багатьох товариств допускали тільки осіб християнського віросповідання. У першій половині 
ХIХ ст. у складі об’єднань були в основному дворяни й духівництво. У другій половині ХIX – на 
початку ХХ ст. до їхнього складу входили також підприємці, службовці, селяни. У 20-х роках 
ХХ ст. об’єднання складалися головним чином із робітників, селян і службовців [43, с. 342].

Громадські об’єднання мали складну структурну ієрархію, що складалася з комітетів 
(управлінь, відділів, відділень, округів), всеросійських (всесоюзних) об’єднань, товариств, 
артілей, союзів. Найпоширенішими були товариства – губернські, міські, повітові, містеч-
кові, відомчі, волосні, сільські, загальнобілоруські, окружні, районні. У першій половині 
ХIХ ст. вони були в основному міськими, повітовими й губернськими; у другій половині 
ХIХ ст. – ще й містечковими, відомчими; на початку ХХ ст. – також волосними, сільськи-
ми, загальнобілоруськими; у 20-х роках ХХ ст., крім того, – районними й окружними. Това-
риства, комітети й відділення всеросійських організацій діяли з першої половини ХIХ ст.; 
управління, відділи й округи – з другої половини ХIХ ст.; відділення – у 20-х роках ХХ ст.; 
сільськогосподарські товариства – з кінця ХIХ ст.; сільськогосподарські артілі, союзи – з по-
чатку ХХ ст. У процесі еволюції громадські об’єднання створювали територіальні (відділи, 
відділення, комітети, філіали, організації вчителів, гуртки, осередки, колективи мисливців, 
групи юних помічників) і внутрішні (відділення, відділи, секції, комітети, комісії, бюро) 
структурні підрозділи. Свої територіальні структурні підрозділи (відділи, відділення, комі-
тети) об’єднання почали створювати в кінці ХIХ ст., філіали, організації вчителів – на почат-
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ку ХХ ст., а гуртки, осередки, колективи мисливців, групи юних помічників – у 20-х роках 
ХХ ст. Внутрішні підрозділи (відділи, відділення) вони почали створювати в першій полови-
ні ХIХ ст., а комітети, комісії, бюро – на початку ХХ ст. [43, с. 343, 344].

Системи органів управління громадських об’єднань складалися з таких інституційних 
елементів: загальних зборів (з’їзду, конференції), виконавчого (ради, правління, коміте-
ту, бюро, президії) і контрольного (ревізійної (перевірочної, облікової) комісії, наглядової 
ради) органів. Існувало декілька типів загальних зборів – засновницькі (попередні), чергові 
(річні, звичайні) і надзвичайні (екстренні, термінові, почасові). У першій половині XIX ст. 
надзвичайні збори не проводили, в об’єднаннях були відсутні виборні контрольні органи 
(контрольні функції виконували особи, яких призначали керівники об’єднання). Водночас 
у деяких громадських об’єднаннях проводили ще економічні, генеральні збори. У другій по-
ловині ХIХ – на початку ХХ ст. скликали також збори для обговорення наукових доповідей 
і рефератів. У перші десятиліття ХХ ст. найчисельніші об’єднання проводили з’їзди (конфе-
ренції). Існувало декілька їхніх типів – засновницькі, чергові, позачергові (надзвичайні), а 
також – загальні та делегатські [43, с. 344–346].

Громадські об’єднання здійснювали когнітивну діяльність. Сільськогосподарські, ветери-
нарні, мисливські, медичні, наукові, літературні й музичні організації займалися популяриза-
цією знань про культуру білорусів, влаштовували сільськогосподарські, мисливські, книжкові, 
художні виставки, конкурси, видавали журнали й збірки російською та білоруською мовами, 
створювали спеціальні громадські бібліотеки, книжкові склади й магазини. Об’єднання здій-
снювали заходи щодо збору коштів для фінансового забезпечення своєї роботи. Їм властива 
й специфічна діяльність – благодійна, охорони здоров’я, гуманітарна, господарська. Благо-
дійні громадські об’єднання надавали допомогу бідним і малозабезпеченим. У першій поло-
вині ХIX ст. вони утримували жебраків і сиріт, надавали матеріальну допомогу бідним багато-
дітним сім’ям, займалися пошуком роботи для безробітних, поліпшенням умов утримання 
ув’язнених. У другій половині ХIX ст. об’єднання ще надавали матеріальну допомогу бідним 
особам, що навчалися, малозабезпеченим самотнім жінкам, службовцям установ та їхнім 
сім’ям, сім’ям засланих на каторгу, медичну допомогу пораненим воїнам, виділяли кошти на 
утримання неповнолітніх правопорушників. На початку ХХ ст. вони також облаштовували 
звільнених з місць позбавлення волі, надавали матеріальну допомогу інвалідам війни, сім’ям 
загиблих воїнів, потерпілим від війни. У 20-х роках ХX ст. об’єднання опікувалися безпритуль-
ними, потерпілими від війни і стихійних лих.

Громадські об’єднання охорони здоров’я проводили фізкультурно-спортивні, рятувальні, 
антиалкогольні, санітарно-гігієнічні заходи. Для цього в другій половині XIX – на початку ХХ ст. 
при них створювалися фізкультурно-спортивні об’єкти, рятувальні станції та медичні установи. 
У 20-х роках ХХ ст. медичні товариства споряджали спеціальні експедиції для виявлення ступе-
ня розповсюдженості інфекційних хвороб серед сільського населення. 

Гуманітарні громадські об’єднання вивчали білоруську традиційну культуру, сприя-
ли вдосконаленню освіти, професійного театрального, музичного й образотворчого мис-
тецтва. У другій половині ХIX ст. вони збирали відомості про стан господарства, охорони 
здоров’я, природничо-кліматичні умови, історичні, етнографічні й фольклорні матеріали, 
створювали студії та майстерні. На початку ХХ ст. об’єднання також вивчали природничо-
наукові проблеми, стан лісівництва, займалися обліком і охороною пам’ятників культури, 
розробляли питання педагогіки, проекти дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, удо-
сконалювали методику викладання шкільних предметів. У 20-х роках XIX ст. вони також 
розробляли наукову термінологію, редагували шкільні підручники, організовували курси 
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краєзнавства, групи з ліквідації неписьменності, сприяли органам народної освіти в ство-
ренні шкіл і пунктів ліквідації неписьменності.

Господарські громадські об’єднання займалися вдосконаленням сільськогосподарсько-
го виробництва, організацією полювання, ветеринарної служби, рибництва й рибальства, 
пожежної справи. У першій половині XIX ст. вони поширювали передові методи ведення 
сільського господарства, створювали дослідні поля та зразкові ферми. У другій половині 
XIX ст. об’єднання ще збирали відомості про стан сільського господарства, пропагували 
вдосконалені землеробські знаряддя, високоврожайні сорти насіння, мінеральні добрива, 
організовували любительські полювання, здійснювали протипожежні заходи й гасили по-
жежі. На початку XIX ст. вони також вели боротьбу з браконьєрами, організовували бджіль-
ництво, рибництво й рибальство, проводили заходи щодо збереження фауни, досліджували 
ветеринарно-санітарний стан, виявляли причини виникнення й розповсюдження хвороб 
домашніх тварин і птахів, знаходили способи їх лікування, брали участь у ліквідації наслід-
ків стихійних лих. У 20-х роках ХХ ст. об’єднання організовували спільне сільськогосподар-
ське виробництво, промислове полювання, переробку та збут продукції, яку виробляли, 
проводили заходи щодо розвитку мисливських господарств, експлуатації водоймищ [43, 
с. 346–353].

Таким чином, громадські об’єднання є частиною соціальної культури білоруського 
етносу, оскільки належать до тих форм людської діяльності, які функціонують у соціаль-
ній сфері життєдіяльності людей і сприяють збереженню цілісності всього суспільства. 
Вони займають особливе місце в структурі суспільства, оскільки з іншими добровільни-
ми соціальними організаціями мають не тільки спільні риси, але й істотні відмінності. 
Об’єднання включали благодійні, охорони здоров’я, гуманітарні й господарські соціальні 
утворення та створювалися в умовах існування капіталістичних форм в економічних від-
носинах. Вони мали своєрідний склад форми, системи органів управління й здійснювали 
когнітивну й специфічну діяльність, зробили значний внесок у становлення та розвиток 
білоруської етнографії, історії, краєзнавства, археології, фольклористики, мистецтвознав-
ства, педагогіки, статистики, ветеринарії, медицини та інших природничих наук, сприя-
ли вдосконаленню фізичної культури та спорту, пожежної безпеки, поліпшенню екології 
Білорусі, підвищенню матеріального, освітнього й культурного рівня білоруського народу.
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ОЛЕКСАНДР ГУРКО

МОВА	ТА	ЕТНІЧНА	САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ	ПОСЛІДОВНИКІВ		
НОВИХ	РЕЛІГІЙ	У	БІЛОРУСІ

Артыкул грунтуецца на матэрыялах палявых даследаванняў, якія былі праведзены сярод паслядоўнікаў 
новых рэлігій на терыторыі Беларусі ў 1990-х – першай палове 2000-х гадоў. Разглядаецца уплыў рэлігіёзнай 
прыналежнасці паслядоўнікаў новых рэлігій на выбар імі мовы набажэнства і штодзённых зносін, этнічную 
самаідэнтыфікацыю.

The article is based on the materials of the field research done among followers of new religions in  Belarus 
during the 1990’s and the first half of the 2000’s. It shows the influence of religious preferences on the choice of 
language of worship and everyday contacts, as well as on ethnic self-identification.

Останнє десятиріччя ХХ ст. позначене для Білорусі, як і для інших країн колишнього 
СРСР, пробудженням релігійної активності. Процеси демократизації, пожвавлення релі-
гійного життя, що відбувалися в Республіці Білорусь упродовж 1990-х років, спричинили 
розвиток історично сформованої конфесійної структури білоруського суспільства. Поряд зі 
зміцненням християнства, юдаїзму, ісламу в цій структурі з’явилося чимало нових – син-
кретичних – релігій, що виникли в ХІХ–ХХ ст. (теософія, івановство, Агні-йога, Міжнародне 
товариство свідомості Кришни (МТСК), Всесвітній духовний університет Брахма Кумаріс 
(ВДУБК), Віра багаї, шайва-шактисти, Оомото, Церква Віссаріона тощо). Вони стали по-
мітним чинником духовного і соціального життя. Незвичайна активність місіонерів нових 
релігій, а також ряд конфліктних, інколи трагічних ситуацій за участю представників нових 
релігій, що відбулися в 1990-х роках, викликали прояви помітного занепокоєння в білорусь-
кому суспільстві. Авторів численних публікацій хвилювала непередбачуваність поведінки 
послідовників цих релігій і небезпека заподіяння шкоди особистості, суспільним інститу-
там, етнічній самосвідомості, державі в цілому. У республіці було прийнято низку законо-
давчих актів та положень, спрямованих на обмеження діяльності нових релігій. Однак усі ці 
дії не привели до зникнення нових релігій і не виключили ймовірності їхньої масової появи 
на території нашої країни в майбутньому. За оцінками експертів, наприкінці 1990-х років у 
Білорусі близько двох тисяч віруючих були членами зареєстрованих громад нових релігій, 
а також тих релігійних груп, які подавали документи для офіційної реєстрації. Десятки груп 
нових релігій і сьогодні діють неофіційно.

У такій ситуації закономірним стало проведення комплексного етнологічного дослі-
дження, яке дасть змогу визначити основні закономірності, пов’язані з поширенням нових 
релігій, їх упливом на культуру і побут послідовників, на суспільні інститути.

Одним з важливих завдань дослідження було визначення впливу релігійної належності 
послідовників нових релігій на вибір ними мови богослужіння та повсякденного спілкуван-
ня, на етнічну самоідентифікацію. Зазначену проблему розглянуто в даній публікації.

У ході дослідження, яке відбувалося на території Білорусі в 1990 – першій половині 2000-х 
років, ми проінтерв’ювали близько 200 експертів із числа послідовників нових релігій: МТСК, 
послідовників Всесвітнього духовного університету Брахма Кумаріс, Віри багаї, Сахаджа-йо-
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ги. Дослідження показало, що загалом етнічний склад релігійних організацій відповідає ет-
нічній структурі міського населення Білорусі, де близько 70 % складають білоруси.

На етапі поширення МТСК в Білорусі, на початку 1990-х років, керівники кришнаїтських 
громад заявляли, що оскільки душа (атма) національності не має, постановка питання про 
етнічну належність є хибною. Цим вони мотивували відмову від участі в етнологічному опи-
туванні. Самоідентифікація декларувалася лише як належність до ведичної культури, що під-
тверджувалося використанням у релігійній практиці санскритських текстів і мантр, а також 
обрядовості, заснованої на індуїзмі. Однак варто зазначити, що на початку 1990-х років біло-
руські кришнаїти спілкувалися виключно російською мовою. Російською мовою проводили 
всі пропагандистські акції, виступи в ЗМІ. Наприкінці 1990 – початку 2000-х років ставлення 
керівництва кришнаїтських громад до участі в опитуваннях змінилося, що було пов’язано з 
майбутньою перереєстрацією і бажанням продемонструвати відкритість для су спільства. 
Проведене опитування експертів, які перебували в складі громад більше одного року, пока-
зало, що не ідентифікували себе за етнічною ознакою і не назвали своєї етнічної належнос-
ті тільки 7,69 % опитаних. З решти опитаних 53,8 % складають білоруси; 30,7 % – росіяни, 
2,5 % – українці; 2,5 % – вірмени; 2,5 % – поляки. Ці дані вказують на те, що під час десятиріч-
ної соціалізації в білоруському суспільстві етнічна самоідентифікація для кришнаїтів набула 
певної значимості. Самоназва при цьому стала не єдиним чинником.

Трансформації зазнала і побутова культура віруючих. Так, якщо на початку 1990-х років у 
зимовий період місіонери-кришнаїти з’являлися на вулицях виключно в запропонованому релі-
гійною традицією легкому одязі, нині належність такого місіонера до МТСК можна визначити 
лише за книгами, які він пропонує перехожим. У харчуванні кришнаїтів значне місце займають 
продукти місцевого походження, класичні рецепти кришнаїтської кухні адаптуються до місце-
вих умов. Значна частина опитаних знає і відзначає свята народного і громадянського циклів. 
За даними опитування, 48,7 % респондентів святкують свої дні народження, дні народження 
рідних і близьких. Свято 8 Березня відзначають 20,5 % опитаних, Різдво та Великдень – 15,38 %. 
Деякі вайшнави вважають для себе важливими такі свята, як День ВМФ, День захисту дітей та 
ін. Нерідким явищем можна вважати і святкування Нового року. Не відзначають світські свята 
33,3 % опитаних.

Дослідження показало, що більшість опитаних білоруських кришнаїтів моляться росій-
ською мовою, користуються в молитовній практиці завченими санскритськими формула-
ми. Рідною вважають російську мову 95 % опитаних. Деякі заявили, що вважають рідною 
«російсько-білоруську» мову, санскрит або підкреслили, що для них важлива «мова спілку-
вання», а не рідна [1].

Отже, можна констатувати, що найважливішим чинником в ідентифікації білоруських 
кришнаїтів є належність до релігійної традиції та релігійної спільноти. Однак, незважаю-
чи на заяви про те, що «душа національності не має», більшість із них ідентифікує себе на 
основі етнічної самоназви, сприйняття елементів етнічної культури і використання в житті 
та релігійній практиці російської мови. Для віруючих у їхньому повсякденному житті росій-
ська мова є основним засобом комунікації, а в релігійній практиці важливе значення мають 
санскритскі релігійні тексти і мантри (магічні формули, звукові комбінації), які вимовля-
ють і проспівують віруючі, але для коментарів і проповідей використовують російську мову.

Як і вайшнави, багаї в 1990-х роках не погоджувалися брати участь в етнологічному 
опитуванні. У 2002 році білоруська громада дала згоду на проведення такого опитуван-
ня. З’ясувалося, що близько 46,6 % опитаних послідовників Віри Багаї – білоруси; близько 
33,3 % – росіяни; є також незначна кількість німців, латишів, українців, євреїв.
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Російська мова домінує в повсякденному спілкуванні та релігійній практиці послідов-
ників Віри багаї. З опитаних 56 % вважають рідною російську мову, 24 % – російську та бі-
лоруську, 20 % – білоруську, деякі віруючі назвали рідними три мови: російську, українську 
і білоруську. У богослужінні (для проголошення молитов) російською мовою користується 
також 56 % опитаних, білоруською та російською мовами моляться 6,6 % опитаних, решта 
опитаних відзначили, що користуються в молитовній практиці кількома мовами: росій-
ською, білоруською, англійською, есперанто.

Послідовники Віри багаї від часу виникнення цієї нової релігії прагнули надати їй уні-
версального характеру. Тому очевидним було їх прагнення використовувати поширені мови 
інтернаціонального спілкування – англійську, російську, а також есперанто. На початку 
1990-х років послідовники Віри багаї користувалися бібліотечками релігійної англомовної 
літератури, які завозили в Білорусь місіонери. Цим можна пояснити знання та використан-
ня прихильниками багаї англійської мови.

Поряд з релігійними святами, важливими для себе 50 % опитаних багаї вважають Новий 
рік, 33, 3 % – 8 Березня, 10 % – День визволення Білорусі та День Незалежності, 26,6 % відзна-
чає Різдво Христове, 20 % – Великдень, 3 % – Радуницю, 3 % – Трійцю, 3 % – батьківські дні 
поминання, 3 % – Песах, 3 % – День матері, 3 % – День захисту дітей [1].

На першому етапі поширення багаї в Білорусі домінували ідеї, що дали підстави для 
звинувачення їх у космополітизмі [2, с. 121]. До кінця 1990-х років все виразнішими стали 
ідеї збереження національної самобутності – в оформленні інтер’єрів, святкуванні народних 
свят, самосвідомості. Це пояснюється соціалізацією віруючих. Також очевидним є вплив ре-
комендацій Міжнародного співтовариства багаї, одним із організаційних принципів якого 
на сучасному етапі є співіснування спільноти національних громад.

У мінській громаді Сахаджа-йоги 64,7 % опитаних назвали себе білорусами, 29,4 % – ро-
сіянами, є також українці. Незважаючи на те, що засновниця громади отримала свій перший 
релігійний досвід в Україні, з початку існування громади в Білорусі в релігійній практиці і спіл-
куванні використовували російську мову. Рідною вважають російську мову 35 % опитаних по-
слідовників Сааджа-йоги, російську та білоруську – 17 %, білоруську – 47 %. Водночас 100 % 
опитаних зазначили, що моляться російською мовою і використовують мантри на санскриті.

Майже всі опитані послідовники Сахаджа-йоги назвали в числі важливих для себе на-
родні й громадянські свята, поширені в Білорусі, а також основні християнські свята: Велик-
день, Різдво, Радуницю. У поодиноких випадках у переліку важливих свят також названо ін-
дуїстські свята і день народження Шрі Матаджі, засновниці Сахаджа-йоги. Релігійна практика 
Сахаджа-йоги заснована на медитації і не передбачає серйозної регламентації життя, вико-
ристання запозичених ритуалів. Цим пояснюється високий рівень етнічної самосвідомості. 
Російська мова є для послідовників Сахаджа-йоги мовою повсякденного спілкування, як і для 
більшості міських жителів сучасної Білорусі [1].

Близько половини опитаних представників Всесвітнього духовного університету Брах-
ма Кумаріс назвали себе росіянами; близько 40 % – білорусами, є українці. Як і кришнаїти, 
послідовники ВДУБК вважають, що уявлення про етнічну належність є ілюзорним. Поведін-
ка та культура послідовників ВДУБК значною мірою регламентовані релігійною практикою: 
медитаційними практиками раджа-йоги, йогою харчування, навчальними семінарами, 
ретритами. У матеріальній культурі є особливості в оформленні інтер’єру житла, у виборі 
та приготуванні продуктів харчування, у квітах і матеріалі одягу. Майже всі послідовники 
ВДУБК пов’язані з народною святковою культурою, однак вони також відзначають свята ін-
дуїстів. Мовою повсякденного спілкування та релігійної практики є російська [1].
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Підсумовуючи результати дослідження, домінуючі позиції в повсякденній комунікації та ре-
лігійній практиці послідовників нових релігій у Білорусі в 1990 – першій половині 2010-х років 
займала російська мова. Ця ситуація, особливо на початку 1990-х років, на перший погляд може 
здатися парадоксальною. На початку 1990-х років «парад суверенітетів» у колишніх союзних рес-
публіках супроводжувався переходом до національної мови. У сусідній Україні, наприклад, заре-
єструватися могла майже будь-яка релігійна громада за умови визнання української мови. Істо-
рично поширені в Білорусі християнські конфесії в цей період зробили помітні кроки до введення 
білоруської мови в богослужбову практику. Білоруська православна церква розпочала переклад 
книг Нового Заповіту білоруською мовою, перша газета Білоруського екзархату «Царкоўнае сло-
ва» вийшла у світ білоруською мовою. Видання греко-католиків були виключно білоруською мо-
вою. Ряд протестантських церков також прийняли білоруську мову. Послідовники нових релігій у 
Білорусі спочатку користувалися російською мовою для богослужіння і комунікацій.

Пояснити побутування російської мови в білоруських громадах послідовників нових 
релігій у 1990 – першій половині 2010-х років можна впливом декількох чинників:

– по-перше, більшість нових релігій проникла на територію СРСР, Росії, а потім і Біло-
русі зі США та країн Західної Європи. Переклади текстів нових релігій вимагали володіння 
певним понятійним апаратом. Цей апарат був добре розроблений у виданих в СРСР росій-
ською мовою пам’ятках східної літератури: Ведах, Бхагават-гіті тощо, у працях з індійської 
та китайської філософії і коментарях до них. Тому перекладати тексти нових релігій було 
простіше на російську мову, доступну і зрозумілу всім жителям СРСР, а потім і пострадян-
ського простору;

– по-друге, спеціальна література нових релігій, що мала важливе значення в пропаган-
ді віровчень на початку 1990-х років, розповсюджувалася в Білорусі переважно російською 
мовою. Незважаючи на те, що жителі західних областей Білорусі, що межують з Польщею, 
розуміють польську мову, помітного поширення видання нових релігій цією мовою не отри-
мали, хоча їх і завозили до Республіки Білорусь;

– по-третє, більшість нових релігій – МТСК, ВДУБК, Церква Саєнтології, Церква 
Об’єднання Муна, групи буддійської спрямованості, а також російського походження – 
Церква Віссаріона, іванівці, реріхівці, – поширювалися в Білорусь із російських центрів, з 
якими вони пов’язані донині.

Пояснити вибір мови та інших характеристик ідентичності послідовниками нових релі-
гій можна також, розглядаючи функціональні особливості цих релігій.

Нові релігії є своєрідною рефлексією змін, що відбуваються. У нашому розумінні нові 
релігії – це синкретичні релігії, релігійні організації, виникнення яких пов’язано з реакцією 
частини суспільства на зміну умов життя, середовища проживання й активізацію процесів 
взаємодії різних культур, що виникли внаслідок науково-технологічних перетворень в но-
вий і новітній час, урбанізації, міграції. В арсеналі нових релігій є елементи психотехнік, за 
допомогою яких віруючі добиваються певної внутрішньої стабільності в умовах швидких 
змін у світі.

На відміну від традиційних систем світогляду, нові релігії оперативніше реагують на змі-
ни соціуму, середовища проживання, аніж класичні релігії, однак, що цілком природно, вони 
не мають загальновизнаних механізмів реалізації нового знання, соціалізації.

Розглядаючи нові релігії в конфесійній структурі суспільства, зазначимо, що класичні ре-
лігії, на відміну від нових, тісно пов’язані з етнічними традиціями, оскільки беруть участь у їх 
трансляції. Вони досить консервативні і тому не так активно реагують на зміни, як нові релігії. 
Для адаптації класичних релігійних систем до змін потрібен тривалий період, значну частину 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



124

Білоруська етнологія

якого займає дискусія з новими релігіями. Під час цієї дискусії, набуваючи загострення різного 
ступеня, класичні релігії виробляють відповідну аргументацію і тим самим змінюються в на-
прямі, «підказаному» новими релігіями. Таким чином, нові релігії можна розглядати як елемент 
механізму адаптації суспільства до змін, що відбуваються.

Після розпаду СРСР відсутність об’єднувальних ціннісних орієнтирів, економічна та соці-
альна незахищеність, прагнення до подолання самотності стали мотивом пошуку нової іден-
тичності й захищеності в релігійних організаціях. Християнські конфесії в цей період були ще 
значною мірою дискредитовані системою атеїстичної пропаганди як пережиток дорадянської 
епохи. Релігійна практика цих конфесій вимагала від послідовників значної праці, пов’язаної 
з освоєнням філософських конструкцій, складного понятійного апарату, архаїчної лексики. 
У той же час нові релігії ЗМІ представляли як сучасні конструкції, що дають можливість швид-
кої реалізації в умовах швидкозмінного світу. Психотехніки, властиві новим релігіям, давали 
можливість отримати незвичайні відчуття і стани, що асоціюються з «трансцендентальним 
досвідом», на перших стадіях знайомства із цими релігіями. Із цих причин, а також завдя-
ки активному використанню ЗМІ, нові релігії наприкінці 1980 – початку 1990-х років досить 
успішно конкурували з класичними релігіями.

Масове поширення нових релігій на пострадянському просторі можна розглядати як 
реакцію на такі соціально-економічні та політичні зміни, як руйнування сформованого за 
десятиліття культурного простору. Російська мова, прийнята в групах послідовників нових 
релігій, залишилася чи не єдиною частиною цього колишнього культурного простору. Саме 
по собі використання російської мови в цих розрізнених релігійних групах є реакцією на де-
кларований розрив реальних культурних зв’язків, на небажання послідовників нових релігій 
сприймати політичний акт розриву єдиного соціокультурного простору як доконаний факт. 
Збереження російської мови в розрізнених релігійних групах також указує і на значний вну-
трішній потенціал визначеного цією мовою простору.

Становлення нових релігій у країнах колишнього СРСР збіглося за часом як з відроджен-
ням історично поширених конфесій, так і з посиленням тенденцій етнонаціоналізму в політи-
ці держав, що утворилися на території СРСР. Як опоненти традиційних конфесій, нові релігії 
одним з аргументів на свою користь представляли більшу доступність мови своєї релігійної 
практики. На початку 1990-х років майже всі нові релігії в Білорусі використовували для ко-
мунікації та релігійної практики російську мову, мову міжетнічного спілкування. У той же 
час польська мова католицької і церковнослов’янська мова православної церкви вимагали 
певного рівня підготовки і дисципліни. Уніати і послідовники ряду протестантських церков, а 
також частина православних і католиків намагалися ввести в богослужіння білоруську мову 
і при цьому вимагали від парафіян активної політичної позиції, що створювало певні пере-
шкоди на шляху до храму.

Від середини 1990-х років у Республіці Білорусь умови існування для нових релігій поміт-
но ускладнилися, що пов’язано з підтримкою державою традиційно поширених християнських 
церков. Прийнятий у 2002 році Закон «Про свободу віросповідань та релігійні організації» за-
безпечив державну підтримку конфесіям, які зробили внесок в історію і культуру Білорусі. На 
даний час офіційно зареєстровані лише МТСК і Віра багаї. Окрім того зберігається кілька десят-
ків нових релігій, які мають центри за кордоном, переважно в Росії. Послідовники білоруських 
нових релігій виїжджають на релігійні семінари до Росії, підтримують контакти через Рунет. 
Природно, мовою релігійної практики, як і мовою міжетнічного спілкування, для більшості по-
слідовників нових релігій у Білорусі є російська мова.

Від середини 2010-х років у середовищі послідовників нових релігій стала помітною 
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нова тенденція – посилення інтересу до китайської мови. Це знайшло свій вияв і на росій-
ських Інтернет-форумах, присвячених даоським традиціям, де «знавці», що претендують на 
роль учителів, висловлюються китайськими термінами і переходять на китайську ієроглі-
фічну графіку, а «профанам» рекомендують вивчати китайську, оскільки вже відбувається 
організація паломництв у китайські обителі. Ця тенденція засвідчує зміни у сформованому 
культурно-політичному просторі.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що використання російської мови послідовниками но-
вих релігій у Білорусі в релігійній практиці та повсякденному житті є свідченням не тільки 
усталених культурно-історичних зв’язків, індикатором яких є російська мова, але й реакці-
єю частини суспільства на спроби руйнування сформованого культурного простору, що має 
знач ний потенціал для свого розвитку. З огляду на це, у даний час частина християнських 
конфесій, історично поширених у Білорусі, відкоригувала свої позиції щодо мови. Переважна 
частина духовенства і парафіян Білоруської православної церкви використовує сьогодні, по-
ряд із церковно-слов’янською, російську мову.
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ВАДИМ ШЕЙБАК

ХРИСТИЯНСЬКІ	ТРАДИЦІЇ	ПАЛОМНИЦТВА		
В	СУЧАСНІЙ	БІЛОРУСІ		

(за	матеріалами	польових	досліджень)

У артыкуле разглядаюцца сучасныя хрысціянскія традыцыі паломніцтва ў Беларусі. Падчас аналізу 
праблемы аўтарам выкарыстаны ў якасці асноўнай крыніцы матэрыялы палявых этнаграфічных экспедыцый. 
Даецца характарыстыка асаблівасцей традыцый пакланення святым месцам у сучаснай культуры беларуска-
га этнасу, даследуюцца структура і функцыі паломніцтва. Адзначаны ўплыў паломніцкіх традыцый на 
этнічныя працэсы (самасвядомасць беларусаў).

This article examines modern Christian traditions of pilgrimage in Belarus. Characteristics are given of the 
traditions of worship in holy places in the contemporary culture of the Belarusians, and the structure and functions 
of pilgrimage are investigated. The influence of pilgrim traditions on ethnic processes (consciousness of Belarusians) 
is noted. The author uses field research materials from ethnographic expeditions as the main source of the 
investigation.

Білоруське суспільство на сучасному етапі історичного розвитку, внаслідок відмо-
ви від багатьох догматів радянської ідеології і трансформацій у сфері політики, економі-
ки й культури, перебуває в пошуку нової духовної парадигми [1, с. 140]. Характерною 
ознакою цього пошуку є звернення значної кількості білорусів до традиційних ідеалів і 
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цінностей, зростання релігійності населення. За даними республіканського соціологіч-
ного опитування, проведеного в листопаді 2004 року, більше половини (52,4 %) грома-
дян Білорусі вважають себе віруючими людьми, тоді як напередодні розпаду Радянсько-
го Союзу атеїстами визнавали себе близько 65 % населення республіки [1, с. 141]. На 
сьогодні 68,8 % від загальної кількості віруючих країни є прихильниками Білоруського 
екзархату Російської православної церкви, послідовниками католицької церкви – 8 %  
[1, с. 147]. Останніми роками в Білорусі спостерігається швидке зростання протестантських 
общин – як традиційних, так і нових [1, с. 147]. 

У процесі активізації діяльності християнських конфесій у Білорусі після 1991 року спо-
стерігається відродження традицій паломництва віруючих до святих місць. В основному по-
клоніння святиням у білорусів (православних і католиків) здійснюється за допомогою па-
ломницьких поїздок, які організовують і проводять як у межах Білорусі, так і у відомі центри 
паломництва Росії, України, Польщі, Литви та багатьох інших країн. Особливе значення для 
віруючих Білорусі має паломництво у Святу землю та Єрусалим, святині яких приваблюють 
християн зі всього світу.

Окреме місце в сучасній культурі білоруського етносу займають піші паломництва до 
святих місць католиків (Будслав, Трокелі, Логішин) і православних (Жировичі, Ляди). Від-
родження в Білорусі пішого паломництва як найтрадиційнішої форми поклоніння святиням 
стало можливим лише після 1991 року, коли було знято багато обмежень радянського за-
конодавства відносно конфесій.

Актуальність вивчення християнських традицій паломництва в сучасній Білорусі ви-
значається потребою держави в плануванні послідовної внутрішньої конфесійної політики 
з урахуванням прав віруючих з метою досягнення гармонії в поліконфесійному білорусько-
му суспільстві.

Під час проведення літніх польових етнографічних експедицій у 2005 і 2006 роках 
досліджувалися сучасні християнські традиції поклоніння святим місцям у білорусів на 
прикладі піших паломництв католиків до костьолу в Будслав Мядельського району Мін-
ської області та православних віруючих у Жировицький Свято-Успенський чоловічий 
монастир у Слонімському районі. Вибір предметом дослідження цих маршрутів палом-
ництва не випадковий. Будслав і Жировичі характеризуються як загальнонаціональні 
святині, відомі в Білорусі й шановані віруючими різних християнських конфесій. Тому 
паломництво до них є найактивнішим. На підставі аналізу матеріалів, зібраних під час 
польових експедицій, передбачалося вирішити такі завдання: вивчити структуру та 
функції християнських традицій паломництва в білорусів, дослідити їхній вплив на ет-
нічні процеси (на самосвідомість населення Білорусі), виділити особливості поклоніння 
святиням у сучасний період. 

Перше після тривалої перерви масове паломництво віруючих до головної католиць-
кої святині Білорусі (чудотворного образа Божої Матері в костьолі в Будславі) відбулося 
1992 року. Відповідно до колишньої традиції пілігрими прибули до Будславської святині 
2 липня [2, с. 82]. З того часу паломництва в Будслав, приурочені до цієї дати, відбуваються 
щорічно. Слід зазначити, що 2 липня в календарі католиків Білорусі – це Торжество (свя-
то) Матері Божої Будславської [3, с. 10]. Активне розповсюдження культу ікони Матері Бо-
жої Будславської серед католиків Білорусі спостерігається із середини 1990-х років, зокре-
ма завдяки заходам католицької церкви. 2 липня 1996 року папський нунцій архієпископ 
Д. Грушевський виголосив послання Папи Римського Іоанна Павла II, у якому Мати Божу 
Будславську названо покровителькою всієї Білорусі [4, с. 57]. 2 липня 1998 року в Будславі 
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пройшла церемонія коронації чудотворної ікони, що свідчило про визнання її особливого 
статусу всією католицькою церквою [5, с. 406].

Піші паломництва в Будслав організовують багато католицьких парафій. Застосуван-
ня методу спостереження дозволило автору статті пройти маршрутом паломництва до Буд-
славської святині в складі групи віруючих Мінсько-Могильовської архідієцезії в 2005 і 2006 
роках. Паломництву передував етап підготовки. Інформацію про майбутнє паломництво 
в Будслав поширювали в костьолах. Керівники паломницької групи – ксьондзи – прийма-
ли від віруючих грошові внески (витрати на харчування) і роз’яснювали на організаційних 
зборах правила поведінки для паломників, нагадували про речі, які знадобляться в дорозі. 
Паломникам заборонено палити, розпивати спиртні напої, брати участь у заходах, що не 
стосуються паломництва, пропагувати антирелігійні погляди, аморально поводитися, ку-
патися у водоймищах [6, л. 2, 3]. Покаранням за подібні порушення є вигнання з палом-
ницької групи. У дорогу сучасний пілігрим-католик бере вервиці («ружанец»), молитовник, 
збірку паломницьких пісень («спеўнік пілігрыма»), спальний мішок, дощовик, змінний 
одяг, миску, ложку, кухоль [6, л. 2 зв.].

Паломництво католиків здійснювалося з 27 червня по 2 липня. Маршрут пілігримів 
проходив територією Мінського, Вілейського й Мядельського районів. На початку палом-
ництва для віруючих правили вранішню месу в кафедральному соборі Пресвятої Діви Марії 
в м. Мінську. У 2005 році з Мінська в Будслав вирушило 335 чоловік, у 2006 році – 422 [6, 
л. 3 зв., 30]. Більшість паломників – молоді люди віком від 15 до 25 років. Чоловіків у складі 
паломницьких груп було значно менше, аніж жінок. Серед паломників були батьки з ді-
тьми, брати й сестри. Варто зазначити, що в паломництві в Будслав, окрім католиків, брали 
участь прихильники православної та протестантської церков. Окрім білорусів, була група 
пілігримів-католиків із Санкт-Петербурга [6, л. 30].

У дорозі колона паломників рухалася в суворому порядку під контролем ксьондзів. Що-
дня перед виступом у дорогу віруючі проголошували молитву пілігрима до Матері Божої 
Будславської. Попереду колони несли хрест, біло-блакитний і біло-жовтий прапори (кольо-
ри Діви Марії та Папи Римського), скульптуру Пресвятої Діви [6, л. 3 зв., 6 зв.]. Кожна пара-
фія у складі паломницької групи виступала під своєю хоругвою. У дорозі віруючі молилися 
на вервицях (молитва Розарія має велике значення для католиків), прославляли співом під 
акомпанемент гітар і ударних інструментів Матір Божу Будславську, Ісуса Христа, Костьол 
Білорусі. Під час молитви Розарія зачитували вголос прохання («інтенції») паломників до 
Будславської Божої Матері (за померлих, про зцілення хворих, про вступ до вузу, щасли-
вий шлюб тощо) [6, л. 2 зв., 11]. Жінки-пілігрими з «Легіону Марії» (усесвітня організація 
мирян-католиків) роздавали мешканцям сіл, що зустрічали колону, образки Божої Матері 
Будславської й духовну літературу [6, л. 31]. 

1 липня, у день прибуття в Будслав, паломники здійснювали символічний хресний хід 
на згадку про муки Христа при сходженні на Голгофу. Декілька кілометрів вони несли в ру-
ках каміння (символ гріха), яке потім складали на одну купу (символ вівтаря). Звільнен-
ня від каміння означало очищення паломників від гріха, щоб до святині віруючі прийшли 
із чистою душею [6, л. 12, 13]. У Будславі паломники повзли на колінах до чудотворного 
образа від сходів костьолу. Перед іконою Божої Матері прийнято залишати грошові пожерт-
вування. Віруючі, які прибули в Будслав пішки або транспортними засобами, 1 і 2 липня 
приходили в костьол на богослужіння (меси), брали участь у процесії з копією чудотворної 
ікони Божої Матері Будславської, сповідалися, причащалися, купували духовну літературу, 
вервиці, свічки, натільні хрестики та ін. [6, л. 15–19]. 
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Відродження православної традиції паломництва до святих місць у Білорусі припало 
на початок 1990-х років. У 1991 році почав діяти центр «Білоруський паломник» при Бі-
лоруському екзархаті Російської православної церкви під керівництвом І. Котова, лікаря 
за освітою. Одним з головних завдань центру є організація піших паломництв до право-
славних святинь відповідно до давніх традицій білорусів. Паломники обов’язково несуть 
у дорозі хрести та ікони. Після повернення з паломництва образи ставлять у домашньому 
іконостасі. На їх зворотному боці роблять пам’ятні написи, за якими можна дізнатися, де 
побували й молилися віруючі. Представники центру «Білоруський паломник» організову-
ють і проводять паломництва не тільки на території Білорусі, але й у православні монас-
тирі Польщі, Литви. Щорічно відбувається піше паломництво в знаменитий Жировиць-
кий монастир, приурочене до 28 серпня – храмового свята на честь Успіння Пресвятої 
Богородиці [7, с. 6].

Щодо розгляду православної традиції пішого паломництва в сучасній Білорусі доречно 
навести матеріали польової експедиції, зібрані автором із 21 по 28 серпня 2006 року під 
час проходження з групою паломників маршруту (м. Гродно – Жировицький монастир) [6, 
л. 19–29].

Паломників налічувалося близько 40 чоловік, які в основному представляли православ-
ні приходи Мінська й Гродно. У паломництві в Жировичі брали участь православні Східної 
Польщі (9 чоловік) [6, л. 20]. Варто зауважити, що багато паломників мали досвід ходіння 
на прощу в Жировичі (два–три рази). Дехто ходив щорічно із середини 1990-х років. Окрім 
того, деякі віруючі брали участь у паломницьких поїздках по святих місцях Білорусі, Росії, 
Литви, Польщі. 

Більшість паломників – молоді люди 15–25 років. Найменш численна група – осо-
би пенсійного віку. У хресній ході більшість складали жінки. Серед паломників були 
близькі родичі: декілька сімейних пар, а також матерів з дочками, рідні сестри [6, 
л. 20]. Висувалися певні вимоги до одягу паломників. Для жінок: хустка, широка спід-
ниця, проста довга сукня або сарафан. Джинси, брюки або шорти недопустимі. Вимоги 
до одягу чоловіків менш суворі. Бажано, щоб тіло загалом було закрите. Щодо взуття 
як для жінок, так і для чоловіків побажання одне – воно має бути зручним, бажано роз-
ношеним [6, л. 21]. 

Сучасний православний паломник брав у дорогу такі предмети: рюкзак або сумку, до-
щовик (плащ або парасолька), спальний мішок, предмети гігієни, змінну білизну та одяг, 
запасне взуття, воду (сік, чай), православний молитвослов. Паломники в дорозі не готували 
їжу, посуд із собою не брали, за винятком кухля. Проте майже в кожного був невеликий на-
бір продуктів: свіжі помідори, огірки, яблука, груші, сухофрукти, горіхи, сушена риба. Що-
річне паломництво в Жировичі припадає на час Успенського посту (триває з 14 по 27 серп-
ня). Майже всі паломники постували під час походу [6, л. 21]. Зауважимо, що на маршруті 
було організовано підвезення речей. Люди йшли без нічого, маючи при собі в сумці або 
рюкзаку найнеобхідніше [6, л. 21]. 

Попереду хресної ходи несли хрести: три великі – попереду, декілька менших – у колоні. Дея-
кі паломники тримали в руках ікони. По черзі несли «скарбонку» – невеликий ящик для пожерт-
вувань. У місцях зупинок хресної ходи православні віруючі, які зустрічали паломників, вносили 
в «скарбонку» грошові пожертвування й записки з іменами рідних і близьких – «за здравіє» або 
«за упокій». Записки віруючих після закінчення паломництва зачитували в монастирі під час 
богослужінь. Пожертвування ділили таким чином: частину віддавали на потреби Жировицької 
обителі, частину – на потреби центру «Білоруський паломник» при екзархаті БПЦ [6, л. 21, 22]. 
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Паломникам у дорозі не рекомендовано голосно розмовляти. Правильна поведінка 
паломника – мовчання, читання акафістів (православним святим і особливо шанованим 
Церквою образам Божої Матері). Проходячи через населені пункти, півчі хресної ходи 
обов’язково співали: «Господи, помилуй!» [6, л. 22]. На ночівлю паломників, за традиціями 
прощі, приймали прихожани православних церков Гродненського, Мостовського, Зельвен-
ського, Волковиського, Слонімського районів. Жінок розміщували окремо від чоловіків. За-
звичай господарі пропонували прочанам помитися з дороги, пізню вечерю, а також сніда-
нок [6, л. 23].

Паломники, які приїхали й прийшли в Жировичі з різних місць Білорусі на престольне 
свято Успіння, шикувалися в чергу, щоб набрати води зі святого джерела (знаходиться в 
декількох кілометрах від монастирського комплексу). Черга стояла й біля купальні, куди 
групами заходили для обмивання жінки й чоловіки. Вважається, що вода святого джерела 
в Жировичах має цілющі властивості. Віруючі подавали милостиню убогим і хворим, які 
стояли біля монастирських воріт, молилися в Успенському соборі на всеношній і літургії, 
брали участь у хресній ході до Новоявленської церкви, подавали записки на акафіст або со-
рокоуст перед найбільшою святинею монастиря – чудотворною іконою Жировицької Божої 
Матері, жертвували гроші, сповідалися й причащалися [6, л. 27].

Таким чином, структуру християнських традицій паломництва в білорусів умовно слід 
розділити на чотири послідовні етапи: а) постановка мети й підготовка до паломництва; 
б) поведінка й ритуальні дії віруючих у дорозі до святого місця; в) поведінка й ритуальні 
дії паломників безпосередньо у святому місці; г) дії віруючих після здійснення паломни-
цтва. У сучасній Білорусі паломництво виконує такі функції: а) сакральну (звернення до 
вищих сил із проханнями про допомогу й заступництво); б) місіонерську (проповідування 
ідей і цінностей християнства); в) інтеграційну (зближення християнських конфесій у межах 
поширення ідеології екуменізму й шанування загальних святинь); г) соціонормативну (збе-
реження й передача новому поколінню досвіду, норм і правил поведінки під час паломни-
цтва). Особливістю сучасних традицій паломництва в Білорусі є активна участь молоді в по-
клонінні святиням. Якщо в епоху БРСР у деяких випадках особи середнього й старшого віку 
складали до 95 % від загальної кількості паломників, то на сьогодні в піших паломництвах 
більшість представлена молодими людьми віком від 15 до 25 років. Християнські традиції 
поклоніння святим місцям сприяють консолідації білоруської нації як суспільства з багатою 
духовною спадщиною, що володіє християнськими святинями, відомими далеко за межами 
Білорусі. 
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ВАЛЕНТИНА БЄЛЯВІНА 

КОСТЮМ	МІСЬКОГО	НАСЕЛЕННЯ	БІЛОРУСІ		
ДРУГОЇ	ПОЛОВИНИ	XIX	–	ПОЧАТКУ	ХХ	СТОЛІТТЯ

У артыкуле разгледжаны строі сацыяльна-саслоўных груп белорускага горада другой паловы XIX – 
пачатку ХХ ст., які дае нагляднае ўяўленне аб узроўні матэрыяльнай культуры і ладу жыцця гарадскога 
насельніцтва Беларусі дадзенага гістарачнага перыяду.

Касцюм на працягу стагоддзяў з’яўляўлся той часткай матерыяльной культуры беларусаў, якая візу-
альна выяўляла іх нацыянальнае своеасаблівасць. Цесна звязаны з прыродна-кліматычнымі ўмовамі, 
узроўнем развіцця прадукцыйных сіл грамадства, мастацкім стылем эпохі, інтэнсіўнасццю міграцыйных 
працэсаў і сувязей з суседнімі народамі, косцюм адлюстроўвае складаны шлях гістарачнага развіцця бела-
руского этнасу.

This article examines the clothes of different social-class groups from Belarusian cities of the late XIX – early ХХ 
century. This analysis provides evidence on the level of material culture and informs scholars of the way of life of the urban 
population of Belarus during the given historical period.

Друга половина XIX – початок ХХ ст. – період капіталістичної трансформації Біло-
русі, швидкого зростання міст і європеїзації способу життя їхніх жителів. На почат-
ку 1860-х років населення Білорусі складало 3359,1 тис. осіб, зокрема 350,8 тис. городян  
[8, с. 217]. До 1913 року міське населення зросло в 2,8 рази, склавши 983,3 тис. осіб [8, с. 217].

У цей період білоруські губернії вирізнялися насиченістю різних форм організації торгівлі 
(ярмарки, базари, лавки, магазини), які пропонували городянам широкий вибір усіляких імпорт-
них тканин, фурнітури й готових виробів. Постійний попит мали й вироби місцевого виробни-
цтва: сукна фабрик графа Потоцького, Камінського, Скірмунта, бавовняні та лляні тканини ло-
гойської фабрики графа Тишкевича. Значної популярності як серед покупців у Білорусі, так і за 
її межами набуло взуття мінських шевців [7, с. 150]. Якщо до початку 1860-х років на території 
Білорусі налічувалося 384 ярмарки, а в містах 5 654 лавки [6, с. 94, 117], то в середині 1890-х 
років у п’яти білоруських губерніях функціонувало вже понад 3 тис. ярмарків [4, с. 166, 167]. До 
1913 року щільність торгової мережі суттєво зросла. Діяло понад 55 тис. торгових підприємств, 
зокрема 4 497 магазинів і 23 960 лавок [9, с. 247]. Існувала також значна кількість людей, які про-
давали товари дрібними партіями.

Відміна кріпацтва й будівництво на території Білорусі мережі залізниць стимулювали 
зростання великих міст, таких як Мінськ, Гродно, Вітебськ, Могильов, Пінськ, Брест. Вод-
ночас більшість повітових міст і містечок, що опинилися поза річковими і залізничними 
магістралями, на початку ХХ ст. залишалися провінційними поселеннями з напівсільським 
способом життя.

У 1850-х роках територією Білорусі протягли телеграфні лінії, що зв’язали Петербург 
із Варшавою, Москвою та Києвом. Використання телеграфу дозволяло підприємцям швид-
ше орієнтуватися в світі моди, знаходити торгових партнерів, домовлятися про поставки 
модних товарів. Купецтво Білорусі, переважно єврейське, накопичило знання кон’юнктури 
ринку й споживацького попиту в повітах і губерніях, навчилося з великим мистецтвом ре-
кламувати товари й догоджати смакам різних соціальних груп. Крім того, представники за-
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безпечених верств городян мали змогу безпосередньо замовляти костюми або окремі  пред-
мети одягу в Петербурзі, Москві, Києві, Варшаві, Парижі та Лондоні. Навіть у невеликих 
провінційних містах молоді «паненкі» виписували бальні сукні, капелюшки й рукавички з 
Варшави [7, с. 47].

З другої половини XIX ст. починається серійне виробництво одягу. Сукні ще продовжу-
вали шити на замовлення конкретної клієнтки, але самі моделі почали створювати заздале-
гідь, рекламувати через журнали мод і викрійки, які видавали значними тиражами.

Завдяки зростанню ткацьких мануфактур і фабрик, зниженню вартості тканин, появі в 
продажу великих партій готових предметів одягу, навіть жителі невеликих міст і містечок 
почали активно переходити на європейський костюм.

Одяг населення великих міст Білорусі другої половини XIX – початку ХХ ст. був складним, 
соціально диференційованим явищем. Серед городян чітко розрізнявся костюм дворянства, 
представники якого обіймали вищі міські цивільні й військові посади; середніх верств (торгов-
ців, дрібних чиновників і службовців, різночинної інтелігенції); фабричних робітників і реміс-
ників; жителів міських околиць, що займалися сільським господарством; міської бідноти.

У побутовій дворянській культурі становість одягу була настільки важливим елемен-
том, що модний костюм, манера триматися, знання світського етикету відкривали двері 
віталень впливових дворянських будинків, сприяли успішній діловій кар’єрі. Проте просто 
зшитому за модою костюмові не надавалося великого значення, оскільки він свідчив тільки 
про матеріальні можливості власника. Цінувалося вміння його носити, знання відповіднос-
ті різних деталей костюма конкретним ситуаціям, правил поведінки, прийнятих у дворян-
ському середовищі. Світському етикету, умінню зі смаком і за модою вдягатися, танцям і 
музиці дворянських дітей навчали з раннього віку.

Розвиток костюма вищих верств міського населення Білорусі в досліджуваний період 
збігався із тенденціями високої загальноєвропейської моди, оскільки в своєму одязі вони 
намагалися наслідувати аристократичні кола Варшави та Петербурга, де існував диктат 
елітної моди Парижа й Лондона.

У жіночому гардеробі представниць вищих верств білоруського міста був одяг, який 
носили залежно від часу дня, сезону і призначення. Це ранкові костюми для дому; денні 
туалети для візитів і домашніх прийомів; костюми «деревенские» (дачні); дорожні костюми 
для поїздок, прогулянок та відвідин лавок; вишукані туалети для званих обідів, концертів, 
театру, які з додаванням коштовностей могли слугувати бальним вбранням.

Уранці не вдягали світлі сукні й лайкові рукавички, не робили складних зачісок і не за-
вивали волосся як на вечір.

Вибір ювелірних прикрас обмежувався суворими правилами й залежав від віку жінки та 
конкретних обставин. Носити діаманти вдень у середині – наприкінці XIX ст. навіть у найпро-
стішій оправі, вважалося поганим смаком. Тільки увечері надягали коштовні камені, перли 
й діаманти. Молодим дівчатам дозволялося носити прикраси з коралів, бірюзи, малахіту та 
іншого непрозорого каменю, а із золотих речей – тільки медальйон або хрестик на тонко-
му ланцюжку. Наявність перлів і діамантів вказувало про досягнення шлюбного віку. Дороге 
каміння, наприклад смарагди, рубіни, сапфіри та інші, використовували в туалетах тільки 
заміжні жінки. Вдень жінки носили мозаїчні брошки або камеї, сережки з напівкоштовного 
каміння, медальйон на ланцюжку, браслет. На урочисті заходи й на вулицю надягали білі або 
світлі лайкові рукавички. Немолоді жінки, а під час жалоби й молоді, носили чорні рукавички.

З середини XIX ст. у жіночому костюмі більшого значення почали надавати модному 
крою та якості тканин. Популярності набули тканини спокійних, приглушених тонів. В одя-
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зі та прикрасах панував диктат французької моди. Паризькі журнали мод, кожен випуск 
яких містив докладну інформацію описового характеру щодо костюмів на різні випадки, 
розповсюджували у великих білоруських містах.

Жіночу моду 1860-х років називають другим рококо, оскільки в цей час знову почали 
носити криноліни – спідниці на обручах, популярні у XVIII ст. Головним формоутворюваль-
ним елементом у цьому костюмі був корсет, що створював силует тонкої талії в поєднанні з 
пишною спідницею. Існувало декілька типів корсета, але найрозповсюдженішим на почат-
ку 1860-х років був французький, який шнурувався ззаду і тому його можна було затягнути 
досить сильно. Для створення вузької талії в корсет вставляли пластинки з китового вуса 
або металу із заданим вигином.

Без належних навиків у корсеті було важко дихати й сидіти, тому дівчаткам уже з 
п’ятирічного віку пов’язували талію тугим поясочком, а в десять–дванадцять років надягали 
легкі корсети. У шістнадцять–сімнадцять років, до свого першого виходу в світ, дівчата вже 
звикали туго шнуруватися. Корсет надягали на сорочку, як з гігієнічних міркувань, так і для 
того, щоб «кістки» корсета, що випадково прорвали обшивку, не поранили шкіру.

Пишність спідниці, що підкреслює вузькість талії, створювали легким металевим кар-
касом з обручів, винайденим у середині XIX ст. французьким придворним кутюр’є Фредері-
ком Вортом. Щоб одягнутися відповідно до моди, дівчині або жінці потрібна була допомога, 
оскільки самотужки неможливо затягнути корсет і натягнути на широкий каркас нижню, 
а потім верхню спідниці. Жорсткі корсети й неосяжної ширини спідниці на каркасі не до-
зволяли прийняти зручну позу, опустити руки уздовж тіла. Щоб сидіти, потрібні були стільці 
європейського зразка.

Верх і низ сукні не з’єднували, оскільки вузький затягнутий ліф і дуже пишна спідниця 
цього не дозволяли. На початку 1860-х років спідниці були дуже довгими й мали форму 
дзвона, поступово розширюючись від вузької талії донизу.

Дуже модними в 1860-х роках були рукава-«пагоды», завдовжки трохи нижче ліктя, які 
плавно розширювалися вниз від плеча. Під такі рукави вдягали пишні білі підрукавники 
з тонкої прозорої тканини («рукавчики»). Жінки, що належали до вищих верств городян, 
змінювали їх два–три рази на день.

Ліф денних суконь застібали на ґудзики до самої шиї й прикрашали спереду оборочка-
ми зі стрічок, шовковим шнуром, мереживом. Зазвичай денну сукню надягали на нижню 
білу блузу з тонкої тканини («шемизетку»), комірець якої викладали навколо шиї поверх 
сукні. Часто сукню для візитів і домашніх прийомів гостей доповнювали знімним мережив-
ним коміром, який заколювали біля шиї брошкою.

Спідниці прикрашали по подолу воланами, смугами тканини іншого кольору, шовко-
вим шнуром, стрічками в тон тканини. Багато заміжніх жінок носили на голові мереживні 
наколки. На плечі накидали тонкі вовняні східні шалі, модні ще з початку століття, або ме-
реживні мантильї.

Костюм для прогулянок складався з коротшої спідниці на невеликому криноліні, блузи й 
короткого жакетика-балеро із заокругленими пілочками й рукавами, розширеними від плеча 
до зап’ястка. Аби низ спідниці не псувався, його підшивали жорсткою ворсистою стрічкою.

Бальні туалети шили з декольте й короткими рукавами. Їх доповнювали парюрами з 
коштовних каменів, які включали сережки, брошки, браслети, шпильки для волосся.

Жіночий костюм першої половини 1860-х років із розширеними донизу рукавами й 
пишними підрукавниками, неосяжні спідниці-криноліни візуально обтяжували нижню час-
тину фігури, через що плечі здавалися вужчими, а талія тоншою.
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Верхній одяг представниць вищого міського стану в 1860-х роках складався з різно-
манітних накидок, рединготів, плащів, довгих і коротких шубок, манто з хутра морського 
котика, соболя, норки, які повторювали форму костюма з криноліном. Обов’язковим допо-
вненням до зимового комплексу вбрання була муфта із соболя, горностая, каракульчі або 
іншого цінного хутра, яка захищала руки від холоду.

Як легкий вуличний одяг використовували жакети, легкі курточки («казачинки») із не-
розрізними й розрізними рукавами, прикрашені спереду петлицями, мереживами, сутаж-
ним шовковим шнуром. У другій половині XIX ст. набув популярності новий вид верхнього 
одягу – пальто, що почало швидко витісняти з ужитку застарілі рединготи.

Зимовим головним убором городянок у 1860-х роках залишався капелюх-капор, який 
зав’язували під підборіддям стрічками. Улітку носили легкі шовкові й солом’яні капелюшки, 
мереживні наколки, шалі. Як кімнатний головний убір немолоді жінки носили чіпці у формі 
шапочки, яка облягала голову і яку зав’язували під підборіддям шовковими стрічками. Чіпці 
прикрашали мереживами, оборочками, застрочками.

Взуття представниць вищого дворянсько-чиновницького прошарку білоруських міст 
складалося з туфель, черевиків до щиколотки, чобітків, ботів і кімнатного взуття на неви-
сокому, стійкому підборі з усіченим, заокругленим або гострим носком. Туфлі на тонкій 
шкіряній підошві виготовляли із сап’яну, тонкої та м’якої цапиної шкіри, щільних шовко-
вих тканин різних кольорів, що поєднувалися з кольором вбрання; прикрашали пряжками, 
ґудзиками, вистрочуванням або ажурним пробивним орнаментом. У 1860–1865 роках до 
європейської моди увійшли туфлі-човники [5, с. 198].

За домашнє взуття правили шкіряні або туфлі з тканини без задника з відкритим або за-
критим носком, також на невисокому підборі, прикрашені вишивкою, хутром, мереживом. 
У холодну погоду, виходячи з будинку, взували високі чоботи, які щільно облягали ногу до 
половини гомілки. Вони мали стійкий, вигнутий назад підбор, заввишки приблизно 3 см і 
шнурування з внутрішньої сторони ноги. Взимку на звичне взуття надягали фетрові боти.

Середні верстви городянок модний силует костюма створювали за допомогою декількох 
накрохмалених нижніх спідниць, які надягали одна на одну. Їхній гардероб був значно мен-
шим і простішим. За викрійками та малюнками з модних журналів шили тільки святковий 
одяг, а в щоденному побуті керувалися в першу чергу вимогами зручності й практичності. 
Одну й ту саму святкову сукню часто одягали на всі урочисті й святкові заходи, обходячись 
двома святковими костюмами: літнім і зимовим. У зимовий час носили шуби з хутра зайця, 
кролика, білки, рудої лисиці, покриті зверху вовняною або шовковою тканиною зі знімним 
хутряним коміром із дорожчого хутра. Головні убори та взуття були такими самими, як і у 
вищих верств городян, але виготовляли їх із дешевших матеріалів і в спрощених варіантах.

Серед щоденного й святкового одягу міщанок християнського віросповідання були поши-
рені вільного крою кофти з досить широкою спідницею, зібраною на талії в зборки або складки, 
поділ якої прикрашали шовковими стрічками, воланами, мереживами. Оскільки матеріальне 
становище не дозволяло часто міняти наряди, серед небагатих городянок розповсюдився зви-
чай шити святкові сукні з рукавами до ліктя й довгими додатковими (які пристібалися) рукава-
ми, що давало можливість урізноманітнювати свій гардероб. Як обов’язкові елементи в костюмі 
міщан зберігалися чіпець, безрукавка, яка щільно облягала фігуру («гарсэт», «шнуроўка», «ка-
бат») і фартух, що зближувало їхній одяг із костюмом сільських жителів.

Населення невеликих містечок, як і жителі околиць великих міст, займалося городни-
цтвом і землеробством. Їхній жіночий костюм майже не відрізнявся від традиційного кос-
тюма селянок навколишніх сіл. Мешканки містечок носили свити з домотканого валяного 
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сукна, короткі курточки, приталеного або прямого крою («каптанікі»), а взимку – кожушки 
з овечої шкури («кажух», «паўшубак», «шуба», «казачынка»). Їх шили з дублених овчин, за-
барвлених у чорний, коричневий, охристий колір, з овчинним або лисячим коміром, опуш-
кою уздовж верхньої поли й понизу. Застібали кожушки на шкіряні плетені ґудзики. Голо-
вним убором слугувала в’язана вовняна хустка, яку пов’язували поверх легкої ситцевої або 
лляної. Старі жінки носили намітку.

Наприкінці 1860-х років у середовищі привілейованого стану криноліни вийшли з 
моди. Почав формуватися новий силует жіночого костюма, в якому спідницю, пряму спере-
ду, збирали пишними, м’якими складками ззаду. У 1870 році до жіночої європейської моди 
увійшов турнюр – невелика ватяна подушечка, ажурний металевий валик або валик із силь-
но накрохмаленої тканини, який кріпили ззаду до нижнього краю корсета, надаючи костю-
мові нового пишного силуету. Сильно затягнутий корсетом стан жінки з підкладеним ззаду 
турнюром сформував S-подібний силует жіночої фігури.

Новий крій костюма спричинив зміну зачіски – завите волосся почали зачісувати на по-
тилиці догори, укладаючи локони зверху голови. Маленькі капелюшки рясно прикрашали 
пір’ям, штучними квітками, мереживом. Підбори взуття стали вищими. Вони вигиналися 
ззаду та з внутрішньої сторони. Такої форми підбори дістали назву «французькі». Чобітки, як 
і раніше, щільно облягали ногу й залишалися заввишки до середини гомілки, але їх почали 
шнурувати спереду або застібати на ґудзики із зовнішньої сторони ноги.

Найпопулярнішим верхнім одягом у 1870-х роках стали ротонди, що одержали назву від 
круглої садової альтанки. Це були довгі, до землі, прямого крою накидки без рукавів із проріза-
ми для рук. Літні ротонди шили із шовкових тканин із невеликим стоячим комірцем, а зимові 
підшивали хутром і доповнювали великим коміром із хутра чорно-бурої лисиці, песця, соболя.

Модним легким вуличним одягом були короткі мереживні й шовкові накидки без рука-
вів – тальми, які під горлом застібали брошкою або зав’язували на бант стрічками. Набули 
поширення легкі жакети, що облягали фігуру, завдовжки до половини стегна з глибоким 
клиноподібним вирізом, що відкривав перед сукні. Їх шили із шалевим коміром і застібали 
на талії на один–два ґудзики.

Через декілька років турнюр вийшов із моди, але спідницю продовжували драпірувати 
ззаду в глибокі м’які складки. Такий силует костюма, що візуально додавав фігурі зросту, осо-
бливого ефекту набув у створеному Ф. Вортом новому типі суцільнокроєної сукні «принцес» 
(«princesse»), яка щільно облягала фігуру й закінчувалася коротким шлейфом, що розстилав-
ся по підлозі у вигляді віяла. Крій «принцес», що не виходив з моди до початку ХХ ст., мав ба-
гато варіантів, його використовували в численних фасонах суконь. 

На початку 1880-х років у жіночу моду вищих станів міст Білорусі з європейської моди 
знову ввійшов винахід французьких кутюр’є – турнюр нової модифікації, який був значно 
більшого розміру, ніж у 1870-х роках. Він горизонтально виступав ззаду й разом із низько 
опущеною, затягнутою в тугий корсет талією потворно деформував жіночу фігуру. Довжина 
спідниці в такому костюмі стала дещо коротшою, з-під неї було видно носки туфель. При 
цьому спідницю спереду драпірували м’якими поперечними складками за допомогою до-
даткового полотнища.

Крій жакетів і пальт у 1870–1880-х роках залежав від турнюра. Улюбленим верхнім корот-
ким одягом у це десятиліття став доломан – коротке пальто, щедро розшите накладним орна-
ментом із шовкового сутажу того самого кольору, що й тканина доломана, щоб орнамент тільки 
рельєфно виділявся на її поверхні. Доломан міг мати зібрану в складки баску над турнюром. 
Дівчата турнюр не носили, це була ознака костюма тільки заміжніх жінок.
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Головні убори 1880-х років були невеликих розмірів, власне були модифікацією чоловічих 
капелюхів, щедро прикрашених пір’ям, штучними квітками, стрічками.

У першій половині 1890-х років у костюм заможних городянок Білорусі ввійшли вели-
чезної ширини рукава-«гичот» у формі кулі від плеча до ліктя й вузькі, щільно облягаючі 
руку від ліктя до зап’ястка. Талію, як і раніше, туго затягували в корсет, а довга без складок 
спідниця облягала стегна й плавно розширювалася донизу.

Наприкінці століття пишні рукави суконь і верхнього одягу почали робити меншими в 
об’ємі. Їх шили вузькими біля зап’ястка, а потім плавно розширювали до плеча й там при-
збирували. Згодом вони повністю стали вузькими. Велику роль у жіночому гардеробі на межі 
сторіч відігравали різноманітні блузи із шовку, мусліну, батисту. Пряма або розширена до-
низу довга спідниця в поєднанні зі світлою, прикрашеною мереживами й вишивкою блузою 
стали найпопулярнішим вбранням. До високих стоячих або стояче-відкладних комірів блуз 
пристібали брошки з коштовних або напівкоштовних різьблених каменів. Носили також ме-
дальйони, низки з перлів, маленького розміру годинники на довгому золотому ланцюжку.

Гардероб жінки міських верхів і на початку ХХ ст. складався з великої кількості суконь, 
жакетів, костюмів, блуз і спідниць, які утворювали ранкові туалети, туалети для візитів, до-
машніх прийомів, подорожей, святкові наряди для театру, балу тощо.

Відповідно до європейської моди, в їхньому вбранні дедалі яскравіше почали проявляти-
ся естетичні риси художнього стилю модерну, що надавали йому особливої витонченості та 
елегантності. У силуеті такого костюма за допомогою довгого корсета струнка фігура жінки 
зберігала S-подібний вигин. Блузи й сукні цього періоду робили з невеликим напуском над 
широким поясом, прикрашеним пряжкою художньої роботи. Довгі сукні, що облягали фігуру, 
доповнювали боа з пухнастого хутра або зі страусового пір’я. Лінію талії в сукнях 1904–1905 
років дещо опустили й підкреслили викрійним поясом зі шніпом.

Костюм представниць середніх верств міських жителів також відповідав актуальній єв-
ропейській моді. Сукні виготовляли за викрійками з модних журналів. Щоденні сукні шили 
з вовняних, напіввовняних і бавовняних тканин темного кольору з високим стоячим комі-
ром. Вони мали широкі від плеча до ліктя рукави, призбирані біля плеча й довгі вузькі ман-
жети (рукави-гигот), довгу спідницю, що облягала стегна й трохи розширювалося донизу. 
Домашні сукні майже не прикрашали. Сукні для вулиці та візитів обробляли рельєфним ви-
строчуванням, вишивкою, вузькими стрічками, сутажем, оборками, воланами. Із шовкових 
тканин шили тільки вечірні наряди, туалети для парадних обідів, театру, міського балу.

Міщанський костюм був простішим, але в святковому костюмі прагнули наслідувати 
дружин міської інтелігенції та чиновників. Вони також носили білі блузи, спідниці й сукні 
модного силуету, парасольки, ридикюлі.

Значну групу міського населення складала прислуга, що безпосередньо обслуговувала госпо-
дарство заможних городян. До неї входили няньки, прачки, куховарки, покоївки та ін. У 1887 році 
після відміни закону, що забороняв євреям наймати прислугу з числа осіб християнського вірос-
повідання, чисельність міської прислуги зросла. Мігранти із села швидко сприймали зовнішню 
міську культуру й через декілька років майже не відрізнялися за костюмом від міщан.

На європейське міське вбрання активно переходили навіть мешканці невеликих міст і 
містечок Білорусі. У 1890 році у відповіді на анкету Товариства любителів природознавства, 
антропології та етнографії кореспондент із містечка Дрібін Чаусського повіту Могильов-
ської губернії писав, що жителі містечка шили свій одяг вже з фабричних тканин: ситцю, са-
тину, вовняних тканин. Вплив міського європейського костюма на одяг місцевих мешканок 
виявлявся в розповсюдженні рукавичок, парасольок, в крої та обробці суконь [2, л. 5-зв].
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У першому десятилітті ХХ ст. французький кутюр’є Поль Пуаре створив колекцію жіночих 
костюмів без корсета, що в черговий раз змінило силует жіночої фігури. Приблизно напри-
кінці першого десятиліття ХХ ст. в міста Білорусі з Європи прийшла мода на східний стиль у 
костюмі. Цей стиль характеризується вузькою спідницею, вільного крою ліфом і рукавами, 
які викроєні «японкою». Святкові й бальні сукні на початку ХХ ст. шили з великим декольте, 
вузькою спідницею, яка розширювалася від колін вниз. Вони вирізнялися багатством декора-
тивної обробки: мереживом, аплікацією, плісируванням тощо.

Чоловіки з міських верхів, як і жінки, були обмежені безліччю умовностей, що безпосе-
редньо впливали на вибір костюма для кожного часу дня та події, для чого доводилося пере-
вдягатися іноді кілька разів на день. У дворянсько-чиновницьких колах великих міст незна-
ння або недотримання світської «пристойності», незручність і незграбність, костюм, що не 
відповідав події, заважали службовій кар’єрі, часто розбивали надії на щасливе майбутнє.

Якщо в жіночій моді закони диктував Париж, то у сфері чоловічого одягу, включаючи 
тканини й аксесуари, репутація головного арбітра належала вже Англії. Чоловіки остаточно 
перейшли на особливі («чоловічі»), найчастіше вовняні тканини. У сорочках до 1860-х років, 
зникли волани, рюші, вишивка, перед став рівним, накрохмаленим. Особливо сильно крох-
малили комір і манжети. В урочистих випадках і для візитів надягали сорочки з високим стоя-
чим коміром, подвійними манжетами й дорогими запонками. У звичний час носили сорочки 
зі зручнішим відкладним коміром. Навколо шиї пов’язували невеликим бантом чорну шов-
кову краватку стрічкового типу. Тижневий запас сорочок і краваток представника вищого 
міського стану складав 20 сорочок і 30 краваток.

За одягом можна було визначити не тільки соціальний статус чоловіка, але часто і його 
професійні заняття, оскільки мундири носили не тільки військові, але й чиновники різних 
урядових установ, пошти, вчителі гімназій, студенти.

На звані обіди, бали, в театр і на офіційні святкування, де пані бували в сукнях із декольте, 
чоловіки повинні були вдягатися у фрак і білу краватку, білі лайкові або шовкові рукавички.

Для офіційних візитів і вечірніх урочистих подій обов’язковим головним убором слугував 
високий шовковий циліндр. У звичний час носили м’які фетрові капелюхи темних кольорів, а 
влітку в 1850–1860-х роках вважався модним солом’яний капелюх із плоскою тулією й широ-
кими прямими полями [10, с. 384, 385]. Молодь носила кашкети різних модифікацій.

Вирушаючи в гості або з візитом, прийнято було надягати замість фрака сюртук. Людина, 
що прийшла з візитом, залишала в передпокої кашне, пальто, парасольку, тростину і входила 
до вітальні з циліндром у руці. Під час візиту прийнято було знімати рукавичку тільки з однієї 
руки. Якщо з якоїсь причини візитер повинен був мати руки вільними, то ставив циліндр на 
стілець або крісло. Перед виходом із будинку він неодмінно надягав рукавички, оскільки вва-
жалося непристойним вийти без рукавичок із будинку, в який входив у рукавичках.

Представницький костюм зазвичай складався з білої сорочки, чорного сюртука, світлих 
брюк і жилета з тканин, що гармоніювали між собою, хоча були поширені смугасті й кліт-
часті двобортні жилети з вовняної шотландки.

Брюки сучасного фігурного крою без вставок між штанинами в містах Білорусі почали 
використовувати в середині XIX ст. Носили їх навипуск поверх туфель або черевиків, пояс і 
ширіньку застібали на ґудзики. У брюках тоді ще не запрасовували складки, тому штанини 
мали трубчасту форму й дещо розширювалися донизу на щиколотках. На зовнішніх бічних 
швах їх зазвичай обробляли чорною шовковою тасьмою.

Крій сюртуків у 1860-х роках мав прямий, трохи приталений силует. Їх шили одноборт-
ними, із невеликими заокругленими лацканами. Сюртуки літніх людей були завдовжки до 
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коліна, а в молодих коротшими. Спинку кроїли з чотирьох деталей зі швом у центрі, завдяки 
чому досягалося максимальне полегшення фігури.

Сюртук, який використовували як легкий демісезонний одяг, називався рединготом. 
Його шили зі щільної вовняної тканини чорного або іншого темного кольору з обробкою 
країв коміра, лацканів і полів шовковою тасьмою. 

Наприкінці 1860-х років молоді люди почали замінювати сюртук однобортним піджаком із 
короткими заокругленими полами, високою застібкою та прорізною кишенею на лівій пілочці. 
Краї невеликого коміра, лацканів і подолок зазвичай були облямовані шовковим кантом. Таким 
самим кантом обробляли й фальшиві манжети рукавів. Незабаром такий піджак став складо-
вою костюма, до якого також входили брюки, жилет і піджак, зшиті з однієї тканини. 

Взуттям слугували туфлі або черевики на резинках без шнурування, обов’язково чор-
ного кольору. Вони мали прямий невисокий каблук, завужений носок і тонку підошву. 
Обов’язковими доповненнями до костюма були годинник на золотому або срібному лан-
цюжку в жилетній кишені та білі з тонкої лайки рукавички.

Чоловіки не знімали білих рукавичок на балах і ніколи без них не танцювали. Вони 
слугували показником нефізичної праці чоловіка, його інтелігентності й світськості. Було 
вкрай непристойним прийти на урочистий захід, візит до начальства, до театру або на кон-
церт у рукавичках, що мають заношений вигляд. Тому їх берегли, намагалися не забруд-
нити, зберігали в спеціальних шкатулках. До початку Жовтневої революції білі рукавички 
були обов’язковою деталлю весільного костюма не тільки верхнього соціального прошарку 
міських жителів, але й у середовищі інтелігенції, дрібних чиновників, службовців.

З другої половини XIX ст. найрозповсюдженішим верхнім одягом городян стало паль-
то, крій якого змінювався відповідно до європейської моди. Носили також однобортні або 
двобортні куртки. Зимовим одягом слугували довгі, прямого крою лисячі та єнотові шуби 
з величезними шалевими комірами з хутра бобра або видри, покриті вовняною тканиною 
темного кольору. Головним убором була невисока кругла шапка з того самого хутра, що й 
комір. У дорогу вдягали важку ведмедячу шубу.

Костюм середніх верств міських жителів (різночинної інтелігенції, урядовців середнього й 
нижчого рангу, банківських службовців та ін.) в основному відповідав європейській моді, але 
шили його місцеві ремісники-кравці з тканин вітчизняного виробництва. Аксесуари (годинни-
ки, краватки, запонки, тростини, портсигари) також виготовляли з дешевших матеріалів.

Більшість населення білоруських міст складали міщани. Вони мали своє міщанське 
управління, що слідкувало за виплатою податків і виконанням рекрутської повинності. 
Основну масу міщан становили євреї, які займалися головним чином торгівлею й дрібними 
ремеслами. Міщани-християни мали свої будинки з однією–двома кімнатами, займалися 
ремеслами, землеробством, городництвом. Значна частина з них працювала на фабриках і 
у великих майстернях, на залізниці, складаючи основну масу чорноробів і поденників.

У своєму одязі, особливо святковому, міщани намагалися наслідувати костюм замож-
них верств городян, хоча й у скороченому, дешевому варіанті, обмеженому недоліком мате-
ріальних засобів, низькою кваліфікацією кравців.

У другій половині 1850-х років, за свідченням П. Шпилевського, костюм міщан у містах 
Мінської губернії складався з довгого сірого каптана з відкладним коміром і фалдами в та-
лії, шапки з козирком і мазаних чобіт [7, с. 59]. У Гродненській губернії міщани в цей час 
носили капоти або сюртуки із сірого або синього сукна, які обробляли білою тасьмою [3, 
с. 816–818]. Особливою строкатістю й невідповідністю моді вирізнявся одяг дрібної шляхти, 
яка з’їжджалася в міста на великі ярмарки.
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Розвиток промисловості й капіталістичних відносин викликали зміну й спрощення костю-
ма. Загального поширення набув костюм з піджаком. Його крій був продиктований зручністю 
й пристосованістю до умов інтенсивного життя буржуазного міста. Костюм перестав обмеж-
увати рухи, але набув мішкуватого вигляду, став нівелювати індивідуальні особливості фігури. 
Фрак перетворився на парадний одяг, маркер належності до аристократичного суспільства.

З 1870-х років серед вищих верств городян набуває поширення «галстук-самовяз», схожий 
на сучасний, згодом до моди увійшла краватка-метелик у формі бантика, який носили з фра-
ком, смокінгом, святковим костюмом. Наприкінці XIX ст. улюбленим типом краватки широких 
верств городян стала краватка-регата – різновид «галстука-самовяза», вузол якого зав’язаний 
при фабричному виготовленні. Представники міських верхів і урядовці вищого рангу ніколи 
його не носили, вважаючи предметом низького художнього смаку.

З часом відмінності в костюмі аристократичного прошарку й середніх верств городян 
почали поступово зводитися до різниці в якості матеріалу одягу, майстерності кравця, ху-
дожній цінності аксесуарів (запонок, ланцюжка для годинника тощо). Необхідним доповне-
нням до міського європейського костюма й показниками соціального становища чоловіка 
були тростина й капелюх. Тростини виготовляли з цінних порід дерева, прикрашали різьб-
ленням, металевими накладками, золотими монограмами. Набалдашники робили з позо-
лочених металів, срібла, бронзи, слонової кістки.

У 1870–1880-х роках сформувався комплекс вбрання міських робітників. Він відрізняв-
ся від одягу заможних городян низькою якістю тканин і відсутністю в ньому елементів із 
білої та світлої тканини. Щоденний костюм робітників складався з темної сорочки-косо-
воротки зі стоячим коміром на два ґудзики, брюк із «чертокожи» або парусини влітку та з 
дешевого сукна або бумазеї взимку, заправлених в юхтові чоботи. Літнім головним убором 
був картуз із лакованим твердим козирком, а зимовим – шапка з круглим дном, шапка-ву-
шанка з кролика або овчини. Верхнім одягом слугували куртки прямого крою із вовняних 
тканин на ваті або клоччі, а взимку кожухи, кожушки з овчин. Вбрання міської прислуги 
(сторожів, конюхів, кучерів, двірників, опалювачів та ін.) поєднувало в собі риси міщан-
ського костюма й костюма робітників. Деякі носили формений одяг.

Наприкінці XIX ст. до моди городян увійшли практичні сорочки з пристібною маниш-
кою та знімними манжетами й коміром, які дозволяли міняти деталі, що забруднилися. 
Вони швидко набули широкої популярності в середовищі небагатих урядовців, службовців, 
студентів, інтелігенції. На свята їх носили й міські робітники.

Наприкінці XIX ст. у чоловічій моді привілейованого стану розповсюдився смокінг – святко-
вий костюм чорного кольору з однобортним або двобортним піджаком. Особливістю піджака 
смокінга є відкриті груди й довгі шалеві лацкани, обшиті шовком. Фрак перетворився на парад-
ний одяг тільки аристократичного прошарку городян і сценічний одяг музикантів та акторів.

Найпоширенішим верхнім одягом городян стали пальта різноманітного крою, іноді з потай-
ною застібкою. Зимові пальта шили на ватяній або вовняній підкладці, з коміром із хутра бобра, 
видри, морського котика, каракулю. З такого самого хутра робили зимові невисокі круглої форми 
шапки, шапки типу папахи й «пиріжка» з втисненим верхом, різного крою шапки-вушанки.

Аж до Першої світової війни чоловіки носили взуття тільки чорного кольору. Пред-
ставники вищого стану, урядовці та інтелігенція носили туфлі й черевики, а серед широких 
верств городян були поширені хромові та юхтові чоботи.

Таким чином, кожна соціально-станова група городян мала свої специфічні особливос-
ті у вбранні. Костюм верхів міського населення вирізнявся відповідністю елітній європей-
ській моді, цінністю тканин, бездоганністю аксесуарів, якістю полотна сорочки, модним 
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головним убором. Зазвичай такі костюми та аксесуари до них виписували з-за кордону або 
купували у великих магазинах, іноді замовляли з дорогих імпортних тканин відомим крав-
цям за зразками новітніх модних журналів.

Костюм середніх верств міських жителів також відповідав європейській моді, але в 
дещо спрощеному варіанті. Його шили місцеві ремісники-кравці з тканин вітчизняного 
виробництва.

Міщанський костюм орієнтувався на костюм середніх верств городян, але відрізнявся 
від нього не фасоном, а використанням деталей старого одягу, часто невдалим поєднанням 
тканин і кольорів, традиційними уявленнями про красу й пристойність.

Костюм міських робітників і бідноти складався з практичних, але мало відповідних 
євро пейській моді форм і типів одягу. У щоденному варіанті він не містив білих і світлих 
деталей, не реагував на зміни та віяння моди.
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ІРИНА КАЛАЧОВА

МІСЬКА	СІМ’Я	БІЛОРУСІВ		
В	ОСТАННІЙ	ТРЕТИНІ	XX	–	НА	ПОЧАТКУ	XXI	СТОЛІТТЯ:	

ТРАДИЦІЇ	ТА	ІННОВАЦІЇ

У артыкуле разглядаецца тэарэтыка-метадалагічная канцэпцыя дынамікі этнакультурных працэсаў у 
гарадской сям’і беларусаў, даследуецца механізм пераемнасці традыцый, паказваюцца ступені 
мадэрнізаванасці гарадской сям’і беларусаў.

This article discusses theoretic and methodological concepts of the dynamics of ethnocultural processes in the 
urban family of Belarusians. The mechanism of succession of traditions is analyzed, as well as the degree of 
modernization of the Belarusian urban family.
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Повноцінне гармонійне функціонування сім’ї як значущого соціального та етно культурного 
інституту на сучасному етапі перебуває в центрі уваги білоруського суспільства. І це не випад-
ково, адже сім’я – це основне джерело відтворення нації, осередок збереження багатих традицій 
міжпоколіннєвих стосунків білорусів, системи спорідненості та духовної близькості, транслятор 
національної спадщини і вічних духовних цінностей. Моральні засади сім’ї та її матеріальне 
становище, мікроклімат у ній, її добробут і духовні ідеали помітно впливають на соціально-еко-
номічний і культурний розвиток країни, формують основу стабільності в майбутньому.

Сім’я, діти, родинні традиції, збереження спадкоємності між поколіннями – пріори-
тетні напрями державної соціальної політики в Республіці Білорусь. Головний з них сто-
совно сім’ї – створення умов для гармонійного її розвитку, сприяння зміцненню і розкрит-
тю її потенціалу. 

Динаміка етнокультурних процесів у білоруській сім’ї в період останньої третини ХХ – почат-
ку ХХІ ст. була нестабільною. Їх розвиток був зумовлений соціально-економічним, суспільно-по-
літичним, духовним та культурним життям Білорусі у зазначений період. Якщо 50–60-ті роки 
ХХ ст. характеризувалися значними досягненнями в реформуванні економічної системи кра-
їни, що позначалося на добробуті сім’ї, укладі її життя, то в 70–80-х роках темпи соціально-
економічного розвитку поступово почали знижуватися. Це впливало на соціальні показни-
ки розвитку сім’ї, її витривалість. Помітний вплив на зміни в сімейних структурах справила 
перебудова суспільного життя, яка відбулася в 90-х роках ХХ ст. Саме події 90-х років ХХ ст. 
вплинули на подальшу долю республік колишнього Радянського Союзу.

Нового витка розвитку набули етнокультурні процеси в сім’ї. Якщо до перебудови статистичні 
дані про становище сім’ї в засобах масової інформації подавали як невідповідні її реальному ста-
ну, то «відкриття» начебто покращеного становища сім’ї в кінці ХХ ст. спровокувало «вибух» нега-
тивної інформації про її стан. Для широкої громадськості стали доступними дані, які свідчили про 
глибокі негативні явища в сім’ї, такі як неповнота і небагатодітність, постійне зростання кількості 
розлучень, сирітство дітей за живих батьків, пияцтво батьків, самотність, бідність, високий рівень 
злочинності серед підлітків тощо. Відзначалося, що в сім’ї відбулися докорінні зміни в ціннісних 
орієнтирах, її базових структурах, функціях, типах, збереженні спадкоємних зв’язків між родина-
ми, родами, поколіннями. Найбільш соціально-згубним явищем було визнано соціальне сирітство, 
коли за наявності батьків діти змушені виховуватися в школах-інтернатах. Виявлено поширеність 
таких форм сім’ї та шлюбно-сімейних відносин, як громадянські шлюби, шлюби «вихідного дня», 
неповні (материнські) сім’ї, свояцькі сім’ї, сім’ї з обмеженням батьківських ролей та ін.

Відбулися структурно-функціональні й типологічні зміни в сім’ї. Найбільш чутливі з них 
відзначено в репродуктивній, господарсько-економічній, комунікаційній, рекреативній, ре-
гулятивній та виховній функціях сім’ї.

Трансформації функцій пов’язані зі змінами в укладі життя родини, її побуту, цінностей. 
Більшість сучасних білоруських сімей – це міське населення. На 1 січня 2008 року в респуб-
ліці налічувалося 206 міст і селищ міського типу, у яких проживало 7 млн 108,1 тис. осіб, що 
становить майже 70 % від усієї кількості мешканців [1].

Можна відзначити, що наприкінці ХХ ст. відбулося остаточне руйнування цінностей ра-
дянської системи, втрата моральних ідеалів, які об’єднували радянські сім’ї. Цей період було 
проголошено «кризою» родини і сімейних цінностей.

Таким чином, зміни, що відбулися в суспільному розвитку, вплинули на традиційні засади 
формування і функціонування сім’ї та шлюбу білорусів. Сьогоднішня білоруська сім’я належить 
до міського населення країни – це помітний фактор її функціонування і життєдіяльності. Тому 
вивчення побутування та збереження традиційної родинно-побутової культури в умовах багато-
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національного полікультурного міського середовища вимагає наукового аналізу, виявлення 
ступеня модерності сучасної сім’ї, змін, що відбулися в структурі етнокультурних процесів.

Для висвітлення цих питань ми застосували такі методи дослідження, як порівняль-
ний аналіз процесів еволюції сім’ї та шлюбу в Білорусі в контексті слов’янських і європей-
ських тенденцій; історична реконструкція; польові дослідження; усна історія; опитування 
(інтерв’ю); анкетування (етносоціологічне дослідження); спостереження.

Важливим методом дослідження проблеми етнокультурного розвитку білоруської сім’ї в 
місті стали етносоціологічні опитування, проведені в 1992–1994 роках у м. Мінську (опитано 
1098 батьків та їхніх дітей, серед них 767 дорослих, 331 дитина) і в 2007 році (опитано 800 
сімей із 30 міст – з Мінська, обласних, середніх і малих міст Білорусі) [2, с. 1130–1500]. У Мін-
ську було опитано 191 особу (23,9 %), в обласних містах (Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, 
Могильові) – 208 осіб (26 %), у середніх містах (Барановичах, Полоцьку, Мозирі, Ліді, Солі-
горську, Молодечному, Бобруйську) – 190 осіб (23,8 %), у малих містах (Іванові, Кам’янці, 
Жабинці, Докшицях, Толочині, Вєтці, Хойниках, Буді-Кошелеві, Великій Берестовиці, Скідялі, 
Березині, Слуцьку, Жодині, Червні, Клецьку, Мстиславлі, Черикові) – 211 осіб (26,4 %).

Дослідження ґрунтуються на таких джерелах: матеріали архіву Інституту мистецтвознав-
ства, етнографії та фольклору НАН Білорусі, матеріали архіву ЗАГСу м. Мінська; статистичні 
дані, почерпнуті зі збірників Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь, відді-
лів статистики Міністерств і відомств – освіти, соціального захисту та праці, Центру правової 
інформації Республіки Білорусь, дані перепису населення, а також засобів масової інформації 
(газети «Звязда», «Аргументы і факты», журнали «Сям’я», «Беларуская думка», «Сацыялогія», 
передачі Білоруського телебачення «Лад» та ін.); законодавчі документи Республіки Білорусь 
і Республіканська програма – «Кодекс про сім’ю і шлюб Республіки Білорусь», Президентська 
програма «Діти Білорусі», «Національна програма демографічної безпеки Республіки Біло-
русь», Республіканська програма «Молодь Білорусі». У дослідженні використано результати 
опитування білоруських сімей із таких міст, як Мінськ, Новогрудок, Гродно, Гомель, Орша, Ре-
чиця, Могильов, Полоцьк, Новополоцьк, Вітебськ, Горки, Калинковичі, Пінськ (опитано 100 
сімей протягом 2000–2006 рр.); результати опитування фахівців системи професійно-техніч-
ної та вищої освіти, учнівської і студентської молоді тощо [3, с. 1108–1112; 7, с. 5–10].

Дослідження етнокультурних процесів білоруської сім’ї побудоване на теоретико-методо-
логічних концепціях: теорії еволюції, теорії модернізації, теорії цінностей і теорії полікуль-
турності. Основні ідеї, які були осмислені в межах цих теорій, покладено в основу наукового 
аналізу стану етнокультурних процесів сім’ї. Експлікація змісту понять «етнос», «культура», 
«сім’я» в контексті дослідження історіографії проблеми сім’ї та шлюбу в роботах вітчизняних 
та зарубіжних етнологів дала можливість пояснити сутність етнокультурних процесів, ви-
явити їхню структуру, визначити специфіку функціонування білоруської сім’ї в умовах міста. 
У результаті розробленої методології наукового дослідження зафіксовано зміни в матеріаль-
ній, духовній та соціальній культурі білоруської сім’ї, виявлені в її побуті; структурно-функціо-
нальні і типологічні зміни; зміни в шлюбно-сімейних стосунках; зміни в суспільній і родинно-
побутовій обрядовості; зміни в системі споріднено-свояцьких відносин, традиціях виховання 
та етики [4; 5; 6, с. 61–65; 7; 8, с. 265–271; 9, с. 294–305; 10, с. 110–133; 12; 13].

Таким чином, з’ясовано, що трансформації в укладі життя населення Білорусі впливають 
на функціонування сучасних етнокультурних процесів у сім’ї. Більшість білорусів нинішнього 
покоління належить до городян, уклад життя яких відрізняється помітними змінами в побуті 
й традиціях. Нові обставини в способі життя впливають на життєві засади сім’ї, її підвалини, 
ідеали, уявлення, мислення, що зумовлює становлення нової системи родинних цінностей.
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Зміни визначають нові тенденції у функціонуванні сім’ї, її формах, структурі і шлюбно-сі-
мейних відносинах, функціях, типології, складі. Якщо колись традиційна сім’я була нерозділе-
ною (зі спільним проживанням кількох поколінь і веденням спільного господарства), то сучасні 
родини – це зазвичай двопоколіннєві сім’ї з ядром – мати, батько, діти. У досліджуваний пері-
од – остання третина ХХ – початок ХХІ ст. – процеси переходу від багатодітної до малодітної сім’ї 
відбувалися поступово, громадська думка недостатньо здатна була стримувати ці явища. По-
мічено, що в Білорусі, як і в країнах Європи, процеси нуклеаризації сім’ї стали стійким явищем 
у період 60–70-х років ХХ ст., коли почалися масові міграції молоді із сіл у міста.

Сім’я як стійкий етносоціальний інститут виконує важливі для її життєздатності функції, 
а саме: репродуктивну – народження дітей; екзистенціальну – догляд та матеріальне забез-
печення дітей; функцію соціалізації або виховну. Достатньої стійкості і побутування набули і 
неспецифічні функції, серед яких: функція передавання в спадок майна від одного покоління 
до іншого, функція забезпечення позитивного психологічного мікроклімату, функція комуні-
кації і соціальних відносин тощо. Окреслимо деякі тенденції у функціонуванні сім’ї.

Найважливішою функцією сім’ї є репродуктивна. На рубежі ХХ–XXI ст. серед білорусь-
ких городян переважали нуклеарні сім’ї. Здебільшого це були двопоколіннєві родини, які 
складалися з 4–5 осіб разом із 2–3 дітьми. Кожна четверта сім’я була трипоколіннєвою і 
майже кожна третя – багатодітною. Протягом ХХ ст. спостережено таку тенденцію в серед-
ніх розмірах міської родини: 1939 рік – 3,7 особи; 1959 – 3,5; 1970 – 3,5; 1979 – 3,3.

Наприкінці ХХ ст. ситуація змінилася. За даними перепису 1999 року, у більшості сімей 
виховували лише одну дитину, двох – у 32 % від загальної кількості сімей, сімей із трьома і 
більше дітьми зафіксовано лише 6 %. Відзначено зменшення частки дітей у структурі насе-
лення Білорусі: на початок 2005 року в загальній чисельності населення вона становила 16 % 
проти 25 % у 1990 році. У 2006 р. народилося 96,7 тис. осіб, це на 6,4 % більше, ніж у 2005-му. 
У 2007 році народилося 103,7 тис. осіб, що на 7,3 % більше порівняно з 2006-м [1; 7].

У 2008 році народилося 107,9 тис. дітей, що на 4,2 тис. більше, ніж у 2007-му. Природ-
ний приріст населення у 2008 році зафіксовано в 56 містах зі 112 (50 %), у 17 селищах місь-
кого типу з 94 (18 %). У трьох міських поселеннях Брестської і Вітебської областей кількість 
новонароджених компенсувала кількість померлих. Природний приріст відзначено в Брест-
ській і Мінській областях [1].

Загальний коефіцієнт смертності населення такий: якщо у 2006 році цей показник ста-
новив 14,2 особи на 1000, то у 2007-му – 13,7 осіб. У містах і міських населених пунктах 
загальний коефіцієнт смертності знизився з 10,7 особи на 1000 населення до 10,4 особи. 
У сільській місцевості відповідно з 23,6 на 1000 населення до 22,5 особи [7].

Дані статистики виявляють проблему депопуляції населення країни, скорочення складу 
сім’ї, збільшення числа однодітних сімей. Мотивація сім’ї до народження дітей є важливим 
чинником реалізації її репродуктивної функції. На сьогодні в молодих сімейних пар скла-
лися певні стереотипи щодо цього питання [2, с. 10, 11]. Ось деякі з них: «Поки немає жит-
ла, дітей мати рано», «Ми недостатньо матеріально забезпечені, щоб народжувати дітей», 
«Ми не зможемо дати гідного майбутнього своїм дітям» тощо. Очевидно, у цих стереотипах 
відбиваються найтиповіші погляди молоді на проблему, і така типологія дуже небезпечна, 
оскільки низький рівень сімейних ціннісних орієнтацій молоді – це не тільки особиста про-
блема кожної молодої людини, але й проблема всього суспільства.

За даними етносоціологічного дослідження (2007) встановлено, що 40,4 % опитаних 
білоруських сімей має одну дитину, 32,8 % – двох дітей, 4,0 % – трьох, 1,4 % – чотирьох і 
більше, 21,4 % – не має дітей (мал. 1).
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Мал. 1. Кількість дітей у сім’ї, %

Однак 18,6 % опитаних хотіли б мати одну дитину, 60,3 % – двох дітей, 13,3 % – трьох дітей, 
3,8 % – чотирьох і більше, 3,4 % відповіли, що не хочуть мати дітей, 0,6 % не дали відповіді (мал. 2).

Мал. 2. Бажана кількість дітей, %

Вочевидь, спостерігаємо нереалізований сімейний ресурс – стати батьками. Сімей, що 
хотіли б мати двох дітей, було вдвічі більше, ніж маємо на сьогодні, а сімей, які хотіли б мати 
трьох дітей, – учетверо більше.

Причини небажання мати більше дітей такі:
– фінансові труднощі – 35,6 %;
– відсутність нормальних умов проживання – 30,6 %;
– мають заплановану кількість – 24,2 %;
– вік – 13,8 %;
– проблеми зі здоров’ям – 13,5 %;
– страх перед майбутнім, невпевненість – 12,6 %;
– не перебувають у шлюбі – 8,6 %;
– перевантаженість на роботі – 8,5 %;
– не дуже хороші шлюбні стосунки – 6 %;
– інша причина – 5,3 %;
– вбачають сенс життя в іншому – 2,8 %;
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– немає відповіді – 2,1 %;
– я сам (сама) з багатодітної сім’ї – 1,2 %;
– є труднощі і спірні питання через культурні відмінності – 0,5 %.

Мал. 3. Причини небажання мати більше дітей, %

Якщо систематизувати причини небажання мати більше дітей, зазначені респондента-
ми, то їх можна розподілити за п’ятьма групами:

1) причини соціально-економічного і матеріального характеру (скорочений варіант – 
матеріальна мотивація) – 41 %;

2) причини соціального і медичного характеру (соціально-медичні) – 22 %;
3) причини внутрішньосімейних стосунків та мікроклімату в сім’ї (мікроклімат) – 23 %;
4) ціннісно-цільові установки і культурні традиції (цінності і традиції) – 11 %;
5) інші – 3 % (мал. 3).
Так склалося, що найсуттєвішими причинами, які перешкоджають появі дітей, зали-

шаються матеріальні. Виокремлення більшістю респондентів цих причин («відсутність 
житла та низький рівень доходів сім’ї») підтверджує думку, що сім’я, насамперед мо-
лода, потребує розв’язання житлового питання. З відповідей зрозуміло, що можливість 
народження дитини батьки пов’язують з вирішенням питань матеріально-фінансового 
характеру.

Проте не менш важливою, як виявилося, є й група причин, пов’язаних з нерозвине-
ними ціннісно-цільовими установками на народження дітей, перерваністю зв’язків із тра-
диціями минулих поколінь білорусів, коли в сім’ї росло щонайменше троє дітей. Викликає 
занепокоєння й те, що більшість людей, які виросли в багатодітних сім’ях, не прагнуть бути 
багатодітними батьками. Інформатори, з якими ми працювали, відповідали, що в них є при-
клади, коли дітям з багатодітних сімей дуже важко забезпечити собі гідне життя, знайти 
добре оплачувану роботу, досягти особистих успіхів у навчанні тощо. Тому вони не хотіли 
б таких труднощів для своїх дітей. Подібні міркування сприяють індивідуалізації сімейних 
структур.

Згідно із соціологічними дослідженнями, проведеними Мінським науково-дослідним 
інститутом соціально-економічних проблем Мінміськвиконкому серед мінських родин, які 
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виховують одну дитину, найбільш вагомими причинами для більшої народжуваності є по-
ліпшення матеріального становища, розв’язання житлової проблеми та любов і злагода між 
чоловіком і дружиною. Ці результати такі самі, як і серед подружніх пар з інших міст рес-
публіки. Інтерес до думки мінчан не випадковий: Мінськ – найпотужніший центр респуб-
ліки, це місто, де проживає найбільша група молоді – людей дітородного віку. Як свідчать 
статистичні дані, природний приріст населення Мінська не відповідає необхідним цифрам: 
протягом 2007 року чисельність населення білоруської столиці збільшилася на 17,2 тис. осіб 
і досягла майже 1 млн 815 тис. Міграційний приріст – 14,9 тис. осіб, а природний – 2,3 тис. 
осіб. Як бачимо, він значно менший. Учені прогнозують, що на початок 2015 року населен-
ня Мінська може становити понад 1 млн 995 тис. осіб, а на початок 2020-го – 2 млн 193 тис. 
мешканців. Однак приріст відбудеться завдяки міграції, а не вищій народжуваності. Тому 
проблема формування мотивації до народження дітей у сім’ях мінчан залишається пріори-
тетною в роботі з молоддю.

Нарешті, народження дітей стає не тільки приватною сімейною справою, але й важливим 
державним завданням. Багато державних інститутів визнає, що малодітність – це пряма за-
гроза національній безпеці держави: відбувається вимивання трудових ресурсів, поглиблю-
ються процеси дестабілізації етнічного розвитку. Тому відновлення репродуктивної функції і 
підтримка здоров’я сім’ї – найважливіші завдання сучасного періоду розвитку нашої країни.

З результатів дослідження видно, що респонденти вказали і на важливість удосконалення 
послуг соціально-медичного характеру в роботі із сім’єю. У країні багато зроблено для забез-
печення спокійного і здорового материнства, зокрема для майбутніх матерів та новонаро-
джених, особливо тих, кому потрібні інтенсивна терапія та реанімація.

Ось лише деякі досягнення в галузі соціальної та медичної допомоги сім’ї. У 2004 році 
було створено Республіканський науково-практичний центр «Матір і дитина» – головний 
заклад країни у сфері акушерства і гінекології, педіатрії та медичної генетики. У республіці 
відкрито шість ендоскопічних центрів і міський центр  ендоскопічної  хірургії  в  Мінську.  
Удосконалюється система діагностики різних обмежених життєвих і соціальних функцій у 
дітей, створена і розвивається мережа центрів, відділень, кабінетів для реабілітації дітей, 
у тому числі й раннього віку. Заходами з охорони репродуктивного здоров’я передбачено 
спільну підготовку майбутніх мам і батьків до народження дитини, присутність батька під 
час пологів. Усі пологові установи працюють у системі спільного перебування матері й ди-
тини, відкриваються сімейні пологові зали. Для спільного лікування чоловіка й жінки, які 
потерпають від безплідності, у кожному обласному центрі створено консультаційну службу 
«Шлюб і сім’я».

Істотним показником добробуту сім’ї є безпека пологів для матері й догляд за дитиною 
в перші роки її життя. У Білорусі цей показник перебуває на належному рівні. У розвинених 
країнах світу від 90 % до 100 % пологів приймають кваліфіковані фахівці, у Білорусі цей по-
казник ідентичний. Стосовно зменшення смертності матерів під час пологів, то позицію лі-
дера займає Ісландія. У цій країні на 100 тис. пологів припадає лише чотири смертельні ви-
падки. В інших західноєвропейських країнах – до 30 смертей на 100 тис. пологів. У Білорусі 
в 2007 році від пологів померло шість жінок. Середній показник смертності матерів – 5,8 на 
100 тис. жінок. Смертність новонароджених найменша в Ісландії, Сингапурі, Сан-Марино, 
Швеції та Андоррі (три випадки на 100 тис. населення).

Що ж до фінансового боку справи, то грошові виплати на народження дітей найвищі 
в Австралії, Ірландії, Норвегії і Данії. У нашій країні розроблена і діє Програма соціально-
економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006–2010 роки. У ній акцентовано увагу 
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на необхідності розв’язання завдань щодо збільшення народжуваності й тривалості життя, 
зниження смертності, зміцнення шлюбно-сімейних відносин.

Виховна функція – одна з найважливіших у сім’ї. Виховання працьовитих, сумлінних, чуй-
них, доброзичливих і добрих дітей – основне призначення білоруської сім’ї. Відомий просвіти-
тель В. Ластовський писав, що діти в родині повинні здобути знання про себе і свій народ, про 
білоруську землю, мову, історію Білорусі, віру, національні оцінки, традиції білоруської сім’ї. Ді-
тей потрібно плекати в білоруському національному дусі, прищеплюючи їм любов і повагу до 
свого народу і краю, до своїх народних пісень, казок, рідної мови; потрібно, щоб у сім’ї «зберіга-
лися звичаї та обряди білорусів, щоб за будівлею, та й за речами і з усього, що є в господарстві, 
виявлявся білоруський характер». В. Ластовський висловив основну ідею виховної діяльності – 
виховання свідомих білорусів, дітей, які стануть справжніми білорусами.

У традиційній білоруській сім’ї виховна функція була закріплена нормами звичаєвого 
права, а в сучасній – Кодексом про сім’ю та шлюб, Законом «Про права дитини» та іншими 
нормативними актами. Норми звичаєвого права були апробовані в часі і включали відшлі-
фовані народні уявлення, так званий моральний кодекс поведінки і правил життя, у якому 
були зафіксовані найкращі зразки педагогічної культури білоруського народу.

Ось кілька педагогічних мініатюр: «Не дивися на світ чужими очима», «Спершу подумай, 
а потім скажи», «Працювати не любиш, людиною не будеш», «У розумної голови сто рук», «Не 
краса людину прикрашає, а характер», «Де в сім’ї лад, там діти добре ростуть» та ін.

Як видно з народних висловів, включених у Кодекс, за родиною закріплена відповідальність 
за виховання найбільших чеснот людини – працьовитості, мудрості, самостійності, гідності.

Сімейні виховні традиції поділяються на такі види:
– традиції трудового виховання;
– традиції розумового виховання;
– традиції морального виховання;
– традиції релігійного виховання;
– традиції естетичного виховання;
– традиції патріотичного виховання;
– традиції фізичного виховання.
Поєднання традицій усіх видів дає змогу сформувати цілісну систему сімейного вихо-

вання. Структура виховного процесу може бути побудована й відповідно до вікових особли-
востей дітей та підлітків: перша вікова група – від народження до 6–7 років, друга – від 6–7 
до 14 років, третя – від 14 до 18 років. Доцільність виділення вікових груп відповідає одній з 
головних засад народної педагогіки – принципу природної гармонії.

На кожному віковому етапі визначають пріоритетні засоби і методи впливу на дітей, 
ставлять чіткі цілі. Вікова періодизація процесу етнізації дітей, розроблена Г. Орловою, 
уточнена в роботах Л. Ракової та І. Калачової.

Негативним явищем кінця ХХ – початку XXI ст. є кризовий стан виховної функції сім’ї, 
який виявляється в збільшенні кількості неповних сімей, дітей-сиріт, так званих соціальних 
сиріт, які мають батьків-п’яниць або батьків, що не піклуються про своїх дітей, дітей із сімей 
групи ризику, до яких належать сім’ї, де не налагоджено виховний процес, у яких діти не 
отримують підтримки, опіки від батьків тощо.

За даними статистики, на початок 2006/2007 навчального року кількість дітей-сиріт, 
включно зі старшими за 18 років, які перебували під державною опікою, становила 18 539 
осіб [1]. За 2006 рік органи опіки виявили 4 472 дитини, які осиротіли або з інших причин 
залишилися без батьків, що на 443 дитини менше, ніж у 2005 році. Як бачимо, ситуація 
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складна. Можливо, саме з цієї причини протягом останніх років під керівництвом Мініс-
терства освіти Республіки Білорусь було проведено ряд заходів, скерованих на запобігання 
цим явищам: активізувалися процеси національного всиновлення, були уточнені правила 
міжнародного всиновлення дітей-сиріт.

Г. Руденкова, начальник відділу соціально-педагогічної роботи й охорони дитинства 
Міністерства освіти, зазначає, що у 2007 році були виконані всі завдання підпрограми «Діти-
сироти» президентської Програми «Діти Білорусі», у тому числі й розділ «Створення умов 
для влаштування дітей-сиріт на виховання в сім’ї». У статті «Про реалізацію прав дітей-си-
ріт на життя та виховання в сім’ї» зазначено, що приблизно за 10 років у нашій країні у 
два-три рази збільшилася кількість усиновлених дітей. Це становить приблизно 52 % від 
усіх дітей-сиріт, які проживають у республіці. При Міністерстві освіти створено Республі-
канський комп’ютерний банк, у якому зібрано детальну інформацію про 14 тис. дітей-си-
ріт, які можуть бути запропоновані для всиновлення. Районні, обласні та Республіканський 
комп’ютерні банки включають інформацію про 32,3 тис. дітей, які можуть бути передані на 
виховання в сім’ї. У 2007 році в країні завершився процес формування нормативно-право-
вої бази, необхідної для оперативного і якісного розв’язання питань сімейного влаштування 
дітей-сиріт на виховання в сім’ї. За період 2006–2007 років. Міністерство освіти розробило 
три закони, десять постанов на рівні уряду, а також прийнято десять постанов Міністерства 
освіти. Ці приклади – свідчення турботи держави про дітей і забезпечення їхнього права на 
виховання в сім’ї, а отже, і підтримки виховної діяльності сім’ї, що, як видно зі сказаного, 
потребує підтримки. Профілактику негативних явищ у побуті, оздоровлення мікроклімату 
сім’ї забезпечують інші відомства республіки (Міністерство внутрішніх справ, Міністерство 
соціального захисту населення), деякі результати роботи яких було оголошено на Республі-
канській конференції у 2006 році.

Показник кількості дітей у сім’ї – важливий критерій оцінення її етнокультурного роз-
витку. Очевидно, що характерною особливістю етнокультурних процесів є автономізація та 
індивідуалізація сім’ї.

Особливістю традиційної сім’ї білорусів була багатодітність, у межах якої забезпечува-
лася більш стійка традиція міжпоколіннєвих зв’язків та передачі народних знань. Специ-
фічною ознакою сучасної білоруської сім’ї є малодітність, і це перешкоджає забезпеченню 
певного рівня міжпоколіннєвої передачі знань. У межах означеного періоду тенденція по-
слаблення та розриву зв’язків між поколіннями набула більшого масштабу, особливо це ста-
ло відчутно на початку XXI ст. Важливим чинником прискорення цих тенденцій стало ста-
ріння і відхід представників старших поколінь – носіїв традицій, знавців етнічної культури.

Важливим складником шлюбно-сімейних відносин білоруських міських сімей є тради-
ції вступу в шлюб і народження дітей, які поєднуються в житті сім’ї із сучасними формами 
святкування найважливіших родинних подій. Пріоритетною формою укладення шлюбу су-
часних городян є урочиста реєстрація в органах РАГСу з використанням елементів тради-
ційної весільної обрядовості білорусів. Спостерігаємо формування стійкої тенденції – освя-
чення шлюбу в храмі.

Яким чином відбувається укладення шлюбу, які форми найбільш прийнятні для моло-
дят? Респонденти, які брали участь в опитуванні, відповіли, що укладення шлюбу в них від-
бувалося таким чином:

– реєстрація шлюбу в РАГСі – 95,2 %;
– вінчання – 14,7 %;
– шлюб не реєстрували 4,1 % опитаних.
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Залежно від типу міста реєстрація шлюбу відбувалася так (див. табл. 1).

Таблиця 1. 
Форми реєстрації шлюбу (залежно від типу міста, %)

Як видно з таблиці, більшість респондентів, які вінчалися, є мешканцями малих міст, 
а ті з опитаних, що шлюбу не реєстрували, – мешканцями середніх за розміром міст.

Зберігаються риси традиційної родинної обрядовості, що виявляються у виконанні обряду 
хрещення дитини в храмі, святкуванні хрестин та наявності інституту хрещених батьків.

На запитання: «Яким чином ви реєстрували своїх дітей?», були отримані такі відповіді: 
– реєстрували в РАГСі (без спеціальної програми з включенням елементів родинного 

обряду білорусів) – 98,3 %;
– реєстрували в РАГСі урочисто (зі спеціальною програмою з включенням елементів 

родинного обряду білорусів) – 2,5 %;
– хрестили хоча б одну дитину – 74,4 %.
Отже, городяни є прихильниками традиційних та сучасних форм родинного обряду.
Фундаментальною засадою функціонування етнокультурних процесів є механізм спад-

коємності сімейних традицій, який втілюється у двох напрямах – збереженні й побутуванні 
громадських та сімейно-особистісних традицій. Значущим показником ступеня збереження і 
побутування суспільних традицій є традиційні календарні звичаї та обряди білорусів. У тради-
ційному суспільстві календарні свята впливали на формування колективності як міцної осно-
ви укладу життя селянської сім’ї, виконували об’єднавчу роль, переважно визначали уклад 
життя селянина: відігравали роль регулятора життя протягом року, були засобом регулюван-
ня психічного і фізичного стану людини, закріплювали моральні стереотипи поведінки.

У сучасних білоруських містах календарні звичаї і обряди є впливовою частиною струк-
тури традицій білоруської сім’ї: вони включені в коло державних і сімейних свят, виконують 
виховну, пізнавальну, рекреаційну, кампенсаторну та емоційно-психологічну функції. У ре-
зультаті проведеного дослідження зафіксовано, що збереження календарних обрядів і свят 
особливо чітко проявляється на місцевому, локальному рівні. Ця тенденція характерна для 
мешканців малих міст, членів сімей, які мають вищу освіту, для сімей розширеного складу, 
сімей, у яких хоча б один з батьків опитаних нами респондентів належить до білоруської на-
ціональності. Отже, малі міста є центрами збереження календарно-обрядових традицій.

Позитивна динаміка етнокультурних процесів у сім’ї виявляється у збереженні ціліснос-
ті етнокультурного комплексу сімейно-побутових обрядів (весільних, пов’язаних із наро-
дженням дитини, поховальних). У результаті проведеного дослідження виявлено частково 
збережені традиції і зміни в сімейно-побутовій обрядовості городян різних міст. Серед усіх 
респондентів, які частково дотримувалися обряду традиційного білоруського весілля, більше 
третини є жителями малих міст республіки, менше третини – мешканцями середніх міст.

Серед усіх респондентів, які використовували елементи традиційної родинної обрядо-
вості, понад третину опитаних становлять жителі обласних міст республіки, менше трети-

Форми реєстрації шлюбу
Мешканці 

Мінська

Мешканці 

великих міст

Мешканці 

середніх міст

Мешканці 

малих міст

Реєстрація шлюбу в РАГСах 95,5 97 92,7 95,4
Вінчання 13,5 15,3 8,4 20,9
Шлюб не реєстрували 3,9 3,0 7,3 2,6
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ни опитаних родин – мешканці середніх міст. З-поміж усіх респондентів, які використову-
вали елементи традиційної поховальної обрядовості, понад третину опитаних є жителями 
великих міст республіки, менше третини опитаних сімей – жителями малих міст.

Як бачимо, великі міста республіки є тим середовищем, де збереглися і поширені тра-
диційні сімейно-побутові обряди білоруського народу, меншою мірою вони наявні у малих, 
середніх містах і м. Мінську.

У результаті дослідження встановлено, що система родинно-свояцьких стосунків у біло-
руській міській сім’ї зазнала значної трансформації. Сьогодні вона не є цілісною: простежу-
ється відчуженість родичів, «закритість» життя окремих свояцьких родин, відсутність вза-
ємної підтримки, допомоги, послаблення впливу етичних норм між родичами (свояками). 
Ці процеси впливають і на батьківсько-дитячі стосунки. Процеси соціалізації міських дітей 
і підлітків характеризують суперечливістю: з одного боку, зростають освічені покоління мо-
лоді з високим рівнем інтелектуального розвитку, а з другого – це покоління з нерозвине-
ними соціальними навичками, відсутністю адаптації до побутових життєвих умов, низьким 
рівнем культури спілкування в родинному колі. Однак дослідження засвідчує, що система 
споріднено-свояцьких і внутрішньосімейних стосунків усе-таки остаточно не зруйнована.

Зберігаються моделі міжпоколіннєвих трансмісій як у межах постфігуративної і конфігу-
ративної культури, коли діють традиційні схеми стосунків «батьки навчають дітей» (М. Мід), 
так і в межах культури нового типу – префігуративної культури («діти вчать батьків»). Ста-
новлення моделі відносин між батьками та дітьми нового типу – ознака прискореного розвит-
ку етнокультурних процесів у сім’ї. Це об’єктивна реальність сучасності, якій властиві такі 
характеристики: високий рівень поінформованості молодих поколінь, здатність до адаптації 
протягом короткого проміжку часу, швидке оволодіння технічними засобами спілкування, 
прагнення досягти успіху в професійному становленні тощо.

Білоруська міська сім’я зберігає елементи народної педагогіки у вихованні дітей, а саме: 
виховання за допомогою праці, навчання конкретного виду діяльності. Значну роль відведено 
методам супроводу і підтримки дітей, що належать до методів моральних взаємодій батьків і 
дітей і методів корекції поведінки. З’ясовано, що досить вагоме місце посідають і покаральні 
методи виховання. Дані опитування, проведеного інтерв’ю із сім’ями, вказують на існування 
таких методів у неповних сім’ях, що особливо небезпечно для дітей, оскільки коло виховате-
лів таких дітей у сім’ї значно обмежене. Методи «фізичного або морального покарання» більш 
характерні для мешканців середніх міст. Помічено, що такі методи неприйнятні для більшості 
опитаних батьків у Мінську.

Підсумовуючи, зазначимо, що сучасні білоруські міські сім’ї використовують у вихован-
ні найбільш відомі їм методи, прийоми та засоби народної педагогіки, отримані від своїх 
батьків, бабусь, дідусів, проте не менш значущим джерелом знань про народні методи вихо-
вання є твори усної народної творчості, художня література, відеопродукція. Батьки виби-
рають гуманістично-орієнтовані засоби, прийоми та методи виховання, наповнені високо-
моральним ціннісним змістом.

Небезпечним фактом, проте, є застосування покаральних методів виховання. Допо-
могу сім’ї тут можуть надати фахівці соціально-педагогічних центрів республіки, психоло-
гічних служб і консультацій. Необхідно формувати в дітей правову грамотність і культуру 
з раннього віку, що дозволить їм відстоювати свої права в майбутньому. У досліджуваний 
період – 70–80-ті роки ХХ ст. – поширеною формою роботи з батьками були народні бать-
ківські університети – форма навчання дорослих батьківству. Сьогодні можливе повер-
нення до цієї форми роботи з батьками, що сприятиме підвищенню педагогічної грамот-
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ності й культури поведінки батьків стосовно дітей. Системна робота з батьками може бути 
не тільки корисною для сучасних батьків, але й для тих, хто стане ними в майбутньому.

Стан функціонування етнокультурних процесів, рівень збереження традицій, їх віднов-
лення, прискорення та збагачення новими тенденціями вказує на ступінь урбанізованості 
і модернізованості білоруської міської родини. Дослідження етнокультурного комплексу 
сімейних традицій білорусів (весільних, родильних, поминальних), традицій народного 
виховання й етикету дає можливість зробити висновок про помірний ступінь модернізації 
білоруської міської родини.

Етнокультурні процеси сучасної білоруської міської сім’ї перебувають у перехідному стані – 
від традиційності до модернізованості. Збереження елементів традиційної родинно-побутової 
культури білоруського народу, успадкування найкращих з них збагачує родинні традиції сучас-
них сімей, позначається на світосприйнятті молоді, сприяє зміцненню національної ідентич-
ності, консолідації суспільства, є ціннісною і вигідною перспективою.

Динаміка етнокультурних процесів у білоруській сім’ї останньої третини ХХ – початку 
XXI ст. була неоднаковою, її визначали потрясіння, підйоми і спади. Сім’я як соціальна спіль-
ність завжди відображала цінності та ідеали конкретного етапу суспільного життя. До 90-х ро-
ків ХХ ст. сім’я – це осередок радянської держави, її опора, з ідеалами і прагненнями до світлого 
комуністичного майбутнього, а сучасна сім’я – це суспільство, яке є носієм нових тенденцій, 
двигуном суспільних процесів. Запитом сучасного етапу розвитку постіндустріального модер-
нізованого суспільства є особа з виразною індивідуальністю, адаптована до проявів і викликів 
часу. Така особа може бути вихована в сучасній сім’ї, це особистість, характерними рисами якої 
можуть стати риси носія національного білоруського менталітету, якому властиві працездат-
ність, доброзичливість у ставленні до інших людей, глибока повага до батьків, рідної землі та 
господарства, гостинність, толерантність тощо.
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ОКСАНА ЯЩЕНКО

НАСЕЛЕННЯ	ГОМЕЛЯ	НА	ПОЧАТКУ	XXI	СТОЛІТТЯ:		
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ	АСПЕКТ

У артыкуле дадзена характарыстыка этнакультурных аспектаў ладу жыцця насельніцтва Гомеля ў пачат-
ку XXI стагоддзя. Аўтар выкарыстоўвае матэрыалы палявых этнаграфічных даследваванняў 2008–2009 гг.

This article analyzes ethnic and cultural aspects of the way of life of the citizens of Gomel in the 
beginning of the XXI century. The materials of ethnographic field research of the years 2008–2009 are used 
by the author.

Національний аспект культурних традицій міських жителів Білорусі не раз привертав ува-
гу дослідників. Це пов’язано зі значним впливом міст на формування національної культури 
білорусів у далекому історичному минулому, а також багато в чому зумовлено фактом іноетніч-
ності міського населення білоруських губерній в оточенні сільської людності в період їхнього 
входження до складу Російської імперії, перипетіями національної політики в радянські часи, 
що позначалися на досягненнях народної культури білорусів, увагою до збереження історичної 
спадщини та процесів відродження білоруських народних традицій, які багато в чому зорієнто-
вані саме на міський простір (масове проведення свят календарного циклу, зберігання в музеях 
обласних і районних міст Білорусі предметів народного мистецтва, долучення міських жителів 
до участі в різних видах народної творчості тощо). Організація й проведення в міських населе-
них пунктах Білорусі Масниці, Купайла, Обжинків, свята міста з налагодженням роботи міс-
течка майстрів, де виготовляють і продають предмети народної творчості тощо, які останніми 
десятиліттями набувають широких масштабів, сприяють підтримці патріотизму, вихованню 
поваги до своєї історії, – усі ці чинники посилюють актуальність теми, спрямованої на визна-
чення етнокультурного аспекту в розвитку нинішніх білоруських міст.

Гомель можна вибрати як об’єкт для вивчення з кількох причин. По-перше, це одне з 
найбільших міст сучасної Білорусі. Великий міський центр із розвинутою промисловістю, 
інтенсивними торговельними контактами, розгалуженою мережею освітніх та культур-
но-освітніх установ, як відомо, має свої закономірності еволюції етнокультурних процесів. 
До них належать помітно швидші темпи змішування різних традицій, велика насиченість 
і строкатість матеріального середовища, прискорене прийняття новацій та уніфікація по-
буту, поєднання низки напрямів у соціальній сфері, багатий духовний простір і водночас 
сприятливіший ґрунт для виникнення різних проявів «антикультури». Тому на гомельських 
матеріалах можуть яскравіше, рельєфніше проявитися ті тенденції етнокультурного розвит-
ку, що тільки зароджуються в інших міських населених пунктах Білорусі або виявляються 
там не дуже чітко. Саме в цьому великому міському просторі можуть утратитися деякі ар-
тефакти культури, які ще досить повно зберігаються у святковому й повсякденному побуті 
населення малих міст країни. Крім того, географічне розташування Гомеля завжди спону-
кало розглядати його історію в контексті долі трьох східнослов’янських народів, трьох куль-
тур – білоруської, української та російської. Звідси також випливає актуальність звернення 
до етнокультурного аспекту способу життя сучасного гомельського населення.
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Хронологічний відрізок часу – початок XXI ст. – вартий наукової уваги, оскільки в цей 
час, з одного боку, фактично пішли з життя люди, що народилися й сформувалися в умовах 
традиційно-побутової культури, а в містах мешкають уже їхні нащадки. З другого боку, цей 
період відомий як етап ламання радянського способу життя та активного сприйняття нова-
цій, що відбуваються передусім у межах міст.

Історіографія проблеми надзвичайно широка, якщо мати на увазі дослідження етно-
культурних процесів у містах Білорусі. Звернімося до публікацій останніх часів. Комплексну 
характеристику міського способу життя подано у виданні «Громадський побут і культура 
міського населення Білорусі» [1]. Фундаментально розроблено зазначену проблему в ба-
гатотомній серії «Білоруси» [2]. Нинішнім етнокультурним процесам присвячено видання 
2009 року «Білоруси: Сучасні етнокультурні процеси» [3]. У ньому розглянуто чинники су-
часних етнокультурних процесів, міську сім’ю та родинні стосунки, святкову культуру та 
декоративно-вжиткове мистецтво, стан професійної культури. Під час створення згаданої 
книжки важливу роль відіграв показ залучення форм традиційної культури до способу жит-
тя сучасного міського населення Білорусі. Проте етнокультурний аспект розвитку Гомеля на 
сучасному етапі спеціально не вивчали.

Мета праці – аналіз деяких аспектів етнокультурних процесів у житті гомельців на початку 
XXI ст., а саме прихильності сучасних міських мешканців до цінностей білоруської традицій-
ної культури. Цей сюжет допомогло висвітлити опитування мешканців Гомеля за спеціально 
складеною для цього програмою, здійснене восени 2008 – на початку 2009 року. До програ-
ми ввійшла низка тематичних блоків, що окреслювали ставлення до оформлення предметів 
інтер’єру творами білоруського декоративно-вжиткового мистецтва, споживання традицій-
них білоруських страв, живучість фольклорного струменя, міцність сімейних стосунків через 
інформацію про підтримку родинних та інших зв’язків, зацікавлення сучасних гомельців у 
популяризації виявів білоруської народної культури в засобах масової інформації та ін.

Опитування охопило 645 осіб, серед яких 237 чоловіків і 408 жінок. Білорусами вважа-
ють себе 555 осіб, серед яких 196 чоловіків і 359 жінок. Решта, що позначила свою націо-
нальну належність в інших графах, становила групу кількістю всього 90 осіб (41 чоловік і 49 
жінок). Таким чином, проведення аналізу зібраних матеріалів дає змогу досить об’єктивно 
оцінити залучення тих чи інших елементів традиційної культури до сучасного світу міських 
білорусів (вони становлять переважну більшість опитаних – 86 %), а також уявити націо-
нальний аспект міської культури на початку XXI ст.

Більшість опитаних народилися в Гомелі або в інших містах і селах Гомельської області, 
чимало респондентів походить із сільської місцевості та міст інших частин Білорусі, а також 
деяких територій колишнього СРСР, однак проживає в Гомелі досить давно. Інформацію 
збирали в різних установах, були охоплені галузі освіти, охорони здоров’я, сфера послуг, ви-
робництво, в опитуванні брали участь пенсіонери, студенти ГДУ ім. Ф. Скорини.

За віковими групами всю сукупність анкетованих можна розподілити так: до молодшої 
вікової групи ввійшло 363 особи віком від 18 до 28 років (56,3 % від загальної кількості тих, 
що відповіли на питання), досить великою виявилася група людей середнього та старшого 
віку (приблизно від 29–30 і до 55 років), до її складу залучено 241 особу – відповідно 37,3 %, 
додатково опитано літніх людей – старшими за 55 років визнала себе 41 особа поміж ан-
кетованих (6,4 % від загальної кількості). Найстаршому учасникові анкетування було 77 
років, а найстаршій жінці на момент опитування в жовтні 2008 року виповнилося 83 роки. 
Окреслений розподіл за віковими групами дає змогу повною мірою з’ясувати думки гомель-
ців молодого та середнього віку щодо місця явищ традиційної культури в їхньому житті, а 
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також певною мірою порівняти це ставлення з поглядом людей старшого віку на функціо-
нування традиції в міському середовищі. Проте загалом під час узагальнення та вивчення 
здобутих даних головну увагу було зосереджено на вираженні проявів традиційної культури 
в першій і другій вікових групах.

Безперечно, серед учасників нашого опитування досить багато тих респондентів, що 
народилися й виховувалися поза побутуванням класичної білоруської традиційної культу-
ри. Цікаво проаналізувати їхнє бачення світу культури, що своїми джерелами сягає селян-
ського простору, з яким вони та їхні батьки здебільшого вже втратили прямі зв’язки. Не 
менш важливо зафіксувати ставлення до народних джерел молодих жителів міста – саме 
молодь має відповідати за подальший розвиток цих форм культури й трансляцію в майбутнє 
духовних цінностей, що їх нагромадили предки.

Матеріальна культура білорусів складається з кількох компонентів, серед яких народ-
ний одяг і житло зазнали найбільших змін. Сьогодні набагато міцніше закріпилися елемен-
ти білоруської народної кухні. Гомельці, які заповнили анкети, уважають, що найпошире-
ніші національні страви в їхньому раціоні – це страви з картоплі. До речі, саме про деруни 
(біл. дранікі) найчастіше йдеться у відповідях. Загалом абсолютна більшість учасників 
опитування повідомила, що в системі свого харчування споживає білоруські страви. Рес-
понденти неодноразово називали млинці, страви з овочів, м’яса (домашні ковбаси та ін.). 
Для багатьох, як і раніше, актуальні крашанки, кутя, коровай як обрядові страви. Під час 
опитування рідше згадують білоруські народні страви, що подають на святковий стіл – тут 
перевагу надають сучасним рецептам та складникам для приготування відповідних страв.

Міське житло у своєму оформленні, як з’ясувалося, незважаючи на уніфікацію, ще збе-
рігає низку рис, пов’язаних із традиційною культурою. Деякі гомельці використовують 
предмети з національною символікою для оформлення інтер’єрів, про це свідчать відповіді 
на питання, виявлені приблизно в п’ятій частині анкет, а також наведений перелік відповід-
них речей (вишиванка, панно, вироби із соломки, дерева та ін.). Проте 80,6 % опитаних не 
використовують згадані речі для оздоблення своєї оселі. Водночас переважна більшість збе-
рігає вдома речі, що є творами декоративно-вжиткового мистецтва або продукцією сучас-
них фабрик художніх виробів, які можна розміщувати в кімнатах. Спираючись на відомості 
анкет, можна стверджувати, що в будинках міських жителів зберігаються ткані вироби (ска-
тертини, килими та ін.), вишиті картини, скриньки, лляні речі, дерев’яні ложки, кераміка, 
плетені й вишиті серветки, художня соломка, вироби з лози, дерев’яні різьблені вироби та 
ін. Деякі респонденти підкреслили, що це такі речі, «що від села залишилося», «бабуся ви-
шивала», і ці артефакти в родинах оточені дбайливим ставленням.

Деякі гомельці мають у своєму гардеробі речі з національною символікою або елемен-
тами національного орнаменту. Таких анкет отримано близько чверті від загальної кіль-
кості (27,1 %), при цьому серед білорусів цей показник достоту такий самий (27,9 % від усіх 
білорусів, що взяли участь в анкетуванні).

Одну з базових основ традиційно-побутової культури створюють родина та родинні взає-
мини. Блок із чотирьох питань мав допомогти у визначенні міцності родинних зв’язків у житті 
сучасних гомельців. У минулому невід’ємною рисою сімейних традицій білорусів був автори-
тет старших членів сім’ї, нинішній спосіб життя спричинив істотну зміну в ставленні до бать-
ків – економічна незалежність дітей, їхній по-іншому сформований світогляд та інші чинники 
знизили планку авторитету старших поколінь. Це явище заявило про себе ще за радянських 
часів, має воно продовження й тепер. Беззастережно визнають авторитет старших членів ро-
дини 47,6 % опитаних, а категорично не визнають – лише 6,4 % від загальної кількості, тобто 
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зовсім незначна частина. Назагал у білорусів ситуація виглядає так: завжди визнають авто-
ритет старших 46,7 %, категорично не поділяють цієї думки 6,5% респондентів. Завжди, у 
деяких випадках або хоча б зрідка визнають авторитет старших 93,6 % гомельців, що стали 
учасниками анкетування. Отже, попри те що в культурі взаємин відбуваються зміни, однак 
прихильність до традиційних стосунків у родинах сучасних міських жителів ще дуже сильна. 
Навіть у наймолодших групах повага до старших у родині досить яскраво виражена: напри-
клад, серед молодих жінок віком до 29–30 років зафіксовано 192 (91,4 %) позитивні відповіді 
(від загальної кількості респондентів цієї групи, що становить 210 осіб).

Одним із показників орієнтації сучасної родини на традиційні норми поведінки є наяв-
ність та інтенсивність контактів із родичами. На питання – «Ваша сім’я підтримує зв’язки з 
далекими родичами, які живуть близько від Вас (в одному місті, у найближчій сільській міс-
цевості)?» – отримали такі відповіді: «так» – стверджували 359 осіб, «у деяких випадках» – 
172, «іноді» – 82 людини, «ні» – лише 32 особи від усієї кількості (5 %). У гомельців-білорусів 
родинні зв’язки не менш міцні, ніж серед усього загалу опитаних, серед них тільки 4,5 % не 
підтримує згаданих вище контактів.

У традиційній білоруській культурі здавна почесне місце належало кумам. Кумівство, як 
свідчать матеріали проведеного дослідження, не поступилося своїми позиціями, незважаючи 
на порушення стабільності родинних взаємин, зміну акцентів у стосунках чоловіка та дружи-
ни, ставлення суспільства до матері-одиначки тощо. Підтвердженням можуть слугувати такі 
цифри: 77,5 % підтримують традиції кумівства, лише п’ята частина (22,5 %) зазначила, що в 
родині уникають їх. Назагал серед білорусів показник приблизно такий самий (78,7 %).

Білоруси, як і українці, росіяни, славилися своєю гостинністю. Міський спосіб життя в сьогод-
нішніх умовах не сприяє частим контактам людей, надзвичайно зайнятих на роботі. Помешкання 
у віддалених частинах міста, часто на околицях і в спальних районах, різноманітні зацікавлення, 
не пов’язані з виробничою сферою, також потребують часу для реалізації. Житель міста набага-
то замкнутіший у світі своєї повсякденності, ніж колись сільський мешканець, носій традиційної 
культури. Водночас гостинність та відвідування родичів і знайомих збереглися в місті та є, як і 
раніше, важливим засобом комунікації. Звернімося до підрахунків: серед усього загалу опитаних 
більшість уважає свою родину гостинною, тільки десята частина (10,2 %) анкетованих не змогла 
назвати свою сім’ю такою. Аналогічну картину спостерігаємо серед гомельців-білорусів.

Етнологічна характеристика етнокультурних процесів передбачає дослідження ви-
користання рідної мови. При цьому, на нашу думку, важливим критерієм треба визнати 
функціонування білоруської мови вдома, а не тільки на роботі, в офіційній сфері тощо. Тому 
в анкеті є питання – «У вашій родині заведено розмовляти білоруською мовою?» – та наве-
дені чотири варіанти відповіді: «так, завжди», «так, у деяких випадках», «дуже рідко», «ні». 
Останньою графою скористалися 65 % білорусів, 74 % з групи інших учасників опитуван-
ня, тобто третина сучасних білорусів, жителів міст, ствердно відповіли на питання, а серед 
представників інших національностей чверть користується в домашніх умовах білоруською 
мовою або часто, або в деяких випадках, або зрідка (найбільша кількість відповідей). За-
гальний позитивний показник функціонування білоруської мови в домашньому вжитку се-
ред опитаних гомельців становить 33,7 % від усієї кількості анкетованих.

В одному з найновіших видань білоруських етнологів, присвяченому сучасним етнокуль-
турним процесам, автори також дійшли висновку, що «у східних областях (Вітебська, Моги-
льовська, Гомельська) 6 із 10 білорусів послуговуються вдома російською мовою», у міському 
середовищі, а також у білорусько-російському та білорусько-українському прикордонних аре-
алах цей показник істотно змінюється. Згідно з опублікованими даними російською мовою 
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зазвичай розмовляють удома 77 % білорусів, білоруську використовують у зазначеній сфері 
23 % міських жителів [3, с. 76]. Не можна злегковажити тим фактом, що деякі відповіді анке-
тованих гомельців свідчать про відродження мовної практики завдяки спонуці, яка походить 
від дітей і спрямована на батьків. Скажімо, трапляється інформація про ведення розмови в де-
яких випадках білоруською «з ініціативи сина» та ін. Це варто пояснювати мовною політикою 
та поглибленим вивченням рідної мови в школах, вищих навчальних закладах, обґрунтуван-
ням її істотної ролі як засобу інтеграції в соціальне, культурне життя республіки.

Візитною карткою білоруської традиційної культури можна назвати народну казку. Сучасні 
видавництва пропонують маленьким мешканцям міст та їхнім батькам велике різноманіття 
гарно ілюстрованих книжок для дітей. Ця література охоплює найвідоміші та найпопулярніші 
у світі казкові сюжети. При цьому читання у світі дитячої розважальної культури відходить на 
другий план, поступаючись місцем комп’ютерним іграм, сучасній мультиплікаційній продукції. 
Водночас вивчення відповідей гомельців різного віку на питання – «У Вашій родині дітям розпо-
відають білоруські народні казки?» – дає підстави для такого твердження: сфера побутування бі-
лоруської народної казки в сьогоднішньому міському житті істотно звузилася, проте не зник ла 
зовсім, прихильність до цього фольклорного жанру досить помітна. З наших підрахунків випли-
ває таке: більшість опитаних гомельців відповіли ствердно на зазначене питання, додатково 
зауважуючи, що білоруську казку в їхніх родинах можна почути часто (106 осіб) або зрідка (225 
осіб), не розповідають білоруських народних казок у 314 сім’ях, що становить 48,6 % від загаль-
ної кількості. Цікаво, що як самі білоруси, так і представники інших етносів назагал з повагою 
ставляться до казкової традиції як засобу розваги й виховання дитини – різниця у відповідях 
незначна. Так, серед білорусів удаються до казки 51,8 % від усієї сукупності міських жителів, а 
серед інших учасників опитування – 47,7 % від їхньої загальної кількості.

Білоруська народна музика має багатий спектр своїх проявів: власне інструменталь-
не виконання, супровід танців, вокальний спів тощо. На території Білорусі склалася низка 
музичних діалектів, набули поширення різні музичні інструменти. Народні мелодії стали 
основою для створення багатьох популярних у країні та за її межами творів білоруських 
музикантів-професіоналів. Теперішній світ насичений іншими музичними ритмами, прой-
нятий прагненням приєднатися до найкращих досягнень світової музичної культури, він 
також миттєво сприймає й шлягери, не завжди високої якості.

У цьому поєднанні класичних творів із деякими низькопробними штампами поп-музики 
білоруська народна музична традиція зуміла знайти свою нішу й залишитися привабливою 
для значної кількості міських жителів. Живучість народної пісні в селянському середовищі 
детально зафіксували музикологи, а от побутування білоруської пісні в міському середовищі 
поза межами фольклорних колективів, у повсякденному житті людей та на свята залишилося 
не дослідженим повною мірою. Чи співають сьогодні гомельці, особливо молодого та серед-
нього віку, білоруські народні пісні? Відповідь на це питання, на наш погляд, одночасно треба 
вважати й показником розвитку форм традиційної культури в сучасному суспільстві.

В одній третині опитаних побутують білоруські народні пісні в родинах, а дві третини вже 
не співають їх удома. Привертає увагу й те, що хоч багато респондентів дали в листах стверд-
ну відповідь, проте не були зазначені конкретні назви творів. Жінки-білоруски середнього 
віку частіше співають білоруських пісень, ніж молоді білоруски. Народна пісня знайшла своїх 
шанувальників і серед міських жителів інших національностей. Наприклад, кількість жінок 
цієї групи, у родині яких часто або зрідка звучать білоруські пісні, завжди у всіх вікових групах 
переважає тих, у кого ці мелодії не побутують. Однак усі опитані чоловіки, які не вважають 
себе білорусами, здебільшого не виконують білоруських народних пісень.
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Ті міські мешканці, у чиїх родинах співають пісні, під час заповнення анкет із власної 
ініціативи називали не тільки білоруські народні пісні, а й сучасні естрадні, що здобули по-
пулярність і співані в їхньому будинку. Тому опитування вийшло за межі вивчення власне 
білоруської народної пісні. Зрештою незаперечними «лідерами» серед усіх названих творів 
стали (у міру зменшення кількості згадувань) «Тече вода в ярок» (біл. «Цячэ вада ў ярок»), 
«Косив Ясь конюшину» (біл. «Касіў Ясь канюшыну»), «Купалинка» (біл. «Купалінка»), і нав-
паки, рідко звучали «застільні пісні», «різдвяні», «купальські».

У результаті аналізу матеріалів виявлено низку тенденцій, які свідчать про трансформа-
цію народної пісенної традиції. За допомогою згаданих відомостей можна пояснити те, що 
опитані гомельці серед білоруських народних пісень називали сучасні пісенні твори, які здобу-
ли популярність здебільшого в радянські часи. Ще одна важлива риса сучасності – сприйняття 
мешканцями міст білоруської народної музики завдяки її виконанню сучасними естрадними 
співаками та фольклорними колективами. В анкетах це явище чітко виражене та, навіть мож-
на сказати, мало масовий характер (записи «з репертуару «Сяброў», «Песняроў»» та багато 
ремарок, схожих на ці). Свого часу досить помітну роль в інкорпорації білоруської пісні в що-
денне життя відіграли «Песняры» та «Сябры», а сьогодні коло професіоналів, які приєдналися 
до цього процесу, стало помітно ширшим. Білоруську пісню часто пізнають уже не завдяки 
родинній співочій традиції, а через слухання музичних творів по радіо й телебаченню, і, та-
ким чином, цей витвір народної творчості долучається до духовної культури міських жителів.

Деякі респонденти додатково занотовували назви пісень, присвячені Білорусі, напри-
клад, часто згадували твір О. Пахмутової «Біловезька пуща». Переплетення традицій на-
родів, що живуть поруч, зумовило культурний взаємообмін між ними, унаслідок чого деякі 
українські та російські пісні набули значного поширення й вибороли народне визнання й 
любов та сприймаються як свої. Тому в анкетах можна побачити багаторазове додаткове 
згадування окремих творів українців і росіян для характеристики сучасної співочої культу-
ри гомельців («Несе Галя воду», «Ой мороз, мороз» та ін.).

Зацікавлення білоруською традиційною культурою виражається й через бажання го-
мельців розширити свої знання з цієї теми на основі засобів масової інформації. Звернення 
до фольклорних джерел у сучасних умовах здійснюється й за допомогою теле- і радіопере-
дач, у яких ідеться про історико-культурну спадщину білорусів, розкриваються фольклор-
но-етнографічні сюжети (зокрема й за матеріалами Гомельщини). Такі програми готує як 
центральний, так і місцеві міські радіо- і телецентри. Наявність аудиторії в згаданих інфор-
маційних засобах – свідчення бажання дізнатися про свої етнографічні витоки. Підрахунки 
відповідей дали такі результати: часто, систематично дивляться або слухають означені пе-
редачі 14,4 % від загальної кількості, зрідка – 54,4 % опитаних. Отже, разом це становить дві 
третини анкетованих, і лише одна третина не використовує можливостей таких переглядів. 
При цьому майже не помітно різниці у відповідях між гомельцями-білорусами та іншими. 
Значною мірою це можна пояснити справжньою привабливістю образів народної спадщи-
ни, незмінної впродовж багатьох століть, розумінням її значення для розвитку країни в ми-
нулому, теперішньому й майбутньому, а також позитивним впливом активної популяриза-
ції білоруської культури ЗМІ Білорусі в останні десятиліття, вивченням історії та культури 
країни в освітніх закладах різного рівня, розгортанням краєзнавчої роботи, яка спонукає до 
вивчення місцевих традицій, зокрема фольклорно-етнографічних.

Оцінити ставлення до білоруської традиційної культури можна за допомогою участі в 
різних видах народної творчості. Тому до анкет залучили питання щодо занять гомельців 
у вільний час, про збереження традиційних ремесел і промислів. З’ясувалося, що серед жі-
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нок найбільше прихильниць вишивання, а чоловіки віддають перевагу різьбярству. У від-
повідях чоловіків і жінок простежуються різні ступені актуальності згаданої проблеми для 
анкетованих. У всіх вікових групах чоловіки найчастіше писали, що не мають стосунку до 
традиційних ремесел (141 з 237, або 59,5 %), а жінки давали ствердну відповідь (270 із 408 – 
66,2 %). Міські чоловіки молодого віку рідше присвячують вільний час народним ремеслам. 
Тільки 56 молодих чоловіків прихильно ставляться до них, а 84 – негативно, проте серед 
відповідей гомельців середнього віку співвідношення між «так» і «ні» не таке критичне – від-
повідно виявлено 36 анкет зі ствердною відповіддю та 48 із заперечною.

Усього 366 осіб із 645 (56,7 %) так чи інакше спробували себе в цій сфері культури (або 
долучалися до неї в недалекому минулому). Серед білорусів цей показник трохи вищий 
(59,3%), ніж у представників інших етносів (41,1 %). Молоді білоруски, мешканки міст, не 
поступаються людям літнього віку в прихильності до цих занять, про що свідчать такі циф-
ри: дівчата та молоді жінки віком до 28 років вишивають і т. ін. (149 із 210 осіб цієї вікової 
групи (71 %)), а серед відповідей жінок середнього віку зафіксовано 79 (61,2 %) ствердних 
(загальна кількість респондентів цієї групи становила 129). До речі, літні жінки зазначали 
на полях анкет, що з огляду на вік тепер не вишивають, але раніше багато часу віддавали 
цій справі. Деякі респонденти зі згаданої групи доповнювали свою відповідь тим, що зараз 
багато й часто плетуть, зокрема разом з онуками.

У сучасних містах Білорусі народна традиція існує й розвивається в зміненому вигляді в ре-
пертуарі фольклорних колективів. На питання про участь анкетованих мешканців міст або чле-
нів їхніх родин у білоруських фольклорних колективах одержано такі відповіді: п’ята частина 
респондентів задіяна в діяльності таких гуртів. Відповіді білорусів і міських мешканців іншої на-
ціональної належності відрізняються неістотно. З цього погляду жінки активніші за чоловіків, 
а білоруски середнього та старшого віку – від молодих дівчат і жінок (що більший вік, то вищий 
показник активності). Таким чином, вектор на нерозривність зв’язків із народною культурою 
залишається істотним чинником сучасних етнокультурних процесів у міському середовищі. Не-
зважаючи на те що місто зменшує можливості реалізації зацікавлень народними джерелами, 
пропонує людям нові види відпочинку, спонукає мешканців міст у вільний час до підвищення 
свого професійного рівня, пришвидшує ритм життя й залишає зовсім небагато можливостей 
для особистих проектів мешканців, частина сучасних гомельців знаходить змогу долучитися до 
народного мистецтва та сприяти його подальшому збагаченню.

Отже, досліджені матеріали анкет із Гомеля дають підстави твердити, що на початку 
XXI ст. суспільство, як і раніше, дотримується багатьох засад минулих епох, а також прагне 
передати етнокультурний досвід прийдешнім поколінням. Попри загальну уніфікацію у сві-
ті міського побуту й культури, прихильність до народних джерел має велике значення для 
світоглядних засад і практики життя міських мешканців Республіки Білорусь. Білоруська 
традиція, поширившись серед мешканців міст інших національностей, закріпилася й ста-
ла стійкою рисою їхнього етнокультурного досвіду. Сьогоднішній етап у розвитку міського 
способу життя немислимий без залучення до нього набутків старовини, які вдало поєдну-
ються з характерними рисами сучасності.
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ГАННА СКРИПНИК

ДО	ПИТАННЯ	УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИХ	НАУКОВИХ	ЗВ’ЯЗКІВ

Наукове співробітництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії ім. М. Т. Рильського НАН України з Інститутом фольклору БАН започатковано й актив-
но розвивається з 60-х років XX ст., коли в ІМФЕ було створено групу славістики (1961), а 
згодом – відділ слов’янської фольклористики (1969). Українсько-болгарські фольклорні та 
мистецькі зв’язки висвітлюються українськими науковцями-болгаристами в колективних 
монографіях, численних статтях, доповідях на з’їздах славістів, конференціях. Однією з пер-
ших наукових праць із цієї проблематики стала монографія Н. Шумади «Українсько-бол-
гарські фольклористичні зв’язки» (К., 1963). Крім фольклористів, українсько-болгарську 
тематику досліджують також мистецтвознавці й етнографи. Так, у монографії відомого вче-
ного Д. Степовика «Болгарське образотворче мистецтво: 1878–1978» (К., 1978) висвітлено 
питання формування й утвердження в болгарському образотворчому мистецтві різних ху-
дожньо-стильових напрямів, починаючи з періоду визволення Болгарії (з 1878 р. і до другої 
половини XX ст.).

1964 року побачила світ ґрунтовна наукова праця «Етнокультурні зв’язки болгар і схід-
них слов’ян» знаного українського дослідника – Я. Прилипка. У ній на матеріалі народ-
ного одягу болгар і східних слов’ян розкрито питання походження й етнічного розвитку 
слов’янських етносів, висвітлено спільні елементи матеріальної культури болгар та укра-
їнців, росіян та білорусів. Автор подає вичерпну історіографію порівняльно-етнографічних 
досліджень одягу болгар і східних слов’ян, залучає широку фактологічну базу для репрезен-
тації подібних виявів жіночого й чоловічого вбрання (верхній одяг, головні убори, взуття) 
згаданих народів. Становить інтерес і розділ про взаємозв’язок одягу слов’ян із вбранням 
інших народів світу, а також представлені таблиці зі схематичним зображенням типів на-
родного вбрання, головних уборів та взуття. 

Оригінальне дослідження культури й побуту болгарського населення в Україні виконала 
також колишня співробітниця ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Лариса Демиденко – «Культура и 
быт болгарского населения в УССР». (К., 1970). Предметом уваги дослідниці стали, зокрема, 
господарство та промисли болгарського населення України з давніх часів і до 70-х років XX ст., 
а також соціонормативна культура болгарської етнічної меншини в Україні. Л. Демиденко 
ґрунтовно розглянула структуру та сімейний побут болгарської родини, її чисельність, нові 
форми родинного побуту й обрядовості. Особливо цікавий етнографічний і фольклористич-
ний матеріал наводиться авторкою з проблеми весільної обрядовості, громадського та куль-
турного життя болгарського селянства. Незважаючи на деякі застарілі з позицій сьогодення 
ідеологічні кліше й оцінки соціальних реалій радянсько-болгарського села, у цілому ця праця 
й сьогодні не втратила своєї актуальності завдяки широкій фактологічній основі. 

Ґрунтовне узагальнення досвіду науковців України XX ст. з вивчення болгарського фоль-
клору й українсько-болгарських фольклористичних зв’язків здійснила Ірина Горбань у своїй 
монографічній праці «Болгарський фольклор та болгаристика в Україні» (2005).

Крім згаданих узагальнюючих наукових студій, співробітники ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го здійснювали прикладні дослідження, а також систематично проводили спільні з болгар-
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ськими ученими експедиції з вивчення духовної та матеріальної культури болгарського на-
селення України (організовані відділом слов’янської фольклористики ІМФЕ та Інститутом 
фольклору БАН (Кіровоградська, Одеська, Запорізька та Донецька обл. за участі Н. Шумади 
(керівник), А. Єрьоми (ІМФЕ) та наукових співробітників Інституту фольклору БАН – Ф. Ба-
даланової, Л. Мікова та ін.). В експедиції з дослідження фольклору в Болгарії також брали 
участь учені з обох країн: Н. Шумада, А. Єрьома, Я. Конева (від України); К. Михайлова, 
P. Іванова, Ж. Міцева, Е. Огнева, Р. Урумова, Й. Холевич, Т. Живков (від Болгарії).

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського впродовж кількох десятиріч здійснював обмін науковою лі-
тературою з Інститутом фольклору БАН (було отримано корпус багатотомного видання 
«Български фолклор» і у свою чергу передано болгарському Інституту корпус багатотомно-
го видання «Українська народна творчість»). Проводився також обмін профільними інсти-
тутськими журналами – «Народна творчість та етнографія» і «Български фолклор».

Практикувалися наукові відрядження українських учених до Болгарії та болгарських 
науковців до України, які брали участь у засіданнях учених рад ІМФЕ, в обговоренні про-
блем фольклору й народної матеріальної культури болгар та українців. Згадаймо, бодай, 
участь у вченій раді ІМФЕ відомого болгарського вченого академіка П. Динекова, який під-
тримував тісні наукові зв’язки з українськими славістами.

Під грифом Інституту музикознавства БАН та ІМФЕ АН УРСР у Софії (1982) здійснено 
двотомне видання «Народни песни на българите от Украинска и Моладавска ССР», куди 
ввійшли експедиційні записи болгарського фольклориста-музикознавця Ніколая Кауфма-
на. У підготовці видання брали участь українські вчені, так, професор Н. Шумада виступила 
як співредактор книги.

Під керівництвом відомого українського болгариста, професора Н. Шумади було до-
сліджено низку проблем з болгарської фольклористики й захищено кандидатські дисерта-
ції (А. Єрьома «Болгарские народные загадки: историко-функциональные особенности и 
поэтика» (Минск, 1990), Н. Задорожнюк «Семантика символічно-обрядової системи бол-
гарської весільної поезії» (К., 1994), І. Горбань «Дослідження фольклору та фольклористики 
болгар в українській науці» (К., 2000), Я. Конєва «Народнопесенная культура болгарской 
диаспоры в Украине: дис. канд. філол.: 10.01.09» (К., 2009)).

Тісна наукова співпраця між ІМФЕ та Інститутом фольклору БАН з 1987 року здійсню-
ється на підставі угод про наукове співробітництво, у рамках яких розробляється тематика 
«Українсько-болгарські культурні зв’язки (в історичному розвитку та на сучасному етапі)».

Відділ мистецтва та народної творчості зарубіжних країн ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 
що постав на основі трансформованого відділу слов’янської фольклористики, плідно про-
довжує вивчення згаданої проблематики. Це знайшло втілення в нових спільних наукових 
проектах ІМФЕ та Інституту фольклору БАН, зокрема, у 2005–2007 pоках виконувалася 
тема «Фольклор у сучасному світі: українсько-болгарські паралелі». Учасники проекту – 
С. Петкова (керівник), P. Братанова, M. Іванова, К. Панайотов (Інститут фольклору БАН); 
Г. Скрипник (керівник), О. Микитенко, Н. Шумада, Д. Степовик (ІМФЕ ім. M. T. Рильського 
НАН України.

У рамках проекту науковці з Болгарії С. Петкова і P. Братанова взяли участь у 35-й Між-
народній баладній конференції SIEF (Київ, 2005); а М. Іванова і Р. Братанова – у Міжна-
родній славістичній конференції (Одеса, 2007). Проводилися також польові експедиційні 
дослідження культури болгарської людності Белградського р-ну Одеської обл.

Старший науковий співробітник Інституту фольклору БАН, доктор наук Катя Михай-
лова неодноразово стажувалася в ІМФЕ, співпрацюючи з відомими фольклористами Інсти-
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туту (зокрема із С. Грицею, Н. Шумадою, М. Хаєм); виступала з науковими доповідями на 
вчених радах Інституту; була учасницею польових досліджень в Україні. Її нова праця «Ман-
дрівний сліпий співець-жебрак у фольклорній культурі слов’ян» (Софія, 2006),  присвячена 
проблемі виконавства, містить багатий порівняльний матеріал з українського кобзарства.

Активну участь у наукових конференціях і фестивалях болгарської народної культу-
ри беруть також українські дослідники: О. Микитенко, Л. Вахніна, Д. Степовик. Професор 
О. Микитенко, зосібна, брала участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Узбереж-
жя, море і Європа. Моделі інтеркультурної комунікації» (8–11 вересня 2005 p., Поморіє), а 
завідувач відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Л. Вахніна виступила з 
доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Народні культури та Балкани: вивчення, 
бачення, перспективи» (30 березня – 2 квітня 2007 p., Софія), яка була присвячена 80-річчю 
від дня народження відомого французького етнолога, болгариста, іноземного члена Болгар-
ської академії наук, професора Жана Кюїзеньє.

У 2008 році розпочалося виконання проекту «Етнокультурна спадщина та ідентичність 
у контексті сучасних соціокультурних процесів у Болгарії та Україні». Учасники: С. Петкова 
(керівник), P. Братанова, M. Іванова, К. Панайотов (Інститут фольклору БАН); Г. Скрипник 
(керівник), Л. Вахніна, О. Микитенко, Д. Степовик (ІМФЕ ім. M. T. Рильського НАН Украї-
ни). У рамках проекту С. Петкова і К. Панайотов брали участь у VII Міжнародному конгресі 
україністів та Міжнародній науковій конференції «Крим в історії та культурі України» (19–
21 червня 2008 p., Сімферополь), здійснили фольклорно-етнографічну експедицію в села 
Одеської обл.

Репрезентовані у виданні розвідки болгарських дослідників розкривають основні на-
прями сучасної болгарської фольклористики, висвітлюють пошуки та здобутки болгарських 
народознавців. Зокрема, в узагальнюючому дослідженні Стефани Стойкової йдеться про 
зародження, розвиток і досягнення болгарської фольклористики впродовж XIX ст., слушно 
акцентується взаємозв’язок фольклористичних студій із просвітницькою та національно-
визвольною діяльністю болгарської інтелігенції, із процесом національного самоусвідом-
лення в цілому. Як форми й методика польової роботи болгарських дослідників, так і зміст 
публікаційних текстів, суспільно-політичне тло та персоналії фольклористів-аматорів, за-
лучених до фіксації пам’яток усної народної творчості, засвідчують тотожність цих процесів 
з тими фольклористичними реаліями, що відбувалися в XIX ст. і в Україні.

Проблему розвитку болгарської фольклористики сучасного періоду розкриває Ваня Ма-
теєва в статті про архів Інституту фольклору Болгарської академії наук. У ній ідеться про 
досягнення, проблеми та перспективи в царині формування джерельної бази болгарської 
фольклористики, розкрито структуру Архіву, подано класифікаційну схему фольклорного 
фонду, висвітлено питання модернізації методик фіксації даних фольклору, їхньої каталогі-
зації та комп’ютеризації. Автор акцентує новаторські підходи та тенденції – відеофіксації не 
лише конкретних фольклорних реалій, але й етнографічного та соціоісторичного контек-
сту; формування дигітального (електронного) архіву «Болгарська фольклорна спадщина». 
Публікаційний матеріал видання засвідчує високий рівень поціновування болгарськими 
дослідниками автентичного фольклору, на фіксацію якого сучасними методами спрямовані 
інтелектуальні зусилля й організаційні засоби наукових центрів. Про це, зокрема, свідчить 
репрезентований ілюстративний матеріал з авторського архіву та архіву Інституту фоль-
клору БАН, представлений професором Мілою Сантовою.

Серед актуальних культурно-антропологічних досліджень у Болгарії виокремлюються 
студії, присвячені сучасному стану фольклорної традиції, етноідентифікаційним та етно-
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культурним процесам в урбанізованому середовищі, громадському міському простору в 
цілому. Так, уміщене в праці дослідження М. Сантової (про ієрархію ідентичностей і взаємо-
відношення між ідентифікаційними маркерами та функціями) розкриває на конкретному 
фактографічному матеріалі італійського міста Піза та болгарського міста Видин важливі 
теоретичні питання формування ідентичності в урбанізованому середовищі, типологічну 
ідентичність етноідентифікаційних процесів засобом пам’яток – маркерів національного 
значення. Слушними видаються висновки дослідниці про роль матеріальних культурних 
маркерів і пов’язаних з ними функцій як важливого інструменту для керування культурни-
ми процесами на локальному, регіональному, національному та інтернаціональному рівнях. 
Варто зазначити, що в наукових програмах Інституту фольклору БАН дослідження культури 
і традицій малих міст різних регіонів країни посідає важливе місце. Професор М. Сантова у 
своїх дослідженнях намагається використати порівняльний матеріал з інших європейських 
країн і, послуговуючись широким європейським контекстом, виявляє типологічно єдині ре-
алії та взаємовідношення між маркерами й функціями. Зокрема, одна з останніх її праць 
«Культура і традиція малого міста» (Софія, 2001) присвячена саме порівняльному типоло-
гічному аналізу міст Банско в Болгарії і Бенш у Бельгії. Аналізуючи історико-культурні, со-
ціальні та релігійні особливості малих міст Європи, автор уводить культуру цих міст у за-
гальний європейський і національний контекст. Дослідниця робить слушні зауваження, що 
чимало типологічно споріднених культурно-ідентифікаційних факторів є доброю основою 
для моделювання єдиного європейського культурного простору.

Проблематика культури малого міста є загалом актуальною для сучасної болгарської 
етнології та фольклористики. У наукових проектах Інституту фольклору було передбачено 
й дослідження причорноморського узбережжя, зокрема, міста Поморіє, відомого як своїми 
культурно-історичними пам’ятками, так і традиціями (у тому числі щорічними фестиваля-
ми вина й виноробства).

Питання ідентифікації етнічних спільнот, їхнього самовизначення в перехідні (маргі-
нальні) історичні періоди розглянуто на основі сюжету про «літаючі ікони» в статті Катерини 
Анастасової. Дослідниця порушує проблеми появи чудотворних ікон у конкретному соціо-
культурному середовищі в певний історичний період, у кризовій етнічній чи релігійній ситу-
ації; виявляє механізми формування міфу про «літаючі ікони», його етноадаптаційні функції; 
окреслює націотворчі мотиви появи подібних історичних міфів і «вигаданих традицій».

Космологічні й есхатологічні аспекти традиційного народного світогляду болгар розгля-
нуто Галиною Лозановою на прикладі конкретного персонажа мусульманської ангелології – 
Азраїла – ангела смерті, який, на думку авторки, характеризується всеосяжною присутністю 
як у сакральній історії людства, так і в особистому часі та просторі кожної людської істоти.

Висвітленню трансформованих реліктів болгарської язичницької віри у фольклорній 
пам’яті народів, які проживають на праетнічних болгарських землях; розкриттю субстрак-
тних рис тенгріанства в усній традиції та обрядовості на території Північного Кавказу і 
Приазов’я, Поволжя та на Балканах за матеріалами сучасних наукових даних і польових 
спостережень авторки, присвячено статтю Ружі Нейкової «Турă/Тейри/Тангра».

Окремий блок публікацій, уміщених в Антології, стосується теоретичних проблем 
функціонування конкретних фольклорних жанрів: болгарських народних балад/наративів, 
і, зокрема, болгарської жіночої чарівної казки та казки про священнослужителів.

Надто актуальними для співробітників Інституту фольклору БАН залишаються дослі-
дження етнічних та етнополітичних процесів (за матеріалами фольклорних реалій). Із цього 
погляду заслуговує на увагу стаття Станоя Станоєва «Болгарський політичний анекдот пост-
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соціалістичного періоду». Автор виявляє як спільне, так і нове в анекдотах радянської доби 
та пострадянського періоду, розглядає основних персонажів сучасного політичного анекдоту, 
інтерпретуючи цей жанр як важливий механізм інтегративної та ідентифікаційної стратегії, а 
також соціокультурне джерело для виявлення принципів і форм політичної поведінки.

У болгарській гуманітаристиці надається пріоритет вивченню фольклору національних 
меншин і фольклору болгарської діаспори в різних країнах Європи. Тому Південні регіони 
України, де болгари складають вагомий відсоток, залишаються для наших колег привабли-
вими для дослідження. Нових результатів варто очікувати від спільних польових досліджень 
як на Одещині, яку традиційно продовжують вивчати, так і в Криму, де сьогодні проживає 
кілька тисяч болгар, що повернулися після багаторічних поневірянь (унаслідок їх депорта-
ції разом із кримськими татарами).

Видання репрезентує також кілька статей, присвячених окремим жанрам музичної 
фольклористики. Це, зокрема, розвідка Радки Братанової про жіноче й чоловіче співаць-
ке виконавство та функціональну відмінність чоловічого співу від жіночого; про проблеми 
адекватного відтворення локального стилю хорового співу тощо.

Деякі спостереження над народною музикою євреїв Болгарії (зокрема взаємовпливи 
в пісенній культурі романіотських, ашкеназьких і сефардських євреїв з Балканського пів-
острова, а також взаємовпливи в єврейській пісенній традиції та міській пісенності балкан-
ських народів) порушено в статті Николая Кауфмана.

Образ співця-жебрака у фольклорній культурі слов’ян вивчає Катя Михайлова. Вона роз-
глядає цей персонаж традиційного суспільства як обрядову особу, що виконує функцію медіа-
тора й на відміну від звичайного жебрака наділена високою сакральністю; розкриває елемен-
ти семантичної характеристики жебрака як важливого суб’єкта фольклорної культури.

Сподіваємося, що публікація досліджень болгарських народознавців зацікавить бага-
тьох українських учених як власне науковою проблематикою, так і новими аспектами сту-
діювання українсько-болгарських фольклористичних зв’язків.
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МІЛА САНТОВА

ЩЕ	РАЗ	ПРО	ІДЕНТИЧНІСТЬ.	
ПРО	ІЄРАРХІЮ	ІДЕНТИЧНОСТІ	ТА	ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ	МІЖ	

МАРКЕРАМИ	Й	ФУНКЦІЯМИ

Конкретният анализ се базира основно върху примера на такъв забележителен културен паметник-
маркер, какъвто е наклонената кула в Пиза и интеракциалните връзки, разпознавани като основа за иден-
тификационни процеси, които тя реализира по отношение на различни общности.  За рефереративен те-
рен служи примерът на гр. Видин и известната средновековна крепост Бабини Видини кули. В хода на 
изследването се установява, че колкото повече пространствената дистанция  се увеличава, толкова по-
вече значим културен паметник-маркер се оказва в състояние да провокира отношения, набелязвайки на 
практика идентификационни процеси, но по отношение на различни по обем общности, разположени в 
различни по обем пространствени цялости. С много голяма степен на вероятност тези процеси могат да 
бъдат разпознавани като типологично единни за европейското културно пространство. Познаването им 
би могло да служи като съществен инструмент за управление на културните процеси на локално, регио-
нално, национално, интернационално ниво... И още нещо – разпознаването на типологично единни, поне 
за Европа, процеси на взаимоотношенията между маркери и функции като универсални, в не по-малка 
степен би имало съществен принос към конкретното приложение на културните политики в съвременния 
стремеж за моделиране на единно европейско културно пространство.

This analysis is based on remarkable cultural monument-marker as the Leaning Tower of Pisa and the 
relations of interaction acknowledged as a basis for processes of identification. The city of Vidin and the well-
known fortress Babini Vidini Kuli is used as a terrain of reference. In the process of research it was found that 
with the extension of the distance in space, all of the more significant cultural monument-markers are in a 
position to provoke relations, actually marking processes of identification, but in relation to dimensionally 
diverse communities, situated in dimensionally diverse space units. To a very high degree of proximity these 
processes could be acknowledged as typologically uniform everywhere within the European cultural space. 
The knowledge of them could be suited to being a substantial instrument for managing cultural processes at 
the local, regional, national and international levels. Moreover, the acknowledgment of typologically uniform 
processes of relations between markers and functions as universal, at least in Europe, would contribute to 
the specific application of cultural policies in the modern process of modeling a united European cultural 
dimension.

Матеріал, пов’язаний з цією проблемою, цікавить мене вже давно. Окремим її аспектам 
присвячено деякі мої роздуми (Santova, 2003; Santova, sous presse). По суті, у ролі сильного 
сигніфікативного матеріального та культурного маркера щодо різних за обсягом просторо-
вих і відповідно суспільних цінностей ця ідея почала набувати конкретнішої форми під час 
моєї першої «зустрічі» з італійською землею. Після років експедиційної праці на теренах 
Болгарії та Бельгії (Сантова, 2001 та ін.) я вперше ступила на землю Пізи. Звісно, перед при-
буттям до цього міста я вже знала основні віхи його історії як середньовічної морської рес-
публіки (Republica Marinara), також знала про участь Вазарі в оформленні важливого для 
простору міста урбаністичних вирішень. Про все це я довідалася передусім з репродукцій 
та документальних фільмів, зі спеціальної літератури (Piazza dei Mipacoli, Duomo, Campo 
Santo). Найбільше, звичайно, я чула про нахилену вежу в Пізі. Навряд чи знайдеться багато 
людей на світі, які б не знали про неї або не бачили її фото, відео- чи телезображення.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



165

Фольклорний ентитет народної культури

З цієї причини, коли я  їхала до Пізи, то очікувала, що про вежу в місті має існувати 
і може бути записаний функціонуючий кодекс живої усної традиції. Для мене, вихованої 
в одній, хоча й невід’ємній, досить віддаленій у просторовому відношенні від італійської 
культури частині європоцентричних цінностей, образ вежі був сигніфікативним маркером, 
здатним створити низку усних форм, у яких би вона обговорювалась. І оскільки вона ста-
ла недвозначним маркером для значної частини населення землі, я сподівалася, що це має 
віді гравати першорядну роль і  для місцевих мешканців. 

Проте я помилялася. Адже виявилося, що, як мовиться у таких випадках, – «чоловік так, 
а Біг інак». Вже у Пізі після своїх численних інтерв’ю я переконалася,  що образ вежі, який  
у культурологічному значенні слова виступає як об’єкт-маркер і зумовлює виникнення або 
моделювання образів, не посідає гідного місця у системі уявлень пізанців.

Одразу ж слід уточнити, що під «пізанцями» я маю на увазі як автохтонне місцеве на-
селення, що живе тут не одне покоління і називає себе «pisan doc», так і людей, котрі мешка-
ють давно, бо взяли шлюб із пізанцями, або з якоїсь іншої причини, найчастіше економіч-
ної. Це спеціальне уточнення є необхідним, бо це місто – відомий університетський центр, 
завдяки чому (хоч також і у зв’язку з існуванням в Італії великої лікарні) Піза, по суті, має 
два основні пласти населення – місцеві жителі (pisan doc) та колегія університетських ви-
кладачів. Найчастіше викладачі професорської колегії через прийняту в Італії систему цент-
рального розподілу університетських посад приїжджають до міста з інших частин країни. 
Як з’ясувалося в ході моїх інтерв’ю1, між цими двома пластами населення на практиці немає 
майже ніяких контактів.

Але повернімося до вежі. Якщо адекватно сприймати положення про ідентичність не 
як про наперед задану сутність, а як про відношення, систему залежностей, що дозволяє 
обмін і відсилає нас до функціональних полів культури (див. цитовану нами літературу), 
то очевидним є те, що це відношення, крім свого інтеракціального характеру обміну, ви-
будовується, моделюючись завдяки присутності конкретних матеріалізованих маркерів, які 
провокують або стимулюють утворення відношень. По суті, набір таких конкретних для 
кожного випадку матеріальних культурних маркерів дуже часто перебуває у певному ієрар-
хічному ряду (як протидіючи, так і підтримуючи спільноту), який конституює матеріалізо-
вану основу, базу мережі, на якій ґрунтуються відношення і відповідно – залежності обміну. 
У цьому сенсі «матеріальний маркер» та «модельоване відношення», ergo – ідентичність, 
перебуватимуть у нерозривному зв’язку. 

По суті, я розраховувала саме на цей тип зв’язку, сподіваючись знайти в уявленнях пі-
занців образ нахиленої вежі як основний. Реальність, проте, виявилася зовсім іншою. 

Піза: місто
– Нахилена вежа: ми не усвідомлюємо важливості пам’ятки та самого місця2.
Цей вислів пізанського краєзнавця, знаменитості Франческо Каппекі, який веде переда-

чі про Пізу на місцевому телевізійному каналі, людини, з якою не можна зробити і двох кро-
ків по місту, щоб ледь не кожен перехожий не спинився, аби привітатися з ним, поговорити, 
є винятково сигніфікативним. Він ніби втілює існуючу в місті ситуацію щодо відсутності 
спеціального та виключного інтересу або ставлення пізанців до вежі, що свідчить про факт 
її маргінальної присутності в їх ментальності незалежно від її матеріальної присутності.

Пояснення цієї обставини по-різному варіюється в інтерпретаціях інформаторів, у вся-
кому разі недвозначно підкреслюється. Для страхового агента Андреа Дані, який народився 
в цьому місті, куди по роботі переїхав його батько разом з родиною, вежа – це щось, що там 
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стоїть. Він вважає, що пізанці не усвідомлюють  цінності вежі… Взагалі тут їй не знають 
ціни 3. Для медєвіста, професора університету Мікеле Луззаті, одруженого з пізанкою, вежа 
не більш цінна, ніж Пьємонтські гори, бо я альпініст.., це дещо, що є в пейзажі 4. Для родини 
Поссенті, яка походить з околиці Пізи (він –  водопровідник, а вона – службовець на пенсії), 
цілком вистачило один раз піднятися – досить  давно – на вежу. Вони також не відвідували 
Музею Opera del Duomo (який належить церкві і пов’язаний з комплексом пам’яток, до яко-
го вписується вежа) та Campo Santo (старовинне кладовище за кафедральним собором) 5. 
Тут можна додати ще спостереження представника спеціальної церковної охорони Piazza 
dei Milacoli 6 Массімо Ді Пако 7, що найчастіше вежу відвідують японці, американці, німці, 
французи… Що ж до пізанців, то їх відвідування майже завжди пов’язані з месами в місцево-
му кафедральному соборі, а поза цим вони дуже рідко піднімаються на вежу8, як стверджує 
Франческо Каппекі. Розмірковуючи над цією обставиною, він і сказав свою знамениту фра-
зу, що для пізанців вежа – це una persona di famiglia 9.

Колишній мер Пізи, професор університету П. Флоріані вважає, що пізанці дуже сімейно 
виглядають з цією картиною (йдеться про присутність вежі у місті) 10. По суті, його конста-
тація перебуває в іншій площині оцінки ставлення пізанців до вежі (а точніше, її відсутнос-
ті), а саме інституціональній, яка збігається з такою у місцевих жителів.

Констатацію антрополога, професора Ф. Маллені 11, одруженого з пізанкою, що мешканці 
міста не знають і не відвідують цієї пам’ятки, підтверджує і спостереження пані Клари Бараккі-
ні – керівника служби нерухомої культурної спадщини Пізи: Коли люди живуть в історичному 
місті, то вони не усвідомлюють його історії 12. На цій підставі й інституціональна наука робить 
висновок про матеріальні культурні пам’ятки як про «паралельну реальність» (Toscano, 2001).

Отже, ми стикаємося з парадоксальною ситуацією, коли найбільше навантажений зна-
ченнями культурний маркер, яким є вежа, майже не бере участі в моделюванні внутрішніх, у 
лоні локальної спільноти, інтеракційних зв’язків у створенні відношень. Більше того, вона – 
вежа – ніби й не провокує окремих індивідуальних реакцій, бо члени спільноти відносно ін-
терферентні до неї. Саме на внутрішньому рівні спільноти із притаманним їй обміном від-
ношеннями перебуває в іпостасі «паралельної реальності» така визначна культурна пам’ятка, 
як вежа, присутня як константа матеріалізованої культурної реальності і як важливий ма-
теріальний культурний маркер, який є нібито інтерферентний та нейтральний стосовно об-
міну відношеннями. Тут, на рівні спільноти, ця функція  сприймається іншими культурними 
феноменами (Santova, 2003; Santova, sous presse; Iacono, 1995), розрахованими передусім на 
функціональну активність, а отже, на функціональні зв’язки. Серед пізанців вежа не відіграє 
ролі особливого культурного маркера, бо на практиці майже не провокує зв’язків. Іншими 
словами, в цій ситуації вона як визначна культурна пам’ятка (!) зовсім не бере участі в моде-
люванні ідентичності спільноти або здійснює це дуже слабо. 

Внутрішні – зовнішні
Цей релятивний нейтралітет вежі як присутність у ментальній моделі і діях власне пі-

занців (внутрішній фактор) входить у своєрідне протиріччя з тим, що трапляється зі сторон-
німи відвідувачами міста. Ось фрагмент інтерв’ю.

М. С. Якщо, наприклад, якийсь приятель з іншого міста приїде до вас у гості в Пізу, то 
що ви покажете йому в першу чергу? 

Д. П. Piazza dei Miracoli, а потім – Piazza dei Cavalieri, Corso Italia, Borgo Largo, Stretto 
Borgo Largo. І після цього, якщо ці люди матимуть бажання побачити старі церкви та му-
зеї, я дам їм адреси і скажу: ви ідіть, а в мене є інші справи. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



167

Фольклорний ентитет народної культури

М. С. Чому в першу чергу Piazza dei Miracoli? 
Д. П. Тому що всі люди, які приїжджають до Пізи, передусім хочуть побачити Piazza 

dei Miracoli. Адже перше, про що всі запитують та що хочуть побачити, це Пізанська вежа 
Piazza dei Miracoli. 

М. С. А для вас самих, тих, хто живе у Пізі, чим є Piazza dei Miracoli? Ви не відвідуєте її, 
як я розумію, не часто ходите в місто. Що це означає? 

Д. П. Ми не піднімаємося на вежу 14.
У момент відвідування всілякі зв’язки й відношення, пов’язані з вежею, активізуються, 

але потім ніби знову залишаються без істотного результату щодо власне пізанців, членів ло-
кальної спільноти. Після подібних «моментів» активізації, пов’язаних в основному із «зовніш-
німи відвідуваннями», стан рівноваги відносного нейтралітету знову швидко відновлюється.

Утім, незалежно від константного існування подібного «зовнішнього» нейтралітету, 
усвідомлене осмислення вежі як емблематичного маркера Пізи також виявляється реаль-
ним. Тут необхідно зробити суттєве уточнення: вона сприймається як маркер, що отримує 
й виконує певні функції передусім поза параметрами спільноти.

М. С. Коли б Ви як мер представляли деінде ваше місто, то чи вежа символізувала б 
вашу присутність? 

П. Ф. Так, так. 
М. С. А всередині країни? 
П. Ф. А всередині країни – ні, не є тим самим. Бо у пізанців є проблема, бо вежа моно-

полізує уявлення про світ. Але це… Це трапляється через «приховування» іншого в місті 15. 
Так чи інакше, міжнародною емблемою Пізи є, безперечно, вежа 16. Хоча, визначаючи 

інші культурні феномени як емблематичні для міста, інформатор додає: Але, всупереч цьому, 
на перше місце треба поставити кафедральний собор та вежу, адже в будь-якому разі Піза 
відома саме цим. І справді, відома 17.

Отже, так розкривається наявність у пізанців «подвійного сприйняття» вежі: з одного боку, 
на рівні спільноти і її внутрішніх стосунків, а з другого, – через взаємини спільноти із зовнішнім 
світом, пов’язані зі ставленням цього зовнішнього світу до пам’ятки. Другий тип відношень веде 
до недвозначного висновку: Вежа, вежа. Вежа є грифом. Маркою. Це гриф міста, це емблема 
міста. Вона відома в цілому світі. Але пізанці лише кілька разів піднімалися на неї 18.

Роль дистанції
Якщо дистанціюватися від Пізи, то картина попередньо визначеного  відносного  «вну-

трішнього» нейтралітету починає поступово змінюватися.
З одного боку, одне з перших, що роблять новоприбулі в місто, – піднімаються на вежу, 

незалежно від факту, що це стає дедалі частіше ізольованою практикою в бутті людей при 
їх осілому житті у Пізі. 

М. С. Піза є місцем, відомим своїми культурними пам’ятками. Коли відбулася ваша 
зуст річ із ними? 

П. К. Це дуже цікаво. Як тільки ми приїхали до Пізи, батьки повели нас, дітей, на вежу. 
Зустріч із пам’ятками Пізи була незабутньою. Я  піднялася на Пізанську вежу вперше і, мож-
ливо, востаннє. 

М. С. А чому зараз не ходите на вежу? 
П. К. Я прийшла ще раз до вежі, аби скласти компанію одному хлопцю-англійцю, який 

приїхав до Пізи. Е basta! 19. 
Як у випадку з цією інформаторкою (власницею перукарського салону, яка народилася 
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в Месині 1949 р.), так і в більшості інших випадків, наступні відвідування вежі – і автохтон-
ними пізанцями, і гостями міста – пов’язані тільки з необхідністю провести туди когось із 
гостей 20. А підняття на вежу, по суті, виконує функцію своєрідної ініціації новоприбулих. 
Така ініціація начебто пов’язана з усе ще існуючим усвідомленням «зовнішнього» момен-
ту, виконуючи певні ритуальні функції посвячення у спільноту і обумовлює конструювання 
вже пов’язаної з містом ідентичності.  

З іншого боку, професор Ф. Маллені, родом з провінції Лука (недалеко від Пізи), ще до 
того, як він дитиною побачив вежу (звісно, задовго до одруження з пізанкою), знав пісню, яка 
викликала інтерес і бажання неодмінно піти на площу з вежею у перший же його приїзд до 
Пізи:

Ф. М. Була також пісня. Одна стара пісня з такими словами: «Щоб жила Пізанська вежа, 
яка нахилена…» [сміється – М. С.]. Una canconcina, така маленька пісня… Я думаю, вона ви-
никла на початку століття. Це означає, що я знав цю пісню, і знав, що – чорт забирай!  – є 
вежа…21 

Інакше кажучи, вже у відносно близьких околицях міста можуть активно функціону-
вати словесні форми цього культурного маркера, які недвозначно провокують моделюван-
ня ставлення, що сформувалося в мого інформатора: хоча він був ще дитиною, неодмінно 
відвідати вежу! Незалежно від факту, що на той момент для нього подібне відношення не 
мог ло бути розпізнане як таке, що моделює пізанську ідентичність, уже сама наявність його 
є показовою. Це недвозначно вказує на ту обставину, що в більш широких просторових ме-
жах вежа починає виконувати функції саме сигнифікативного маркера.

Якщо йти ще далі, то ці зв’язки стають ще стабільнішими. Родина Поссенті, яка постійно 
подорожує по Європі, це чітко помітила: 

– Пізанська вежа, звісно, пам’ятка дуже відома, усіма любима 22. 
Такий тип реакції вельми характерний. Такі спостереження підкріплюються тверджен-

нями ряду інформаторів. Так, професор М. Луззаті засвідчує: 
М. Л. Справді, я гордий тим, що живу в місті, такому відомому завдяки вежі. Правду ка-

жучи, це краще. Бо куди б ти не поїхав, ти з гордістю заявляєш: «А я їду з Пізи. Приїжджаю…» 
М. С. Я розумію, що це вас дуже тішить. 
М. Л. Так-так, ви пишаєтеся цим, ви вже стаєте кимось. Говорячи простіше, усі зна-

ють, звідки ви приїхали23. 
Виявляється, що поза межами міста відома у всьому світі культурна пам’ятка починає 

дедалі яскравіше демонструвати функції ідентифікаційного маркера для пізанської спіль-
ноти. Ці функції ніби посилюються з просторовим віддаленням від міста. У цьому моделю-
ванні відношення, яке позначає ідентифікаційний процес, просторове віддалення відіграє 
пропорційно обернену роль. Відчуття гордості тут особливо важливе, оскільки саме воно 
надзвичайно яскраво втілює   самоідентифікацію. 

Образ
Щоб дооформити образ, який я намагаюся вибудувати, образ, за якого зі збільшенням 

дистанції зростає провокація з боку пам’ятки щодо моделювання відношення, через що по-
силюється його функція, закріплена в ролі провокативного ідентифікаційного маркера, на-
веду ще два приклади.

Перший базується на особистій розмові з професором Паванелло, який на момент нашої 
зустрічі щойно повернувся з Канади і розповів мені, що там, на іншому континенті, з яким 
нас розділяє океан, ледь не в кожному італійському ресторані його супроводжував образ Пі-
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занської вежі. І це при тому, що не всі власники італійських ресторанів у Канаді – пізанці; нав-
паки, більшість з-поміж них не мають ніякого відношення до Пізи. У Канаді образ Пізанської 
вежі, по суті, є основним маркером-емблемою, який зберігає і провокує рівень більш загаль-
них зв’язків та відношень з Італією. Для італійських власників ресторанів у Канаді вежа пере-
творилася на образ Батьківщини, через який вони демонструють свою ідентифікацію саме як 
італійці серед інших спільнот. Цей, здавалося б, незначний факт нібито супере чить деяким іс-
нуючим поглядам про відсутність національної італійської ідентичності 24. Він засвідчує, що з 
просторовим віддаленням сильний сигніфікативний матеріальний культурний маркер-вежа 
починає перебирати на себе і стимулювати ідентифікаційні функції по відношенню до дуже 
широкої (і далекої від власне пізанської) спільноти – «італійської».

Другий приклад є дуже відомим – це заставка новин культури CNN, де образ вежі (поряд 
з іншими вибраними культурними скарбами) є одним з важливих символів, що втілює, по 
суті, культуру людства. Ця пам’ятка – Una persona di famiglia – демонструється самим пізан-
цям як ідентифікаційний маркер, який емблематизує людську цивілізацію. 

Я не буду тут коментувати критерії, за якими окрема пам’ятка, що належить певній куль-
турі, утверджується як світова. Це окрема тема. Враховуючи той її аспект, про який іде мова, я 
тільки ще раз підкреслю (через два побіжно марковані образи вежі за їх появи в широких гео-
графічних та цивілізаційних кордонах), що чим більше зростає відстань від Пізи, тим більш 
значущим культурним маркером стає вежа, отримуючи можливість провокувати відношен-
ня, позначаючи на практиці ідентифікаційні процеси щодо різних за обсягом спільнот, роз-
ташованих у різних за обсягом  просторових сукупностях.

Але тут приховано ще одну особливість. У цьому процесі просторового віддалення сильні 
сигніфікативні культурні пам’ятки-маркери опиняються паралельно у стані розширення поля, 
периметра, де вони провокують відношення і позначають ідентифікаційні зв’язки. Рух процесу 
в цьому разі йде від національного до інтернаціонального або від меншої до більшої спільноти. 
З розширенням географічних меж, з одного боку, ніби посилюється роль культурної пам’ятки як 
культурного маркера, що провокує ідентифікаційне відношення, а з другого, зі збільшенням дис-
танції, а також підвищенням цінності зростає і рівень обсягу спільнот, щодо яких розпізнавання як 
винятково ціннісний культурний маркер починає виконувати ідентифікаційні функції. Межі цьо-
го обсягу змінюються від локальної спільноти, пов’язаної з конкретним топосом, через спільноти, 
розташовані в  околицях, через параметри національного (коло понять, що стосуються Батьків-
щини) до інтернаціонального. По суті, ці кордони зі свого боку маркують параметри своєрідної 
ієрархієї ідентичностей, що відповідає різним рівням спільноти та їх просторовим параметрам, у 
яких проявляються взаємовідношення та «гра» між маркерами й функціями.

Вірогідно, що тут ми опиняємося у сфері одного з основних процесів адаптації певних 
образів, які уособлюють національну символіку (у Болгарії на такі перетворилися, хоча й 
без широкого резонансу, наприклад, Мадярський вершник VІІІ–ІХ ст., Преславська кераміч-
на ікона з образом св. Теодора Тирона Х ст. та ін.).

Цікаво в даному випадку те, що, оскільки рух орієнтований до ширшої спільноти, то 
постає питання про сильні сигніфікативні матеріальні культурні маркери, і наскільки вони 
здатні провокувати відношення, які маркують ідентифікаційні функції. У цій «грі» між мар-
керами та провокованими ними відношеннями-функціями, які, по суті, символізують іден-
тичності, рух перебуває між відносним нейтралітетом на рівні локальної спільноти та зрос-
таючою функцією консолідації зі збільшенням параметрів спільноти. У своїй крайній фазі, 
що демонструє приклад із заставкою на CNN, подібна консолідація вже реалізується на рівні 
людської цивілізації через її матеріалізований культурний образ. 
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***
Можливо, я б і не звертала особливої уваги на процес взаємовідношень між маркерами та 

функціями, пов’язаними з нахиленою Пізанською вежею, якби перед своєю роботою в цьому 
італійському місті в мене не було болгарської експедиції, зіставлення з якою напрошуються 
самі собою. Ідеться про Видин на Дунаї, місто, в якому до сьогодні зберігаються вежі Баби 
Видини 25 – фортеці, пов’язаної з існуванням середньовічної болгарської держави. Для тих, 
хто недостатньо ознайомлений з історією болгар, додам, що завоювання болгарських земель 
турками-османами наприкінці ХІV ст. в останню чергу пов’язане з масовими руйнуваннями. 
Тому вежі Баби Видини – єдиний, відносно повністю збережений до сьогодні середньовіч-
ний фортифікаційний комплекс замкового типу. Для Болгарії він є сигніфікативним образом, 
який емблематизує високорозвинену середньовічну болгарську державність. Вежі є основним 
об’єктом відвідувань туристів. Ось цитата з інтерв’ю з Емілем Мариновим, який народився 
1930 року у Видині (працював на різних відповідальних посадах):

Е. М. Був час, з усієї країни приїжджали сюди. 
М. С. А для чого їздили – просто так? 
Е. М. А де ще в Болгарії можна побачити замок? 26.

Видин
Видин з Вежами Баби Видини у даному разі є для мене реферативним тереном, тому 

оглянемо його стисло, проілюструвавши ситуацію з Пізою та її вежою за допомогою кількох 
видинських прикладів. Моєю метою є окреслення картини типологічної ідентичності про-
цесів, які належать до взаємовідношень між сильними, сигніфікативними матеріальними 
культурними маркерами та функціями.  

Для мешканців Видина (так само, як і в Пізі) фортеця не має особливого значення все-
редині спільноти, але вони теж пишаються нею і зазвичай приводять сюди своїх гостей. 

С. Ц. Я гадаю, що житель Видина дуже рідко здогадується про унікальність фортеці або 
замку, на відміну від істориків… Я не знаю, як вони її визначають. А, можливо, Фортеця 
Баба Видина є одним із символів міста і привід для гордості, що вони живуть у цьому місті. 
Але… Вони згадують про неї, коли, скажімо, у них гості з іншого міста й вони хочуть пока-
зати одну з визначних пам’яток Видина 27. 

Для мешканців Видина фортеця сприймається як щось близьке, емблематичне 28. Сюди 
завжди приводять молодят. Ось фрагмент інтерв’ю з перукаркою Віолеттою Бушевою, яка 
народилася 9 квітня 1965 року в Ямболі, а 1983 року вишла заміж і відтоді мешкає у Видині: 

М. С. Коли вас привели? Ваш чоловік вас привів, напевно? Через який час після заручин 
чи весілля? 

В. Б. Після весілля. Можливо, через два тижні після весілля. 
М. С.  Е, це означає, що тоді він вас збагатив, якщо я правильно розумію?
В. Б. Так [сміється. – М.С.] 29. 
Дивні контамінації, які перетворили короля Марка, основного персонажа балкан-

ського епосу, на коханця (!) історично не ідентифікованої баби Види, побутують у Видині, 
пов’язуючись в усній традиції з часом будування фортеці 30.

Маю надію, що цих прикладів достатньо для формування уявлення про картину, типо-
логічно ідентичну з тією, яку ми бачили в Пізі з її нахиленою вежею. Ця картина і тут окрес-
лює рівні «внутрішніх», відносно нейтральних функцій пам’ятки у місті, існування стосов-
но неї вербальних образів, недвозначний інтерес прибулих до неї, а також ту обставину, 
що вона перебирає на себе не менші, ніж пізанська Вежа, функції ініціації новоприбулих у 
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спільноту… Сюди слід додати й той факт, що інформація про вежі Баби Видини обов’язково 
міститься в усіх підручниках з болгарської історії, найчастіше їх образ-присутність пере-
бирає на себе функції маркера, який позначає високий рівень середньовічної болгарської 
державності, ergo-ідентифікаційні функції на національному рівні. 

– А це тому, що фортеця має одну особливість, яка зумовлює її виняткову магічну силу. 
Адже, якщо бути абсолютно чесними, то в  порівнянні з пам’ятками Заходу вона не справ-
ляє на іноземця майже ніякого враження. Однак для нашого болгарського духу вона є єдиною, 
повністю збереженою середньовічною фортецею, і це не може не впливати на болгарина 31.

Фіксована типологічна ідентичність процесів у двох наведених прикладах дозволяє 
мені порушити питання про більш загальні процеси, якими позначаються взаємовідношен-
ня між маркерами та функціями.

***
Тут необхідно зробити одне уточнення й доповнення.
Уточнення пов’язане з тим, що оскільки  процеси «гри» між маркерами та функціями у двох 

моїх прикладах є типологічно ідентичними, то необхідно мати на увазі, що пам’ятки-маркери, 
про які йдеться, здатні  реалізувати  функції у просторі з різним рівнем верхньої межі. Вежі Баби 
Видини, на відміну від Пізанської нахиленої вежі, – це пам’ятка національного значення.

Доповнення пов’язане зі специфічною функцією Веж Баби Видини, якою пізанська 
спільнота не нагородила свою визначну пам’ятку. Постає питання про активну участь Веж 
Баби Видини у культурному житті м. Видин і в ширшому значенні – усієї Болгарії. У фортеці 
знімали майже всі відомі болгарські фільми із середньовічними та іншими сюжетами: 

– Фільми знімалися. Був дуже гарний [фільм. – М. С.] – «Вартовий фортеці» 32. 
Цей факт, як показують усі мої інтерв’ю, безперечно, стимулює цікавість спільноти, у 

тому числі молоді, до пам’ятки 33.
У Вежах Баби Видини вже кілька років поспіль здійснюються перегляди історичної дра-

ми, проходять вистави, на які приїжджають охочі з усієї країни. І до сьогодні там організо-
вують концерти та інші «культурні заходи»: 

– Коли чують, що проводиться якийсь захід у Вежах Баби Видини, усі ідуть сюди, захо-
дять усередину до внутрішнього двору. Просто там якась особлива атмосфера. Якщо, на-
приклад, такий самий концерт провести десь просто неба або в залі – це зовсім інше… Люди 
по-іншому сприймають усе, що відбувається, коли це у Баби Видини. Це культурна пам’ятка 
і  місце для культурних заходів. Нещодавно там був концерт. Чого там тільки не проводи-
ли! Так само сприймається... 34.

Ці культурні зв’язки сприяють тому, аби про фортецю говорили та часто її відвідували, 
щоб вона постійно була активно присутня у житті спільноти. Це продукує можливості для 
створення та постійного відновлення відношень. 

– Усі люблять фортецю, мають особливе почуття до неї. Ось зараз, через стільки років, 
як гарно, що люди – їм і о дев’ятій призначиш, і о десятій якусь культурну зустріч, і о п’ятій, 
і в найсильнішу літню спеку, – якщо це Баба Вида, приїжджають, приходять… Це тільки 
те, що я особисто читала, лише з одного   оповідання. Я вже не кажу про інші книжки. Так, в 
одній з них був представлений молодий художник,  фотограф. У найсильніший дощ прийшло 
триста туристів, вони були мокрі до нитки. А якби не було дощу, то прийшло б, мабуть, 
сімсот-вісімсот. Це означає цілий салон, літній театр у Баби Види. А там є такий. Усі люб-
лять Бабу Виду, там щось є, тому йдуть. Вони ніби долучаються до більшої естетичної 
цінності. Долучаються до чогось більш значущого, більш магічного, більш дієвого35.

Тут ми потрапляємо у сферу культурної політики. Завдяки їй та операційним можли-
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востям, які вона пропонує, матеріальний культурний маркер провокує інтеракційні зв’язки 
переважно на рівні спільноти, але не тільки. Ці  відношення безпосередньо стосуються 
пам’ятки – матеріального культурного маркера, також логіки його історичного буття, від-
повідаючи її сучасному існуванню. Відповідно воно і в оберненій перспективі починає ви-
являтися як важлива ланка в ланцюгу матеріальних маркерів, що вибудовують базу, на якій 
конструюються відношення. Вони реалізують функції, з-поміж яких може бути розпізнана й 
ідентифікаційна. Звідси окреслюються й різні рівні, що моделюють ідентичність і пов’язані 
з конкретним матеріальним маркером. Таку роль культурна пам’ятка відіграє завдяки своїй 
анімації, що рівнозначно наданню їй нових, хоча і відмінних, функцій.

Таке «застосування» значущих матеріальних культурних маркерів та пов’язаних з ними 
функцій, які стосуються функціональної сфери культури, могло б стати суттєвим інструментом 
для керування культурними процесами на локальному, регіональному, національному, інтер-
національному рівнях… І ще: визнання як типологічно єдиних і універсальних, принаймні для 
Європи, процесів взаємовідношень між маркерами та функціями забезпечило б вагомий внесок 
до культурної політики з метою моделювання загальноєвропейського культурного простору.

Примітки
1  Архив на Института за фолклор (далі – АИФ). – І N 238–253.
2 АИФ. – І N 244, с. 11. Інтерв’ю від 16 грудня 2001 року з Франческо Каппекі (Ф. К.).  
3 АИФ. – І N 249, с. 11. Інтерв’ю від 16 грудня 2001 року з Андреа Дані (А. Д.).
Тут італійці так не цінують. Навіть у Пізі пізанці не усвідомлюють цінності вежі. Вони прий-

мають її за щось, що там стоїть. Там на розі Головної вулиці – стоїть. І стоїть – ось і все. Вони це 
залишили. Вони знають, що туристи ходять туди на неї дивитися. На них вона не справляє враження. 
Точно так, вона не справляє на них враження. Це частина міста, Головної вулиці, на розі Головної 
вулиці. Але вона їх не дуже цікавить. Маючи на увазі ту вартість, якою Ви її оцінюєте. І тих людей у 
цілому світі, які усвідомлюють її вартість. Тут узагалі не дають цієї вартості.

4 АИФ. – І N 238, с. 11. Інтерв’ю від 10 грудня 2001 року з проф. Мікеле Луззаті (М. Л.). 
5 АИФ. – І N 252, с. 9. Інтерв’ю від 27 грудня 2001 року з Джуліано Поссенті (Д. П.) та Франкою 

Паулетті (Ф. П.). 
Ф. П. Ми не піднімаємось на вежу. 
М. С. Але зараз привід є, зараз це можливо.
Д. П. Ні, ми вже піднімалися.
М. С. Зараз?
Ф. П. Ні, багато років тому. Ми відвідували кафедральний собор, баптистерію. Ми не ходили в 

Музей Opera del Duomo. Не відвідували також і Campo Santo.
М. С. Підійшли тільки до дверей?
Д. П.  Так, тільки до дверей. 
6 Див. АИФ. – І N 251, с. 9. Інтерв’ю від 27 грудня 2001 року з монсеньйором Балдо Долфі (Б. Д.), 

архієпископом у Пізі, спеціалістом з питань культурної спадщини. 
Вежа та кафедральний собор, і  Campo Santo – це церковна власність, а за площею в нас є ще дещо, 

дуже  старовинне,  навіть  більш  старовинне  за  походженням,  ніж  собор.  L’Opera  del Duomo, Opera, 
Fabrica del Duomo. Вид майстерні. Існує церковна власність, пов’язана з канонічним культом. Вони нале-
жать архієпископії. Частина церкви. Для нормального виконання культу. Але фінансовою частиною ді-
яльності щодо консервації та реставрації займається не Церква, а Opera. L’Opera del Duomo – це  одна 
інституція, автономна, в якій Церква, звичайно, бере участь. Але це автономно. Згідно з італійським 
Законом, це  моральна інституція. Це щось на зразок асоціації різних людей, яку  визнає Закон. 
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7 АИФ. – І N 242, с. 12. Інтерв’ю від 13 грудня 2001 року з Берардо Корі (Б. К.) та Массімо Ді Пако (М. П.).
8 АИФ. – І N 244, с. 4.
9 Там само. – С. 12.
10 АИФ. – І N 248, с. 15. Інтерв’ю від 18 грудня 2001 року з П’єро Флоріані (П. Ф.). 
11 АИФ. – І N 239, с. 10. Інтерв’ю від 12 грудня 2001 року з Франческо Маллені (Ф. М.). 
М. С. Ще одне питання. Чи Ви вважаєте, що пізанці і люди, які сюди приїхали, як і Ви, знають у 

деталях про культурні пам’ятники, що є в місті? Скажімо – автора цього та того пам’ятника, пе-
ріод, коли він був зведений. Крім  професорів та тих, для кого це професія.

Ф. М. Не думаю. Не думаю, що це так. Тому що і пізанці цього не знають. Дехто, можливо. Але 
вважаю – ні. Ні. Вони нічого не роблять, щоб пізнати все це. Є храми, каплиці і таке інше.  

М. С. А чи відвідують їх пізанці, чи?..
Ф. М. Дуже мало, дуже мало, дуже, дуже... Вважаю, що музеї не відвідуються.     
М. С. Пізанцями?
Ф. М. Вважаю, так..
12 АИФ. – І N 241, с. 6. Інтерв’ю від 13 та 19 грудня 2001 року з Кларою Бараккіні (К. Б.).
13 АИФ. – І N 252, с. 11.
14 АИФ. – І N 248, с. 15–16.
15 Там само. – С. 15.
16 АИФ. – І N 249, с. 13.
17 АИФ. – І N 244, с. 4.
18 АИФ. – І N 240, с. 6. Інтерв’ю від 12 грудня 2001 року з Джузеппіною (Піна) Капріно (П. К.).
19 Там само.
20 Див. усі мої інтерв’ю з Пізи: АИФ. – І 238–252.
21 АИФ. – І N 239, с. 8.
22 АИФ. – І N 252, с. 11.
23 АИФ. – І N 238, с. 11.
24 АИФ. – І N 253. Інтерв’ю від 2 січня 2002 року з трьома італійськими професорами.
25 Стосовно назви фортеці – Вежі Баби Видини (Вежі баби Види) – є кілька різних думок. Найпо-

ширеніші з них пов’язані з розповідями про реальну, але, по суті, міфічну бабу Виду, яка допомагала 
свого часу болгарам у визвольній боротьбі проти турків-османів. Так чи інакше, широковідома сьо-
годні назва вежі не має безпосереднього відношення до її середньовічного статусу оборонної споруди, 
побудованої на місці римської вежі-бійниці.

26 АИФ. – І N 234, с. 16. Інтерв’ю від 11 червня 2001 року з Емілем Мариновим (Е. М.). 
27 АИФ. – І N 226, с. 7. Інтерв’ю від 17 липня 2001 року із журналісткою Светлою Цвєтковою 

(С. Ц.), 1964 р. н. 
28 АИФ. – І N 227, с. 12. Інтерв’ю від 8 липня 2001 року з Вірою Бановою (В. Б.). 
29 АИФ. – І N 225, с. 12. Інтерв’ю від 7 липня 2001 року з Віолеттою Бушевою (В. Б.).
30 Запис від 22 червня 1963 року, інформатор – Минко Димитров Арнаудов, 71 рік, с. Сараєво, Оряхів-

щина: Король Марко був тут коханцем баби Види – тут, де є вежі Баби Видини. Ця баба приносила туди 
від селян з рук у руки каміння, яким будували вежі. І от, час від часу, щоб з бабою Видою пожартувати, 
вони жбурляли каміння: той туди кине камінь, та – сюди. Це підтверджується тим, що такі уламки од-
ного й того ж камня від веж баби Видини знаходимо на пагорбі Марка. Тому вважається, що це зробили 
вони (див.: Български.., 1971. – С. 808).

31 АИФ. – І N 224, с. 18. Інтерв’ю від 7 липня 2001 року з жителем Видина письменником і журна-
лістом П. Хаджипетровим (П. Х.).

32 АИФ. – І N 227, с. 12.
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33 Див.: АИФ. – І N 224–234.
34 АИФ. – І N 227, с. 12–13.
35 АИФ. – І N 224, с. 19.
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НИКОЛАЙ КАУФМАН

ПРО	ПІСНІ	ЄВРЕЇВ-СЕФАРДІВ	З	БАЛКАНСЬКОГО	ПІВОСТРОВА

В България предимно в големите градове живеят сефарадски евреи, чиито прадеди идват от полуостров 
Сефарад, днешна Испания и Португалия (малко по-късно), като първоначално се заселват в южните райони 
на Балканския полуостров и постепенно се придвижват и на север. Те пренасят от там старинните си обреди 
и обичаи и народни песни, свързани с различните им житейски дейности, много от които запазват и днес.

В студията си Н. Кауфман разглежда различните песенни цикли главно в трите основни групи – кан-
тикас, романцерос и коплас – песни, изпълнявани при големия религиозен празник Пурим. За първи път 
авторът представя широк анализ на обредните сватбарски песни, които са голям цикъл, запазен в някои 
райони и до днес. Направено е и задълбочено съпоставяне на балканските сефарадски песни с песните на 
евреите от Северна Африка.

Кауфман установява наличието на типични за българите асиметрични тактови размери в стари сефа-
радски песни на евреите от градовете София, Пловдив и Дупница, Благоевград.

В студията си авторът посочва известни сходства на сефарадски песни, записани от евреите в София, 
Дупница и Пловдив, със сефарадски еврейски песни, записани в Испания. Установява редица мелодии, 
които са еднакво разпространени в градския фолклор на българи, турци, гърци, албанци и сефарадски 
евреи, като в някои случаи счита, че първообразът е сефарадска песен, а в други случаи източникът е песен 
на някой от балканските народи. Не малък дял от балканските сефарадски мелодии Кауфман определя 
като произхождащи от турски градски песни, получили прием и в българска градска среда.

Кауфман хвърля бегъл поглед и върху песните на романьотските евреи от Гърция, които през ХХ ти 
век вече напълно са се претопили.

After the expulsation of the Jews from Spain Portugal in the late 16th century, the major part of them settled 
in North Africa. Later, in the 16th century, they were accseptid by the Sultan and temporarily resided in Saloniki 
and Istanbul. From thous two cities they gradually moved to the Nord – to the Danube and some families even 
went beyound the great rever.
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The Sefarad Jews from different parts of Spain and Portugal most probably shared common in language and 
melody popular songs and religious psalms as well. Jewish popular songs from the Balkan peninsula and North 
Africa are studied relatively well. Unfortunately we did not have access to religious songs of the Jews from North 
Africa that is why only in the study we compare only popular songs. Ritual cycles, romances and some other genres 
that are preserved among both groups are examined. Variations – as far as they exist – are compared and the 
influence of songs of local population – Bulgarian, Turkish, Greek, etc., – on the songs of the Balkan Jews is traced. 
In the study are outlined some borrowings from Bulgarian songs and vice versa – examples of accommodation of 
some Jewish popular songs in Bulgarian folklore and especially in the so called «town songs».

Тема народної музики євреїв Болгарії багато років непокоїла автора цієї праці, але через 
недостатню, на його думку, музикознавчу підготовку для цілісного дослідження матеріалів, 
центральною в музикознавчій роботі ніколи не була. На початку 50-х pоків XX ст. автор почав 
цікавитися єврейською музикою в Болгарії, однак тоді ця тема була не дуже затребувана і після 
перших двох публікацій довелося зачекати кращих часів, які настали лише у середині 80-х років.

Тепер, коли крига скресла, література з питань історії балканських євреїв поступово зба-
гачується, особливо завдяки дослідженням істориків. У двотомній праці «Болгари та євреї» 
(2000) знаходимо чимало даних про багаторічні зв’язки між ними ще з часів Хазарського цар-
ства (каганату), які дають можливість помітити подібність і в музиці. Прийняття населенням 
(особливо верхівкою – каганатом) єврейської віри дало підставу шукати зв’язок в релігійних 
співах тих часів. Нові ізраїльтяни, природно, прийняли їх від єврейських духівників – доказ 
подібності між релігійними співами євреїв та християн Балканського півострова.

У народних піснях ашкеназьких євреїв Росії, Білорусі, України й у піснях балканських 
сефардських євреїв подібність мелодики не спостерігається, та і у мові, поетиці, структурі 
музичної строфи, навіть у тематиці і функції 
майже немає зв’язків. Коли ж порівняємо си-
нагогальні співи, знайдемо близькі риси як у 
мелодичній будові, так і у призначенні, яке 
значною мірою було продиктоване єдиною 
літературою – святими книгами. Доречним 
буде тут зіставлення і з церковними співа-
ми болгар, про які загальновідомо, що вони 
є основоположними у східному православ’ї 
(Болгарський розспів).

У сефардських євреїв з балканських країн 
переважає речитативне читання кантора, ра-
бина та інших службових синагогальних осіб, 
як це прийнято в синагогах східнослов’янських 
країн. Ілюстрацією цього є приклад 1.

Приклад 1 (Keser «корона») є типовим 
поєднанням широко розспіваних і орнамен-
тованих пасажів з речитативним скандуван-
ням, що виконується хазаном (кантором) в 
урочистій частині літургії для ашкеназьких 
євреїв Росії та України. Приклад 1а також є 
речитативом, що виконується кантором Со-

Приклад 1
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фійської центральної синагоги Харбі Хаїмом Мешуламом – останнім виконавцем старовин-
них синагогальних співів для сефардських євреїв Софії. Орнаментика в нього значно багатша, 
речитативи – швидші. В обох співах, ашкеназькому та сефардському, на першому плані уро-
чистий, піднесений настрій. Другою істотною особливістю є те, що коли в ашкеназькому співі 
спостерігаємо наявність стрибків у мелодії, часто по тонах тризвука (вплив інструментальної 
музики клезмерів), ясно означений мінорний септакорд, то у сефардському співі типовою є 
повзуча будова, поступовість, характерна для пісень цього населення на Балканах. 

Немає потреби цитувати й десятки бол-
гарських церковних співів, побудованих у 
речитативі з багато орнаментованими паса-
жами, які за звучанням дуже подібні до двох 
цитованих єврейських співів.

Іншою є структура співів, що викону-
ються парафіянами в синагозі та церкві: за 
текстом і за мелодією вони значно спрощені, 
у них немає речитативних пасажів, форма 
коротка, імпровізація відсутня. Приклад 2 
представляє типовий спів, виконуваний бо-
гомольцями після опівночі у Велику суботу 
проти Великодня, при оголошенні священи-

ком Воскресіння Христового. Існують десятки варіантів цієї урочистої пісні, але вони не 
дуже різняться за мелодією і текстом. У виконанні священика мелодії значно більше розспі-
вані ніж ті, що співаються парафіянами.

Кожної п’ятниці служба в синагогах усього світу починається піснею «Леха доди». Відомі сот-
ні різних мелодій, які озвучують той самий текст. Багато з них написані знаними єврейськими 
композиторами синагогальної музики – Зулцером, Левандовським та ін. Мелодії майже завжди 
розміром 3/4, у спокійному темпі, без ніяких орнаментів. Подібна вона і в євреїв Софійської 
центральної синагоги, але звучання різне, розмір 4/4, близька за звучанням до цитованої Хрис-
тос воскрес. Ще ближчим є звучання Кидуш – синагогальний спів, який у Софійській централь-
ній синагозі виконується на всіх службах урочисто, без орнаментів або мало орнаментовано.

Коротке зіставлення релігійних співів євреїв та болгар наводиться тільки тому, щоб пока-
зати єдиний корінь, який веде початок творення зразків синагогального співу. І все-таки, те, 
що спостерігаємо в Балканському ареалі, вказує на порівняно більшу спорідненість і можливі 
взаємовпливи, здійснювані мабуть ще за часів романістської присутності, задовго до пересе-
лення сефардських євреїв з Іспанії та Португалії в Османську імперію.

***
Досліджуючи народні пісні сефардських євреїв з Балканського півострова, слід заува-

жити, що тут жили ашкеназькі, але як і найдавніші романіотські євреї, ці дві групи не за-
лишили помітного сліду в своїх піснях: ашкеназькі, тому що їх було порівняно мало і групу-
валися вони тільки у декількох містах (Русе, Софії, небагато у Відні та інших містах поблизу 
р. Дунай), а романіоти давно асимілювалися з сефардськими євреями. Сліди їхньої фоль-
клорної культури існували до кінця ХІХ ст. 

Розглянемо, зовсім стисло, і їхні народні пісні, зібрані американськими фольклористами. 
До даної статті включено і деякі спостереження, вже опубліковані автором, але здебільшого 
без музичного аналізу, з огляду на призначення видання, орієнтованого на широке коло чи-
тачів. Неможливість ґрунтовних зіставлень, особливо сефардських народних пісень євреїв з 

Приклад 2
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Північної Африки, через недостатнє їх вивчення, залишає без відповіді важливі питання щодо 
народних пісень євреїв у часи їх переселення на Балканський півострів (з кінця XV ст.), і щодо 
нових пісень, які з’явилися за наступні п’ять століть. Про вплив сефардської пісні на міську 
пісню балканських народів також відомо небагато, тому що міський фольклор цих народів 
дуже мало вивчений у Греції, країнах колишньої Югославії, Туреччині та Румунії.

***
Сефардські євреї прийшли на Балкани зі своєю старовинною мовою – розмовною джу-

дезмо і письмовою ладино. Тут вони застали невеликі групи «романіотських» і «ашкеназь-
ких» євреїв – ці дві маленькі групи поступово прийняли мову сефардських євреїв і, очевидно, 
втратили свою 1. Безперечно, так сталося тому, що спочатку сефарди користувалися синаго-
гами місцевих двох груп євреїв і неминуче перейняли багато елементів для своєї релігійної 
служби. Можна припустити, що з народних пісень, особливо романіотських, вони перейня-
ли здебільшого мелодії, так як не розуміли мови, а що, очевидно, були споріднені з мелодія-
ми іншого населення півострова, з яким переселенці так чи інакше шукали контактів.

Сефардські євреї до Визволення (1878) жили замкнено, і погано володіли болгарською 
мовою навіть після цієї події 2. Народні пісні, як і у всіх балканських народів, виконувалися 
в основному переважно жінками.

Сефардські балканські пісні поділяються на 3 основні групи: кантикас, романсеро (ро-
манси) і коплас – пісні, виконувані під час великого релігійного свята Пурім.

Кантикас складають найбільшу групу. Це любовні, ліричні, гумористичні пісні, що су-
проводжують народні танці, весільні та інші обряди: спочатку співалися хором, переваж-
но жінками, а пізніше разом з чоловіками. Романсеро – це історичні пісні, невелика група 
творів, пов’язаних з історією єврейського народу, що співаються завжди сольно. Коплас де 
Пурім – специфічна група пісень, виконуваних жінками, що найчастіше пов’язані з театра-
лізованими обрядовими діями.

Сефардські євреї Балканського півострова походять з різних районів Іспанії. Зрозуміло, 
що у далекому минулому переселенці кожного окремого регіону співали пісні свого краю, 
тому при дослідженні мови виявляються різні діалекти 3, які важко визначити через те, що 
народних пісень мало залишилося до наших днів.

Обрядові пісні виконуються при всіх важливих для людини подіях – від народження до 
смерті. Особливо добре збереглися в Болгарії до 50-х років XX ст. весільні пісні. Вони зустрі-
чаються і в інших балканських країнах, але порівняно рідше. Сефардські євреї виконують 
їх під час різних моментів весільної церемонії. За два дні перед весіллям свекруха водить 
наречену в лазню і тоді співається спеціальна пісня (подібного ритуалу в болгар та інших 
балканських народів немає). Напередодні весілля наречений одержує від батька майбутньої 
дружини придане, і знову співається спеціальна пісня. У день весілля дружки розчісують 
наречену, допомагають одягтися, співаючи відповідні пісні. Коли виводять наречену і вона 
прощається з батьками і своїм домом, виконується урочиста пісня. При вході молодих у дім 
свекрухи співається пісня, яка запрошує свекруху піти назустріч молодій парі. Під час ве-
сільної трапези, а також на другий день після весілля теж виконуються спеціальні пісні.

Базою для порівняння з весільними піснями народів інших балканських країн, а також 
Тунісу і Марокко, служать записані автором С. Вейх-Шахак пісні болгарських євреїв.

Якщо виключити знайдені спеціальні пісні про три фази весілля – передвесільні, у день 
весілля і після нього, бачимо повну відповідність мелодії і тексту з весільними піснями бол-
гар та інших балканських народів. Сефардські пісні ж докорінно відрізняються від весільних 
пісень болгар, південних слов’ян, румунів і великою мірою також греків: у них відсутня орна-
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ментика, властива розвиненим пізнішим балканським весільним пісням, вони ще більш дале-
кі від старовинних балканських весільних пісень у вузькому тоновому обсязі (секунда, терція) 
і короткої однорядкової форми, не мають відбитків загальнобалканської інтонації. Очевидно, 
весільні пісні сефардських євреїв виникли не на Балканах. Вони ніколи не співаються анти-
фонно – так, як в минулому співалися, болгарські весільні пісні.

Автор робив записи весільних пісень болгарських євреїв в Болгарії у 50 -ті роки XX ст., а 
С. Вейх-Шахак їх записувала в Ізраїлі від переселенців – болгарських євреїв у другій полови-
ні 70-х років і пізніше.

На підставі цих спостережень стало ясно, що весільні пісні сефардських євреїв Ватікансько-
го півострова дуже рідко мають розмір 2/4 помірного темпу. Оптимізм і радість надихають не 
лише текст, а особливо мелодику. Навіть весільна пісня, виконувана при відході нареченої з рід-
ного дому, звучить урочисто, а не тужливо, як у балканських народів (особливо у болгар), де ме-
лодія часто називається плачем нареченої (коли виконується інструментально). Це, безпереч-
но, показує початкову відмінність, яка виникла у віддаленості як за часом, так і за територією 
створення. Утім, виявлення будь-якої подібності між двома групами весільних пісень було б ви-
падковим, неприроднім через те, що економічні й духовні контакти сефардських євреїв перед 
Визволенням були орієнтовані головним чином на турків, мовою яких торговці й ремісники в 
містах користувалися постійно; рідше вони розмовляли грецькою мовою і зовсім рідко – бол-
гарською. Остання увійшла в життя сефардських євреїв тільки після Визволення, та й то посту-
пово, болгарською розмовляли переважно люди середнього й молодого віку 4.

У праці С. Вейх-Шахак «Musika у 
tradiciones sefardics» 5 запропоновано вели-
кий вибір обрядових пісень, здебільшого 
балканських євреїв, а також євреїв з Тунісу 
й Марокко. Весільна колекція – найбагатша. 
Майже всі основні весільні ритуали мали об-
рядові зразки як серед балканських євреїв, 
так і серед сефардських євреїв з Північної 
Африки. Цілковитої подібності між творами 
на двох полюсах немає, але на те, що пісні 
про різні етапи весілля збереглися до наших 
днів, вказує хоча б той факт, що одні й другі 
рушили з Іспанії чи Португалії зі своїми ве-
сільними піснями, а не перейняли їх від на-
родів, з якими живуть уже п’ять віків.

Подібність між весільними піснями бол-
гарських сефардів і північно-африканських 
євреїв вирізняється найбільше. Конкретних 
варіантів не знаходимо, але бачимо мелодич-
ні схеми, окремі ходи, які неминуче вказують 
на старовинну мелодичну модель, за якою 
створені пісні. Порівняння двох весільних пі-
сень, що співаються, коли наречена виходить 
з дому, показані на прикладах 3, 4.

Побудовані за кільцевою структурою 
двотактові мотиви дуже подібні, каденції 

Приклад 4

Приклад 3
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однотипні, широка форма у пісні з Тетуана – 
А–А1–В; у пісні з Софії – А–В–С – показано 
істотну відмінність від весільних народних 
пісень балканських народів, які є одно- або 
дворядковими.

Ще більшу подібність знаходимо, по-
рівнюючи весільну пісню з Тетуана з піснею 
євреїв із Софії, хоча вона виконувалась на 
іншому етапі весільного обряду (приклад 5).

Тут вступ у перших двох тактах майже цілковито повторюється, хоч і в різному ритмічно-
му складі, порівняно з піснею з Софії. Стійкі фігури з шістнадцяти нот, побудовані за кільце-
вою структурою (3), майже тотожньо повторюються. Однак пісня з Тетуана має дуже коротку 
форму -А-Al і дивний лідійський лад.

Безперечно, весільні пісні болгарських сефардських євреїв складають особливо по-
вний і цікавий цикл. Уперше вони розглянуті автором у праці, опублікованій у 1967 p. 6, 
а пізніше ще детальніше і повніше С. Вейх-Шахак 7. У жодній іншій країні Балканського 
півострова весільні пісні не є такими різноманітними. Подекуди вони давно забуті. Ве-
лика частина весільних пісень Балканського півострова записана від сефардських євреїв 
Софії. Вони живуть тут у великому кварталі західної частини міста (Ючбунар) зовсім 
відокремлено, їх є лише кілька десятків тисяч, що сприяло збереженню старовинних пі-
сень різних жанрів. Весільні й інші обрядові пісні виконувалися найчастіше бідняками, 
оскільки багатії частіше відмовлялися від традицій, переселялися в центр міста, пере-
ймаючи нові єврейські пісні – любовні і шлягери, особливо модні у 20–30 х pоках XX ст. 
Подібному аналізу можуть бути піддані й інші обрядові пісні. У деяких знаходимо близь-
кість, в інших – велику відмінність. Важливим є той факт, що і в балканських євреїв, і в 
сефардів з Північної Африки знаходимо пісні, що виконувалися вдома при народженні 
дитини (паридо), при обрізанні хлопчиків, при смерті (ендеча), на релігійні свята.

Пісні, що виконувалися для породіллі, 
поширені серед євреїв майже всіх балкан-
ських країн. Мелодії, на які вони найчас-
тіше співаються, скрізь варіюються по-
різному (приклад 6).

Приклад 7 є варіантом, виконаним інфор-
матором з м. Солун. У цьому прикладі, мелодій-
нішому від попередньої пісні, помітні ознаки 
грецької орнаментики міських народних пісень.

Пісні для породіллі (Canticas del parida), записані від північно-африканських євре-
їв, за мелодикою зовсім не схожі на аналогічні пісні балканських євреїв. Істотні від-
мінності поя снюються по-різному: віддаленість у часі (п’ять століть), різні умови жит-
тя, різне оточення та, очевидно, найістотнішим є переселення великих груп близьких 
селищ або компактне розташування на новому місці мешканців з одного селища, так 
пояснюємо принаймні скупчення болгарських євреїв у Софії. Дослідники їхньої мови 
підкреслюють її єдність, старовинність, різницю в мові євреїв Греції та деяких інших 
міст у Болгарії, Туреччині, навіть Югославії, Македонії тощо. Подібні спостереження 
маємо щодо великих переселень болгар у кінці XVIII і особливо початку ХІХ ст. у Бес-
сарабії й Таврії.

Приклад 5

Приклад 6
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Від сефардських євреїв в Болгарії автор записав пісні, які виконуються тоді, коли свек-
руха веде наречену в лазню перед вінчанням. У болгар-християн такого ритуалу немає, але 
знаходимо його у болгар-магометан. Сефарди з Північної Африки теж мають спеціальні ве-
сільні пісні для цього випадку. У сефардів Болгарії і у болгар-магометан з Чепинського кори-
та ці пісні оптимістичі, навіть гумористичні. У болгар-магометан пісня особливо поетична:

Да не си се йоплашила, засрамила, гелино, гелино,
Куга дойде лудо-младо при тебе,
Да соблече лудо-младо мор фередже,
Да разбули лудо-младо дилбер ашмак,
Да соблече лудо-младо тель армага,
Да собуе лудо-младо жълти мести... 8

У сефардській пісні в Болгарії на передній план виступає збентеженість дівчини, яку 
свекруха розглядає голою, «щоб побачити, чи все є на місці». Мелодія – у стилі сефардських 
весільних пісень. Це стосується і циклу, виконуваного з того ж приводу болгарами-магоме-
танами. У Середніх Родопах пісня співається на повільну мелодію є й варіанти, що співа-
ються «на седянках» (Русо, материно дочко, як станеш молодицею, на царських дворах не 
злізай, Русо, з коня, тільки дрібно кланяйся):

Русо, майчина дыцерьо,
Я га невеста да биваш
На царювене дворове,
Не слизай, Русо, от конен,
Амии са ситно покланяй... 9

У цитованій збірці С. Вейх-Шахак уміщено пісню, записану від сефардів у Танжері (Пів-
нічна Африка), що виконується у той самий момент весілля:

La novia se banaba,
los novios se alegraban,
Banabase... 10  
Мелодія життєрадісна, з синкопами у ритмах, розмір 6/8+3/4 – рідкісна комбінація, 

яка в Болгарії не зустрічається.
Наявність пісень, які виконуються, коли наречену ведуть в лазню як у болгар-магометан, 

так і у сефардів на Балканах і в Північній Африці, дає можливість припускати, що цей обряд 
перейнятий від ісламізованого населення, по-
руч з яким сефарди жили багато років. Болга-
рами-магометанами цей ритуал, мабуть, був 
запозичений після прийняття ними ісламу.

Серед весільних пісень болгарських се-
фардських євреїв, як і серед інших тради-
ційних, релігійних, танцювальних циклів 
знаходимо окремі екземпляри з нерівно-
дільними тактовими розмірами, найчасті-
ше 9/8 з четвертою подовженою частиною. 
Такий тактовий розмір зовсім невідомий іс-
панським євреям з Північної Африки, немає 
його слідів і в іспанській та португальській 
народній музиці. Звичайно це запозичен-
ня від ватіканського населення. Іван Кінчев 

Приклад 7
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пише у своїй дисертаційній праці, що «до Визволення балканізми, що переважали в іспа-
но-єврейській говірці на наших землях, а також і в країнах, включених у межі Османської 
імперії, були переважно турецького походження. Сефарди спілкувалися з іншими народами 
турецькою і частково грецькою мовами, які були офіційними в торгівлі» 11. Невипадково 
найпоширеніший у болгар тактовий розмір 7/16 є чужим для болгарських євреїв. Його зна-
ходимо тільки у весільних піснях євреїв з Греції, та й то дуже рідко.

У танцювальній пісні і навіть в пасхальних та інших ритуальних танцях, які виконують-
ся на великі релігійні свята болгарських євреїв, переважають нерівнодільні метри, запо-
зичені від балканських народів (приклад 7). Цю пісню болгарські євреї співають на велике 
релігійне свято Сукот після іншого великого свята – Рош Хашана. Турецька інтонація окрес-
люється особливо ясно в каденції.

Оплакування покійників (ендеча) у минулому відбувалися тільки в домі помер-
лого і зовсім по-різному у болгар, греків, південних слов’ян. Жінкам було забороне-
но проводити покійника до могили, вони прощалися з ним на порозі дому. Особливо 
хвилюючим було оплакування дівчини і молодого хлопця. Оточивши мертвого, жінки 
співають спеціальні емоційні трагічні пісні на повільні мелодії (приклад 8). Таку піс-
ню автор записав від великого болгарського актора Лео Конфорті з м. Дупниця. Він 
пам’ятав її від матері, яка виконувала пісню тільки на похоронах молодих людей. Це 
старовинна, незвичайна у порівнянні з іншими жанрами, речитативна трагічна мело-
дія, споріднена з особистим оплакуванням.

Обрядові пісні балканських іспанських євреїв не мають музичного еквіваленту у жод-
ного з балканських народів. Окремі «вставки» знаходимо дуже рідко, головним чином, у 
деяких танцювальних мелодіях, напевно перейнятих від турецького населення. Танці від-
бувалися і на відкритому просторі, тому запрошували турецьких, а частіше – циганських 
музикантів. Коли танцювали в родинному колі, жінки бубном акомпонували танцювальні 
пісні (можливо запозичені з Іспанії й Португалії, але це поки ще не доведено).

***
Велика група пасхальних та інших пісень сефардських євреїв має особливу форму – 

кожна наступна строфа наростає, додаючи два такти, – це так звана «акумулююча» струк-
тура 12. Такі пісні співають увечері у родин-
ному колі перед великим святом Песах з 
великою радістю і повагою до святих, які 
названі в пасхальній пісні, коли у кожній 
наступній строфі додається ім’я ще одного 
святого, таким чином форма пісні наростає 
й наростає (приклад 8).

Тип «акумулюючих» сефардських пісень 
зустрічається часто в Болгарії, Греції, Туреч-
чині. У цитованій праці С. Вейх-Шахак вка-
зано на такі структури в іспанській народній 
пісні. У болгарській народній пісні теж знаходимо подібну «акумулюючу» структуру.

***
На думку автора, обрядові пісні, що виник ли до великого переселення, не обов’язково по-

ходять з Іберійського півострова.
Коли після 1492 року сефарди були змушені залишити півострів і перейти на Балка-

ни, як уже було згадано, вони застали романіотів (або так званих ромейських євреїв) і 

Приклад 8
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ашкеназьких євреїв. Романіоти мали свої синагоги й були першими «хазяями» емігран-
тів, і так звані «гості» мали зважати на це. Шмуель де Медина на питання про тих, кого 
застали («хазяїв»), «гостям», – прибулим з інших місць євреям, – відповів: «З огляду на 
те, що угорські євреї були виселені з рідних місцевостей і поселені при вас [євреї із Со-
фії – ромеоти. – Н. К.], а не ви при них, була потреба прийняти ваші звичаї, а не їхні» 13. 
Ця констатація – не вигадка Медини, це, очевидно, було веління часу, можливо конт-
рольоване старійшинами єврейської общини. Звідси і можливість поширення деяких 
розглянутих, хоч і стисло, обрядових, особливо весільних пісень, що ведуть свій початок 
саме від романістських євреїв з прикметами старої пісенної творчості, запозиченої ще 
шпаньольськими (сефардськими) євреями з Іспанії й Португалії.

***
Те, що сефардські євреї перейняли від балканських народів і що, можливо, передали їм, 

шукаємо й знаходимо насамперед у танцювальних, любовних, ліричних піснях та деяких 
баладах. Це одні з найпоширеніших пісень виду «кантикас». Меншим є взаємовплив типу 
«романсеро» (романси), властивого інтелігентному прошарку іспанських євреїв, яких було 
не так багато і мешкали вони переважно у великих містах: Солуні, Істанбулі, Софії, Монас-
тирі (Бітоля) та ін.

До Визволення балканські євреї найтісніші контакти мали з турецьким міським насе-
ленням, а також певною мірою і з грецьким. Від цих народів вони запозичили деякі мелодії 
до свого репертуару, зокрема турецьку міську любовну пісню. Від турецької народної музи-
ки євреї запозичили і деякі нерівнодільні тактові розміри, найчастіше 9/8 з четвертою по-
довженою частиною, а від греків – мелодії в розмірі 7/16 з першою подовженою частиною. 
До кінця XIX – середини XX ст. контакти з болгарами, греками і сербами стають все тісніши-
ми, а запозичення – більшими. У цей час робиться і поступове зближення мови джудезмо з 
мовами народів, поруч з якими вони живуть: турків, греків, болгар та ін. Це дає змогу шир-
шого проникнення мелодій цих народів до кантикас євреїв. І все-таки основний фонд зали-
шається старим, «іспанським», який поступово розчиняється, перебуваючи сьогодні у сві-
домості тільки найстаріших людей – останніх носіїв цього давнього єврейського фольклору.

Втручання саме у кантикас, насамперед до любовних пісень, легко пояснити: це неза-
лежні від обрядовості пісні, які євреї співають вдома, у гостях, в улюблених двориках (кор-
тижо). Окремі запозичення ще вказують на деякі іспанські цикли, пов’язані з релігійними 
святами і обрядовими веселощами.

Особливо широко застосовується у старих любовних піснях вставка аман, явно перей-
нята з турецького фольклору. Таку ж вставку знаходимо і в болгарських любовних піснях, в 
яких запозичення з турецьких любовних пісень є безсумнівним.

Вставку аман знаходимо в кантикас, які і за мелодією, і за текстом часто мають ознаки 
турецької міської пісні. Найімовірніше – це 
буквально перекладені на джудезмо турець-
кі міські пісні, або свідомо створені євреями 
у стилі турецької міської пісні (приклад 9) 14. 
Це ліричні поетичні пісні з витонченими ме-
лодіями, делікатною іспанською мовою, ін-
телігентним звучанням, відмінним від про-
стонародних турецьких танцювальних та 
інших пісень, доступних останнім народам 
Балкан.

Приклад 9
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Схожість зі старими турецькими любовними піснями знаходимо переважно в мелоди-
ці – інтонація турецького макамлар відкривається чітко. Наприклад, мелодія широко попу-
лярної сефардської єврейської пісні Ла роза инфлоресе видає подібність з низкою турецьких 
пісень, але найчіткіше відкриває схожість, спільний корінь з піснею болгарського фольк-
лору, відомою з кінця XIX ст., Треви, цветя зелени (Трави, квіти зелені). Якщо порівняємо 
дві мелодії, вони нас відведуть до подібності з мелодією Ботевої Не плачи, майко, не тъжи. 
Болгарсько-турецько-еврейське тріо, характерне для балканських міст ХХІІІ–ХІХ ст., прозву-
чить лише тоді, коли людей вже більше не цікавитиме, хто від кого перейняв мелодію чи 
пісню: саме тоді турецькі пісні вільно перекладатимуться іспанською, болгарською мовами, 
а також співатимуться єврейські пісні, запозичені від турків та болгар. Найкраще це демон-
струє мелодія знаменитої пісні Юскудара гидер икен, яка звучала на всьому Балканському 
півострові в середині XIX ст., і звучить також у наші дні. Поширення цієї пісні серед всіх 
народів півострова вивчене Р. Кацаровою 15. На жаль, вона не знала єврейського варіанту, 
виконуваного сефардськими балканськими 
євреями у кількох варіаціях. Кацарова вва-
жала, що першообраз Юскудара гидер икен 
– явно турецький. Дійсно, мелодія нагадує 
мелодії танцювальних турецьких пісень: 
вона цитує варіант Додеканезьких остро-
вів (грецька пісня з подібним до турецького 
змістом). Албанський, сербський і болгар-
ський варіант (черни очи имаш, либе – чорні 
очі маєш, люба) співаються на одну мелодію, 
яка майже не міняється (приклад 10).

Пісня була поширена мандрівними ту-
рецькими театрами, в яких музика і танець 
зай мали центральне місце. Відомо, що за 
часів Визволення танцюристками і співачками у тих групах були єврейки – сефардські та 
ашкеназькі. Цілком можливо, що вони виконували й варіанти на джудезмо, що залишилися 
й досі в репертуарі балканських сефардських євреїв.

Подібність сефардських балканських пісень з турецькими, грецькими, боснійськими та ін-
шими балканськими народами автор відзна-
чив у декількох студіях. Високопрофесійно це 
зроблено у дослідженнях С. Вейх-Шахак з Із-
раїлю, особливо в останній своїй студії 16. У ній 
робиться порівняння грецького оплакування 
з Кападокії і сефардської пісні, яку авторка за-
писала в Петах Тиква (Ізраїль) від мешканки з 
Александрії. Існує варіант сефардської любов-
ної пісні, болгарської міської пісні початку XX 
ст. і синагогального співу з Болгарії, виконува-
ного парафіянами в Софійській центральній 
синагозі (приклад 11).

Мелодія сефардської та болгарської лю-
бовної пісні має типові ознаки турецької, 
однак синагогальний спів наближується до 

Приклад 10
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релігійних інтонацій. Найближчою до болгарської є мелодія грецького оплакування. Це музи-
кознавчий ребус, в якому важко розгадати: хто від кого перейняв, де знаходиться першообраз?

Як уже було сказано, у репертуарі сефардських євреїв існують танцювальні мелодії в нерівно-
складових розмірах двох типів: 9/8, 7/8 і деякі комбінації, й відсутні швидкі танцювальні мелодії 
з показником шістнадцятої, реальних тактових розмірів з геміольно нерозчленованою подовже-
ною частиною. Це дає нам підставу вважати, що ця нерівнодільність виникла під впливом турець-
кого, а можливо, і грецького співіснування. Нерівнодільних розмірів сефардські євреї Північної 
Африки не мали. Безсумнівно, вони були перейняті від сефардів Балканського півострова.

Від кого взяли сефарди нерівноскладові розміри? Як уже зазначалося, під час пересе-
лення на Балкани у них не було синагог і їх приймали в общини романіотів, а подекуди 
й ашкеназьких євреїв. Перші молитви вони відправляли в синагогах романіотів і ашкена-
зі – там змішувався синагогальний спів одних і других, через що неймовірно збагачувався. 
Різноманітність співу, на яку натрапляємо й сьогодні в сефардській синагозі, походить саме 
звідти. Романіоти і ашкеназі поступово поєдналися з більшістю сефардів, втративши свою 
мову й низку своїх традицій та звичаїв, які відрізнялися від сефардських, але це не стосува-
лося танців. Не було необхідності давньому населенню на Балканах – романіотам – притя-
гати нерівноскладові тактові розміри у свій стародавній фольклор, тому що не було такого 
старого балканського народу, який певною мірою його не залучав би. Наявність згадуваних 
нерівнодільних розмірів у сефардів можливо залишились від романіотів, чиї танці ще не 
різнилися від танців інших балканських народів. Розмір 9/8 у порівняно помірному темпі 
дуже часто помічаємо в болгарських єврейських танцювальних піснях, що супроводжують 
різні звичаї й релігійні обряди – весільні танці, на Песах, на роковини, пов’язані з храмом 
і т. п. Дослідження нерівнодільності у балканських євреїв вказує на причини запозичення 
після їхнього приходу на півострів, або на давню присутність цього музичного феномену з 
часів романіотів. Дотепер в сефардських євреїв Балканського півострова ми знайшли такі 
нерівноскладові тактові розміри: 9/8 з четвертою і другою подовженою частиною; 7/8 з 
третьою і першою подовженою частиною; 7/16 з третьою подовженою частиною; комбі-
новані тактові розміри: 9/8+7/8+8/8 та ін. Пісні в тактовому розмірі 9/8 двох видів за 
спільним звучанням близькі до турецьких танцювальних мелодій і до деяких болгарських 
міських пісень того ж розміру.

Сефардські євреї Балканів у різних районах мають достатньо як однакових, так і різних 
пісень, наприклад: весільні пісні сефардів Софії невідомі євреям з Бітоля, Сараєво і Солуні, 
але не відомі навіть євреям з Варни, Шумена, Ямбола та ін. Різниця не тільки в регіоні: ав-
тор записував пісні від софійських євреїв, переважно бідняків з кварталу Ючбунар, адже 
вони найкраще зберегли обрядові пісні, бо саме тут «кипіло» справжнє «єврейське» життя 
болгарських сефардів. Окремо записані пісні єврейської інтелігенції з інших районів Софії 
та країни вцілому й відмінність у них значна. Як уже зазначалося, інтелігенція віддалилася 
від традиційного фольклору, звернувши погляди до новіших іспанських пісень, до романсів, 
до ліричних пісень. Такі ж процеси спостерігаємо і у всіх інших народів півострова. Напри-
клад, у зразковій збірці сефардських народних пісень солунських та інших євреїв, складеній 
Атіасом 17, обрядових циклів знаходимо дуже мало. Переважають ліричні й любовні пісні, 
подібні до болгарських міських пісень, авторами яких найчастіше є поети Вазов, Яворов 
та ін. Це новий шар єврейських пісень, які, очевидно, перенесені вищими класами євреїв з 
Європи. Окрім мови, вони не мають нічого спільного зі старими традиційними піснями, із 
щоденними піснями євреїв з Ючбунару.

Отже, порівняння болгарських і сефардських пісень недвозначно показує взаємовпли-
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ви, природно сильніші з боку болгарської пісні на сефардську, аніж навпаки. Євреї часто 
користуються готовою болгарською мелодією, щоб покласти на неї свій текст, який може 
не мати нічого спільного з болгарським, але може бути і його буквальним перекладом. Ці 
взаємовпливи широко досліджені у працях автора, а також С. Вейх-Шахак, і мають цікаві 
результати: у Родопах знаходимо велику групу пісень з поширеним у багатьох країнах сю-
жетом, коли чоловік повертається після довгої відсутності і жінка впізнає його по персню 
чи за іншою прикметою. Подібні варіанти знаходимо й у євреїв Болгарії 18. У своєму нау-
ковому повідомленні Іван Кинчев спирається на прислів’я родопського населення Ама си 
и лонсу 19, що доводить його запозичення від сефардських євреїв. Він припускає, що вклю-
чення прислів’я в Ахчелебійську (тепер Смолянську) говірку стало можливим у зв’язку з 
контактами болгарських торгівців того краю з сефардськими і солунськими базарами, або 
було запозичене у смолянських скотарів (переважно вівчарів), які проводили зимові місяці 
на пасовищах Біломорської Фракії 20.

У Смолянську ми записали безліч варіантів народної пісні, як наприклад: болгарин за-
кохується в єврейську дівчину з Солуні або 
вона закохується в болгарина. Нема сумніву, 
що солунські єврейські дівчата, з досить віль-
ною поведінкою, справляли сильне враження 
на болгарських торговців чи скотарів. Більше 
даних про особисті контакти між євреями з 
Біломор’я і Солуні та болгарами з Родопів не 
маємо, але так пояснюємо деякі цікаві запо-
зичення, як Ама си и лонсу і варіанти – чоло-
вік повертається. Цікавим є порівняння се-
фардської колискової пісні і загальновідомої 
родопської народної пісні. Зв’язок між текста-
ми відсутній, але мелодії дивовижно близькі, 
це відчувається вже при першому прослухо-
вуванні (приклад 12).

Колискова пісня була записана С. Вейх-Шахак і опублікована в кількох дослідженнях 21. 
Інформаторкою була одна виняткова народна співачка – Матильда Лазар (Мазальто), го-
ловна у сефардській співочій групі болгарських євреїв у Яфо (Тель-Авів), які виконували 
єврейські та болгарські народні пісні у 70-х роках XX ст. Очевидно, Мазальто пам’ятає ко-
лискову пісню від своєї матері, яка народилася й жила в Туреччині. 

Пісня завоювала велику популярність у Болгарії у 40-х pоках XX ст. У Родопах вона спо-
чатку стала відома між болгарами-магометанами, про що свідчить і текст – кривконо фес-
че видиш ли (фесче – це хлоп’яча шапочка із строкатими прикрасами і квітками). Мелодію 
родопської пісні автор не вважає одним з найтиповіших родопських мелодичних зразків, 
таких як Петро, Петровлянко, Сон ми дойде на очите, Слана падна, Гано і т. п. – всі в роз-
мірі 2/4 і темпі, близькім до того, що в Кривконо фесче. Головна ознака, яка відрізняє його, є 
певна діатоніка в Кривконо фесче, у той час як інші –  суворо пентатонічні.

Немає сумніву, що мелодії сефардської колискової і Кривконо фесче походять зі спіль-
ного кореня родопського чи сефардського – важко визначити. Але, на думку автора, таке 
взає мопроникнення відбулося в далекому минулому, і якщо такі зв’язки ми помітили, то 
низка інших залишилася забутою, їх встановлення потребує великих зусиль. Варіанти за-
гальновідомої болгарської пісні Мелничарю, съмели ми житцето (Мельнику, змели мені 
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житечко) з курйозним діалогом, при якому 
жінка за послугу приймає всі умови, запро-
поновані мельником, знаходимо і в сефардів. 
Значною групою болгарських пісень є пісні 
такого змісту: мати радить дочці за кого та 
має вийти заміж, а вона обирає найменш 
підходящого – пияка, музиканта і т. п. Навіть 
загальновідома мелодія Луковитски моми 
лежить в основі популярної серед сефард-
ських євреїв пісні на цю тему (приклад 13).

У згадуваній праці С. Вейх-Шахак 22 вза-
ємовпливи і запозичення були розглянуті 
дуже широко: від відповідних народних пі-
сень до аналогічних у сефардських євреїв 
Балкан. Вона вказує на запозичення текстів 
цілих пісень або тільки мелодій з турецького, 
грецького, болгарського, боснійського й ма-
кедонського фольклору; окремо спиняється 
на проникненні у пісні сефардів мелодій то-
гочасних модних танцювальних пісень – па-
садоблю, чарльстону, танго, фокстроту, а та-
кож на запозиченнях сцен із театру та кіно; 
показує, що збагачення пісенного фолькло-
ру ставало різноманітним: найчастіше ство-
рювалися нові тексти на запозичені мелодії, 
але були перекладені й оригінали. Цей вид 
пізніших запозичень був найбільше власти-
вий інтелігенції, особливо євреям з Солуні, 
Софії та інших великих міст.

Репертуар інтелігенції значно відрізняв-
ся від репертуару звичайних сефардів. Це ви-
дно з колекції записаних пісень у збірці Атіа-
са, а також записів з Софії та інших міст.

У збірці Атіаса вміщено значну кількість 
народних пісень, частина яких з мелодіями, 
нотованими І. Мазором 23. Пісні зібрані з різ-
них регіонів Європи, Азії, Північної Африки, 
від переселенців до Ізраїлю, США та ін. Тут 
не знаходимо архаїчних видів – весільних 
пісень, оплакувань і т. д. Домінують пісні з 
великих міст, в яких є єврейські сефардські 
спільноти – Солунь, Сараєво, Монастир (Бі-
толя), Ізмір (Смірна) та ін. Більшість пісень, 
мабуть, були записані інтелігентними інфор-
маторами. Є й велика група романсів, які 
стали відомі у всьому світі, як Дурме, дурмеї, 

Приклад 14
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Адіо, керідо та інші. Виділяються мелодії, по-
значені рисами міського любовного романсу, 
що увійшов до репертуару балканської інте-
лігенції у 20-х pоках XX ст. Це ліричні мелодії, 
найчастіше у вільному темпі (рубато) (при-
клад 14): № 100 з колекції Атіаса. У цій збір-
ці знаходимо й інші варіанти цієї ж мелодії, 
а також інші романсові мелодії з подібною 
інтонацією та структурою. Такого ж типу зу-
стрічаємо романсові пісні Софії, які викону-
валися до кінця 1949 року, коли сефарди пе-
реселилися в Ізраїль (приклад 15). 

У Софії трапляються подібні до романсо-
вих міських пісень, уміщених у збірці Атіа-
са, але з дуже стилізованими й спрощеними 
мелодіями, наприклад пісня, що стала по-
пулярною Йо ме намори де ноче. В Атіаса ця 
романсова пісня має типові мелодичні риси 
іспанської протяжної орнаментованої пісні, 
тоді як болгарський варіант мелодії, втративши іспанське звучання, став значно простішим 
(приклад 16).

Сефардські ліричні любовні пісні, записані інтелігенцією переважно в Софії, вказують на 
велику близькість з основною частиною пісень, уміщених у збірці Атіаса. Інтелігенти уникають 
старих кантикас і коплас своїх батьків і дідів, як і болгари в містах ще з другої половини ХІХ ст. 
уникали пісень своїх батьків – істинних болгарських народних пісень і переходили до виконан-
ня міських пісень, найчастіше створюваних професійними поетами й іноді композиторами. 

Серед пісень інтелігенції зустрічаємо й 
високопоетичні твори, деякі з прикметами 
ранніх балад. Одна з них виділяється роман-
тичною мелодією і звучанням старовинного 
тексту (приклад 17).

У 1970–1972 pоках проф. Іван Кинчев, 
мовознавець із Софійського університету 
ім. Климента Охридського, записав іспа-
но-єврейські пісні від інформаторів з Дуп-
ниці, Варни і Софії (Годишник на евреите в 
България, № 11, 141–175). З коментаря ви-
дно, що публікувалися пісні, які «ніколи не 
досягали концертного подіуму, як мова, так 
і фольклорні пісні не полишали єврейського 
дому або куртижо (двору)» 24. Кинчев повідо-
мляє, що пісні були записані від літніх людей, останніх виконавців, пісні яких не перейма-
лися. Це були «наближені до середньовічної іспанської мови і мали значно слабший вияв 
внутрішніх і зовнішніх тенденцій, які проявляються в живій іспано-єврейській мові» 25. Не-
задовго до публікації Кинчев друкує ті ж пісні в Іспанії 26. Пісні, які він надрукував, містять-
ся у його статті «Один жмуток іспанських пісень із Софії» (можна додати – останній) – це 

Приклад 16
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пісні інтелігентів-євреїв. З великого репертуару, який вже виконували освічені євреї, це те, 
що хвилює покоління, народжене у перші десятиріччя XX ст. Тут знаходимо чудові Ту сос 
естрейа бива, Дурме, дурме, А лауна наси йо, Акордате уна ноче де лунар й інші романси, 
які співають поряд із болгарськими романсами, такими як Гърди си с рози накичи (Груди 
трояндами прикрась), Теб те майка ти не дава та ін. Це порівняно новий шар у пісенній 
творчості іспанських євреїв на Балканах – вид пісень, домінуючих також у вже згадуваній 
збірці М. Атіаса.

У наші дні до сефардської народної пісні балканських євреїв найбільше виявляють 
інте рес інтелігентні євреї, які тривалий час були від неї відірвані. Це пісні – старовинні 
обрядові, синагогальні співи, романси, уже порівняно добре виявлені й досліджені, що 
з’являються у вигляді аранжування для хорів чи сольного виконання в альбомах – касети 
і компакт-диски 27; що виконуються єврейськими та іншими хоровими групами 28 і про-
фесійними співаками. Такою є доля сефардської народної пісні, яка, переживши віки і 
перейшовши з Іспанії п’ять сторіч тому, мала гарний прийом на Балканському півост-
рові, зберегла свої основні музичні риси, але сприйняла багато чого від різноманітної 
за метроритмами і мелодикою традиційної пісні болгар, греків, турків, також у ній на-
трапляємо на окремі інтонації й ритми євреїв, що населяли півострів на сторіччя раніше 
від приходу сефардів, романіотів.

***
Народні пісні найдавнішого єврейського населення Ватіканського півострова – романіотів 

– не відомі музикознавцям. Тільки у 1996 році була опублікована невелика стаття американ-
ських учених, в якій розглядалися романіот-
ські єврейські пісні з м. Яніна (Греція) 29. Це пе-
реважно любовні пісні – 22 тексти, які Рашель 
Далвен записав від своєї матері, а 6 із них по-
клав на ноти відомий дослідник сефардського 
музичного фольклору проф. Ізраель Кац.

Перша пісня – Кокіні (кущ червоних тро-
янд) – явно носить прикмети старовинного 
балканського фольклору: типова родопська 
інтонація – мінорна пентатоніка (приклад 18).

Музикознавці розуміють, що тут маємо 
приклад, який можна було записати тільки від населення, що не мало контактів з фолькло-
ром Західної Європи, проте треба намагатися записати більшу кількість матеріалів.

У даній статті автор спробував об’єднати ідеї, які давно його турбували, та залучити де-
які новіші дослідження останніх років. Стаття не претендує на відкриття, а швидше виражає 
прагнення заглибитися в музичний матеріал, який залишався поза увагою музикознавчих і 
композиторських зацікавлень автора.
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ГАЛИНА ЛОЗАНОВА

АНГЕЛ	СМЕРТІ	АЗРАЇЛ	
В	УСНІЙ	ТРАДИЦІЇ	БОЛГАРСЬКИХ	МУСУЛЬМАН

Образът на Азраил, мюсюлманският ангел на смъртта, изпълнява специфични функции в традицион-
ната култура на българските мюсюлмани. Подобно на останалите ангели, той се възприема като оръдие на 
Божествената воля, зад чиито действия винаги се визира Провидението.

Азраил (смъртта) има всеобхватно присъствие в сакралната история на човечеството, изпълвайки цялото 
световно пространство и цялото историческо време: той участва както в Сътворението (“отнема” пръст от земята, 
за да бъде направен човекът), така и в Края на света (причинява смъртта на всички Божии творения, като “отне-
ма” душите им, вкл. и своята собствена). Същевременно Азраил (смъртта) бележи неотвратимо присъствие в 
индивидуалното време и пространство на всяко човешко същество. Докато изпълнява своята основна функция – 
да “отнема” душата от тялото, той едновременно с това „връща” тленното човешко тяло на земята (пръстта), а 
душата – “връща” на нейния Създател. По този начин ангелът на смъртта затваря един цикъл от сътворения и уни-
щожения, при който всяка човешка смърт актуализира началото и края на сакралната история на човечеството.

Азраил (смъртта) изпълнява и есхатологични функции. Като пръв съдник на човешките дела, чи-
ито функции се препокриват с функциите на “записващите” и “разпитващите ангели”, неговият образ 
въплъщава идеята за предварителен (частен, индивидуален) съд още преди и по време на настъпване на 
смъртта, предшестващ събитията на Съдния ден (голямата есхатология).

Popular concepts and narratives of Azrail, the Islamic Angel of Death, play an important role in Bulgarian 
Muslims’ traditional culture. Similar to other angels, Azrail has been perceived as an instrument of God’s Will, 
behind whose activity Providence is always implied.

According to Muslim belief, Azrail (Death) had a global presence in the sacred history of humanity, spreading 
out over all (Earthly) space and all historical time: he had participated in Creation (Azrail is the Angel who was 
successful in “taking away” some of the Earth’s substance for the creation of the human body), and he would have 
significant functions at the End of Time (Azrail would bring death to all creation by “taking away” their souls, 
including his own soul).

Azrail was inevitably presented in the individual time and space of every particular human being as well. 
While performing his main function – to separate (“take away”) the soul from its bodily abode, the Angel of Death 
“returned” the perishable human body (made of dust) to the Earth, and “returned” the soul to its Creator. Thus a 
cycle of creations and destructions was fulfilled and every individual death repeated the Beginning and the End of 
sacred history of humankind.

According to Muslim belief, Azrail (Death) had eschatological functions as well. As one of the first God’s agents, 
entrusted with the task to judge human deeds (in this respect his functions approximate the role of “recording” and 
“questioning” angels), the Angel of Death became the embodiment of the idea of a preliminary (particular) judgment 
before and in the very moment of death, preceding the events of the Judgment Day or the Great eschatology.

У традиційному світогляді болгарських мусульман образ смерті пов’язаний з конкрет-
ним персонажем мусульманської ангелології – Азраїлом (Азраїл привид, Аздраїл, Ізраїл). По-
ряд з Джабраїлом, Мікаїлом та Ісрафілом він був одним з чотирьох ангелів, які допомагали 
Богу управляти земним світом, і виконував специфічні функції: у кінці відведеного кожній 
людині строку перебування на землі (араб. аджал) Азраїл відділяв її душу від тіла, спричи-
няючи смерть. Водночас він є одним з ключових персонажів мусульманської есхатології.

Ім’я Азраїла (від івр. ‘допомога [Богу], [кому] допомагає Бог’) не згадується в Корані, 
хоча більш пізня ісламська традиція ідентифікує його з безіменним Малак ал-маут (букв. 
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‘ангел смерті’) з сури «Поклон» (ас-Сажда) 1. У кількох місцях книги йдеться про ангелів з 
однаковими функціями і про різні способи забирання душ грішників та праведників 2. У сурі 
«Подія» (ал-Уакиа) є описання, коли в момент смерті душа померлого піднімається в горло 3, 
а в «Худобі» смерть «гнобителів, які поширювали брехню про Бога», представлена як бурх-
лива водоверть, де ангели простягають руки і кличуть душі до себе 4.

На думку дослідників, ім’я, а значною мірою і характерні риси Азраїла, укорінені в біблей-
ській та післябіблейській іудо-християнській традиції 5, хоча важко знайти ангельський персо-
наж у цих двох релігіях, який би повністю відповідав мусульманському ангелу смерті 6. У кла-
сичній ісламській традиції образ смерті також не завжди однозначно пов’язаний з Азраїлом. За 
деякими легендами, перед людиною в кінці її земного шляху одночасно з’являються смерть (як 
окремий міфічний персонаж) та Азраїл. Так, в анонімному есхатологічному творі Kитаб aхуал 
aл-кийама («Книга про стан при воскресінні») 7 наводиться легенда про створення смерті та її 
підпорядкування Азраїлу: створивши Смерть, Бог наказав ангелам подивитися на неї. Та коли 
вона розправила крила і полетіла, видовище виявилося настільки жахливим, що ангели втра-
тили свідомість на тисячу років. Отямившись, вони зізналися Богу, що він створив наймогутні-
ше зі всіх своїх створінь. І почули у відповідь: «Я створив смерть, і я сильніший за неї, і усі мої 
створіння її відчують!» Тільки після цього смерть підкорилася ангелу Азраїлу 8. Але в багатьох 
описах ці два образи змішуються, і смерть асоціюється з ангелом. Часто Азраїл представлений 
як основний агент смерті, якому допомагають ангели, що виймають душі з різних частин тіла, а 
він їх збирає і відводить до Бога 9.

У середньовічних ісламських джерелах ангел смерті має вигляд істоти з космічними роз-
мірами і функціями. Ще Кааб ал-Ахбар (пом. бл. 32 р. х./652 р.) – йеменський іудей, який 
прийняв іслам, один з авторів исраилййат – єврейських джерел, до яких часто звертаються 
ранні ісламські коментатори Корану, – так описує Азраїла: «Він живе на Небі цієї землі. Бог 
створив йому помічників, кількість яких дорівнює кількості тих, які зазнають смерті. Його 
ноги ступали по кордону сьомої і найнижчої землі; його голова підпирає сьоме і найвище 
небо. Його лице завжди повернуте до Книги Приречення 10, отже, всі діяння увесь час під 
його поглядом. Душа кожної живої істоти відділяється тільки-но настає кінець її життєвого 
шляху, а її земне призначення – виконане. Азраїл забирає душі праведників правою рукою і 
складає їх в Иллиййун 11, а душі грішників – лівою рукою і складає їх в Сиджжин 12, де вони 
чекатимуть Судного дня» 13.

Єгипетський містик ХVІ ст. ал-Уахаб Шарані описує Азраїла як ангела з тисячею крил, 
які розкинуті від неба до землі і від далекого сходу до крайнього заходу. У руках він тримає 
усю землю з її горами, рівнинами та джунглями. В іншому творі («Kитаб ал-сулук» Микаїла 
б. Сулаймана) згадується, що місце перебування ангела смерті, створеного зі світла, було на 
сьомому (за іншими версіями – на третьому або четвертому) небі. Однією ногою він ставав 
на міст над джаханнам (пекло), а іншою – на свій трон у Райському саду. Азраїл був таким 
величезним, що коли б йому на голову вилити воду з усіх морів та річок, на землю не впало 
б ані краплини 14. 

Важко сказати, які джерела вплинули на традиційні уявлення болгарських мусульман 
про ангела смерті Азраїла, так само як важко провести чітку межу між усною та писемною 
наративною традицією у середовищі, де лише одиниці вміли читати класичними мовами іс-
ламу – турецькою, арабською або перською. Очевидно, що більшість уявлень формувалася 
в процесі засвоєння релігійних знань пересічними віруючими, які вони отримували при ви-
вченні ісламського віровчення, і які спиралися на загальну мусульманську концепцію про 
взаємозв’язок людського – Божественного у контексті Божественного приречення. Відтак 
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вони стосуються змісту Створення та ідеї «забирання душ» до Творця людства в очікуванні 
Судного дня. Іншим джерелом для виникнення і поширення традиційних уявлень про ан-
гела смерті є оповіді «вчених» та «мандрівних» людей, які запозичили різноманітні сюжети 
і подробиці з літературних джерел або від інших оповідачів – мусульман з різних етносів, 
яких вони зустрічали під час своїх подорожей Османською імперією. Ці уявлення відобра-
жені як у народних віруваннях за обставин, коли настає чиясь смерть, так і в наративній 
традиції – в оповіданнях-мемуарах очевидців, що були присутні при смерті своїх близьких, 
а також в оповіданнях про події мусульманської сакральної історії. Це два основних джерела 
(вірування і фольклорні оповідання), якими будемо користуватися, щоб окреслити образ 
ангела смерті Азраїла в традиційній культурі болгарських мусульман.

Походження смерті. Азраїл і людство
Традиційні уявлення болгарських мусульман про походження смерті, або коли і як Аз-

раїл отримав право і обов’язок припиняти людське життя, стосуються поширеного сюжету, 
відомого в кількох варіантах (версіях) і який базується на популярному хадісі (висловлю-
ваннях пророка Мохамеда), дещо «прикрашеному» в різних літературних джерелах. Ця іс-
торія згадується в «Оповіданнях про пророків» ал-Кісаі, ал-Табарі та Ібн Касір 15, а також у 
деяких інших історичних хроніках і коментарях до Корану (Ібн Бішр, ал-Масуді, ал-Табарі та 
ін.) 16, проте, чи стосується вона ролі ангела смерті – у даному випадку прямих паралелей в 
післябіблейській єврейській та християнській літературі немає, і, імовірно, спирається вона 
на мусульманські джерела 17. Історія починається з того, що коли Бог вирішив створити лю-
дину, він попередив Землю, що населить її істотами, і деякі з них будуть йому підкорятися, 
а інші – ні; перші будуть приведені до Раю, а другі відправлені до Пекла. І оскільки, згідно 
з основною версією оповідань, Створення відбулося в Раю (араб. джанна, тур. дженнет – 
‘рай, сад’), Бог послав ангелів на Землю, щоб вони принесли землі.

Це завдання по черзі отримали чотири ангели: Джабраїл, Мікаїл, Ісрафіл та Азраїл. Вони 
спустилися на Землю, щоб виконати доручення Бога, але Земля відмовила першим трьом: 
Тому що, коли Аллах створив дюну [цей земний світ. – Г. Л.], він спершу пустив Джабраїла: 
«Іди і візьми одну жменю землі у Землі, щоб я зробив людину!» Джабраїл тільки-но хоче взя-
ти від землі, а вона кричить, плаче: «Ні, я не дозволяю. Він зробить […] таку тварину, що 
мене топтатиме, занапастить мене. Я тобі не дамся!» І він зглянувся. Повернувся до Алла-
ха: «Що я міг вдіяти? Вона кричить і плаче, не дається, мені стало шкода її». Посилає тоді 
другого – Ісрафіла. Трапилося те ж саме. Мікаїла. І з ним те ж саме трапляється 18; «Я не 
можу дати – говорить земля, – їх наплодиться багато і робитимуть мені усякі прикрощі, я 
не хочу» 19. Згідно з деякими коментаторами, вона навіть вимагала від ангелів поклястися, 
що з неї не буде зроб лено істоту, «яка буде їжею вогню», тобто приреченою на муки Пекла 20. 
Шалений опір Землі стати матеріалом для створення людини, на перший погляд, є нело-
гічним та «егоїстичним». Її поведінка є мотивацією для врегулювання стосунків людина – 
земля, а розв’язання конфлікту призводить до серйозних наслідків для людини (людства в 
цілому).

Один з таких наслідків пов’язаний зі способом, яким четвертому ангелу – Азраїлу 
вдається виконати доручення Бога: Він посилає четвертого, Азраїла. Той бере – і з ним  
трапляється те ж саме – земля плаче, кричить, не дає. Він говорить: «Плач – не плач, я… 
виконую веління Аллаха». Взяв і приніс. І приніс землю Аллаху. «Як тобі це вдалося?» Ті троє 
не змогли, казали, що вона плакала, ти…» – «Плаче, не плаче, не розумію такого, я виконую 
заповідь.» – «Це означає, що в тебе немає жалю! Тоді забиратимеш душі в людей, якщо ти 
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такий безжалісний!» (Він його призначив забирати душі, його завданням є тільки це) 21; 
Азраїл пішов і взяв силою 22.

В іншому варіанті цієї ж легенди, зареєстрованому серед турків-сунітів у північно-схід-
ній Болгарії, діалог між Азраїлом та Землею представлений як «домовленість»: земля бе-
реться тільки тимчасово – після смерті людське тіло знову буде їй повернуте, нею погли-
нуте 23. В іншому варіанті згадується про зв’язок між землею та їжею людей – забираючи 
землю в Землі, Азраїл її заспокоює: «Ти нічого не втрачаєш! Я беру в тебе землю, і людина 
починає працювати на ній, бере хліб, воду п’є і, коли помирає, знову стає землею. Хіба втра-
чаєш щось? Не втрачаєш.» 24

Таким чином, оповідання про «забирання» частини земної субстанції, щоб зробити 
людське тіло, одночасно є етіологічною легендою про походження смерті та міфологемою, 
яка мотивує інгумацію як поховальний ритуал. Саме по собі Створення представлене як Бо-
жественний акт, що містить у собі сім’я життя і смерті. Кожне людське життя завершується 
тим, що земля поглинає тіло – тобто поверненням до початкової для людства матеріальної 
форми, а за есхатологічними уявленнями – воно знову з неї «воскресне» в надвечір’я Суд-
ного дня. Водночас функції Азраїла наділені Божественними санкціями і припускається, що 
ініціатива припинення людського життя залишається в руках Бога, оскільки ангел смерті 
підкреслив, що не визнає іншої волі, окрім Божої.

В іншому тексті Азраїл представлений як ангел, який все ще вагається щодо правиль-
ності своєї місії і відчуває милосердя до людських істот. Так, коли Бог наказав йому забира-
ти душі в людей, він запитав: «Як я можу забирати ці душі?». І Дженнаб-ул-лах сказав йому: 
«Я кожному дам причину. Зовсім не згадуватиму про тебе. Твоя справа тільки забирати 
душі та приносити їх мені». Кожному по якійсь хворобі [послав Бог. – Г. Л.] – одному серцевий 
напад, іншому – рак. Дюна повна [таких випадків. – Г. Л.]. І ніхто не може його врятувати 25.

Зафіксовано також вірування, що Азраїл був не «удостоєний», а «покараний» виконува-
ти функції ангела смерті: Азраїл десь вчинив гріх, і за це Аллах покарав його забирати душі 26.

З етіологічних легенд стає ясно, що ангел смерті – це тільки інструмент у руках Бога 
і виконавець приреченої смерті, а не її першопричина – ідея, виражена у вислові, що він 
приходив тільки, щоб забрати людину. Тобто Азраїл не визначав момент чиєїсь смерті і мав 
керуватися небесним реєстром – трансцендентною Книгою Приречення. Згідно з тради-
ційними уявленнями мусульман, щороку в Ніч перед Приреченням в місяці рамазані (тур. 
кадар геджеси), Бог «записує» імена тих, хто має народитися впродовж року, і, відповідно, 
«виписує» тих, які помруть 27. Отже Азраїл знає, що настав момент забрати чиюсь душу, 
тільки-но отримає від Бога умовний знак. Божественне знамення часто пов’язували з Рай-
ським деревом Сидрат ал-мунтаха (‘Деревом лотоса’ або ‘Деревом крайньої межі’) 28 – рос-
линним еквівалентом Книги Приречення, яке зросло біля підніжжя Божого трону, і на яко-
му було стільки листя, скільки людей на світі. Згідно з віруваннями мусульман, земне життя 
людини закінчується через сорок днів після того, як з дерева впаде лист, на якому записане 
її ім’я 29: В нього є одне таке дерево… як, скажімо, сьогоднішній комп’ютер. Туди дивиться 
(Азраїл) на листок якийсь, знак, яка людина коли йому віддасть душу. Якесь перо, чи що… 
Так пише, так його пояснюють. Коли впаде и вдариться об нього якесь інше перо: «Що це?» – 
«Моє ім’я!» – і в людини починає дзвеніти у вухах. Це означає, що людина має впасти у відчай 
[бо наближається її смертний час – Г. Л.] 30.

Крім Райського дерева, образ якого, напевне, переважає в уявленнях болгарських му-
сульман, ісламська традиція знає й інші узагальнені втілення кожної людської долі, які 
пов’язані з Азраїлом. Так, наприклад, в уже цитованій «Kитаб ал-сулук» згадується, що все 
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тіло ангела було покрите очима та язиками, кількість яких дорівнювала кількості людей на 
землі 31. В інших текстах сам образ смерті «мультиплікований» – кількість ангелів-помічни-
ків Азраїла відповідала кількості земних жителів 32.

Зв’язок Азраїла (смерті) з ідеєю приречення має своєрідний прояв у деяких фольклор-
них текстах. Вважається, що ангел щоденно присутній біля людини поруч з «благородними 
писарями» 33 – двома ангелами на правому і лівому плечі людини, які реєструють усі її діян-
ня і чиї записи згодом визначать долю кожного на Судному дні: вчиниш гріх – на ліве плече 
запишеться, вчиниш добро – на праве плече записується. Ці записувачі завжди з тобою. […] 
І перед тобою – коли бере твою душу – Азраїл. Він над твоєю головою, у кожної людини. Де 
тебе знайде, там тебе і вдарить, і «Удар!», «Розрив серця!» […] Він, все це Він угорі, де тобою 
керує. Прийде і тебе хапне, і все – закінчив 34.

Така оформлена ангельська тріада маркує параметри невпинного Божественного 
контролю в щоденному бутті кожної людської істоти. Важливо підкреслити, що Азраїл ви-
никає не тільки «з-понад» («найвище»), але й «спереду», окреслюючи динамічну модель 
людської сутності як рух у напрямку наперед визначеного моменту смерті.

Азраїл з’являється і серед основних персонажів в есхатологічних оповіданнях, зокрема 
про каймет (від араб. кийама ‘воскресіння’), або про кінець сакральної історії, який озна-
чає переростання індивідуальної смерті в колективну і стосується усіх Божих творінь. У цих 
оповіданнях увагу болгарських мусульман привернуто до двох основних моментів: смерть 
людства настає після смерті усіх ангелів, а останнім помирає ангел смерті Азраїл, бо мусить 
виконати до кінця свою місію. Згідно з ісламською традицією, в усьому Всесвіті після нього 
залишається тільки Бог: І коли вже всі помруть (в кінці світу), і ангели, всупереч тому, що 
вони не їдять, не п’ють, не одружуються, – і вони помруть, Азраїл в усіх-усіх візьме душі – бо 
ж Азраїл забирає душі. Нарешті Аллах змусить його і в себе самого душу забрати, і він пла-
катиме від сходу сонця дотепер, і всі його чутимуть. […] Все вимре, ніхто його не почує. Він 
сам у себе забере душу 35.

Поряд із цим досить поширеним і сповненим жаху описом смерті Азраїла, трапляються 
також версії, згідно з якими його трагічний кінець представлений як самогубство, фізичне 
самознищення, якому передувало розкаяння за ту страшну роль, яку він відігравав в історії 
людства: Азраїл […] підніметься на високу вершину і кинеться вниз на галявинку, кажучи: 
«Ох, що я наробив у цьому житті!» Так помре Азраїл, і повсюди земля стане рівною, як лист. 
Оце такий кінець світу 36.

Азраїл та людська смерть
Традиційні уявлення болгарських мусульман про Азраїла та його функції як ангела, що 

припиняє кожне земне буття, актуалізуються у конкретному смертельному випадку і впи-
суються у вірування і нечисленні звичаї в ісламському ритуалі, якими супроводжується на-
стання смерті.

Серед болгарських мусульман переважають уявлення, що Азраїл як божественний агент 
невидимий і непізнаваний для живих (він привид, і як всі привиди, невидимий). Загально-
поширеним є також вірування, що він з’являється тільки перед умираючим 37 і, залежно від 
того, чи був той грішником чи праведником, бачить ангела у страшному або милостивому 
образі: якщо це саваплія [тобто, праведник. – Г. Л.], то він бачить Азраїла в образі гарного чо-
ловіка, який простягає йому плід (яблуко, грушу, виноград). І, відповідно, – якщо в умираючо-
го є гюна [гріх. – Г. Л.], він бачиться дуже страшним чоловіком – чорним циганом. При цьому 
вважається необов’язковим, щоб Азраїл з’являвся в антропоморфному вигляді: якщо ти доб-
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рий – він і тобі буде схожий на щось гарне, а якщо поганий – то на звіра, на щось таке… Він 
може постати у будь-якому вигляді, усе залежить від того, як минуло твоє життя 38. 

В ісламській традиції ідея про вигляд ангела смерті залежно від праведної чи неправед-
ної поведінки умираючого впродовж його земного життя ґрунтується на хадисах 39. У більш 
пізніх джерелах описуються різні варіанти, але в цілому вважається, що він з’являється у 
вигляді ангела пророкам та святим і, відповідно, диявола – грішникам 40. Трапляються та-
кож описи, в яких візуальний код дублюється з одоральним: Азраїл з’являється із пахощами 
перед істинними віруючими, а перед грішниками – із смородом 41. 

У традиційних віруваннях поява Азраїла завжди пов’язана із настанням чиєїсь смерті. 
Так, наприклад, вважається, що на початку світу він був видимий для людей, але через те, 
що кожен, хто його бачив, помирав, і «почали помирати і здорові, і хворі – тому Аллах його 
і заховав» 42. Згідно з іншим оповіданням, ангел смерті був змушений «сховатися», бо люди 
його впізнавали і починали тікати від нього: Колись … Аздраїла ми називали по-турецьки, а 
зараз по-болгарськи і невідомо ще як… […] Де бере душу. […] А так. Колись він ходив відкри-
то. Як ми зараз. Як людина. І коли люди його бачили, починали від нього тікати. Хто тікав, 
той рятувався. Ховалися в горах, під скелями, у печерах, кожен, де міг. Рятувалися. А того, 
хто не зміг втекти, – брав сокиру і зарубував. Отак побачили, що від нього немає порятун-
ку, і почав він ходити невидимий, як зараз – завжди ходить невидимий. […] Так. Він став 
невидимий, бо тікали від нього люди. […] І не міг він їх знищувати. Він став невидимий, і 
зараз люди хворіють, а тоді не було хвороб. Ти живий-здоровий, а він заходить, заходить у 
твій дім, скажімо, підходить до тебе, вдарить чимось, забере твою душу і зникає. А коли 
побачив, що люди ховаються від нього, став невидимий. […] Відтоді і почалися хвороби 43. 
У цьому зв’язку вірять, що наприкінці світу він знову стане видимий, бо тоді поздихає усе 
живе і привиди з’являться, і будуть видимими для людей 44. 

Таким чином, ще при першому контакті Азраїла з конаючим відзначаються його додаткові 
(вторинні) функції, які ґрунтуються на ідеї попереднього суду: він з’являється як перший суддя 
людських справ. Вважається, що після того, як він забере душу, «він відправляє її на суд» – Коли 
помреш і твою душу забере Азраїл, і дає її на випробування. Наче ідеш на судилище 45.

У цьому зв’язку можна припустити, що функції Азраїла іноді переплітаються з функція-
ми «ангелів, які розпитують» умерлого в могилі. Зафіксовано вірування, що Азраїл перший 
встановлює релігійну приналежність умерлого – це обов’язкова умова для визначення по-
смертної долі: Перед тим, як людина помре, Азраїл його питає: «Ти мусульманин?» І якщо він 
відповідає ствердно, він його записує 46.

Традиційні уявлення про спосіб, яким відбувається забирання душі, пов’язуються з міфом 
про Створення і оживлення тіла першої людини – Адама. Спочатку Бог вдихнув душу через 
рот, а після смерті вона перебуває в нижніх кінцівках, і Азраїл її знову виймає через рот: Вниз 
спускається душа, опускається вниз, вниз – до великого пальця на нозі і він, Адам, особисто 
бачить як йому надходить кров і руки починають рухатися.. А в умираючої людини душа ру-
хається назад – знизу, з ніг, з великого пальця нагору, нагору, нагору – і вилітає душа! 47

Звідси походить уявлення, що коли Азраїл виймає душу, він наступає на ноги умираю-
чому, і тому люди похилого віку, коли хочуть підкреслити, що перебувають на краю свого 
життя, кажуть: чекаємо Азраїла, коли він прийде і наступить на нас.

Поширені також вірування, засновані на загальній ідеї, що легка та швидка смерть – ре-
зультат праведної поведінки, і навпаки – передсмертні муки пов’язані зі скоєними (іноді навіть 
неусвідомленими) та непрощеними гріхами 48. За традиційними уявленнями, праведник поми-
рає легко, бо Азраїл подає йому якийсь плід, наприклад, яблуко, і душа його приліплюється до 
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яблука, і, як волосина з масла, виходить 49. Одночасно ангел смерті (або його помічники, пор.: 
Азраїл був ніби командиром і наказував ангелам мефит забрати душу 50) піддавав грішників 
різноманітним мукам. Наприклад, коли він виймає душу, і вона доходить до рота вмираючого 
(момент, який безпосередньо передує її відділенню від тіла, тобто настанню смерті), Азраїл її 
відпускає, і душа знову повертається в ноги, і так повторюється кілька разів, – так страждає 
грішник, коли помирає 51. Смерть грішника завдає труднощів і самому ангелу: де є гюнахкяр, 
Азраїл з чотирма буйволами витягає його душу – дуже важко вона виходить 52.

На цих уявленнях ґрунтується серія оповідань очевидців, які були присутні при випад-
ках «важкої смерті». Незалежно від того, як вони сприймаються носіями традиції, оповідан-
ня мають незмінний сюжет і часто супроводжуються мотивом левітації умираючого, щоб 
проілюструвати напрямок, у якому Азраїл «виймає» душу: Одна жінка захворіла і почала 
помирати. Але душа не виходила, важко їй залишити тіло. Хвора довго мучилася. Одного 
разу її тіло від напруги піднялося аж до стелі. Всі люди, які були в кімнаті вмираючої, по-
втікали від жаху. Є і свідок 53.

Нерідко затримка смерті пояснюється тим, що диявол до останньої миті намагається 
спокусити душу – це добре відомий сюжет середньовічних тлумачних книг 54. Такими ж ві-
руваннями іноді мотивується і загальновідомий звичай давати воду вмираючому, щоб по-
легшити смерть 55: Коли людина помирає, її душа стає спраглою. Ворог [диявол. – Г. Л.] при-
ходить і пропонує їй пляшку води, говорячи, що, якщо вона вип’є воду, то піде у джанет. Щоб 
душа не спокусилася, родичі змочують шматочок вати у воді і капають йому в рот 56. 

Існують також уявлення, за якими настання смерті тяжке та болісне вже за призначен-
ням. Вони базуються на іншому розповсюдженому сюжеті (хадис), який пояснює один з 
аспектів людської смерті у перспективі міфу про Створення. У наведеному прикладі ожи-
вання тіла першої людини представлене як вербальний акт 57, як діалог між Богом та ду-
шею: Господь сказав душі: «Увійди всередину!» А вона запитала: «Як мені увійти в цю темну 
кімнату?» Відповідь була: «Важко увійдеш і важко вийдеш! 58».

Подібними уявленнями мотивовані також вірування, що Азраїл забирає душі силою, ви-
користовуючи спеціальні інструменти: Якщо це грішний […], коли забирають душу, умерлого 
б’ють шаблею з вогню 59; І хто грішний – такими ножами йому живіт проколюють, звідусю-
ди тече кров – з носа, з рота, звідусюди тече. А якщо це севаплия – квітку йому піднесе, щоб  
відчув її аромат, і сонце його зігріє, і йому минеться 60; Азраїл тільки вдарить людину, в неї 
там синець з’явиться, але крові не видно. Цими віруваннями пояснюються обов’язкові звичаї 
яких дотримуються після виносу покійника з будинку: близькі ретельно миють у кімнаті, у 
якій настала смерть, підлогу, тому що хоча і не видно, але все навколо було забризкане кров’ю 61.

Забирання душі силою пов’язане також з функцією Азраїла як судді. Як видно із наведе-
них нижче оповідань, вважається, що він забирає душі у грішників з лівого боку, а у правед-
ників – з правого, а від насильного забирання душі залишалися сині або «чорні плями»: Коли 
померла людина, у неї з’являються сині плями. Але наші так це тлумачать: прийшов Азраїл 
забрати душу людини. Хто грішний, того б’є по лівій стороні – є у нього жезл з шипами. І від 
цього з’являються сині плями. Ззаду намагався. А тих, що робили добро – з правого боку. Зав-
жди на похоронах уважно дивлюся – як була взята душа людини, чи був він праведником 62; 
У декого з небіжчиків залишається щось чорне [чорні плями на обличчі. – В. Г.], у декого нічого 
не залишається. Коли не залишається плям, це означає, що він призначений у Рай. Якщо за-
лишаються чорні плями від дотиків Азраїла, це означає, що він призначений у Пекло 63.

Як варіант подібних уявлень – попередній суд і попередня віддяка праведникам/гріш-
никам у хвилину смерті – можна згадати і вірування, що коли був добрим [ангели-помічники 
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Азраїла. – Г. Л.] гарно його вбирають, як і тут його одягають, якщо був поганим – вбирають 
у старий, з дьогтю, одяг. Це одяг для раю, дженнет кефин 64, упле кефин 65.

* * *
Образ Азраїла, мусульманського ангела смерті, виконує специфічні функції в світогляді 

болгарських мусульман. Він водночас є міфічним персонажем – персоніфікацією смерті, а 
також посідає важливе місце в ісламській космології як знаряддя Божественної волі, дії яко-
го завжди освячені Провидінням.

Азраїл (смерть) характеризується всеосяжною присутністю в сакральній історії люд-
ства, наповнюючи собою цілий світовий простір і увесь історичний час: він бере участь як 
у Створенні («забирає» землю, щоб створити людину,) так і в кінці світу (зумовлює смерть 
всіх Божих створінь, забираючи їхні душі та свою власну). Одночасно Азраїл (смерть) невід-
воротно присутній в особистому часі та просторі кожної людської істоти. Він виконує свою 
основну функцію – забирає душу з тіла і водночас «повертає» тлінне людське тіло у землю, а 
душу – «повертає» її Творцю. Тим самим ангел смерті закриває цикл створення та знищен-
ня, в якому кожна людська смерть актуалізує початок і кінець сакральної історії людства.

Азраїл (смерть) виконує також есхатологічні функції. Як перший суддя людських діянь, 
чиї функції доповнюються функціями ангелів, «які записують» та «які розпитують», його 
образ втілює ідею попереднього (особистого, індивідуального) суду перед і під час настання 
смерті, і який передує подіям Судного дня (великої есхатології).
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нова (пор. Ибрагим Т., Ефремова Н. Мусульманская священная история. – С. 18).
59 АИФ. – VІІІ, № 2 (І), с. 15. Бай Симо, нар. близько 1922 р., с. Пресека Кирджалійського округу. 

Зап. В. Гарнизов, с. Добромирци Кирджалійського округу, 21.10.1986.
60 Вайда Кундева, приблизно 50 р., с. Корниця Гоцеделчевського округу. Зап. Г. Лозанова, 

21.08.1998 р.
61 Шишков Ст. Култът на умрелите у родопските помаци // Родопски напредък. – 1906. – № 1. – 

С. 9.
62 АЕИМ. – № 291-III, с. 48. Хасан Режепов, нар. 1949 р., с. Єлховець Смолянського округу. Зап. 

Г. Лозанова.
63 АИФ. – VІІІ, № 2 (І), с. 82. Малин Касабов, нар. 1948 р., с. Маженці Кирджалійського округу. 

Зап. В. Гарнизов, 16.10.1986 р. 
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КАТЕРИНА АНАСТАСОВА

МІФ	ПРО	«ЛІТАЮЧІ»	ІКОНИ

Статията разглежда сюжета за «летящите» икони по материали от Несебърската църква «Успение 
на Св. Богородица». Текстът се базира на записани от автора варианти на легенда, описващи чудесата, 
извършени от иконата «Св. Богородица» – Черната (Лудата) Мария от нейното «долитане» при гръцката 
общност в Несебър по време на Османското владичество, до ролята й при различни исторически премеж-
дия – от опитите за насилствено ислямизиране, до присъединяването на общността към новата Българска 
държава след Освобождението.

Разгледани са основните топоси, очертаващи мита за «летящата» икона, в контекста на метафоричния 
превод (translacio) на важни исторически събития. Анализът на: «полета» на иконата и неговата траекто-
рия – от гръцкия град Мегара (метрополия, основала през VІІІ в. пр. н. е. древната Месамбрия) до Месем-
брия (името на Несебър преди Освобождението); «активността» на иконата в кризисни ситуации (превзе-
мането на града от турците и при прехода от гръцката към българската православна църква); «лудостта», 
като основно заболяване, което лекува светицата, позволява да се направят няколко важни извода:

1. «Полетът» на иконата е метафора на преходен (маргинален) исторически момент;
2. Траекторията, описвана от нея, формулира митологемата на гръцкото, важна за общността на 

етническите гърци по време на Османското владичество и по-късно – при създаването на независими бал-
кански  национални държави (в основата си легендата е класически пример за «измислена традиция», по-
лагаща основите на новия гръцки национализъм);

3. «Лудостта» като културна метафора също символизира преходност и граничност – както в рамки-
те на жизнения цикъл в традиционната култура, така и при фундаментални исторически преходи, налага-
щи преформулиране на идентичността.

По този начин легендите за «летящата» икона от Несебър се оказват метафоричен прочит на интензив-
ни идентификационни процеси, съпътстващи индивидите и общностите в преходни исторически периоди. 

Текстът е подготвен на базата на литературни и архивни материали, както и на собствени теренни 
проучвания на автора, осъществени през 2004 г.

The article analyzes the story of the «flying» icons on the basis of materials from the Nessebar church of «The 
Assumption of the Holy Virgin». The text is based on versions of a legend recorded by the author, which describe the 
miracles made by the icon of the Holy Virgin – the Black (Mad) Mary. The miracles comprise its «flying» to the Greek 
community in Nessebar during the Ottoman domination and its role in diverse historical trials – from the attempts 
of forceful Islamizing to the community’s accession to the Bulgarian State after the Liberation of Bulgaria in 1878.

The text makes an overview of the major topos that outline the myth of the «flying» icon in the context of the 
metaphoric «translation» of important historical events. The analysis of the icon’s «flight» and of its trajectory – 
from the Greek town of Megara (a metropolis that founded in the eighth century B.C. the ancient Messambria) to 
Messemvria (Nessebar’s name before 1878); the icon’s «active role» in critical situations (the city’s capture by the 
Turks, the transition from the Greek to the Bulgarian Orthodox church, etc.); the «madness» as the main disease 
that the saint cures – all these permit making several important conclusions:

1. The «flight» of the icon is a metaphor of a transitional (marginal) historical moment.
2. The trajectory that it follows formulates a mythologeme of the Greek identity that served important 

functions for the ethnic Greek community at the time of the Ottoman domination, and later – during the creation 
of independent Balkan national states. In its base the legend is a classical example of an «invented tradition» and 
laid the bases of the modern Greek nationalism.

3. The «madness» as a metaphor also signifies transitional state and marginality – both in the framework of the 
life cycle in traditional culture, and in fundamental historical periods that demand the identity’s re-formulation.

In such a way the legends of the «flying» icon of Nessebar appear as metaphorical readings of the intensive 
identification processes that have involved individuals and communities in transitional historical periods.

The text is prepared on the basis of literary and archival materials, as well as on the personal field research 
of the author, carried out in 2004.
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Сюжет про «літаючі» ікони відомий на широкому православному просторі (на Балка-
нах, у Європі та Азії). Як у Болгарії, так і в інших православних країнах балканського регіону 
(Македонії, Румунії, Греції), сюжет фіксується в монастирському та храмовому контекстах 
(Вълчинова, 2004 а), часто тим чи іншим способом пов’язуючись із грецькою ортодоксією 
та з грецьким за своїм етнічним походженням населенням. «Літаючі» ікони, а також міфи 
та легенди, що про них розповідають, трапляються також серед грецького православного 
населення на узбережжі Чорного моря і пов’язуються з іконами Св. Богородиці у храмах 
Богородиці у Варні (Колева, 2004 1) та Несебрі.

Міф про «літаючі» ікони досліджувався неодноразово в різних аспектах – суто мистецтво-
знавчому, у зв’язку з дослідами історичної реконструкції і як вивчення культових об’єктів, 
що мають важливі соціальні функції. Проблема стосується більш широкого контексту вход-
ження та функціонування чудотворних ікон (тих, що чудотворно з’являються і чудотворно 
себе виявляють) у конкретному соціокультурному середовищі (Вълчинова, 2004 а – див. 
огляд бібліографії) 2 у певний історичний період, у кризовій етнічній, релігійній і, як стане 
далі зрозуміло, національній ситуації.

Хочу зупинитися на «літаючій» іконі з несебрської церкви Пречистої Св. Богородиці (Успе-
ние на Св. Богородица) і на легендах, пов’язаних з її появою, чудотворними проявами та її рол-
лю в кризових для суспільства моментах у дещо іншому від вищезгаданих аспектів, а саме – у 
метафоричному перекладі (translatio) важливих для суспільства подій, коли яскраво проявля-
ються ідеї і послання, що мають глибокі семіотичні конотації та пов’язуються з історією Балкан.

* * *
Чорна/Божевільна Богородиця і грецька традиція
Аналіз базуватиметься на двох варіантах легенди про «літаючу» ікону в Несебрі, які на-

водимо дослівно:
І. «Чорна Богородиця» – це чудотворна ікона. Тут (на місці сучасної церкви Пречистої 

Богородиці) багато віків тому була площа й дерево. Якось діти, учні, які гралися, побачили, 
як одна ікона злетіла на дерево. Тоді вони покликали владик, ті зібралися і зрозуміли, що 
ікона, яка «злетіла» на дерево, належала жінці, яка вже померла і яку за життя називали 
«Каламбурка» (бо вона мала горб). Вона приїхала з Греції і була монахинею. Після смерті її 
речі зберігалися в скрині в церкві Св. Георгія. Перевірили – у скрині бракувало ікони. Її повер-
нули до скрині, але кожного ранку ікона знову злітала на дерево. І так три дні. А через три 
ночі одній жінці наснився сон, у якому до неї з’явилася жінка й сказала: «Побудуйте для мене 
окрему церкву. Можна й маленький паракліс, я більше не хочу бути серед чоловіків».

Жінка розповіла свій сон, і почали будувати церкву. Люди намагалися закласти фундамент, 
але ніяк не вдавалося. Нарешті дерево всохло, його викорчували і знайшли в корінні горщик з дука-
тами. Ці дукати використовували, щоб збудувати цю церкву. Зараз вона лікує психічно хворих.

Хотіли потурчити людей у Несебрі. Турки дали 3 дні, щоб було без бою. Але кінь паші 
захворів – збожеволів. Та коли обвели його трічі навколо храму, то ікона його вилікувала. Тоді 
паша дав дозвіл на те, щоб Несебр не намагалися потурчити. На знак подяки він відправив 
до Несебру золото і срібло, які вкрали в 1980 р. Зараз оклад ікони новий, відновлений.

Ікона називається також «чорною іконою», тому що її мали із собою на війні солдати. 
А їхні матері покривали голови чорними жалобними хустками. Так носили в Греції й у Візантії.

Це справжня історія «Божевільної Марії», а не та, яку розповідають у музеї, що вона є 
подарунком Івана Асена після перемоги над греками.

Найважливішим є те, що ікона «жива» 3.
Цей текст мені розповіла церковна служниця, яка не була родом з Несебру.
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Другий текст представлений більш розгорнутим описом, який зробила представниця 
одного з давніх грецьких родів у місті:

ІІ. «Чудотворна ікона» прилетіла з м. Мегара, Греція, і злетіла на акацію. Біля неї бави-
лися діти. Владика мешкав у Несебрі, і тому в місті завжди лунали пісні, молитви, херуви-
ми. Він наказав зняти ікону з акації.

Була церква Св. Георгія (що потонула у землю), у яку з почестями перенесли ікону.
І тоді одній старій віруючій наснилася Св. Богородиця: 
«Я прилетіла з Мегари, хочу невеличкий паракліс, щоб не бути з чоловіками».
Так і сталося. Вона дуже чудотворна і нас оберігає. Коли важко, дуже допомагає.
Церкву будували 40 років. Люди, діти, усі носили пісок. Надсилали гроші й грецькі купці з Румунії. 
Не було тоді психіатрів – впродовж 40 днів і 40 ночей спали в церкві і виліковувалися.
Коли турки хотіли спалити Несебр (Помор’є 20 разів горіло) – збожеволів кінь тур-

ка. Той чув про Делі Марію (по-турецьки – божевільна Марія). Турок сказав: якщо мій кінь 
вилікується вашою Марією, тоді не будемо палити місто.

Кінь тричі обійшов церкву і вилікувався. Тому, хоч турки й нападали двічі, але пожежі 
не влаштовували.

У церкві співали грецькі священики. Потім прийшли болгари. Помор’є здалось. А мій све-
кор розмовляв з яничарами і сказав, що церкву треба віддати болгарам. Запропонував, щоб у 
церкві Св. Стефана три місяці службу вели грецькою, а наступні три – болгарською. А в церкві 
Св. Богородиці щоб служили болгарською. І так греки звикли до служби болгарською. 

Богородиця багато нам допомагала!» 4

Ці два тексти є майже ідентичними й доповнюють один одного. Основними топосами 
легенди є:

1. Ікона «злітає» на дерево. Вона жива.
2. Вона прилітає з Мегара, Греції, або її приносить монахиня-гречанка.
3. Ікона «наказує» (через чудесний сон), щоб для неї побудували храм, оскільки «не хоче 

бути з чоловіками».
4. Ікона лікує психічні хвороби.
5. При кризових для суспільства й культури ситуаціях ікона чудодійно рятує місто та 

його мешканців.
Сюжетні моменти в текстах дуже подібні типологічно до відомих історій про різноманітні 

чудотворні ікони і навряд чи потребують детального коментаря – аналогії існують як щодо 
появи ікони та її функцій, так і щодо подій та реалій, що передували й сприяли її появі. Як 
правило, чудотворні ікони з’являються чудесним способом (припливають, прилітають, рап-
тово з’являються на порожньому місці, самі пишуться та ін.) і основною їхньою функцією, що 
випливає з самого терміну «чудотворна», є творення чудес. Уявлення про ікону як живу істоту 
(інкарнація святого), яка вдягається, харчується та ін., присутнє в низці традицій (Геор гиева, 
2003, Вълчинова, 2004 а). Сюжет ікони, яка злетіла на дерево і не спускається з нього доти, 
доки не буде побудовано храм, відомий і в інших християнських культурах 5. Єдність образу 
Божої матері і Божої церкви є основним началом у християнській культурі: сама Богороди-
ця у візантійській традиції символізує храм Божий – церкву (Лидов, 1989, с. 69 і цит. літ.). 
Роль дерева (яке в першому випадку заховує в корінні засоби для побудови церкви) відома в 
церковній традиції: вони передували дзвонам (у ранньому Середньовіччі замість них вдаряли 
у дерево). Передхристиянська символіка «світового дерева» – бути медіатором між людським 
і божественним світом – також багаторазово й детально коментувалася (див., напр., Иванов, 
Топоров, 1974). Напевно, більш цікавою є роль дерева при лікуванні божевілля в традиційній 
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культурі, функція, яка, хоч і різними способами, присутня в розглянутих сюжетах (див. ниж-
че) 6. Безсумнівно, чудесний сон є провісником божественної волі, проявляючись в одній зі 
своїх основних функцій бути посередником між людським і священним 7.

У конкретному несебрському контексті набагато цікавішою є траєкторія, яку описує ікона, 
а також історичні періоди, в яких вона творить «визначні» (для суспільства) дива. Як відомо, з 
часів Великої грецької колонізації 8 і дотепер у старовинних містах болгарського Чорноморсь-
кого узбережжя частина населення має етнічне грецьке походження. Одним із давніх грецьких 
міст є Несебр (Месамбрія, Месемврія). За легендою, ікона прилітає з грецького міста Мегари 9. 
Мегара – це метрополія дорійців, давню Месамбрію 10 побудували в VІ ст. до нашої ери (Михай-
лов, 1972, с. 27). Цей чудесний політ ікони з колишньої давньої метрополії до грецької общини в 
Месемврії (місто є важливим релігійним, культурним і економічним центром) у добу Османської 
імперії є симптоматичним 11. Він окреслює етнічну й релігійну тяглість, що з’єднує діаспору з 
метрополією, і яка дивним чином проявляється в кризові для суспільства історичні моменти. 
Здається, що сама міфологема грецьке (= етнічність, релігія, культура), народжена античністю, 
в добу Османської імперії (коли православних називали заг. «рум-міллет», а грецька культура 
мала підкреслено престижний характер) стає об’єднуючим чиником, виявляючи компроміс із 
Болгарською національною державою, що і стає основним посланням у текстах про «літаючу» 
ікону. «Давнє етнічне коріння» і зв’язок із грецькою батьківщиною виявляються рятівними 
для несебрських греків – як у Османську добу, так і при переході від мультиетнічної імперії до 
національної Болгарії, який супроводжувався переходом православних греків від Грецької до 
Болгарської православної церкви. «Політ» ікони та її дива в інтерпретації суспільства стають 
викладом «автентичної» історії, в якій ікона втілює етнічні та релігійні корені та ідентичність, 
що метафорично виходять «із джерела», від метрополії, з якої мігрували багато віків тому гре-
ки. Сюжет описує драматичні для спільноти моменти, що стосуються її самовизначенням у 
перехідні (маргінальні) історичні періоди, позначені болісним перевизначенням ідентичності, 
пов’язаним з історичними обставинами 12. 

Механізм, за яким створюється міф, наслідує один із класичних конструктів форму-
вання націоналізму – так звані «вигадані традиції» (invented traditions) (Хобсбом, 1996). 
Пов’язування національної культури з вірогідним найдавнішим «корінням» притаманне 
сучасним національним історичним парадигмам, що моделюють національні спільноти і, 
відповідно, національні ідентичності. У нашому випадку, коли наголошується спадкоємність 
між давньою грецькою метрополією та сучасним Несебром, окреслюються засади заро-
дження сучасного грецького націоналізму, опертям якого є два фундаментальних стовпи – 
Давня Еллада та християнська Візантія.

Водночас, крім послання «національного», ікона несе й успішні адаптаційні стратегії – 
засоби, завдяки яким «своє» (грецька православна ідентичність) буде відстояне в кризо-
вих ситуаціях. Замість мучеництва – вдячність за її присутність під час двох нападів, коли 
мешканці Несебра виявляють мудрість і уникають насильства, кровопролиття, пожеж – 
тобто страждань (яке символізує чорнота ікони, пов’язана з жертвами й почорнілими 
через війни матерями й дружинами). Іншими словами, городянам вдається порівняно 
безболісно переформулювати свою ідентичність у нових умовах.

На перший погляд, у такому контексті чудотворну лікувальну силу ікони, спрямовану на 
лікування божевілля (= насилля, агресії, тобто – безумства), можна розглядати як метафо-
ру миротворства, вдячності, дипломатичності, що протиставляється зіткненню. Мотиви 
зцілення іновірця (у цьому випадку його коня), чудесного спасіння від ісламізації (часто продов-
женого як повага і прийняття християнства від «інших») відомі й щодо інших «літаючих» ікон, 
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а в балканських варіантах присутні як loci communes. Трактування можливі в різних аспек-
тах (від аналізу метафори конкретних міграційних рухів і релігійних потрясінь до специфічної 
«педагогіки віровідступництва» – Вълчинова, 2004 а). Тут міф про «літаючі» ікони швидше за 
все є метафорою культурного діалогу й успішних ідентифікаційних стратегій у складному бал-
канському історичному контексті. Обидві кризи – під час ісламської навали й наступу болгарської 
національної ідентичності та церкви – вирішуються по-різному. Іслам відступає перед силою 
християнського дива, грецьке та болгарське православ’я знаходять компромісне рішення. Проте 
пафос обох чудес є один і той самий: немає більшої культурної цінності, ніж світ, мудрість, тво-
рення. Метафоричний переклад цього втілюється в образі Богородиці, епітетами якої є Мудрість і 
Творення. Тут можна було б шукати розуміння цікавої вимоги Богородиці, що виходить з опозиції 
чоловіче / жіноче – «щоб не бути серед чоловіків», традиційних носіїв войовничості (святі-воїни) 
і мученицької смерті в бою, що протиставляється миролюбному й творчому жіночому началу 13. 

Невипадково, що «історична версія», яка пов’язує ікону 14 з Іваном Асеном 15 і його пере-
могою над «греками», на противагу космогонічному характеру її «миролюбного» послання, 
не є переконливою для респондентки. Вона позбавлена чарівності дива і має інший пафос, 
обмежений історичною конкретикою, що вписується в болгарську національну парадигму.

Але всупереч очевидності, «діалогічна» інтерпретація виглядає схематично й 
незадовільно, як позбавлена глибини.

Божевілля й переходи
Розуміння божевілля в традиційній культурі (як, до речі, і в сучасній) пов’язується з проблема-

ми ідентичності. «Божевілля» означає «розхитування» або брак адекватного самовизначення 16. 
Як правило, носії подібного стану є індивідами, які не змогли успішно подолати щаблів традиційної 
соціальної ієрархії, пов’язаної із життєвим циклом (унормоване народження, весілля та смерть), 
або перебувають у маргінальній фазі того чи іншого соціального переходу 17 («старі» дівки; матері, 
що відмовляються піклуватися про своїх дітей та ін.). Їхнє виліковування є залученням до «адек-
ватного», згідно з традицією і відповідно до віку, соціального статусу, а також пов’язана з ним 
поведінка (дружини, матері) за посередництва святого чи характерних лікувальних практик 18.

Нам бракує матеріалу, проте не маємо підстав вважати, що випадки божевілля, які 
виліковувала за 40 днів «літаюча» ікона в Несебрі, відрізнялися від традиційних. Звідси можна 
вивести більш глибоку інтерпретацію божевілля (= насильство, агресія, утвердження нового си-
лою – > криза ідентичності) в історичному контексті. Подібні масштабні соціальні катаклізми, 
на жаль, зазвичай супроводжують «історичні переходи» – від політеїзму до монотеїзму, від 
традиційного до індустріального суспільства, від поліетнічної імперії до мононаціональної 
держави тощо. Драматичні протистояння, що нерідко є супутніми і для сучасних «переходів 
до демократії», можна визначити лексемою «конфлікт», яка об’єднує згадані значення. Розгля-
нутий через призму ідентичності «історичний конфлікт» та його подолання вписуються в се-
мантичне поле переходу – як одного з варіантів маргінальної фази (ідентифікаційна криза, що 
передує новій ідентичності). Відтак вікові, соціальні, релігійні переходи індивіда в межі «свого» 
суспільства супроводжуються драматичними історичними переходами, що стосуються великих 
спільнот (соціальних, етнічних, релігійних, економічних тощо), в яких «своє» зустрічається з «чу-
жим», «старе» – з «новим», а фінал може стати як агрегацією, так і маргіналізацією, сегрегацією 
чи еміграцією. Як і індивідуальні переходи, спільноти завжди пов’язані з перевизначенням 
культурної, соціальної, релігійної, національної та ін. ідентичності. Конфлікт, який створює і 
визначає «союзників» і «ворогів», безперечно стимулює ідентифікаційні процеси – ототожнен-
ня зі «своїми» і протиставлення «не-своїх, чужих», завжди є його основою. 
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У такому контексті «Божевільна Марія» отримує більш глибокі ідентифікаційні домі-
нанти, що дозволяють розглянути «політ» і дива як translatio інтенсивних ідентифікаційних 
процесів, зумовлених кризовими історичними ситуаціями, які створюють різноманітні 
адаптаційні й інтеграційні стратегії. Історичні сублімації ідентифікаційної активності, 
очевидно, пов’язуються не тільки з національною ідентичністю і періодом модерності – 
вони супроводжують історичні кризи, протиставляючи «своє» і «чуже» у різних історичних 
періодах і в багатоманітності контекстів (соціальному, релігійному тощо).

«Перехід» грецької спільноти від Османської імперії до нової національної держави – 
Болгарії завершується щасливо. Тому політ ікони в несебрських легендах не пропонує іншої, 
крім національної, стратегії захисту грецької ідентичності – повернення до етнічних коренів 
у новоствореній незалежній Греції. Несебрська ікона, як і грецька спільнота, залишаються 
в незалежній Болгарії 19. Але, можливо, що інша «літаюча» чудотворна ікона поведе з собою 
інших чорноморських греків. Сюжет, який варто було б пошукати серед болгарських греків-
репатріантів у знову створених ними поселеннях – Ахелой, Созопол (Новий Ахелой, Новий 
Созопол) та ін. – у Греції. Ця проблема варта уваги і заслуговує на окреме вивчення 20.

Примітки
1 Можливість ознайомитись з матеріалом С. Колевої я мала, будучи рецензентом збірника «Архи-

тектура и изкуство на етническите общности в Североизточна България» (тепер у друці).
2 Дві наведені статті Г. Волчинової (Вълчинова, 2004 а; Вълчинова 2004 б) мають надзвичайно важ-

ливе значення для цього тексту. Я дуже вдячна за надану можливість ознайомитися з ними ще в рукопису. 
3 Х.Х. – церковна служниця, віком близько 60 років, не є родом з Несебра. Зап. К. Анастасова 

(далі – К. А.), 7.12.2004 р., м. Несебр.
4 Касандра Янулова, 82 роки, має етнічне грецьке походження. Зап. К. А., 7.12.2004 р.
5 Сюжет про «літаючу» ікону Богородиці аналогічний сюжету про Купятицьку Богородицю, 

що чудо творно з’явилася у с. Купятич Мінської губернії 1182 року (тепер перебуває в київському 
Софійському соборі). Про це див.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. – 
М., 1992. – Т. 2. – (Репринт). – С. 1501–1502. 

6 У традиційній культурі однією з практик лікування божевілля за допомогою святих є 
прив’язування хворого до дерева (пов’язаного з певним святим – св. Ферапонтом, св. Андоном та ін.). 
Про це детальніше див.: Вълчинова Г. Светецът и трактовката на лудостта в традиционната култура // 
Българска етнология. – 2004 б (у друці).

7 Про сни як медіатори між людським і потойбічним див.: Анастасова Е. И на небето без софра не 
може // Български фолклор. – 1998. – № 3. – С. 37–42; Баева В. Разкази за чудеса (Локална традиция и 
личен опит). – София, 2001; Георгиева А. Сънищата – послания от света на мъртвите (По материали от 
с. Брегово, Видинско) / Сантова М., Станоева И. (съст. и ред.) // Регионални проучвания на българския 
фолклор. – София, 2002. – Т. 4. – С. 65–69.

8 Велика еллінська колонізація розуміється як переселення і рух еллінів від міст-держав (полісів-
метрополій) до інших земель, де вони заснували нові поселення. Причиною переселення був брак 
територій, що спонукав значну частину населення йти за межі Еллади. Протягом двох століть (кінець 
VІІ – VІ ст. до н. е.) засновано такі культурні центри, як Аполонія (тепер м. Созопол), Одесос (м. Вар-
на), Діоносополіс (м. Балчик), Анхіало (поблизу сучасного м. Помор’я), Бізоне (нині поселення, розта-
шоване на Каварненській затоці) та ін. Більш детально про греків у Болгарії див.: Анастасова Е., Мае-
ва М. Гърците / Кръстева А. (съст.) // Етнически общности в България. – София; Кибеа, 2002 (у друці). 

9 На історичну роль Мегари в історії Несебра, яка є ключовою для запропонованої інтерпретації, 
мою увагу звернула проф. І. Георгієва, якій я дуже вдячна. Також завдячую і ст. наук. співроб. 
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Р. Георгієвій, яка мені порадила літературу з цього питання. 
10 Грецька назва міста – Месемврія – змінена згідно з постановою Ради міністрів у 1934 році, коли 

змінили й інші назви – Анхіало на Помор’є, Василіко на Царево і т. п. 
11 У варіанті грецької монахині, вочевидь, ідеться про те ж саме – про зв’язок ікони з грецьким світом.
12 Перехід до національної Болгарської держави не минув безболісно для етнічних греків – відомі 

угоди про переселення, пов’язані з ними напружені ситуації, а також антигрецькі акції, однією з яких 
було спалення Помор’я в 1906 році. Більш детально див.: Вълчинова Г. Гърци / Кръстева А. (съст.) // 
Общности и идентичности в България. – София; Петекстон, 1998. – С. 209. 

13 У цьому сенсі цікавим є те, що згадана потоплена церква стосується св. Георгія – традиційного 
святого-воїна, покровителя воїнів, храм якого зник. 

14 На думку фахівців, ікона створена в ХІV ст.
15 Ідеться про перемогу Тодора Комнина в Клокотниці 1230 року, після якої Болгарія межує з трьома 

морями – Чорним, Білим, Адріатичним, перетворившись на одну з наймогутніших держав на Балканах.
16 Схожим є також сучасне популярне розуміння божевілля – це ті люди, які не усвідомлюють себе 

(думають, що вони є кимось іншим – Наполеоном, Клеопатрою тощо).
17 Тут спираємося на теорію А. ван Геннепа про обряди переходу, під час яких індивіди та гру-

пи, що «переходять» з одного соціального статусу в інший, проходять три фази обряду – сепарацію, 
маргіналізацію та агрегацію (Van Gennep, 1909). Переходи – природні, історичні, соціальні тощо – про-
низують усе буття людини. Це підтверджує універсальність характеру теорії А. ван Геннепа, який, як 
відомо, також працював над поняттям «кордон» (Van Gennep, 1995). 

18 Детально про «божевільних святих» див.: Вълчинова Г. Светецът и трактовката на лудостта в тради-
ционната култура // Българска етнология. – 2004 б (у друці); Вьлчинова Г. За лудостта и светците. Giordana 
Charuty. Folie, mariage et mort. Pratiques chrétiennes de la folie en Europe Ocidentale. Paris, Seuil, 1997 // 
Българска етнология. – 1999. – № 3–4. – С. 167–170. В аналізі ця авторка спирається на дослідження: 
Charuty G. Folie, mariage et mort. Pratiques chrétiennes de la folie en Europe Ocidentale. – Paris, 1997.

19 У такому ж контексті тлумачиться й текст про ікону Христа Пантакратора в Помор’ї, украдену 
турками, яка повернулася назад по морю (після аварії на кораблі, спричиненої гріховною дією, вона 
відлетіла з корабля крадіїв) (Сантова, 2004). Велика подяка проф. М. Сантовій за люб’язно наданий 
неопублікований архівний матеріал. 

20 Див., напр., про чудесне «відлітання» трьох ікон при депортації нестинарів до Сибіру (у радянсь-
ку добу), яке надихало їх знайти шляхи повернення до Криму (Георгиева, 2002).
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РУЖА НЕЙКОВА

ТУРĂ/ТЕЙРИ/ТАНГРА	–	ФОЛЬКЛОРНА	ВІРА	Й	ОБРАЗИ

В статията се разглежда реликтите от древното тенгрианство в Поволжието и Северен Кавказ, където  
са съществували  средновековните Велика и Волжка България. Неговата специфика е извлечена от фолклор-
ни материали и памет (от представи, обредност, песенни текстове, митове и др.) сред т. нар. “некръстени” 
чуваши, изповядващи старата си вяра обредност (предимно в съвременен южен Татарстан), сред балкарци 
и карачайци. Субстратните черти на старата вяра и обредност в чест на Туръ/Тейри сред тези народи имат 
аналози във фолклорната традиция на българите на Балканите. Изследването се основава както на постиг-
натото до момента от науката, така и на лични наблюдения на автора в разглежданите територии.

The Tangrism/Tengrianstvo is known to be the religion of the ancient Bulgars. The article traces the relicts 
of that phenomenon in the regions of Volga Region and Northern Caucasus where the medieval states of Magna 
Bulgarica/Great Bulgaria and Volga Bulgars existed. The territories are a crossroad of different old cultures, 
which leaved behind still tangible idiosyncrasies. That concerns also a variety of aspects and notions about Tura/
Teiri/Tangra, which specifics are followed in parallel within the folk traditions of Chuvash, Balkars, Karachai and 
modern Bulgarian people. The exploring of these ethnocultural traditions and their old pagan heritage (beneath 
the cover of Islam and Christianity) is perspective and of importance for the modern European ethnology. The 
investigation includes filed observations of the author.

Розпізнавання «материнських» слідів у поступово засвоюваних традиціях – цілком виправ-
дана діяльність, якщо вона агресивно не скасована зовнішніми факторами. Відбиток болгарської 
язичницької віри виявляється як збережений і перетворений релікт у сфері фольклорних уявлень 
та обрядовості серед народів, що проживають на колишніх болгарських землях. Якщо підходити 
до їхньої родової пам’яті коректно (як до синтезу культур), нас чекатиме винагорода за старим та 
вічним правилом – що кожний народ пам’ятає себе не через «історію -випадок» (за висловлюван-
ням О. Фола), а через історію ідей, що дихають крізь минуле, і «старе -нове» сьогодення. Наша роз-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



209

Фольклорний ентитет народної культури

відка є частиною дослідження субстратних рис тенгріанства у фольклорній пам’яті й обрядовості 
на територіях середньовічних болгарських держав – на Північному Кавказі та Приазов’ї (Magna 
Bulgarica), на Поволжі (Волзька Болгарія) і на Балканах (Дунайська Болгарія). Вона базується як 
на останніх наукових досягненнях, так і на польових спостереженнях автора на цих теренах. Ви-
вчаючи релігійність у культурно- історичному контексті, залучають різні види джерел, матеріаль-
ні й нематеріальні рівні культури (у діапазоні від звука до речі й дії...), що взаємно створюють і 
розкривають систему, яка регулює взаємозв’язок енергії Космосу – Людини та життя соціуму... 
Подібне починання може полегшити ситуативність (вступ до контексту) відповідної події, знахід-
ки... та навіть «відключити» певною мірою «ненаписане» в історії, у якій, звісно, багато суттєвих 
відомостей подано суб’єктивно і недостатньо повно. Ані «розкопки» старих джерел, ані храми та 
кам’яні святилища періоду Першого болгарського ханства на Балканах не дають ключ до динамі-
ки мислення, яке створило «образ» Верховного (але не єдиного) бога, до його вимірів, божествен-
них іпостасей, до неоднорідних соціальних «завдань» і змісту явища «монотеїзм» у середньовічно-
му болгарському суспільстві. Ключ до питання – як виникає бог? 

Численні паралелі існують у матеріальній та духовній фольклорній культурі Поволжя, 
у деяких районах Північного Кавказу та серед болгар на Балканах [в обрядовій календар-
ній системі з притаманними їй пісенними циклами, у музичній органології, казках, уяв-
леннях, етіологічних легендах, астральних міфах, традиційному одязі й т. д. (визначені за 
археологічними і древніми писемними джерелами... – Денисов, 1959, 1969; Кауфман, 1970; 
Кондратьев, 1995; Нейкова, 2006, та ін.)]. У подібній ситуації неминуче постає питання: 
які з існуючих подібностей є спорідненими і наскільки їх можна сприймати як субстрат від 
загальної культурно- історичної минувшини? Відомо, що схожі міфічні та релігійні ідеї, сло-
весні фабули, обрядові речі, персонажі або ж музично- стилістичні риси можуть лежати в 
основі вірувань, оповідей, пісень, відтворюватися на різних світоглядних і музичних рівнях, 
служити різним епохам, різним народним традиціям. Однак типологічні сходження, що 
спостерігаємо серед різних народностей, не завжди є свідченням про однорідні етнокуль-
турні сфери, а надто про спільне походження. Їхній власний профіль можна розшифрувати 
лише на конкретному рівні універсалій, оскільки не так структура, як насиченість ідеями 
та їхніми сугестіями створює обличчя певної культурно -історичної (а не лише географічно 
засвоєної) території. Успадковану усним шляхом духовність, а також культурно -історичний 
континуум давньої віри етносу, яка не є етнічним, а духовним досягненням спільноти, не 
можна досліджувати за територією між сучасними політичними кордонами держав (див.: 
Фол, 2004, с. 49, 64). І нині на землях, де закладено основи ранньої та пізнішої середньо-
вічної духовності болгар, продовжується одвічний синтез культур... Питання про спорідне-
ність ідей і традиційних проявів спадщини сьогоднішніх болгар та народів, що мешкають 
на цих територіях, доцільно поставити таким чином: важливішою є не загальновизнана 
«знакова система» обрядовості (схожі, однотипні речі, дії тощо), а ціннісна система і тип 
релігійності, що їх народжує та рухає в пам’яті (тяглість ідей, обрядової поведінки тощо).

Сучасне етнокультурне обличчя приволзьких народів має багато нашарувань, що 
ускладнює аналіз. Упродовж століть ця територія – буфер різних міграційних та ідеологічних 
хвиль, політичних та економічних претензій, центр різних за походженням культур. Проце-
си зіткнення й етнокультурного синтезу особливо динамічні в Х–ХІІІ ст., проте монгольсько- 
татарська навала змінила їхню інтенсивність і напрямок у наступні віки (Кондратьев, 1991, 
с. 107). Збереження та виявлення споріднених духовних і матеріальних реалій серед марійців, 
мордвинів, удмуртів, особливо чувашів і татар (про стан із прикладами і балкарськими пара-
лелями див.: Уразманова, 2001, с. 50, 67), зумовлено їхнім спільним походженням і наявністю 
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«загального і давнього етногенетичного субстрату» (Кондратьев, 1991, с. 107) 1. У часи Серед-
ньовіччя основним фактором консолідації різних неболгарських народностей та їхньої усно 
успадкованої духовності була стабілізація болгарської феодальної держави на Поволжі. Її «іс-
торичний внесок» у розвиток місцевих «національних традицій» сформульовано покоління-
ми вчених сучасної чуваської і татарської науки (Смирнов, 1951, с. 3; Кондратьев, 1991, с. 107; 
Трофимов, 1993; Нуриева, 2001; Ильина, 1997; Файзрахманов, 2000; КЧЭ, 2001, с. 19, та ін.) 2. 
Поряд з археологічними й писемними відомостями давні шари волзьких болгар розкрито і в 
«язичницькій обрядовій фольклорній традиції» чувашів і татар, незалежно від їхньої різнона-
правленої політичної та ідеологічної долі (Кондратьев, 1991, с. 110). Нагадаємо, що держава, 
як стаціонарна соціальна інституція та ідеологія, створює й підтримує моделі поведінки всіх 
народностей, незалежно від їхнього демографічного обсягу. Прилучення передусім означає 
синтез духовних цінностей і обрядової поведінки, що передаються поколіннями як «свої» і 
розпізнаються сьогодні на різних рівнях в успадкованій традиції як «стародавні пережитки» 
(фольклорної віри й поведінки, манери вираження, охоплюючи цим і тон/музику). Опорою 
при їхньому прочитанні є певна консервативність і стародавність багатьох успадкованих об-
рядових компонентів, також і у власне соціально -політичній долі населення.

Відомо, що входження «глобальних» релігій на болгарські державні території не розчи-
няє попередній язичницький світогляд, який і сьогодні розпізнаємо в т. зв. «побутовому хрис-
тиянстві» і «народному ісламі». Взаємовідношення між фольклорною вірою -обрядовістю і 
державною ідеологією/релігією не є відомим як «суто» синхронне явище. У діахронному 
плані Віра і Релігія завжди перебувають у стані взаємопроникнення, включно і на землях, де 
мешкали як стародавні, так і сучасні болгари (Нейкова, 2006). Навіть при прогресуючому 
розмежуванні традиційної ціннісної системи та обрядовості- норми, до середини ХХ ст. пер-
ша продовжує моделювати, умовно кажучи, типову поведінку патріархального села, до того 
ж, у своїй регіональній виокремленості й специфіці на означених територіях. Незалежно від 
раннього проникнення християнства, пізніше – іудаїзму й ісламу, на Північний Кавказ, де-
які середньовічні та наступні спостерігачі писали про «язичників» балкарців і карачаївців, 
про поверхову християнізацію й ісламізацію старої віри, на свідчення якої вчені натрапили 
під час польових досліджень 3. 

Упродовж двох століть після пізнього хрещення чувашів (1723) їхня традиційна культура 
залишається певним чином «законсервованою». Майже до кінця минулого століття збере-
глася багата календарна обрядовість із відповідними музичними формами (музика, слово, 
танець), пісенними циклами в їхній регіональній специфіці. Переважна більшість офіційно 
хрещених чувашів продовжує дотримуватися «традиційної віри» (див.: Федотова), а меш-
канці окремих компактних поселень південного Татарстану (Нурлацький, Черемшанський, 
Аксубаєвський, Альметьєвський райони) і сьогодні називають себе «нехрещеними» чуваша-
ми. З -поміж них чіткіше збережено вплив ісламу (прийнятого як державна релігія волзькими 
болгарами на початку Х ст.) – на деякі уявлення, у назвах божеств та елементах обрядовості... 
Власне про ці райони, про окремі села в Південній Чувашії та про традиційну культуру та-
тарів кряшен [які уникли нівелюючої дії ісламу в останні століття (див.: Кондратьев, 1991, 
с. 110)] можна переконливо говорити як про осередки збереження музично- виконавських 
стилів, фольклорних матеріалів, що загалом відображують безперервність та імпульси спіль-
ної й давньої духовної основи. Як релікт давньої культури болгар Поволжя і Північного Кавказу 
досліджують і тенгріанство (Урманчеев, 2001, с. 467, з літ., Нейкова, 2006).

Чуваші, татари, балкарці й карачаївці зазнали різновекторних культурно -історичних і 
політичних змін. Багато з них пам’ятають, а дехто ще вшановує біля джерел лісових святи-
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лищ старого Верховного бога... Чи маємо ми достатньо підстав, щоб зіставити його вплив 
в етнокультурній спадщині на цих територіях, а надто як паралельно збережений субстрат 
загальної ідеології? Що саме і якою мірою з пережитків язичницької обрядовості дає нам 
підстави розмірковувати про стародавню віру болгар та її виміри, про Верховного бога в 
середньовічній болгарській релігійності?

***
У XVIII ст. Міллер писав, що чуваші вірували в «Небесного бога, який турбується про всі 

людські справи» (Миллер, 2001, с. 111). Він – «найвеличніший бог», «Творець Світу» і від нього 
надходить усе добро (Вишневский, 2001, с. 231–232; Лепехин, 2001, с. 214). Стійкість подіб-
них уявлень задокументовано на початку ХХ ст. Месарошем: «Уся система вірувань та жертво-
принесень чувашів- язичників блискуче свідчить про їхнє монотеїстичне сприйняття [...] для 
визнання тільки одного Верховного бога [...], якого називають Пĕр Турă (Єдиний Бог) 4, Сÿлти 
Турă (Верховний бог), Мăн Турă (Великий бог)... Чуваші, що перейшли до християнства, нази-
вають російського бога також Турă і сповідують його зі своєю давньою язичницькою вірою...» 
(Месарош, 2000, с. 21–26; подібне див.: Трофимов, 1993, с. 175). Починаючи від XVІ ст., зі-
брані матеріали відбивають різновекторно т. зв. монотеїстичну релігійність чувашів, що ви-
являється в системі обрядовості, в ієрархії божественних персонажів, у концепції «створення» 
світу та його порядку... Їхня ідеологія – типовий вияв «язичницького монотеїзму» із вірою у 
верховного, але не єдиного бога, мультиплікація його рис і природи в багатьох «образах».

У міфічних оповіданнях балкарців та карачаївців творцем всесвіту є Уллу Тейри / Вели-
кий Тейри, Кхан Тейри / Володар Тейри, Кёк Теŭриси / Небесний Тейри (Джуртубаев, Бола-
тов, 1990, с. 127, з літ.). На початку ХІХ ст. віра в Нього все ще жива: «[...] вони шанують бога, 
якого називають не Аллах, а Тегри, який є творцем блага» (Клапрот, 1974, с. 245). Малкон-
дуєв, який досліджував обрядову традицію в другій половині ХХ ст., писав, що «Тейри (яко-
го не знають інші кавказькі народи) є верховним божеством зі збереженою космогонічною 
функцією до наших днів... Без Тейри/Тенгри [...] не проходить жодний ритуал» (Малкондуев, 
1990, с. 7–22). У наші дні, коли іслам проник і в балкарські високогірні села, Тейри рівнопос-
тавлений новому богові («Тейри, це бог [...] він входить у поняття Аллах» 5); у багатьох пісен-
них текстах до них звертаються разом. За спостереженнями над міфічними оповіданнями й 
уявленнями, Тейри «звузив і замінив давнє солярне божество (місцевого творця Всесвіту, бога 
-Сонця Кайнара – букв. «той, що кипить») [...] і в подальшому розвитку культу перетворився в 
поліфункціонального верховного бога. Зі вступом на трон Тейри споріднені й похідні терміни 
про море і небо (тюрк. Тенгиз і тенгир із первісним значенням «море» – земне і небесне) пере-
творилися в теонім» (Джуртубаев, 1991, с. 166–169). Цю еволюцію бога взято, зрештою, від 
нартських космогонічних міфів балкаро- карачаївців: Сонячного Тейри, що створив сонце, і 
Земного Тейри, що створив землю, потім – людей та моря. Небесний, Сонячний, Земний і 
Водний Тейри дарували людям блага – воду, їжу (букв. «ріст урожаю від землі»), світло/сонце 
та дощ / від неба. «Голова усіх богів» Тейри – Сонце – влітку віддає тепло землі, а взимку – час-
тину тепла світові мертвих, «щоб їх зігріти» (Нарты, 1994, с. 302).

У міфі визначною є первісна тетрада богів – чотирьох космогонічних стихій (неба/по-
вітря, сонця/вогню, землі, води), способи їхніх інтерпретацій та проявів у божественних 
персонажах. Так, зв’язок Небесного Тейри із Земним (через грім) веде до появи велетня Де-
бета – небесного коваля, родоначальника народу нартів (Нарты, 1994, с. 616, 626). У пізні-
ших міфах- фабулах це осмислюється як зачаття і народження (Дебета – від землі), подібно 
до космічного шлюбу (між чоловічим та жіночим божеством), який у кавказькому регіоні 
втілений лише в балкаро -карачаївській Нартіаді. Міфологема про злиття космогонічних 
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стихій (землі й неба як таких, що продукують і породжують плодючість) добре знайома і 
в болгарській фольклорній спадщині (Георгиева, 1983, с. 14–15). У цьому вияві архаїчної 
космогонії, у шануванні сонця як верховного бога відчувається вплив стародавньої циркум-
понтійської релігійності 6. Це принципово ставить питання про «історію болгарської язич-
ницької ідеології, про її поступове стадіальне становлення і збагачення в північній і східній 
частині Понту». Прийшовши на Балкани (V ст.), болгари «повертають» елементи стародав-
ньої (циркумпонтійської) духовності, чим зумовлюється їхня етнокультурна консолідація 
з місцевим фракійським субстратом. У болгарській фольклорній традиції на Балканах це 
розпізнається в концептуально споріднених (у болгар і фракійців) обрядових поведінках та 
реаліях, у міфологемі про зв’язок космогонічних стихій та їхніх символізаціях, в уявленнях 
про світила як персоніфікації верховного першоджерела тощо 7. Наприклад, недвозначними 
є болгарські фольклорні матеріали про ставлення до Сонця й Місяця як до Бога: «Сонце – то 
Господь, тому нічого поганого не треба діяти проти нього...»  (Георгиева, 1983, с. 17); «Коли 
ж місяць у повні (повна свіча), старі люди показують на нього дітям і називають його “діду 
Боже...”» (Маринов, 1984, с. 49–50, та ін.). Подібні уявлення спостерігаємо і в старих писем-
них джерелах 8.

Солярні та астральні аспекти Верховного Бога зберігає міфічна спадщина й різні рів-
ні фольклорної традиції Північного Кавказу, Поволжя і Балкан. У багатьох археологічних 
знахідках періоду Волзької Болгарії (і після прийняття ісламу також), у традиційній культурі 
чувашів і казанських татар сонячні символи пов’язують саме з Турă/Тейри 9. Перші спостері-
гачі ХVІІ ст. відзначають, що, поряд з молитвами до Бога та його «почту», чуваші «моляться 
сонцю й місяцю, оскільки ті сприятливо діють на землю й худобу.., добре і цілком свідомо 
шанують сонце...» (Олеарий А. Эльшлегер, 2001, с. 81). До сонця, місяця, зірок зверталися 
з молитвами про добробут і балкарці та карачаївці (Малкондуев, 1990, с. 134; Кучмезова, 
2003, с. 43) 10. 

Нартська космогонічна тетрада, яка дає життя Верховному Тейри, інтерпретується в тій 
чи іншій формі в етіологічних міфо -оповідях про Всесвіт і його Порядок. Уявлення про три-
єдину побудову Всесвіту та його внутрішнє розшарування, про землю як центр поміж цих 
рівнів, про космічні підпори, світове дерево, гору, про веселку, створену богом 11, як межу 
між світом живих і мертвих (якщо людина її перетинає, то змінює свою стать, «оскільки у 
світі мертвих усе навпаки»), про «зворотній порядок» потойбічного і буття після смерті в па-
ралельному світі тощо є спільними для чувашів, карачаївців, балкарців, а також болгар на 
Балканах 12. Із цими фольклорними уявленнями, що символізують не тільки розшарування, 
але й «глобальну» монолітну форму світу, можна зіставити інший, напевно стадіально більш 
ранній образ Верховного Бога. У чуваських етіологічних міфо -оповідях такою є постать Турă 
як «улипа»/велетня в класичному образі громовержця: «Якось Улип, що стомився після по-
лювання, ліг на небі, як на ліжку, і заснув. Четверо його братів, коли повернулися, даремно 
намагалися його розбудити. Тоді вони підперли небо плечима із чотирьох боків і високо 
його підняли. Велетень прокинувся і пішов шукати братів, а під його ногами небесне скле-
піння затряслося [...] посипалися іскри. Так з’явилися блискавка і грім, а від сліз залишився на 
небі велетень – дощ» (Егоров, 1995, с. 116) 13. Казанські татари називають велетня алип, і їхнє 
повір’я надзвичайно схоже на чуваське (Месарош, 2000, с. 53). Ці види татарських переказів 
розглядають як релікти «староболгарського епосу» (Урманчеев, 2001, с. 472). Чимало узгір’їв і 
курганів «утворилося» від того, що Улип витрушував із лап землю; північні та південні чуваші 
називають їх «землею велетня» (улăп тăпри)». Старе кладовище чувашів -язичників біля с. Са-
бакаєве розміщене на давньому кургані Улăп тĕми (пагорб Велетня) (Трофимов, 1993, с. 152).
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Можливу паралель до образу бога -велетня містять болгарські міфо-уявлення і перекази 
про велетнів, яких називають «жидами», «елинами», «дивами» тощо. Тілесний код і приро-
да цих постатей символізує єдність першотворення, що породжує стихії (через семантичні 
опозиції голова/небо/верх – нога/земля/низ, небесне – хтонічне). Їх можна розглядати як 
метафору космічної цілісності й порядку. Подібно до курганів, які походять від улипів, віра 
пов’язує велетнів із типовими топосами «переходу» – колодязями, дольменами, «великим, 
як бескиди, камінням», «старими цвинтарями з великими кам’яними брилами [...], де були 
поховані...» (Илиев, 1890, с. 202). Велетні -жиди – то перші люди.., які виросли із землі (га-
даного джерела їхньої сили), їхній зв’язок із хтонічним началом і нижньою земною сферою 
передані також як перешкода=смерть («якщо йому й відрізано голову [...] велетень умирає 
після того, як спіткнувся й упав»). В одній марковській пісні [напевно, йдеться про пісні із 
циклу про Кралі Марко, героя легендарного південнослов’янського епосу. – Примітка пере-
кладача] велетня «не можна розсікти впоперек, а тільки вздовж ноги до коліна, де жиди-
велетні відчувають себе слабшими» (Илиев, 1890, с. 244, 247, 252). Один із героїв у нарт-
ському епосі – Ерюзмек, якого розглядають як «ідентичного» богові Сонця (Тейри Кайнар), 
від попереку донизу – зі свинцю; він розчиняється й умирає, коли порушує заборону бути із 
жінкою (Нарты, 1994, с. 363). Відомості про вразливість велетня- героя в нижній частині тіла 
відповідають уяві болгар про нижній світ та його «тамтешніх людей», «які підперізуються на 
колінах» 14, що пов’язано із чуваською традицією зв’язувати ноги жертовної тварини (яку 
приносять на святилище біля с. Старе Тимошкіне, Татарстан, РН, 2002), а також знайденим 
кістяком зі зв’язаними нижніми кінцівками в староболгарських некрополях (Бешевлиев, 
1981, с. 87; про ноги як хтонічний класифікатор, що кодує нижню сферу фракійської міфо-
логії, див.: Маразов, 1995, с. 12).

Інша «відмінна риса» велетнів у болгарських міфах – їхні кам’яні голови і «зкам’яніле сер-
це»... Вони, за свідченнями, «не боялися грому: коли змії починали гриміти й стріляти вогня-
ними стрілами згори, жиди брали велике, як скелі, каміння і кричали: «Моя кам’яна голівко! 
Що мені зробиш?» (Илиев, 1890, с. 199–200, 247). На Північному Кавказі солярно/вогняно- 
небесна природа велетня виявляється й у походженні руди (золота, срібла, заліза), що, «як 
дощ від іскор і каміння», насипана Кайнаром Тейри (Нарты, 1994, с. 302). Не посилаючись 
на джерело, Єгоров зауважив, що в чуваських уявленнях чоловіче першоджерело, яке втілює 
Атте Турă (Бог Отець), створене з «вогняного каменю» (Егоров, 1995, с. 116). Камінь і грім 
(стріла) – типові символи Верховного небесного бога. Турă, який посилає стріли з неба на 
Кіремета, – «майстер лука» (КЧЭ, с. 416). Характерною метафорою грому в болгарських на-
родних піснях є «навіжений камінь» (Нейкова, Тодоров, 2007, № 928, 929). Переказ свідчить, 
що змій кидає в халу [міфічну істоту. – Примітка перекладача] стріли «вогняні з кам’яним 
вістрям», а св. Ілля – у грішних людей (СбНУ, т. 28, с. 26–27). «Якщо в хаті є блискавична стрі-
ла [вид довгастих кам’янців], туди грім не вдарить» (СбНУ, т. 36, с. 153). Балкарці і сьогодні 
пам’ятають: усе, що мало контакт із блискавичною стрілою, має цілющу силу 15. 

Небесний коваль і родоначальник нартів Дебет також є велетнем. Він перший винайшов 
метал, змайстрував молот і обценьки, а від іскор, що посипалися з ковадла, утворилися зірки 
на небі, де він і «зараз є ковалем сонячних і небесних людей...». Серце, кров і душа Дебета 
створені з вогню, а тіло – зі сталі; він їсть каміння, як хліб («щоб дізнатися, що є в кожному 
камені»), і «балакає» з ним в нартських лісах; він знає мову вогню, води і землі, каміння і 
всього навколишнього (Нарты, 1994, с. 303, 304, 596). Сюжет міфу ставить його в опозицію 
до деміурга, рівнозначного Кайнару, і ці обидві фігури розглядають як «дві стадії в розвитку 
одного й того ж міфологічного образу» (Джуртубаев, 1991, с. 157–158). Паралельно із цією 
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діадою в епосі присутні «сліди такої стадії тенгріанства», коли Тейри сприймається як герой і 
вождь нартів в образі Ерюзмека (богоборця, що зупиняє води і встановлює космічний поря-
док). Назва «нарти» – це «друге ім’я верховного бога, а цикл міфів про нього – біографія Тейри 
від народження до його обожнення» (Джуртубаев, 1991, с. 164, 172, 173, подібне див.: Джур-
тубаев, Болатов, 1990). У чувашів подібні риси деміурга притаманні «сильному і доброму» 
герою -велетню улипу, який «захищає людей від ворожого нападу, стихійного лиха, допомагає 
їм викорчовувати дерева, розширяти свої поля» (КЧЭ, с. 472). Із приводу цієї персоніфікації 
Тейри (як героя -велетня) можна нагадати й відомості Моїсея Каганкатваці від Х ст.: «... при 
укладанні союзу, племена гунів Північного Кавказу скріплювали його клятвою за законами 
неба.., якомусь чудовиську, величезному героєві приносили у жертву смажених коней, назива-
ючи його богом Тангриханом» (цит. за: Плетнева, 1976, с. 32). Таким чином, за нартськими 
міфами, сонячний Кайнар породжує різностадіальні міфічні образи, які виступають у суто 
кавказькому ряду імен Кайнар – Дебет – Ерюзмек – Верховний Тейри: (космогонічна сти-
хія – родоначальник / небесний коваль / деміург – герой деміург – Верховний бог). 

У цитованих матеріалах фігура велетня – стадіально раніший субстрат космогоніч-
ної віри у поєднанні з першотворчими стихіями, попередник персоніфікованих божеств. 
У нартських текстах це виявляється й у владі над живою та мертвою матерією, у первісному 
пізнанні («мови всього, що нас оточує»), у ролі деміурга... Цей вид уявлень, напевно, обумо-
вив шанування аніконічних образів бога та його іпостасей в обрядовості при священному 
камінні й побудованих площадках- святилищах, розташованих, як правило, високо в місцях, 
де, внизу, розміщені катакомби та вмуровані підземні гробниці. У болгар такі речі зафіксо-
вано в археологічних пам’ятках язичницької епохи та пізніших фольклорних виявах.

Відповідно, в чуваських міфічних оповіданнях ідею про космогонічну цілісність уособ лює 
пара богів- творців. Їхня рівнопоставленість простежується навіть у пізніших варіантах, де 
їх усвідомлено як «хороші» і «погані», як Верховний бог і протагоніст. За спостереженнями 
Артем’єва, від ХVІІІ ст. чуваші вшановують «дві ворожі божественні сили», за переказами – 
братів, братів-близнюків. Турă – це космічний і земний творець, Бог неба і Верхнього світу, 
добра і світла; Шойтан/Шуйтан (з араб. шайтан) – творець і господар Нижнього світу. Турă 
створив рівну земну твердь, Шуйтан – гори і долини, «виплюнувши, як осад, зібраний ґрунт» 
(Артемьев, 2001, с. 57–58). Плодом цих двох божественних основ є рослини й тварини («від 
Турă пішли сакрально чисті й придатні для жертвоприношення яблуко, корова, вівця; а від 
Шойтана – картопля, коза, свиня, риба...»); Турă створив людину і дав їй душу (Егоров,  1995, 
с. 113, 117–118). Подібними є варіанти міфів, де Всесвіт створений Турă за допомогою його 
брата -близнюка чи первородного Сина – Киремета. Це ім’я – похідне від арабського карамат 
(«чудо») (Ашмарин, 1902; Иванов и др., 2000, с. 82–83). Стадіально ранішою міфо- обрядовою 
назвою, напевно, була ырă або ырăсем («святий, священний», «усі добрі земні духи, що пере-
бувають у близьких стосунках зі Всевишнім Турă»), або ж киреллĕ (букв. «необхідно»), за яким 
розуміли щорічні сільські жертвопринесення на честь Туръ 16. Як «посередник» між небесни-
ми та хтонічними божествами, господар Нижнього світу Киремет постає двійником Шуйтана. 
Обидві фігури протистоять Турă як втілення «поганого», яке виникло, як зауважує Н. Єгоров 
(Егоров, 1995, с. 114–115, 122, 205), під впливом ісламу та християнства (Шуйтан – «диявол, 
який [...] недбало копіює дії Турă», його творіння «ворожі для людини»; на жаль, Киремет 
«потрапив під дію зла і був вигнаний Турă з Верхнього світу»). Можливо, на цьому ґрунті в 
чувашів виникло уявлення про те, що на киремети перетворювалися душі злодіїв після смерті 
(відомості про це див.: Иванов и др., 2000, с. 82–83). Так само синонімічними утвореннями- 
антиподами вважаються балкаро- карачаївський Къыкъауузлу Солтан/Шуйтан (покрови-
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тель ворожби і чаклунства, творець пітьми й хаосу, який «перетворився на злого демона») та 
чуваський Султи- Турă (Каракетов, 2001, с. 68–69). Персоніфікацію добра та зла змодельовано 
ще в індо іранському культурному колі та в зороастризмі, тому важко визначити час її різно-
манітних фольклорних інтерпретацій. Істотним є те, що на розглядуваних територіях спосте-
рігається спільний принцип побудови «високих» і «низьких» божеств; їхнє виокремлення як 
«добрих» та «злих» є очевидною конотацією щодо стадіально ранішніх космогонічних погля-
дів про єдинодію першотворчих начал як породжуючих, обопільно необхідних і доповнюючих 
вимірів. Паралельно це міститься й у проявах Киремета як роздвоєного варіанта Верховного 
божества – в обрядовості та в міфічних оповіданнях, де він протиставлений Шуйтану/злу. 

Вважалося, що, «об’їжджаючи Землю на колісниці з білими кіньми», Киремет «прино-
сив родючість і щастя людям» 17; та, підбурені Шуйтаном, вони вбили його і, щоб схова-
ти скоєне зло, спалили тіло. Від рознесеного вітром попелу виросли дерева, внаслідок чого 
син Бога (Киремета) відродився. Так з’явилися киремети – «злі божества», що мешкають на 
околицях кожного села і приносять хвороби, посуху, град... Чуваші вірять, що люди пере-
стали б існувати, якби вони не вмилостивляли жертвоприношеннями «позбавленого життя 
на небі» Киремета (Егоров, 1995, с. 118–119; Артемьев, 2001, с. 57–58). За фольклорним 
текстом, бога вбито й спалено людьми, за що ті були покарані з давніх -давен. Спалення і 
перетворення на попіл є правом Верховного Бога- громовержця, і, можливо, тут ідеться про 
переосмислені як «покарання» богоборчі мотиви, а також сліди від Його вшановування. Об-
ряд, що репрезентує міф, вимагає, щоби принесена Турă тварина обов’язково була з’їдена, 
кістки та нутрощі спалені, а прах розвіяний (Вишневский, 2001, с. 254).

У чуваському календарному циклі вшановування Киремета і Турă представлено на рівні 
родової, сімейної і загальносільської обрядовості і відбувається в граничний час – між днем 
і ніччю (опівночі та опівдні), на межі старого і нового року (Егоров, 1955, с. 122, 136). Від ХVІІІ 
і ХІХ ст. маємо повідомлення про родові киремети, коли жертвоприношення влаштовували 
при хворобах людей і тварин, а також за майбутнє сімейне благополуччя (Вишневский, 2001, 
с. 234). Паралельно майже в кожному селі, або ж у кількох разом, вшановували в певний день 
року одного «великого спільного киремета» (Миллер, 2001, с. 113–115; Егоров, 1995, с. 210).

«Був такий злий бог Киремет, якого боялися, тому бо міг за гріхи послати на землю хво-
роби, смерть [...] пожежі, сильні вітри, град... Щоб він не сердився, йому приносили жерт-
ву... Чимало сіл збиралося разом, збирали гроші, купували спеціального коня лише білої 
масті, білого бика, білого барана, півня також білого, чисто білого... Їх ріжуть біля дерева, 
коли сонце сходить, кілька чоловіків… Бика варили … у казані, перець, крупу... як м’ясний 
бульйон... Шкуру, кістки залишали так само тут, біля дерева... там залишали хустки, руш-
ники в подарунок, хто що міг... монети... таке велике жертвоприношення з биком, не одне 
село, це за кілька років один раз робили. Усе було викликано необхідністю, скажімо, був 
неврожай... або ж багато людей у селі хворіло, вмирало…» (Герман Ларшников, 1955 р. н., 
с. Велике Буянове, РН, 2002, Чувашія). «Усі бояться цього місця [що, звичайно, розміщене 
на схід або ж на північний схід від села. – Р. Н.]... Білий кінь також виходить там... небезпеч-
не місце...» (с. Нове Аксубаєве, РН, 2002, Татарстан).

Загальносільські обряди на честь Турă також належать до календарно- перехідних пе-
ріодів і відбуваються навесні й восени, після весняної сівби та збору врожаю в жовтні -листопаді, 
коли «починався новий рік у чувашів» (Вишневский, 2001, с. 238, 251; Месарош, 2000, с. 114–
115). І сьогодні люди пам’ятають, що в кожному селі молилися про хороший врожай навесні, 
а восени складали жертвоприношення «як подяку» 18. І хоча на Поволжі ця традиція зазнала 
поетапних змін, вона задокументована і все ще добре зберігається по селах у пам’яті людей 
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старшого віку. У минулому на честь Турă було три загальносільські весняно- літні обряди (коли 
«дозріває пшениця») на певних місцях за селом: мăн чÿк або аслă чÿк – велике жертвоприношен-
ня 19, кĕçĕн чÿк – мале, або жертвоприношення в полі, а за тиждень після нього – çумăр чÿкe 20. 
Зумър чюкь виконували завжди при посусі, а також «превентивно» для дощу; обряд відбувався 
з принесенням води і взаємним обливанням усіх у селі, із трапезою біля річки. Подекуди в чу-
ваських селах жінки похилого віку розповідали про священні місця у східній частині околиці 
села – біля води та під віковим деревом, якого вони боялися; колись навесні та восени туди 
приносили бика, а також трьох білих гусок «завжди по середах». У с. Трьох Хатин на цьому місці 
(чюк турине) під час посухи молилися про дощ (РН, 2002, Чувашія).

На рівні міфу та обрядовості в чувашів Киремет постає як роздвоєний варіант верховного 
Турă, у той чи інший спосіб дублюючи його функції й сутність по -різному. «Великий Киремет – 
головне божество на земному світі, тому члени його почту самі схожі на тих, хто супроводжує 
Турă [«на того, що стоїть перед обличчям Киремета, на вістового, що відчиняє двері помеш-
кання, на посланника, прислужника, прибиральника...» (Вишневский, 2001, с. 233, 247)]. 
Віра в Турă і Киремета як родових і загальносільських заступників є змістом схожих молитов 
при жертвоприношенні (задля благополуччя, плодючості, дощу... – завжди в східному напря-
мі). У часи перших спостерігачів і за відомостями з останніх польових досліджень мешканці 
влаштовують обряди на священних територіях, подібних за змістом та символікою ви-
явлення; такими є священне дерево і металеві зображення на визначеному та огородженому 
місці в лісі, на пагорбі край річки з джерелом, у полі. У топосах і специфіці їхнього вшанування 
міститься єдність високого і низького, небесного і хтонічного, вогню й води – цих просторо-
вих і семантичних опозицій, що утворюють космогонічну цілісність. Уявлення про узвишшя 
як розміщення високого божественного і соціального статусу відбито й у пісенних текстах: 
«На цій горі знаходяться двоє: один – Бог, другий – Цар» (Кондратьев, 2001, с. 52, 57). Подіб-
но до святилища Мăн Турă, киремет карти з прямокутною огорожею, орієнтованою на всі 
сторони світу зі священним деревом посередині, є «земною подібністю моделі світу» (Егоров, 
1995, с. 119, 211–213). І сьогодні люди описують істинний киремет як узвишшя, на якому 
росте дубове дерево, а у підніжжі є джерело. Як приклад наводяться святилища біля давнього 
болгарського м. Біляр і поблизу с. Старе Тимошкіне (обидва – в сучасному Татарстані). За 
Трофімовим, цей вид обрядовості та сама назва «керемет... – головне святилище у Волзькій 
Болгарії і в чувашів... – проникає в життя й світогляд марійців і удмуртів» (КЧЭ, 2001, с. 207). 
Як і на будь-якому священному місці, на киреметі «не можна орати, косити, ображати слова-
ми, звідти не можна забирати дерев...» (Вишневский, 2001, с. 247).

У загальносільських і сімейних святилищах Турă/Тейри і Киремета вшановували біля свя-
щенного, т. зв. «жертовного дерева» [у балкарців – «дерево Тейри» (Кудаев, 1997, с. 117)]. На 
думку Денисова, «мотив Світового дерева / Дерева життя» перенесено в Середнє Поволжя, зо-
крема й на чуваські тканини, від «тюркомовних болгарських племен». На відміну від східних 
слов’ян серед «приволзьких тюркських і угро-фінських народів [...] культ священного дерева 
посідає центральне місце [...] і є помітнішим» (Денисов, 1959, с. 55, 60, 77, з літ.). Етнічна 
атрибутика подібних обрядових реалій, що досягли в епоху Середньовіччя рівня універсалій, 
є спірною. У різному мовному середовищі, на неоднакових територіях ушанування божества 
через священне дерево є типовим виявом культурно-історичного континууму духовності, що 
передається усно, успадковується й осмислюється залежно від ціннісної системи відповідної 
спільноти. Нагадаємо, що не об’єкт сам по собі, а спосіб його вшанування можна віднести 
до тої чи іншої етнокультурної спільноти й епохи. У цьому напрямку більш істотними є відо-
мості про вшанування божественного начала завдяки металевим зображенням, «ідолам» у 
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святилищах і храмах, тобто йдеться про ступені його символьної стилізації, що проявляєть-
ся паралельно в середньовічних болгарських державах (на Балканах і на Поволжі) на різних 
соціальних рівнях. Наприклад, дорожні нотатки Палласа (ХVІІІ ст.) містять докладний опис 
цент ральної дерев’яної будівлі чуваського святилища і металевого предмета характерної 
круглої форми, що нагадувала трикутник із верхівкою: «[...] у середині киремета збудовано 
дерев’яну хижу з дверима на схід (сакральна будівля [...] киремет лассі; вона, зазвичай, мала 
тільки три стіни, східний бік залишався відкритим), у приміщенні якої навстоячки спожива-
ли жертву, для цього там стояли довгі, накриті скатерками, столи. Всередині хижі була забита 
в землю довга жердина, що проходила крізь дах, на верхівці якої було плоске знизу і загострене 
на кінцівці металеве кільце...» (Паллас, 2001, с. 158, 165).

Цитовані відомості Феофана (і слова християнина Кінамона, звернені до болгарського 
хана Обрігата/Омуртага – «ідоли, їхні вівтарі, а також погані храми падуть...») мають від-
повідності з пізнішими знахідками (ХІХ ст.) скульптурних зображень із золота та бронзи на 
священній горі біля м. Болгар, що належать до періоду Волзької Болгарії: «Деякі з них були з 
трьома обличчями і тулубами, однією рукою і ногами до колін...». У руїнах м. Болгар «було 
знайдено двох золотих ідолів, один із яких перейшов до однієї визначної особи, що при-
їздила до Казані за царювання Олександра І...» [«Казанский сборник статей архиепископа 
Никандра» (1909, м. Казань), цит. за: Трофимов, 1993, с. 26–27, з літ.].

У фольклорній обрядовості священне дерево завжди є об’єктом дарування і жертвопри-
ношення. За описом єпископа Ізраїля від 684 р., савіри на Північному Кавказі (також предки 
чувашів) приносили «жертву вогню і воді, поклонялися якимось богам дороги і місяця, і всім 
творінням, які для них були дивовижними, поклонялися високим густолистим дубам, прино-
сячи в жертву коней, їли й пили тіло і кров жертовних тварин, виливали їхню кров біля дерев, 
а голову та шкуру вішали на гіллях і сучках стовбура...» (Иванов и др., 2000, с. 15–16; Плетнева, 
1976, с. 32). Чуваші вірять, що біля найвищого, розгалуженого і старого дерева на киреметищі 
«пасуться священні тварини Бога – золоторогі олені, крилаті коні, корови зі срібним вим’ям [...] 
із часом вони, однак, старіють, і необхідно щороку їх замінювати на молодих тварин» (Егоров, 
1995, с. 205, 212). Уявлення про жертву та її «використання» знайоме, значною мірою, від давніх 
джерел і має аналоги в обрядовості на Балканах. Вид жертви та її колір відповідають рангу і 
сутності божества, якому її приносять. «Кінь, як правило, призначений всевишньому Турă», що 
перебуває на верхньому світі, бика жертвують як посередника між богами і людьми, водоплав-
них птахів – водному і підземному світові; Великому Керемету також жертвують коня, а групі 
чоловічих божеств почту Турă – «усім одного коня...» (Вишневский, 2001, с. 236). У багатьох 
селах пам’ятають, що Турă і Киремету жертвують тільки білу тварину чоловічої статі (коня, 
бика, барана). «Білий колір вони [чуваші] вважають улюбленим кольором Бога» (Месарош, 
2000, с. 24). Особливо істотними, хоча й загальними, є відомості про циклічні жертвоприне-
сення [«Всевишній бог [...] хоче від чувашів барана, кожних п’ять років – бика, десять – коня» 
(Вишневский, 2001, с. 236)] і про жертвопринесення на початку літа при обряді мăн чÿк («коли 
визріває зерно») на честь Турă, коли колір і стать тварини чергувалися [«одного року приносили 
в жертву тварину чорного кольору, наступного – білого» (Егоров, 1995, с. 205–206)]. У ритмі 
цих кольорових означень ми схильні бачити архаїчну символіку космогонічних величин, їхнє 
чергове переосмислене повернення і поновлення через жертвопринесення. Балкарські обряди 
на честь Тейри «біля білих і чорних каменів» (у районі Бабугента), принесення тварини з білою 
вовною і чорними вухами (на честь Чопи, Небесного Тейри й Тейри Сонця), згадуване також і 
в обрядових «піснях- проханнях» (польові відомості, див.: Хаджиева, 2000, с. 31), також наштов-
хують на думку про солярно- хтонічну цілісність, узагальнену в єдиному верховному началі. 
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Чому жертвують чорно- білих тварини, ніхто не пам’ятає. Але на тому ж фольклорному рівні 
біле і чорне продовжує існувати як метафора дня і ночі, земного й небесного, і як у балкарських, 
так і в болгарських замовляннях та ворожіннях цей словесний код структурує Порядок і Хаос, 
Життя і Смерть... майже до кінця ХХ ст. (Нейкова, 2006). 

Принесене Турă і Киреметові має бути з’їдене, кістки та нутрощі – спалені, попіл – розві-
яний; тільки голови коней не спалюють – череп чіпляють на дубі перед святилищем разом зі 
шкірою, гривою, хвостом і ногами на схід (Вишневский, 2001, с. 237; Миллер, 2001, с. 118). Го-
лову коня, принесену на поле або ниву на честь Киремета, залишають у землі в спеціально вико-
паних ямах, або ж на честь Турă чіпляють на кілки спеціально зробленої огорожі, щоб оберігати 
від «злих сил та поганих очей 21 [...] і щоб попереджати всіх, кому спаде на думку працювати по 
п’ятницях у полі». Тоді Турă залишає «верхній світ... і сходить на землю... щоб його не гнівити, 
вони не розпалюють печі до обіду, не виходять у поле й у ліс за дровами... Хто не шанує п’ятниці, 
Бог карає того зливою й грозою» (Вишневский, 2001, с. 232, 237) 22. Відомості окреслюють ста-
діально ранішу обрядовість та уявлення, очевидно, пов’язані із шануванням священних днів і 
атрибутів Бога (вогню, землі, дерева) та встановленням на них табу; тут знято і амбівалентну 
природу Туртабу і Киремета, що розуміється як добродійна і шкідлива.

У балкарських та карачаївських весняно- осінніх обрядах деякі божества також поста-
ють як єдина поліфункціональна божественна сутність, що несе всі турботи землероба і 
позначена перехідними періодами в житті людини. У весняно- літньому сезоні балкарці про-
сять дощу від громовержців Тейри, Чопи, Елії і Шиблі, яких розглядають як «синонімічні» з 
однаковою «міфологічною функцією» (Малкондуев, 1990, с. 90, 91). У весняній обрядовості 
Сабан той вони закликають Усевишнього Кьок Тейри і бога землі Жер Тейри (як позов до 
старої космогонічної цілісності). Найяскравішим роздвоєним образом Тейри, вірогідно, є 
Чопа, якого ще називають Чопа -Елія, Чопа- Ерирей, а в піснях – «чоловік землі», якого вша-
новують як весняними, так і осінніми обрядами наприкінці сільськогосподарської праці у 
вересні -жовтні. До нього люди звертаються і з проханнями про дощ, і у всіх важливих ви-
падках. Відомості окреслюють божество як верховне та поліфункціональне, як «бога блис-
кавки і грому, рівного за рангом з Ериреєм, Голлу, Дауле» (Малкондуев, 1990, с. 89, з літ.; Ку-
даев, 1997, с. 48–52). Чопу шанують жертвопринесеннями за селом біля священного каменя 
або скелі, а в деяких районах – і в священному лісі Чоппачила. У карачаївських заклинаннях 
він визнається як «син Верховного Тейри» (Каракетов, 2001, с. 84). За Лавровим (Лавров, 
1969, с. 108), Чопа, Елія та Шибля – як господарі небесних стихій, і, водночас, як ті, що «за-
безпечують урожай» – це, по суті, три різні імені одного божества.

Усі загальносільські весняно -літні й осінньо- зимові обряди на священних місцях зі збереже-
ними будівлями або без них та символічними зображеннями, центр яких означений священним 
деревом, каменем, або ж тим і другим, [...] ділять календарний час на два півріччя. Цей цикліч-
ний поділ, з огляду на приналежність групи божеств до спільного міфологічного ядра, дослідже-
ний у болгарській науці у зв’язку з парами святих- «близнюків» у фольклорній традиції – нащадків 
давніх поганських уявлень. Особливо характерною типологічною і функціональною паралеллю 
є фігура святого Николи Зимового і Літнього (все нижчевикладене про святого Николу, див.: 
Попов, 1991, с. 25–57). Пара «втілює обидва протилежні боки одного цілого»: перший (осінньо- 
зимовий) є символ смерті, старості, землі й води; другий (весняно- літній) – життя, молодості, 
неба і сонячного вогню. І зимового, і літнього святого Николу із загальносільською обрядовістю 
шанують як родинного і родового заступника в церквах або священних місцях із дубами та дже-
релами, із жертвоприношенням теляти або бика. Як володар зимових стихій святий Никола асо-
ціюється з першим снігом 23. Весняного святого Николу вшановували, як і зимового, вірили, що 
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він допомагає молодим одружуватися («дівчата на виданні йдуть обов’язково до церкви на день 
святого Николи..., залишають квіти і дари святому, щоб їм допоміг одружитися») 24. Він входить до 
групи святих, які асоціюються в людей з градом. Вважається, що перебуває в родинних зв’язках зі 
святим Іллею (нащадком язичницьких богів грому й дощу – Зевса, Перуна, Тангра, Тора), що ви-
являється у весняно -літніх загальносільських соборах і обрядах Пеперуди (Метелика) і Германа, 
в обходах сільської землі з молінням про дощ. Святий Микола – володар водних, морських про-
сторів і небесних стихій. Дуже характерною є паралель з балкарськими уявленнями і пісенними 
текстами про «море як володіння» Чопи (Кудаев, 1997, с. 49, з літ.), рівнозначного за функцією 
та змістом до Тейри, що знаходить підтвердження в означеннях і міфо-оповіданнях про тейри 
як «море» і «небо» 25. В етіологічному нартському міфі саме Тейри-Сонце приборкує землетрус і 
шторм, забиваючи гори в землю, «як клин» (Нарты, 1994, с. 302).

На Поволжі і Північному Кавказі «образи» Турă/Тейри не мають назв «молодий», «старий», 
«зимовий», «літній». Ідея Верховного Бога, що втілює дві протилежні основи, але водночас такі, 
що взаємно доповнюють одна одну, виявляється в циклічних календарних ушановуваннях, в уяв-
леннях про пару – батька й сина (Турă – Киремет / Тейри – Чопа), ставлячи їх у позицію вікових 
антиподів. Як правило, в болгарських народних уявленнях старість притаманна старшому, перво-
родному братові. Додаткові (чуваські й балкарські) матеріали окреслюють переважаючий образ 
Бога – біловолосого старця, у якого всі вірять; у балкарській традиції він постає в кількох функці-
онально та семантично споріднених образах із характерними «інсигніями» й атрибутами. Напри-
клад, балкарське божество мисливства Апсаті – «старець із довгою сивою бородою, білосніжним 
одягом; у нього на поясі висить довгий золотий кинжал... Шнурки на його ногах срібні, на руках – 
перстень із зображенням верховного бога Тейри». Подібними є риси Голу – божества родючості; 
його шанують у день весняного рівнодення. У піснях – це «доб рий, світлий і яскравий... білоборо-
дий старець у золотій шубі. В одній руці він тримає серп, в іншій – пшеничний сніп». У нартських 
міфах громовержець Елія також – «красивий білобородий старець, що летить над хмарами і кидає 
блискавки» (Малкондуев, 1990, с. 90). Він з’являється «на вершині найвищої гори… величезний 
на зріст… жене галопом коня і роздає грім» (Лавров, 1969, с. 108, з літ.). В уяві болгар та чувашів 
Господь – «старець із білою довгою бородою, схожий у всьому на людину... дуже добрий... благий... 
Дід Господь і тепер сходить на землю в образі старця» (СбНУ, т. 28, с. 166–167); Турă також – ста-
рець, що «сходить на землю до людей, буває на полі, інколи під час жнив» (КЧЭ, 2001, с. 409). Цей 
класичний образ Бога знайшов відображення й у болгарських, частіше колядних, пісенних сюже-
тах, де означення святого Миколи як головного святого і бога є семантично єдиними: «беловлас 
старец с бяла брада» («біловолосий старець із білою бородою»), «най -стар светец, свет’ Никола» 
(«найстарший святий, святий Микола») (НПСС, № 540; СИБ, № 68); «Главен светец Свед Никола» 
(«Головний святий, святий Микола») (СбНУ, т. 3, 1890, с. 7, № 7; СбНУ, т. 44, 1949, с. 427, № 840); 
«Боже ле, Свети Никола» («Боже мій, святий Миколо») (ТВ, № 1460; СбНУ, т. 3, 1890, с. 24); у піс-
нях лазарок [дівчат, що беруть участь в обрядових діях напередодні Вербної неділі. – Примітка 
перекладача] з Піротського краю: «Моли Бога Николу и Свети Илие... Роси Боже, Свети Джоржо… 
и ти дедо Илия» (Каравелов, 1940, с. 214–215). Показовими є й болгарські наративи про теофанію 
місяця як старця (СбНУ, т. 13, 1896, с. 167–168, із Софійського регіону).

Старість – інший метафоричний вислів влади і верховенства, вічної та незалежної по-
зиції Бога, її можна розглядати як категорію теологічного порядку. Можливо, що цей мі-
фічний прототип лежить у сімейно -родових службах у дні святого Николи Зимового з ніч-
ними обходами по селі, у яких беруть участь чоловіки похилого віку; їхню «головну обрядову 
роль» визначають як «жрецтво» (Попов, 1991, с. 41, 43). Жрецтво старого/старої – традицій-
на обрядова реалія серед різних народностей; на зазначених територіях ці фігури володіють 
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покликанням і контактом згори як джерелом їхніх незвичайних можливостей (докладно 
про зв’язок священнослужителів із верховним божеством див.: Нейкова, 2006).

***
Пам’ять про Турă/Тейри/Тангрă і різноманітні рівні його шанування можна визначити як 

реліктовий шар тенгріанства, «витягнутий» скрито та явно у фольклорній традиції чувашів, 
балкарців, карачаївців... і болгар. У ході ідеологічних змін, релігійного синкретизму, що розгля-
дається, власне, на фольклорному рівні, збережено систему Його вшанування та виявлення, 
яка є спільною для розглядуваних територій. «Образи» Турă/Тейри/Тангра (як велетня/yлипа, 
як героя, як сонце, як старця...) мають дістати не однозначну відповідь, а фахово поставлені пи-
тання про стадіальність розташованих і успадкованих у часі «метаморфоз», про сутність і дина-
міку духовних цінностей, що містяться в поведінці живої віри. У болгарській обрядовій традиції 
давні язичницькі божества лише «напнуті» християнством. Можливість «успадкування різно-
манітних рис і атрибутів одного божества більшою кількістю святих» пояснюється процесом 
взаємопроникнення між язичництвом і християнством (Попов, 1991, с. 34). У чуваській, бал-
карській і карачаївській традиційній культурі також накладаються діахронно різні типи релігій-
них конотацій, проте нам здається, що цей процес «взаємопроникнення» веде свій початок ще 
від часів т. зв. «язичництва», поширеного, зокрема, й у Дунайській Болгарії. Цілком імовірно, що 
в середньовічних болгарських державах Турă/Тейри/Тангра об’єднує успадковані політеїстичні 
функції та персонажі, залучаючи їх у вірування через один узагальнюючий «образ- модель» і бо-
жественні іпостасі (велику кількість богів). Напевно, ще тоді Він виявлявся як одвічний синтез 
ідей та поведінки. Саме завдяки такому принципу діахронної та синхронної побудови шляхом 
внесення успадкованих духовних якостей Він може бути осмислений і в автохтонній ціннісній 
системі на обжитій чужій території як «свій», стає богом для всіх і залишається Верховним для 
населення в наступні віки... З давніх джерел нам відомо про Його багатовекторні «завдання» 
на різних соціальних рівнях, знаємо, що в болгарських державах Він визначає божественне  
походження влади, долю володаря і «царства», «буття» людини після смерті як віру в земне бут-
тя... І почт божеств, що знаходяться біля Турă у чуваській родинній і календарній обрядовості, із 
характерними прізвиськами, функціями й ієрархією, виник, напевно,за моделлю державності:

Придворний Воротар (Алăк уçан); божий Вістівник (Пÿлĕхçĕ) – той, що несе «за Божим 
повелінням» долю людини; Пігамбар (від перс. «пророк, благовісник») – хто охороняє стада 
і людей від вовків і ведмедів, має владу над свійськими і дикими тваринами; Великий по-
сланець і перекладач (Мăн Кепе) – посередник між верхнім, небесним і середнім, земним 
світами, має владу над рослинністю і бджолами, над самою землею і шаром під нею; (Пю-
люхс, Пігамбар і Кебе – ієрархічно рівні божества, другі за рангом після Великого Турă та його 
заступників); Той, хто запліднює землю (Хĕрлĕ çыр) – має владу над рослинним світом; Хур-
бан (Хăрпан, букв. «жертва», від араб. курбан) – той, що передає принесені жертви Турă, або 
ж «тому, що стоїть перед Богом» (Вишневский, 2001, с. 232, 245–246; Егоров, 1995, с. 122).

Сліди Турă/Тейри/Тангра у фольклорній пам’яті дозволяють подолати деякі проблеми 
відновлення язичницької ідеології в середньовічному болгарському суспільстві... і пізніше. 
Багато з них пояснюються тим непорозумінням, що нібито походження й мова самі по собі 
вирішують питання про віру й обрядовість діахронно сформованих культур 26... За інерцією, 
сутність старої болгарської релігійності шукають у заяложеній схемі «болгари=тюрки», або 
ж «болгари=слов’яни»... Подібна «стагнація» духовних цінностей і поведінки, навіть музич-
них ідей у народів, держав, а особливо в «історичні» періоди, зводить нанівець динаміку 
їхнього руху та спадкоємність, їхнє постійне «повернення», незалежно від змінних кордонів 
територій. Цей бог безумовно не вміщується в узагальнюючі рядки багатьох авторів про 
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Тейри як верховне божество всіх тюркських і тюркомовних народів 27. «Очевидна персоні-
фікація» й «антропоморфна сутність верховного божества Тенгри у болгар відкрито супере-
чить тюркській традиції, у якій під Тенгри розуміється Небо...» (Талашов, 2004; докладніше 
див.: Малкондуев, 1988).

Сліди Турă/Тейри/Тангра мовчки усувають деякі висновки- аксіоми в болгарській науці, 
які через брак археологічного джерельного матеріалу оголосили болгарську язичницьку ре-
лігійність духовною і археологічною «скам’янілістю». Це рішення видається вигідним для 
культурного туризму, однак мої інформатори- болгари (у Татарстані) та інші люди з яскра-
вим усвідомленням того, що вони є нащадками болгар (чуваші, балкарці), які прийняли 
мене як «родичку» і частина яких і дотепер шанує свою віру, все ще не мають уявлення, 
що потрапили до музею... Що «праболгарський фольклор», мовляв, «геть загублений», і 
староболгаристика мала б «виокремити з балкарського божественного пантеону нетюрк-
ські божества, щоб дійти до здорової першоболгарської божественної основи» (Балкански, 
Хашходжов, 1984, с. 50, 46). Подібні висновки в стилі «in memorium» ніколи не зможуть 
зробити етнологи-професіонали, які добре знають дві речі: що «чисті культури» копають 
тільки навесні й восени (мотикою) [...], і що існує «закон» про успадкування й перетворен-
ня обрядової віри- поведінки та її сакральних топосів упродовж епох. Ні за що на світі ми 
б не відмовилися від багатства нашої традиційної пам’яті та від її унікальних способів ви-
раження – слідів різних часів та епох... Від «болгарської» індивідуальності Верховного бога, 
який може заговорити, якщо його шукати саме як синтез культур на різних етнокультурних 
рівнях, територіях, у різні часи... Ми особисто заздримо Пентікайнену (Pentikainen, 1998, 
p. 40), який наводить слова одного літнього шамана (1990 р.): «Ісус Христос – молодший 
син Небесного духа – Num Torum»...

Примітки
1 Подібності в матеріальній і духовній традиції угро-фінів, чувашів і татар висвітлено в працях різ-

них дослідників (Кондратьев, 1991; Кондратьев, 1995, Кондратьев, 2001; Уразманова, 2001; Хрущева, 
2001; Георги, 2001; Миллер, 2001; ін.).

2 Риси чуваської народності сформовано у VIII–XII ст. у Волзькій Болгарії, а багато елементів у її ма-
теріальній та духовній культурі мають витоки в «староболгарській державі» (Кондратьев, 1995, с. 241). Від-
так чуваші зберегли найдавнішу болгарську мову (Ашмарин, 1902; Катанов, 1920; Егоров, 1971; Федотов 
1980; ін.; останнє див.: Кондратьев, 2001; КЧЭ, 2001). За загальноприйнятою думкою, болгари і болгарська 
спадщина на Поволжі й на Північному Кавказі мають тюркське походження та етнокультурну належність. 

3 Традиційну культуру балкарців і карачаївців (бере початок від глибокого архаїзму й давніх релігійно-
міфологічних уявлень) розглядають як синтез місцевих (кавказьких), аланських і давньотюркських компо-
нентів (успадкованих від скіфів, гунів, аланів, болгар/булгар, хазарів, аварів, куманів) (Лавров, 1969, с. 109). 
Цього погляду дотримуються й сучасні науковці. Незалежно від того, що сунітський іслам активізувався 
після другої половини ХVІІІ ст., майже до середини ХХ ст. балкарці та карачаївці «залишалися у своїй осно-
ві язичниками» (Малкондуев, 1990, с. 29; Малкондуев, 1988; Кучмезова, 2003, с. 134). Питання про вплив 
глобальних релігій на традиції народів на цих територіях є особливо істотним, проте ми не маємо можли-
вості розглянути його в цьому викладі. Це стосується й іранського та зороастрійського субстрату, який, на 
думку деяких фахівців (Трофимов, 1993), є фундаментальним у болгарській язичницькій ідеології.

4 У сучасній чуваській орфографії Турă – похідне від давньотюркського Тенгр/Тангри (Ашмарин, 
1902, с. 60; Денисов, 1959, с. 59; Хрестоматия по культуре чувашского края, 2001, с. 61, примітки упо-
рядника проф. Н. Єгорова; ін.). Про поширення теоніма та його зв’язки з давньоіранською культурою 
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див. «Краткую чувашскую энциклопедию» (КЧЭ, 2001, с. 410).
5 Інф.: Амуш Б. Могаметович, 1927 р. н., с. Верхня Балкарія Черекського р-ну, Р. Нейкова (далі – 

Р.Н.), 2005, респ. Кабардино-Балкарія (далі – КБР).
6 Про циркумпонтійську спільноту як ознаку єдності культур навколо всього Чорномор’я, зокрема 

й Фракійської цивілізації, див. працю К. Порожанова (Порожанов, 1998, с. 43–44). Про стійкість і кон-
тинуїтет священних топосів і віри в персоніфіковані космогонічні елементи в різних етнокультурних 
та культурно-мовних спільнотах у Циркумпонтійському регіоні див. працю В. Фола (Фол, 2006). Про 
циркумпонтійську «чисту віру в сонце» див. працю Ал. Фола (Фол, 1997, с. 122).

7 Про «фракійське», що вмуроване в болгарську народність у Середньовіччя і що саме через свою 
традиційну культуру виявилося найкраще збереженим серед болгар і греків, див. працю К. Порожанова 
(Porozhanov, 2003, p. 290, 292).

8 «[...] Через скіфське шаленство [болгари] слугували як сонцю, так і місяцю та іншим зіркам 
[Theoph. Sym. Historia martyrii XV martyrum. – Patrologia Graeca / ed. Mugne. – T. 126. – Р. 189 (цит. за: 
Бешевлиев, 1929, с. 165)]; (Кинамон): «[...] А оті різні, яких ви шануєте як Богів [...] І якщо ти ставиш 
мені на видне місце Сонце і Місяць та змушуєш мене дивуватися їхньою пишнотою... Обригат / Омур-
таг [казав]: “Не принижуй [...] наших Богів. Бо ж сила їхня велика...» (Кинамон:) «[...] А ідоли і їхні вів-
тарі, і гидкі їхні храми зваляться...» [Theoph., Patrol. gr. / Migne. – T. 126. – P. 29–33 (цит. за: Златарски, 
1994, с. 332–333; грецький текст під рискою, див.: Бешевлиев, 1929, с. 165; 1981, с. 75)].

9 Про сонячні амулети Тенгри-хана на Північному Кавказі, що їх носять савіри (також предки чу-
вашів), див. працю С. Плетньової (Плетнева, 1976, с. 33–34). Про солярні аспекти Тейри на Північному 
Кавказі див. праці різних учених (Джуртубаев, Болатов, 1990; Кудаев, 1997, с. 116–118; Малкондуев, 1988, 
с. 26). Про обрядовість на честь сонця, яке відроджується, у карачаївців, балкарців і «споріднених із ними 
волзьких татар, башкирів і чувашів» див. працю М. Джуртубаєва (Джуртубаев, 1991, с. 194–196).

10 При сході сонця та безпосередньо перед місяцем у повні балкарці казали: «Двері Тейри відкри-
ваються [...], але не кожному судилося побачити це... Тоді, якщо людина помолиться, її бажання буде 
виконано» (інф.: Ісмаїл Б. Аккієв, 1932 р. н., с. Муккуш, Р.Н., 2005, м. Нальчик, КБР).

11 Коли після зливи з’являється веселка, балкарці кажуть: «Тейри посміхається, або розквітає» 
(інф.: Амуш Б. Могаметович, 1927 р. н., с. Верхня Балкарія Черекського р-ну, Р.Н., 2005, КБР).

12 Про це див. такі праці (Егоров, 1995, с. 116–117, 134; Месарош, 2000, с. 78; Джуртубаев, 1991, с. 
140, 180–184, 222; СбНУ, т. 28, с. 7, 232–234; Попов, 1999, с. 269, 290, 291).

13 У балкарців: Якщо ти людину сильно проклинаєш, ти тоді (і сьогодні) говориш: «Нехай тебе 
ударить Тейри» (інф.: Маріян Пупоєва, 1932 р. н., с. Булунгу, Р.Н., 2005, с. Кашхатау Чегемського р-ну, 
КБР). Подібне прокляття у болгар свідчить про єдність Бога Сонця-Громовержця: «Щоб тобі засвітив 
[тобто «прогримів». – Р. Н.] отой, що світить! Щоб тебе вразив з ясного неба!» (СбНУ, т. 28, с. 35). 
Цікаву паралель знаходимо і в болгарських пісенних варіантах про п’ятьох святих братів, які «ділять-
поділяють небо-землю,» і символіку їхніх параметрів (СбНУ, т. 25). 

14 На небі є «такий самий світ, як і тут.., де люди підперізуються навколо шиї. На землі, що пере-
буває посередині світу, люди підперізуються на попереку, а під землею є інший світ – нижній світ – і 
тамтешні люди підперізуються на колінах» (Маринов, 1984, с. 49). Про подібні уявлення серед алтайців 
і тувінців див. працю І. Георгієвої (Георгиева, 1983, с. 14).

15 Інф.: Ісмаїл Б. Аккієв, 1932 р. н., с. Муккуш, Р.Н., 2005, м. Нальчик, КБР. Продукуюча небесна 
символіка каменю, очевидно, виявляється і в обрядовій практиці – чіпляють каміння на фруктових де-
ревах, аби вони плодоносили (інф.: Арсен Н. Жиляєв, 1958 р. н., с. Заюкове, Р.Н., 2005, КБР).

16 Прим. укл. Н. Єгоров дотаких праць (Паллас, 2001, с. 164; Вишневский, 2001, с. 246).
17 Цей аспект бога міститься побічно й у відомостях М. Федотова про «старовинне велике свято» 

у дні християнського Вознесіння Господнього біля «Кардаллг ырг / Відгороджене Добро» – польового 
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киремета на півдні від с. Салдакеве, шанованого багатьма селами Нурлатського р-ну (Татарстан). Це 
святилище шанують і в наші дні кілька селищ «за здоров’я» родини.

18 Аналогічними є балкарські весняно-осінні обряди із жертвоприношенням барана чи бика «за-
для врожаю і вдячності» (після того, як його прикрасять) [інф.: Маштай Башієв, 1927 р. н., с. Зарашки 
(Верхня Балкарія), Р.Н., 2005, с. Кашхатау, КБР].

19 На зібрані гроші селяни купують лошат, бичків, баранчиків. У день аслъ чюк на шию тварин 
пов’язують різнокольорові стрічки, а потім відпускають їх пастися до наступного року; віра забороняє 
їх відганяти, де б вони не були. Цього ж дня приносять добре відгодованих за цілий рік жертовних тва-
рин. Подібними є дії під час весняного жертвоприношення в балкарців при проведенні обряду Сабан 
той (під час першої оранки). Жертовного бика, відібраного для наступного року, тримають у кам’яній 
будівлі святилища, де буде здійснено обряд, і до того дня «весь аул його підгодовує» (Миллер, Ковелев-
ский, 1983, с. 109; Кудаев, 1997, с. 114–116). Докладно про весняні чуваські обряди (що беруть початок 
від весняного рівнодення і першого грому) із піснями на честь верховного Тейри див. праці Т. Хаджи-
євої (Хаджиева, 1988) та М. Кучмезової (Кучмезова, 2003, с. 13–23).

20 На думку дослідників, ці весняно-літні обряди злилися в один після прийняття християнства. 
Відомості інформаторів свідчать, що наступний етап змін відбувся в першій половині ХХ ст., коли 
більшовики масово спалювали сільські святилища, а їхнє вшанування поступово відмерло після другої 
половини минулого століття. Цю тему рідко порушують у чуваських друкованих виданнях.

21 Балкарці й сьогодні чіпляють кінські черепи на кілках парканів, щоб уберегти врожай від «не-
чистих очей», як pars pro toto голова коня є символом Верховного бога: «Старі люди казали... бити коня 
по голові – суворо забороняється: Голова коня – то сонце» (Джуртубаев, 1991, с. 41–42).

22 До прийняття ісламу у Волзькій Болгарії святковим днем чувашів була середа/юнкун (Егоров, 
2001, с. 254). За давньою традицією, киреметів у сучасному Татарстані вшановують у середу.

23 Балкарське уявлення про перший сніг – «З волі Тейри» (Джуртубаев, 1991, с. 170–171).
24 Чуваські дівчата перед одруженням дарували Киреметові лляну полотнину (Вишневский, 2001, 

с. 238); майбутня балкарська невістка молиться за родинне благополуччя перед священним деревом 
Рау базі (дика груша або сосна). У с. Велика Балкарія молода невістка розвішувала одяг по гілках, мов-
ляв, «все одно, що людина»; за старим повір’ям, під деревом був великий надщерблений камінь. До 
дерева зверталися з проханням і подарунками при важливих сімейних подіях – народженні, поминках, 
перед відправленням у далеку дорогу, при бажанні мати дитину і т. д. (інф.: Амуш Б. Мухаметович, 
1925 р. н., с. Фарді, Р.Н., 2005, с. Велика Балкарія, КБР). Як правило, дерево не слід рубавати. Про Рау-
базі як символ світового дерева див. працю М. Джубуртаєва (Джуртубаев, 1991, с. 212).

25 Тут можна доповнити уявленням балкарців про сонце, яке після заходу спускається в море 
(Джуртубаев, 1991, с. 196), чувашів – про сонце, що вночі купається в морі (Егоров, 1995, с. 119), 
болгар: «Сонце – то Господь... уранці виходить з моря після купання» (Георгиева, 1983, с. 17), румун – 
про те, що святий Микола «керує сонцем» (Попов, 1991, с. 30). Доречно пригадати й дії болгарського 
хана Крума під час облоги Константинополя 813 року, який «зробив жертвоприношення (морю), за 
зви чаєм [...] приніс у жертву людей і багато худоби. На березі він намочив ноги, облив себе морською 
водою й окропив військо, яке його бурхливо вітало» [Theoph., 503, 4–14: Scriptor incertus, 342, 1–15 
(див.: Бешевлиев, 1981, с. 85)]. Ми вважаємо, що звичайне тлумачення цієї дії як «обряду очищення» 
(див. вище у В. Бешевлієва) є помилковим. Відомості засвідчують акт прийняття і передачі сили з неба, 
про контакт хана з Верховним богом через його космогонічні прояви (вода/море).

26 «Ні мова, ні релігія, ані побут не є факторами, що визначають народ. Народ самовизначається 
через свою творчу поведінку (=культуру), що є результатом специфічних для нього взаємодій між ... 
ідеями-категоріями [...] між цінностями-чеснотами...» (Фол, 2000, с. 224).

27 Про теонім і різні рівні шанування в Середній і Північній Азії див. працю Р. Нейкової (Нейкова, 2006).
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СТЕФАНА СТОЙКОВА

ЗАРОДЖЕННЯ	І	РОЗВИТОК	
БОЛГАРСЬКОЇ	ФОЛЬКЛОРИСТИКИ	В	ХІХ	СТОЛІТТІ

Българската фолклористика възниква и се развива в началния си период на патриотично-романтична 
основа в тясна година с Българското национално възраждане. До освобождението на България от турска 
власт през 1978 година голяма част от българските фолклористи са дейци на Възраждането – борци за 
църковна и политическа свобода, за български училища, просветители, писатели и публицисти. Това е 
период на откриване на българския фолклор, на неговото записване, събиране и публикуване – на на-
трупване на фолклорния материал. Опитите за неговата интерпретация идват по-късно – през последната 
четвърт на века. В свободната вече държава събирането, изследването и издаването на фолклора се по-
ставят на солидни научни основи, като се организират предимно от новосъздадените научни и културни 
учреждения – Софийския университет, Българската академия на науките и Етнографския музей в София.

The formation and development of Bulgarian folklore are closely related to the «national Rebirth.» Until 
the independence of Bulgaria in 1978, most folklorists – teachers, writers, and publishers – militated in favour of 
religious and political freedom and of the creation of Bulgarian schools. It was a period of discovery and collecting. 
Attempts at interpretation followed later, in the last quarter of the century. After Bulgaria gained independence, the 
creation of institutions such as the University of Sofia, the Bulgarian Academy of Sciences, and the Ethnographical 
Museum of Sofia established the scientific base for folklore studies.
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Історія болгарської фольклористики все ще не написана. Недостатньо вивчені етапи її 
розвитку, досконало не розроблена періодизація. Написані лише деякі праці (Стоилов, 1916, 
с. 6–32; 1918, с. 1–57; Арнаудов, 1968 б, с. 136–234; Динеков, 1972, с. 79–167; Вакарелски, 
1974, с. 29–106; Тодоров, 1989). Але існує багато матеріалів щодо досліджень різних проб-
лем у цій галузі, розробок про діяльність деяких фольклористів – збирачів і дослідників. 
Нашим нелегким завданням є осмислити й узагальнити певні факти, докладно окреслити 
шлях, яким йде болгарська фольклористика, відображуючи ідеї часу, різні школи і напрями, 
її зв’язки з розвитком культури та науки (Динеков, 1978, с. 3). Ця стаття має обмежене зав-
дання, а саме: коротко описати в загальному плані основні моменти розвитку болгарської 
фольклористики в ХІХ ст.

Початок болгарської фольклористики тісно пов’язаний з болгарським національним 
Відродженням – зі зростанням інтересу до історичного минулого, до народного матеріаль-
ного і духовного життя та патріархальної доброчесності, а разом з тим, і до народної пое-
тичної творчості як їхнього виявлення і відображення. «Інтерес до народної поетичної твор-
чості, – пише П. Динеков, – природно включається в національно-романтичну атмосферу і 
проблематику Відродження. У результаті – збирання фольклорних матеріалів перетворило-
ся в частину національно-визвольної програми, яку наша інтелігенція Відродження зустріла 
зі справжнім натхненням» (Динеков, 1978 а, с. 333).

У другій половині ХVІІІ – на початку ХІХ ст., коли у Європі зароджується інтерес до дав-
нини та фольклору, особливо посилюючись під впливом романтизму, болгарський народ, 
який перебуває у важкому політичному і духовному безправ’ї в межах Османської імперії, 
майже невідомий зовнішньому світу і недоступний для нових культурних течій. У той час 
на Заході з’являються певні історико-етнографічні згадки про болгар у працях празького 
славіста П.-Й. Шафарика (1795–1861), який збирав відомості про них, сподіваючись, що 
відкриє в їхній мові першообраз мови Кирила і Мефодія (Арнаудов, 1968 б, с. 149; Тодоров, 
1989, с. 57–60). Через ізольованість і закритість болгарського народу першими збирачами 
й видавцями фольклору були іноземці. Важливою є роль слов’янських учених Праги, Відня 
і Росії першої половини ХІХ ст. Вони не лише відкрили болгарський фольклор для науки, 
опублікували деякі з перших збірок, переклали і популяризували певні фольклорні твори, 
але й надихають болгарську інтелігенцію на самостійну працю в цій галузі, передаючи свій 
досвід. Однак варто зауважити, що болгарська фольклористика формувалася не лише за 
«вказівками» іноземних учених, але й частково на полемічному ґрунті, відкидаючи деякі 
хибні твердження і тенденції, що мали місце в науці через недостатнє знання фольклорного 
матеріалу (Динеков, 1978 а, с. 334).

Період Відродження болгарської фольклористики характеризується переважно зби-
рацькою роботою, у якій брали участь відомі діячі цього періоду. З’являються перші пуб-
лікації зразків народної творчості і перші фольклорні збірки. Завдання фольклористики 
передусім тісно пов’язані з вимогою національної ідентичності, з процесом національного 
самоусвідомлення, просвітницькою й національно-визвольною діяльністю болгарської ін-
телігенції, із загальним патріотичним підйомом Відродження.

Перші записи болгарських фольклорних творів з’являються саме в цей період, але 
стають відомими для науки набагато пізніше. Відомості про існування народних епічних 
пісень, топонімічних переказів, народних вірувань, обрядів та ігор містяться в деяких віт-
чизняних джерелах і в подорожніх нотатках іноземців ще часів середньовіччя і пізньої 
османської доби, але записаних текстів і більш конкретних описів фольклорних явищ май-
же немає. На сьогодні відомими є записи трьох любовних пісень із ХVІ ст., що містяться в 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



228

Болгарська етнологія

додатку до словника «Български слова» («Болгарські слова»), знайденого й опублікованого 
1958 року Д. Джанелі й А. Вайаном, а також три народні пісні з першої чверті ХVІІІ ст., які по-
трапили в сербську збірку пісень (так званий «Ерлангенський рукопис»), видану Г. Гезема-
ном 1925 року. Проте ці записи випадкового характеру. Тривалий інтерес до болгарського 
фольклору пробуджується в перших десятиліттях ХІХ ст., що є заслугою слов’янських учених 
В. Караджича (1787–1864) і Ю. Венеліна (1802–1839).

Діяльність В. Караджича в збиранні, виданні й популяризації сербського фольклору є 
надзвичайно важливою. Під впливом іншого відомого славіста з Відня – Й. Копітара, В. Кара-
джичу першому вдалося зібрати і показати зразки болгарських народних пісень. У 1815 році 
він опублікував коротку болгарську пісню в збірці сербських пісень, а 1822 року вмістив 
ще 27 болгарських пісень у виданому у Відні «Додатку» з болгарськими словами до санкт-
петербурзьких порівняльних словників російської імператриці Катерини ІІ. Відразу ж після 
цього, у 1823, 1825 і 1827 роках, чеський поет і фольклорист Ф.-Л. Челаковський перекладає 
і видає в Празі шість із цих пісень. Водночас болгарським фольклором цікавляться й інші 
сербські діячі. Поет С. Милутинович уперше записав у Видині 1817 року болгарську казку, 
яку опублікував 1826 року в Лейпцигу. Д. Тірол упродовж 1824–1825 років збирав народні 
пісні банатських болгар у с. Бешенов (сучасна Румунія). Такі публікації дають європейській 
і особливо слов’янській спільноті певне уявлення про болгарську мову і народну творчість, 
але вони залишаються ізольованими фактами, що не знаходять відгуку серед болгарської 
інтелігенції і не стають стимулом для збирання та вивчення болгарського фольклору.

Зовсім інше значення для болгарської фольклористики має діяльність Ю. Венеліна. Кар-
патоукраїнець із походження, він здобув освіту в Росії. У 1823 році приїхав до Кишинева, де по-
знайомився з бессарабськими болгарами, які переселилися з Болгарії після російсько-турецької 
війни (1792 і 1812 рр.). Як романтик і натхненний дослідник слов’янської давнини, Ю. Венелін 
виявив глибоке зацікавлення трагічною долею цього слов’янського народу, про який у науці 
було мало відомостей. Ще тоді Ю. Венелін почав збирати матеріали про болгар, про їхню мову, 
історію і рідний край. На основі цих матеріалів, за порадою відомого російського славіста М. По-
годіна, він 1829 року видав свою працю «Древние и нынешние болгаре», що посіла помітне міс-
це в болгарському Відродженні не лише через свою наукову цінність, а передусім через палкий 
заклик про допомогу болгарському народу, що знайшло відгук насамперед серед самих болгар, 
серед болгарської інтелігенції і сприяло національному усвідомленню тієї частини, яка, отри-
муючи освіту в грецьких школах, була на шляху «погречення» (Арнаудов, 1968 б, с. 152–161).

Ю. Венелін уперше привертає увагу болгар до їхньої народної творчості, підкреслює її 
безцінне значення як для науки, так і для пробудження й зростання національної свідомості. 
Під час подорожі до Північно-Східної Болгарії, коли закінчувалася російсько-турецька вій-
на (1830), незважаючи на складні воєнні умови, йому вдалося зібрати 50 народних пісень. 
У праці «О характере народных песен у славян задунайских» (1835) він дає високу оцінку 
болгарському пісенному фольклору і ставить його на один рівень з уже уславленими серб-
ськими піснями, а 27 вересня 1837 року надсилає відомому болгарському патріоту і діячу 
просвітництва В. Апрілову (1789–1847) в Одесу свій відомий лист, у якому палко закликає 
розпочати збирання матеріалів болгарської народної творчості і дає загальні напрями для 
його реалізації. Дуже енергійно В. Апрілов займається організацією запису фольклорних 
матеріалів у Болгарії за допомогою своїх близьких та знайомих і відсилає Ю. Венеліну час-
тину зібраних пісень. Через ранню смерть російського вченого вони не були опубліковані. 
В. Апрілов продовжував збирати народні пісні і склав збірник, який залишився невиданим 
(Шишманов, 1919, с. 1–16).
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Пробуджений Ю. Венеліним інтерес до фольклору зростає разом з підйомом в економіч-
ному і духовному житті болгар у першій половині ХІХ ст. Окрім В. Апрілова, фольклорні твори 
починають збирати Н. Геров, І. Богоров, П. Славейков, Г. Раковський, Л. Каравелов, брати Дми-
тро і Константин Міладинови, В. Чолаков та ін. Перший фольклорний збірник, виданий болга-
рином, з’явився в Пешті 1842 року – «Български народни песни и пословици» («Болгарські на-
родні пісні і прислів’я») І. Богорова. У ньому міститься 12 довгих епічних пісень і 200 прислів’їв. 

Починають з’являтися публікації фольклорних творів у різних болгарських виданнях – 
підручниках, газетах, популярних книжках, а також і в деяких російських наукових видан-
нях, слов’янських журналах. Російський славіст П. Безсонов (1828–1898) видав у Москві під-
готовлений науковцями (з двома вступними статтями і коментарем) фольклорний збірник 
«Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар» (1855, 
у двох томах). Збірник містить 152 пісні, частина з яких була видана вперше, а деякі – пере-
друковані з публікацій В. Караджича, І. Богорова та ін. Заслугою П. Безсонова є те, що він 
уперше представив порівняно велику кількість зразків болгарських народних пісень. На 
основі цього матеріалу, що являв собою недосконалі записи, здійснені іноземцями і непід-
готовленими болгарами, він дійшов деяких хибних висновків щодо характеру і якості бол-
гарської народної поезії (Динеков, 1972, с. 93–94; Стойкова, 1963, с. 281–284). 

Після Кримської війни (1853–1856) збирання фольклорних матеріалів стає важливим 
завданням суспільно-політичної діяльності болгар. За короткий час виходять декілька ва-
гомих фольклорних збірок. Найзначнішою з них є збірка двох патріотів, учасників бо-
ротьби за незалежну Болгарську церкву і болгарську школу – братів Димитра (1810–1962) 
і Константина (1830–1862) Міладинових «Български народни песни» («Болгарські на-
родні пісні»), видана 1861 року в Загребі за моральної і фінансової підтримки відомого 
хорватського культурного діяча Й. Штросмайєра, якому й була присвячена. Вона містить 
660 пісень та інших фольклорних матеріалів – переказів, прислів’їв і приказок, загадок, 
дитячого фольклору, коротких описів календарних і весільних звичаїв та ін. Уперше бол-
гарська народно-поетична творчість представлена порівняно повно у своєму жанровому 
і сюжетному розмаїтті з вдало підібраними варіантами. Збірку палко сприйняли і високо 
оцінили в Болгарії та інших країнах. Про неї із захопленням відгукувалися Л. Каравелов, 
Хр. Ботев та інші відомі представники Відродження, а після Визволення їй надавали ве-
ликого значення, нею послуговувалися багато болгарських письменників. Її укладачі, на 
жаль, так і не змогли побачити збірку – вони померли в солунській в’язниці (Динеков, 
1981, с. 5–28).

Суттєвим внеском у болгарську фольклористику є збірка «Народни песни на маке-
донските българи» («Народні пісні македонських болгар») (1860) боснійського археолога 
С. Верковича (1821–1893), який розгорнув широку збирацьку діяльність. Після його смерті 
з матеріалів архіву було укладено ще дві великі збірки болгарських народних пісень і казок, 
виданих П. Лавровим й І. Поливкою. Ім’я Ст. Верковича також пов’язане з відомою фольк-
лорною містифікацією «Веда словена», для якої він став несвідомим провідником під впли-
вом романтичних ідей і яка викликала велику дискусію серед вітчизняних й іноземних уче-
них (Арнаудов, 1968, с. 5–519). 

На патріотично-романтичному ґрунті і під сильним впливом міфологічної школи наро-
джуються міркування про фольклор відомого революціонера і поета Г. Раковського (1821–
1867). Захоплений ідеєю давнини болгарського народу і його культури, походження якого, 
на його думку, варто шукати в Індії, він побачив у народній творчості одне з найважливіших 
джерел розкриття величі болгарського минулого. Це підкреслено у вичерпних примітках до 
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його поеми «Горски пътник» («Лісовий мандрівник») (1857), що є свідченням значного впли-
ву на його поетичну творчість народної поезії і, зокрема, гайдуцьких пісень. Справжній вне-
сок Г. Раковського у фольклористику полягає в публікації матеріалів і організації збирацької 
діяльності. Його листування засвідчують, що він постійно спрямовує роботу в цьому напрямі, 
залучає нових збирачів пісень. Він 1857 року готує збірку «Старобългарски народни песни» 
(«Старовинні болгарські народні пісні»), яка містить 207 пісень, 7 переказів, 3 казки тощо (за-
лишилася невиданою). Його найважливішою працею в галузі народознавства є «Показалец» 
(«Путівник») (Одеса, 1859. – Ч. І), де вміщено програму всебічного етнографічного і фолькло-
ристичного дослідження країни (Арнаудов, 1968 в, с. 235–301).

Одним з кореспондентів Г. Раковського був П. Славейков (1827–1895), також відомий пред-
ставник Відродження, поет, громадський діяч і публіцист. Він рано виявив зацікавлення фольк-
лором і розпочав збирацьку діяльність. Ще 1847 року він повідомляв, що зібрав 2263 пісні, а 
1853 року надіслав до Одеси Н. Палаузову, близькому соратнику В. Апрілова і продовжувачу 
його справи, 100 пісень і 400 прислів’їв. П. Славейков записав велику кількість фольклорних 
творів, проте більша частина цих записів була втрачена під час пожежі в м. Стара Загора в часи 
Визвольної війни (1877). Після Визволення він публікує народні пісні, перекази тощо в періо-
дичних виданнях і друкує збірку «Български притчи или пословици и характерни думи» («Бол-
гарські прислів’я і властиві їм слова») (1889. – Ч. І; 1897. – Ч. ІІ), що містить близько 17 тис. 
прислів’їв, приказок і фразеологізмів. Вона і сьогодні є одним з найцінніших джерел цього жан-
ру (Миков, 1979, с. 47–56; Тодоров, 1989, с. 132–142).

Протягом 60–70-х років ХІХ ст. з’являються перші фахові фольклористи, серед яких 
Л. Каравелов (1834–1879) і М. Дринов (1838–1906), які здобули освіту в Росії і відчули вплив 
російської прогресивної думки. Їхня велика заслуга полягає в подоланні романтичних за-
хоплень та ідей міфологічної школи в болгарській фольклористиці.

Тісно пов’язаний з болгарським революційним рухом, Л. Каравелов був одним з його ідео-
логів, відомим письменником, публіцистом і перекладачем; жив і працював в еміграції – в Росії, 
Сербії, Румунії. У фольклорі він бачив не лише «голос минулого», але й правдиве відображення 
народного життя, підкреслював його виховну роль. У 1861 році видав у Москві збірник «Памят-
ники народного быта болгар», що містить 3 тис. прислів’їв, календарні обряди і пісні та інші 
фольклорні матеріали. Публікує народні пісні в емігрантських газетах «Свобода» і «Независи-
мость», а також у журналі «Знание», готує другий збірник «Български народни песни», виданий 
після його смерті під редакцією П. Лаврова 1905 року. Цінні фольк лористичні спостереження 
мають і його подорожні нотатки, видані болгарською мовою під назвою «Записки за България 
и българите» («Нотатки про Болгарію і болгар») (1930). Друковані праці Л. Каравелова та збере-
жені у його архіві нотатки і статті вказують на широке коло фольклористичних інтересів пись-
менника, здібність до наукової інтерпретації проблем фольклору (Тодоров, 1989, 143–152).

М. Дринов – один з найвідоміших славістів ХІХ ст., історик, етнограф і філолог; працював 
декілька років у бібліотеках великих європейських міст, пізніше обіймав посаду професора в 
Харківському університеті. Діяльність М. Дринова як фольклориста великою мірою пов’язана 
зі створенням Болгарського літературного товариства в Браїлі (Румунія) у 1869 році, одне із 
завдань якого – вивчення народної творчості. У його виданні «Периодическо списание» («Пе-
ріодичний журнал»), яке видавали в Браїлі з 1869 до 1876 року, публікували також і фольклор-
ні матеріали. М. Дринов жваво цікавився проблемами болгарського фольклору і проводив 
значну організаційну роботу щодо його збирання і видання. У 1869 році він публікує «Писмо 
до българските читалища» («Листи до болгарських читалень»), що є різнобічною програмою 
збирання матеріалів з болгарської мови, історії і фольклору через читальні. Особливо цінни-
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ми були «Правила за събиране на песните и приказките» («Правила щодо записування пісень 
і приказок»). Пізніше він написав два цікаві порівняльні дослідження – «Сказание о Святогоре 
и земной тяге в южнославянской народной словесности» (1895) і «Медно (бакърно) гумно, 
меден ток в словенските и гръчките умотворения» (1900), кілька статей та рецензій у галузі 
фольклористики, публікував також і фольклорні записи (Романска, 1960, с. 145–147).

До визволення виходять ще два важливі збірники – «Български народен сборник» («Болгар-
ський фольклорний збірник») (Болград, 1872) В. Чолакова, учителя і публіциста, і «Chansons pop-
ulaires bulgares inedites» («Невидані болгарські народні пісні») (Paris, 1875) О. Дозона, французь-
кого консула в м. Пловдиві. Збірник В. Чолакова містить фольклорні й етнографічні матеріали з 
різних місцевостей, його добре зустріла болгарська спільнота. У збірнику О. Дозона пісні подано 
в оригіналі та в перекладі французькою мовою, що полегшило ознайомлення іноземців з болгар-
ським пісенним фольклором. Суспільне значення збірника зросло через його вихід наприкінці 
Квітневого повстання (1876), коли увага Європи була прикута до подій у Болгарії, до болгарського 
народу та його культури.

З Визволенням Болгарії (1878) завершується період Відродження болгарської фолькло-
ристики, і починається так званий «академічний період», коли фольклор почали вивчати в  
наукових установах, що було поставлено на належний науковий рівень. Але дух Відродження 
ще довго панував у збирацькій фольклористичній діяльності, до якої з ентузіазмом приєдна-
лися багато збирачів. Результатом їхньої праці є поява великої кількості фольклорних збірни-
ків і публікацій як одразу після визволення, так і пізніше – протягом довгого періоду. 

Після визволення проблемами фольклору займалися визнані вчені, які здобули освіту в єв-
ропейських університетах, і чиї дослідження відповідали рівню тодішньої європейської науки. 
Осередком дослідницької діяльності був Софійський університет, заснований 1888 року, у яко-
му працювали зацікавлені у фольклорі такі видатні філологи, як А. Теодоров-Балан, І. Шишма-
нов, М. Драгоманов, Л. Милетич, Д. Матов й ін. Разом з дослідницькою роботою ці вчені читали 
лекції і проводили семінарські заняття з фольклору, а студенти, під їхнім керівництвом, роз-
робляли курсові й дипломні роботи на фольклористичні теми, які друкували у виданні «Извес-
тия на Семинара по славянска филология» («Відомості зі Семінару зі слов’янської філології») 
(1905. – Кн. 1; 1948. – Кн. 9).

Свою діяльність продовжує і Болгарське літературне товариство, яке переїхало з м. Браїла 
до м. Софії. У 1882 році видання «Периодическо списание» відновили і продовжили до 1910 року. 
У ньому, поряд зі статтями з болгарської історії і болгарської мови, публікуються також і деякі 
з перших досліджень з фольклору П. Славейкова, М. Дринова, К. Іречека, А. Балана, Н. Начова 
й ін. Також друкуються і фольклорні матеріали. У 1911 році Болгарське літературне товариство 
переростає в Академію наук, у виданнях якої знаходять своє місце і проблеми фольклору.

Значною постаттю болгарської фольклористики кінця ХІХ – початку ХХ ст. є І. Шишма-
нов (1862–1928). Здобувши освіту у Відні, Єні, Женеві й Лейпцигу, учений із широкими лі-
тературними і культурними інтересами та виключною ерудицією був одним із творців нової 
Болгарії. Він мав великі заслуги у створенні Вищої школи у Софії (пізніше – Софійського уні-
верситету), Народного театру, Етнографічного музею та інших культурних і освітніх уста-
нов. Як професор університету, І. Шишманов читав лекції з історії культури, загальної і по-
рівняльної літератури й теорії народної поезії. Водночас він був і одним з найґрунтовніших 
дослідників болгарського Відродження. Звідти й зросла його зацікавленість фольклором у 
широкому розумінні, включаючи не лише народно-поетичну творчість, але й усю суспільну 
та духовну культуру народу (Динеков, 1972, с. 121; Живков, 1981, с. 73–89).

У 1889 році І. Шишманов засновує капітальне періодичне видання «Сборник за народни 
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умотворения, наука и книжнина» («Збірник з народної творчості, науки і літератури»), редакто-
ром якого залишається протягом 14 років і перетворює його в центр дослідження народу. Спо-
чатку «Сборник...» складався з трьох частин: наукової, літературної і фольклорної, його видавало 
Міністерство народної освіти, у якому І. Шишманов був начальником відділу, а згодом і міністром. 
З 1911 року видання переходить до Академії наук і спеціалізується як фольклористичне під на-
звою «Сборник за народни умотворения и народопис» («Збірник з народної творчості й наро-
дознавства»). Важливою є вступна стаття до першого тому «Значението и задачата на нашата 
етно графия» («Наша етнографія: значення і завдання»), написана ще молодим редактором. У ній 
виявляється добра поінформованість автора про стан вивчення фольклору в європейській науці, 
окреслюються основні на той час існуючі школи і напрями. На цьому тлі він здійснив огляд вико-
наного і подав докладно обґрунтовану програму наступної збирацької й дослідницької діяльності. 
Ця стаття мала велике значення. До «Сборника...» І. Шишманов залучає широке коло співробітни-
ків-збирачів – М. Цепенкова, К. Шапкарева, С. Ватева, Хр. Константинова, Ст. Шишкова та багато 
інших, які надсилали особливо цікаві матеріали. Таким чином, збирали велика кількість записів з 
різних регіонів країни. У науковій частині «Сборника...», поряд зі статтями з інших галузей науки, 
друкуються наукові праці як перших болгарських учених-фольклористів – І. Шишманова, Д. Ма-
това, А. Стоїлова, Хр. Стоїлова, А. Ілієва, Хр. Константинова, Н. Начова, пізніше – М. Арнаудова та 
інших, так і провідних іноземних учених – М. Драгоманова, І. Поливки, К. Іречека, І. Франка та ін. 
Почате І. Шишмановим, це видання виявилося багатолітнім – його томи виходять і зараз. 

Як дослідник, І. Шишманов є послідовником міграційної школи. У своїй великій праці «Пе-
сента за мъртвия брат в поезията на балканските народи» («Пісня про мертвого брата в поезії бал-
канських народів») (1896–1897) методом системного і докладного порівняльного аналізу болгар-
ського й іноземного фольклору він доходить висновків щодо появи і шляхів поширення баладного 
мотиву та його реалізації в народній поезії окремих балканських і деяких європейських народів. 
Показовою є його праця «Принос към българската народна етимология» («Внесок у болгарську 
народну етимологію») (1893) (Динеков, 1972, с. 121–123; Бояджиева, 2005, с. 124–137).

Серед фольклористичних проблем, якими цікавиться І. Шишманов, є болгарський героїчний 
епос, про що йдеться як у першій його статті «Значението и задачата на нашата етнография», 
так і в інших працях. Та найповніше розкриває він цю тему в доповіді «Проблемы болгарской 
этнографии в связи с этнографиями общеславянскими» на Першому конгресі слов’янських гео-
графів і етнографів у Празі (1924), аргументуючи значною кількістю зібраного матеріалу і ка-
тегорично заперечуючи твердження В. Караджича і П. Безсонова, що болгарського героїчного 
епосу не існує, яке підтримувалося на той час міжнародною наукою, зокрема такими вченими, 
як Сьоренсен і В. Пипін. Розглядаючи питання південнослов’янського епічного розміру, бугарш-
тиці й етимологію їхньої назви, середовище, у якому виникають героїчні пісні, їх носіїв, спосіб 
виконання тощо, І. Шишманов усюди документовано відстоює початкове незалежне існування 
болгарського героїчного епосу.

З огляду на свою науково організовану дослідницьку й викладацьку діяльність І. Шиш-
манов є епохальною фігурою в болгарській науці (Димов, 1988).

Одним з учителів І. Шишманова в Женеві і його колегою в Софійському університеті був 
відомий український учений М. Драгоманов (1841–1896), який останні шість років життя 
провів у Болгарії і зробив значний внесок у молоду болгарську науку як викладацькою ді-
яльністю, так і своїми ґрунтовними дослідженнями слов’янського фольклору, п’ять з яких – 
про слов’янські релігійні й етичні легенди – було надруковано в «Сборнику за народни умо-
творения» (Арнаудов, 1968 а, с. 359–400).

В університетському середовищі працює і молодий учений Д. Матов (1864–1896), який 
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здобув освіту при М. Дринові і О. Потебні в Харківському університеті, а спеціалізацію – 
у В. Ягича у Відні й А. Лескіна в Лейпцигу. Мовознавець за фахом, він також цікавився і 
проб лемами фольклору; написав у дусі міграційної теорії кілька праць про народні балади 
і епос, про мотиви весілля сонця, про невірну дружину героя, легенди про самодив, зміїв і 
провісниць, про вірування в замуровування живих людей у будівлі, обрядові пісні й народні 
звичаї, а також кілька глибоких рецензій на фольклорні збірки.

Співробітником І. Шишманова в редагуванні праці «Сборник за народни умотворения» 
був А. Ілієв (1852–1927). Він сам видав у 1889 році окремий том – один з найкращих як щодо 
підібраного матеріалу, так і за його науковим викладом. Написав кілька студій і статей про на-
родні пісні й казки, перекази про велетнів, русалок, про царство рослин в народній поезії, про 
звичаї, обряди і повір’я, про рослини у фольклорі, окремі дослідження деяких обрядів тощо.

Варто згадати ще кілька авторів цього періоду. А. Стоїлов (1869–1828) був збирачем і дослід-
ником народної творчості. У 1894 році він видав фольклорний збірник. Опублікував низку невели-
ких студій про окремі мотиви, написані за принципами міграційної теорії: солдат на весіллі своєї 
дружини, сестра-отруйниця, ламії і змії в народній поезії та ін. Найважливішою його працею є пер-
ший каталог болгарської народної пісні «Показалец на печатаните през ХІХ в. български народни 
песни» («Каталог болгарських народних пісень, виданих у ХІХ ст.») (1916. – Ч. 1; 1918. – Ч. 2), що 
охоплює публікації пісень до Визволення. Він ретельно розроблений і містить ґрунтовну вступну 
статтю – «Поглед върху българския фолклор» («Критичний огляд болгарського фольклору»).

Його брат – Хр. Стоїлов (1879–1908), який проходив спеціалізацію у Відні у В. Ягича, та-
кож присвятив себе фольклористиці і залишив важливе дослідження одного з коротких жан-
рів – «Класификация и стилистични обяснения на българските народни гатанки» («Класифі-
кація болгарських народних загадок. Їх стилістика») (1914).

Значний внесок зробив Н. Начов щодо віршоутворення народних пісень, життя пісні 
тощо. Н. Бобчев і В. Йорданов займалися естетичними проблемами народної поезії, вивчали 
і писали про героїчну епіку. Відомий мовознавець А. Балан друкує першу узагальнену працю 
про болгарську народно-поетичну творчість (1896). Історик К. Іречек у подорожніх нотатках і 
в окремих статтях ділиться своїми спостереженнями про болгарський фольклор, його вияви і 
носіїв. У період після Визволення і на початку ХХ ст. розпочинає свою діяльність відомий бол-
гарський учений М. Арнаудов (1878–1978), який публікує свої перші праці з фольклористики. 

Згадаємо і видатного болгарського поета П. Славейкова (1866–1912), сина П. Славейкова, 
прибічника Відродження, який здобув освіту в німецьких університетах та бібліотеках. Знавець і 
прихильник народної поезії, він підготував збірник вибраних народних пісень «Книга на песните» 
(«Книга пісень») (1917) і написав дві натхненні статті про народну пісню. Він є першим модерним 
поетом, який з тонким відчуттям використовував фольклорні мотиви у своїй творчості.

Оскільки науково-дослідницька діяльність із проблем болгарського фольклору тоді тільки 
розпочалася, то збирання і публікації фольклорних творів розгорталися на повну силу. Ми 
вже вели мову про організаційну роль «Сборника за народни умотворения», що швидко пере-
творився на справжню скарбницю матеріалів, які не може оминути жоден дослідник. Вихо-
дять і кілька окремих збірників, які також відіграють неабияку роль у тому чи іншому аспекті.

Безпосередньо після Визвольної війни, упродовж 1879–1880 років, молодий російський 
учений В. Качановський (1853–1901), збираючи фольклорний матеріал, пройшов велику 
частину західних болгарських земель. У 1882 році в Санкт-Петербурзі вийшла його книга 
«Памятники болгарского народного творчества. Вып. І. Сборник западноболгарских пе-
сен», що містить понад 200 пісень, кілька переказів і одну казку. Незважаючи на деякі недо-
сконалості в записах, цей збірник є дуже важливим, оскільки в ньому вперше представлена 
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значна кількість героїчних пісень – жанру, існування якого в болгарському фольклорі, як 
було згадано вище, заперечували деякі іноземні вчені. Спираючись на щойно записаний 
матеріал, автор у вступній статті виступає проти цієї хибної думки (Петкова, 1982, с. 71–75; 
Стойкова, 1963, с. 284–285).

Окрім двох згаданих збірників з піснями А. Ілієва й А. Стоїлова, а також збірки прислів’їв 
П. Славейкова, у цей період виходять: другий збірник І. Богорова (1879); збірники Н. Бонче-
ва (1884), С. Боянова (1884), В. Ікономова (1893); два збірники Цв. Любенова (1887, 1891); 
понад 20 популярних фольклорних книжок І. Блискова (1880–1889). З 1887 до 1892 року ви-
ходять у чотирьох книгах «Родопски старини» («Роопська старовина») відомого дослідника 
Родопської області С. Шишкова (1865–1937), який пізніше (1903–1912) видав («Родопські 
здобутки») «Родопски напредък», часопис «суспільних знань і народної творчості». На по-
чатку ХХ ст. виходять і дві збірки з піснями, записаними від болгарських переселенців у 
Бессарабії і Південній Росії, Г. Янкова (1908) і Ат. Вербанського (1910).

Серед усіх збирачів і записувачів фольклорних матеріалів вирізняються К. Шапкарев, 
М. Цепенков і Д. Маринов, внесок яких є найвагомішим і найважливішим.

К. Шапкарев (1834–1909) – один з найактивніших збирачів. Для його суспільної і про-
світницької діяльності, а також наукової у галузі фольклористики, без сумніву, мала значення 
співпраця з Д. Міладиновим у 50-х роках ХІХ ст. У 1891–1892 роках він видав свій відомий 
збірник у дев’ятьох книгах (у 1968–1973 роках вийшло друге видання у 4 томах), який містить 
понад 1300 пісень, багато описів календарних, родинних і суспільних звичаїв, обрядів і віру-
вань і, найважливіше, близько 280 казок, що вперше дають уявлення про сюжетне багатство 
і розмаїття болгарської народної прози. Територіальне охоплення матеріалів досить вели-
ке – переважно західні і південні області Македонії, але й багато селищ у Західній, Південній 
і Східній Болгарії. Цей збірник високо оцінили як у болгарському науковому і культурному 
середовищі, так і за кордоном, зокрема А. Веселовський і І. Поливка (Динеков, 1968, с. 5–29).

Д. Миладинов надихнув на збирацьку діяльність і М. Цепенкова (1829–1920), записи яко-
го вмістив І. Шишманов у своєму «Сборник за народни умотворения». До 1900 року в збір-
нику було надруковано із зібраних М. Цепенковим 269 казок і переказів, 85 пісень, велику 
кількість вірувань і замовлянь, тлумачень снів, звичаїв і обрядів, прислів’їв і приказок, зага-
док і дитячого фольклору. Окрім цього, в архіві І. Шишманова залишилося ще багато записів 
М. Цепенкова, деякі пізніше опублікували в Македонії. Інститут фольклору Болгарської ака-
демії наук протягом останніх років підготував повне шеститомне видання (деякі книги вже 
видані). Майже всі ці матеріали – з Прилепа і його околиць, рідного міста М. Цепенкова, який, 
до речі, був самоуком, носієм фольклору і прекрасним оповідачем (Динеков, 1980, с. 5–12).

Д. Марінов (1848–1940) – громадський діяч, автор різноманітних літературних і пуб-
ліцистичних праць. Його етнографічні й фольклористичні дослідження були зосереджені в 
Північно-Західній Болгарії, звідки він зібрав величезний матеріал щодо матеріальної, духо-
вної і громадської народної культури. Протягом 1891–1894 років у Русе виходить у кількох 
книгах його «Жива старина» («Жива старовина»). Друга частина матеріалів опублі кована в 
«Сборника за народни умотворения» [т. 18. – «Градиво за веществената култура на Запад-
на България» («Складова матеріальної культури Західної Болгарії»); т. 28. – «Народна вяра и 
религиозни народни обичаи» («Народна віра і релігійні народні звичаї»)]. І дотепер ці праці 
залишаються незамінними джерелами відомостей про народний побут, світогляд і культуру. 
Саме тому їх було перевидано у двох томах у 1981–1984 роках (Василева, 1981, с. 7–32).

Завершуючи цей огляд, поставимо питання: «У чому полягає підсумок розвитку бол-
гарської фольклористики в ХІХ ст.?» Болгарська фольклористика в ХІХ ст. досягла знач-
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них успіхів, особливо в збиранні матеріалів. За одне століття подолано повне незнання 
болгарського фольклору в науці. До кінця століття зібрано велику кількість матеріалів; 
відомі всі жанри, сюжети і герої народної творчості. Це є найпершою і найважливішою 
умовою для продовження наукового дослідження. Але зібраний матеріал мав і недоліки. 
Передусім – це нерівномірність у жанровому і територіальному відношенні: не всі жан-
ри і не всі регіони однаково добре представлені. Тому збирання матеріалу продовжува-
лося і у ХХ ст., уже більш системно, з кращою методикою і поступовим використанням 
техніки для запису.

Дослідницька робота наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. започаткована, зокрема, 
М. Дриновим, тільки розгорталася. На сцену виходять такі видатні вчені, як І. Шишманов і 
М. Арнаудов, чиї праці стали значним внеском у розвиток болгарської науки про фольклор, 
а їхні учні продовжили подальший її поступ.
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ВАНЯ МАТЕЄВА

АРХІВ	ІНСТИТУТУ	ФОЛЬКЛОРУ	БОЛГАРСЬКОЇ	АКАДЕМІЇ	НАУК	
(досягнення,	проблеми,	перспективи)

Статията насочва вниманието към една специфична област от фолклористичното познание, свързана 
с привличането, обработката, систематизацията и съхранението в архив на различен тип документи и дан-
ни. Очертаният проблемен кръг е разгледан чрез представяне на дейността, структурата, приоритетните 
задачи и тенденциите в развитието на Националния център за нематериално културно наследство към 
Института за фолклор при БАН. 

Съдържанието, структурирането и функционирането на фолклорния архив са представени в кон-
текста на развитието на теренната работа, архивизирането, каталогизацията и ползването на данните, 
като относително самостойни дейности, подчинени на целите на научното изследване. Коментират се 
съществуващите Каталог на архивните фолклорни материали (предметен и тематичен, по селища, за-
писвачи и информатори) с Класификационна схема, изградена според основните сфери на фолклорната 
култура; регламентираните основни принципи и изисквания, свързани със съхраняването, обработката и 
достъпа до архивната информация. Изведени са основни кодиращи параметри, описващи сложната струк-
тура на фолклорното наследство и представящите го разнородни обекти, както и принципите при избор и 
формиране на типови колекции от архивния фонд.

Особено внимание се обръща на модернизирането на архивния фонд и проблемите, свързани с изгражда-
не на специализиран софтуерен продукт за фолклорни материали; дигитализация на различни типове архивни 
единици - на хартия, фоно-, видео- и фотообразци; запазване на застрашените от разрушаване и изчезване 
фолклорни артефакти и разнородни обекти; осигуряване на надежно съхранение и ефективен достъп до значи-
ми феномени на фолклорна култура. В тази направления са разгледани реализиращите се в Центъра проекти.

Приоритетната задача е създаването на дигитален архив от документи, съхранявани в Центъра и 
предоставянето на възможности за изграждането на единна мрежа от колекции и галерии, представящи в 
цялост българското фолклорно културно наследство.

The paper directs the readers’ attention to a special field of folkloristic knowledge related to documentation, 
processing, systematization, and preservation of various types of documents and data in an archive fund. The 
outlined problematic sphere is considered by presenting the activity, structure, priorities, tasks, and trends in the 
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development of the National Center for Intangible Cultural Heritage at the BAS Institute for Folklore.
The contents, structure, and functioning of the Folklore Fund are presented in context of the development of field-

work, archiving, systematization, and access of the data as relatively specific activities subordinate to the aims of the 
research. The following matters are commented upon: the existing catalogue of archive folklore materials (descriptive 
and subject, in towns and villages, informants and recorders in writing) with the classification created according to the 
basic scopes of folklore culture; the general principles and regulations related to preservation, processing, and access 
of the information within the archives. Key coding parameters are named, describing the complex structure of folklore 
heritage and heterogeneous objects that represent it, as well as the regulations for choosing and forming collections 
from the archive fund.

Special attention is given to the modernization of the archives and of the problems, related to the development 
of specialized software products for folklore materials; digitalization of different types of archival devices – on 
paper, phono-, video- and photo-specimens; protection and security of the folklore and heterogenous artifacts 
threatened with damage and extinction; provision of reliable preservation and effective access to significant 
phenomena of folk culture. Projects along these lines are considered for implementation in the Center.

A task of priority is the creation of a digital archive of the documents preserved in the Center and the affording 
of opportunities for development of an integrated network of collections and galleries that would present the 
Bulgarian cultural heritage as a whole.

У статті звернено увагу на специфічний підрозділ фольклористики,  пов’язаний із за-
лученням, обробкою, систематизацією та збереженням різних документів і відомостей. 
Окреслена проблема розглядається на прикладі діяльності, головних завдань і тенденцій 
розвитку Архіву при Інституті фольклору БАН.

Зміст, структура та функціонування цього органу значною мірою залежать від за-
стосованих підходів і методів у процесі збирання, обробки й використання матеріалів. 
Оформлення та збереження в архіві інформації стосовно фольклору і культурної спадщи-
ни взаємопов’язані й водночас досить відокремлені види діяльності, підпорядковані меті  
наукового дослідження. Запровадження терміна «польова фольклористика» акцентує увагу 
на специфіці і пізнавальних можливостях такого виду досліджень 1. Водночас підкреслена 
унікальність фольклорних даних та архівних фондів. 

З початку створення, а саме з 1973 року, Інститут фольклору не втратив традицій віт-
чизняної фольклористики, розширив та поглибив розуміння фольклору, піднісши на вищий 
щабель свої дослідження. Колектив працює над розробкою програм, методичних вказівок 
щодо оформлення та збереження фольклорних матеріалів, підготовки кадрів, штатних і 
поза штатних наукових керівників та консультування аспірантів, студентів, музейних пра-
цівників і краєзнавців з усієї держави. Завдяки спеціалізованим програмам колективи ма-
ють можливість здійснювати масштабні регіональні дослідження, які охоплюють не лише 
село, але й культуру різних сільських спільнот у міському середовищі 2.

Розробка «Національної програми збирання та дослідження болгарського фольклору» («На-
ционална програма за събиране и изследване на българския фолклор») 3 впродовж 1980-х років 
є базою для перетворення Сектору наукової документації та архіву на єдиний у державі Науко-
вий центр збирання та збереження болгарського фольклору 4. Останній є невід’ємною від Інсти-
туту фольклору БАН спеціалізованою ланкою у виконанні науково-дослідної роботи. У 2007 році 
він змінив назву на «Национален център за нематериално културно наследство» (НЦНКН) 5. Це 
пов’язано з результатами, отриманими колективом фахівців під керівництвом професора, докто-
ра мистецтвознавства М. Сантової при здійсненні проекту Живи човешки съкровища («Болгарія: 
жива людська скарбниця») згідно з пілотною програмою ЮНЕСКО 6. Виконання цього проекту 
дало змогу переосмислити досвід, набутий як у Болгарії, так і за кордоном, що дозволило систе-
матизувати фольклорні артефакти й успішно репрезентувати найбільш яскраві елементи тради-
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ційної та сучасної культури. В Інституті фольклору було складено Національний інвентар тради-
ційних ремесел та знарядь, який нині сприймається як зразковий не лише в європейському, але 
й більш широкому просторі 7. Створено системний покажчик ремесел щодо форм традиційної 
культури болгар, а також матеріалів НЦНКН, що стало можливим завдяки ратифікованій Болгарі-
єю Конвенції про збереження нематеріальної культурної спадщини 8.

З розширенням дослідницького пошуку та діяльності фольклорних експедицій архівні 
фонди не лише зростають кількісно, але й якісно. Якщо в перші роки експедиційні записи 
здавали на зберігання до бібліотеки Інституту без архівної обробки, то тепер створено спе-
ціальну групу, яка займається підбором та описом зібраного в експедиціях матеріалу, згідно 
з набутим під час фольклористичних досліджень досвідом і сучасними принципами ведення 
архівної справи. Масив документів, великий за обсягом і різнорідний, вимагає більш ефек-
тивного і докладного опрацювання та систематизації з використанням нових технологій.

Пріоритетним завданням Центру є модернізація архівних фондів, створення спеціалізо-
ваного софтверного продукту щодо фольклорних матеріалів, дигітальних форм різних типів 
архівних одиниць – паперових, фоно-, відео- та фотозразків. Спільно з колективом Інституту 
математики та інформатики БАН розробляється проект «Модернизиране на архивния фонд» 
(«Модернізація архівного фонду») 9. На стадії реалізації й проект «Създаване и експониране 
на фонд “Българско фолклорно наследство» («Створення та експонування фонду “Болгарська 
фольклорна спадщина”»), що спонсорується Фондом «Научни изследвания» – МОМН (Нацио-
нална програма «Информационно общества») («Наукові дослідження» – МОМН (Національ-
на програма «Інформаційне суспільство») 10. Здійснення цих заходів дозволяє надійно збері-
гати та використовувати визначні твори фольклорної культури. Особливе значення мають 
дослідження в галузі збереження та експонування фольклорних артефактів у дигітальному 
вигляді, що допоможе убезпечити від руйнування та знищення унікальні фольклорні об’єкти.

Дослідження узгоджуються з головними принципами архівістики та бібліотечної справи 
завдяки науковому діалогу з фахівцями, що розробляють інформаційні методики та технології. 
Останніми роками велика частина цих праць надрукована в наукових виданнях, використана під 
час виконання різних проектів, дипломних та дисертаційних робіт 11. Таким чином, поступово 
формується й розгортається специфічна галузь фольклористики, яка використовує різні галузі 
науки і умовно може бути названа фольклористична архивістика, або архівна фольклористика.

Структура Центру
Документальні зразки, що зберігаються в НЦНКН, охоплюють фольклор в усій його ці-

лісності і багатоманітності: культурну спадщину як традицію, як щоденну актуальну прак-
тику та специфічну комунікацію. 

НЦНКН містить матеріали, зібрані співробітниками Інституту фольклору, польові записи 
студентських експедицій, а також унікальні приватні архіви видатних фольклористів і збирачів: 
М. Цепенкова, М. Арнаудова, Цв. Романської та ін. 12 Представлено всі регіони країни, а також 
болгарську діаспору в Чехії, Словаччині, Угорщині, Молдові, Україні. НЦКНК має у своєму роз-
порядженні матеріали, що стосуються фольклорних культурних явищ інших країн Європи. Ар-
хівні фонди постійно збагачуються новими матеріалами на різноманітних типах носіїв.

Структура Центру включає такі основні ланки, як Архів і Бібліотечно-бібліографічний 
центрі є відкритою системою стосовно інших структур,  розміщених поза відомчими рам-
ками Інституту фольклору.

Головний принцип, згідно з яким побудовано структуру Архіву, – це специфіка типів 
носіїв. Записані в експедиціях усні традиції та форми їх побутування, традиційні та сучасні 
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форми обрядовості та свят, художньо-виконавчі види мистецтва, музика, танок, міфологія, 
знання про природу і Всесвіт, знання та навички, пов’язані з традиційними ремеслами, збе-
рігаються в таких архівних підрозділах:

1. Архів на паперовій основі. 
Матеріали зберігають як у рукописному, так і друкованому вигляді, а також на електрон-

них носіях: 
а) польові спостереження співробітників Інституту фольклору;
б) польові спостереження студентів, учнів та інших осіб 13;
в) приватні архіви та фольклорні збірники 14;
г) фольклорні фестивалі;
ґ) теоретичні матеріали;
д) пропагандистські матеріали;
е) документація власне Архіву;
є) проекти (документація, що надійшла із читалень і науково-дослідних установ) 15. 
Цей фонд є новою ланкою, створення якої зумовлене тим, що останнім часом науково-

дослідна та збирацька діяльність забезпечується завдяки різним проектам, здійснення яких 
вимагає ведення різноманітної документації. Безпосереднім приводом було надходження до-
кументів, пов’язаних з проектом «Болгарія: жива людська скарбниця», а також матеріалів, по-
дарованих Національним фондом «Култура» («Культура») в межах проекту «Читалища» («Чи-
тальні»). У попередній структурі Архіву закладалися можливості для того, щоб більша частина 
матеріалів була розподілена згідно з існуючими відділами та підвідділами (архів на паперовій 
основі, фоноархів, відеоархів та ін.), але за такої розпорошеності документів втрачається уяв-
лення цілісного опрацювання конкретного проекту. Формування фонду забезпечує оптималь-
не використання архівних можливостей та широкий доступ до проектної документації.

2. Фотоархів.
3. Фоноархів.
4. Відеоархів.
На особливу увагу заслуговує тенденція розширення не лише обсягів, але й змісту відео-

документації. Огляд відеоархіву свідчить, що лише за останні п’ять років накопичено понад 
2/3 загального масиву відеозаписів. Якщо у 80-х роках ХХ ст. відеокамера дослідників була 
спрямована головним чином на знімання фестивалів народної творчості «Копривщища», 
«Пирин песе» («Копривштиця», «Пірін співає»), а також на традиційні обрядові практики, 
як-от Лазарев день, Коляда та інше, то в наступні роки відеодокументація охоплює різно-
манітні сільські свята, фольклор етнічних та релігійних спільнот, проведення наукових 
форумів тощо. Попередня зйомка забезпечувалася професійними операторами, а дослі-
дження – науковими консультантами. Головною метою була документація подій, а резуль-
тат – відеоматеріал – сприймався лише як архівний документ, який в образах фіксував та 
зберігав знання про конкретний культурний феномен. Зібрана до цього моменту відеодоку-
ментація залишилася поза сферою науково-дослідницької інтерпретації, на відміну від ви-
користання польових записів, інтерв’ю на плівках і касетах, а також фотосвітлин. З роками 
дослідник бере на себе також виконання функцій оператора, відповідаючи за оформлення 
відеодокументації загалом.

Огляд відеоматеріалів засвідчує різні підходи до зйомок. При перших записах камера ви-
шукувала переважно ті об’єкти, які повинні були допомогти у вирішенні певних дослідниць-
ких завдань, а інші фактори, що мали б значення для огляду та аналізу фольклорних явищ, 
залишилися незадокументованими. Останніми роками спостерігається намагання зафіксу-
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вати контекст (наприклад, ситуації, що передують події або відбуваються після неї). Важливо 
також розшукувати та використовувати відеоматеріали, зняті місцевими аматорами.

В Інституті фольклору існує традиція проведення відеосемінарів, завдяки яким відео-
документи «перетворюються» на найкращий засіб збереження культурної та етнічної іден-
тичності, якому надається перевага як у наукових дослідженнях, так і навчальному процесі 16.

5. CD архів.
Фонд містить різноманітні матеріали із зовнішніх джерел на CD/DVD, під час реєстра-

ції яких використовується спеціальний шифр. На цих носіях зберігаються розшифровані 
інтерв’ю, фото-, фоно- та відеоматеріали, записані співробітниками Інституту, але назви цих 
файлів відповідають тим шифрам, що вже запроваджені в наявних архівних підрозділах.

Бібліотечно-бібліографічний центр забезпечує додаткові джерела інформації завдяки 
пошуку та включенню бібліографічних даних з різних наукових галузей, популярних дослі-
джень, матеріалів (книги, збірники, статті, спеціалізовані часописи та ін.), даних та описів 
інших архівів. Бібліографічні довідки використовуються при створенні сайта, присвяченого 
болгарській фольклорній спадщині, метою якого є найповніша інформація з різних фольк-
лорних галузей та об’єктів, відображення сучасного стану досліджень у ділянці фольклору.

Ще у 1980–1981 роках вийшла друком низка праць співробітників Інституту фольклору, 
у яких систематизовано інформацію щодо видань фольклорних матеріалів з різних аспектів 
фольклористики 17.

Користуються великим попитом бібліографічні добірки, що періодично з’являються на 
сторінках часопису «Български фолклор» («Болгарський фольклор») 18.

Систематизація і каталогізація архівних даних
НЦНКН має досвід щодо накопичення, обробки, каталогізації та систематизації фольк-

лорних даних. Функціонує Каталог архівних фольклорних матеріалів: предметний, тематич-
ний, по селах, записувачах, інформаторах.

Цей каталог створено за класифікаційною схемою (КС), відповідно до основних сфер 
фольк лорної культури: обрядовість та святкування, усна народна творчість, пісенна творчість, 
музика, хореографія, міфологія. Наочно представлені основні розділи з рубриками та підрубри-
ками, підібраними за розгалуженою багаторівневою системою, що містить 23 головні категорії 
з багатьма підрівнями. Схема каталогу поєднує кілька принципів – відображення культури в її 
багатоманітності та системності, підкреслення унікальності кожного культурного факту, забез-
печення зручного доступу до використання архівних фондів. Кожний розділ, рубрика, підруб-
рика можуть продовжуватися та доповнюватися із надходженням нової інформації.

У процесі систематизації та каталогізації постійне накопичення емпіричного матеріалу 
вимагає оформлення та виокремлення нових самостійних структурних одиниць. Типовими 
є наступні приклади рубрик: «Курбани»* веде свій початок від розділу «Обредност» («Обря-
довість»), а рубрика «Фолклорни речеви форми» («Фольклорні мовленнєві форми») – від роз-
ділів «Проза» («Проза») і «Обредносей»; відокремлення самостійного розділу «Народна вяра 
и знание» («Народна віра та знання») від «Проза» відбулося після опрацювання розрізнених 
матеріалів, у яких містилася інформація, що не мала «жанрових» характеристик класичних 
прозових текстів (казки, анекдоти, легенди та ін.).

Кожне структурування або переструктурування КС має свою логіку й зумовлене син-
кретичним характером культури. Водночас воно досить умовне і могло б бути піддане кри-
тиці, ґрунтованій на тій або тій теоретичній парадигмі. Однак зрозуміло, що без певної схе-
ми каталогізація неможлива, її головною метою має бути швидке та якісне орієнтування у 

* Жертвоприношення [прим. перекладача].
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великому та різноманітному зводі фольклорних матеріалів. Це необхідний крок на шляху до 
сучасної комп’ютерної обробки емпіричних даних 19. 

Обробка та архівізація матеріалів
У Центрі регламентуються основні принципи та вимоги, пов’язані із збереженням, обробкою 

та доступом до архівної інформації. Починаючи з 1986 року, функціонує «Правилник за събиране, 
съхранение и ползване на архивните фолклорни материали» («Правила збирання, зберігання та 
використання архівних фольклорних матеріалів»), що періодично вдосконалюють та уточню-
ють 20. Тут подано докладні вказівки щодо документування в польових умовах, засобів обробки 
зібраних матеріалів, їхньої систематизації та оформлення як архівного документа. Зазначені у 
«Правилника...» вимоги не заважають роботі дослідників у різних сферах культури і перетворю-
ються на певну матрицю на шляху побудови моделі типологічного каталогу 21.

Надходження архівних матеріалів до НЦНКН залежить від характеру дослідницької діяль-
ності, цілей та завдань науково-дослідницьких проектів. Співробітники Інституту фольклору 
намагаються під час розробки проектів включати в робочу програму не лише виконання польо-
вих спостережень та забезпечення надходження до архіву польового матеріалу, але й операції 
щодо його дешифрування. До архіву надходить інформація про різноманітні фольклорні збір-
ники та фонди країни – дані про місцеперебування, шифри, обсяг та вид архівних матеріалів.

Матеріали польових спостережень обов’язково містять дані стосовно місця, часу, виду та кіль-
кості зібраних записів (аудіо, відео, фото, текстові документи тощо). Копія звіту про відрядження 
також додається до архівної справи. Всі матеріали записують на дискету або СD/DVD згідно з опи-
сом, в якому відбито шифри різних відділів (архів на паперовій основі, фоно, фото, відео).

Шифр є основним параметром, що реєструє архівний матеріал та, відповідно, фольк-
лорний об’єкт і типові колекції.

В архіві на паперовій основі окремим шифром позначається кожне дослідження (від-
рядження) окремого записувача, незалежно від того, у скількох поселеннях, з кількома ін-
форматорами та впродовж якого періоду провадилося конкретне дослідження. Якщо в одне 
і те ж поселення, але в інший період, дістануть відрядження ті ж самі інформатори, архівна 
справа матиме інший номер.

У фоноархіві, відеоархіві та фотоархіві окремий шифр видається для кожного окремого 
носія запису (аудіокасети, фотоплівки, відеокасети, фотофільми, СD/DVD тощо). Записувач 
передає для архівізації носії записів послідовно – за часом запису у кожному відрядженні (у 
деяких випадках, окрім особистих записів, інші, зроблені іншими записувачами).

Зміст матеріалу, відображений у шифрі, відбиває повний опис або частини опису в пев-
ній послідовності. За умови, що інтерв’ю з окремим інформатором не розподілене по різних 
касетах, текст у папці розшифровується немовби по різних касетах. У такому випадку зміст 
папки відповідає опису касет в їхній послідовності. Ця вимога є важливою у зв’язку з напра-
цюванням та функціонуванням майбутнього софтверного продукту.

Шифр архіву на паперовій основі містить: 1. Заголовну сторінку; 2. Звіт про польове 
дослідження, відрядження; 3. Зміст; 4. Розшифрований та оформлений матеріал згідно зі 
встановленими правилами; 5. Фоноописи; 6. Фотоописи; 7. Відеоописи.

Описи архівних матеріалів оформляють згідно зі встановленими зразками. Вони передають-
ся до відповідного відділу (фоно, фото, відео) та додаються до шифру архіву на паперовій основі.

У результаті підпорядкування, систематизації, встановлення зв’язку з попередніми ма-
теріалами, документи набувають самостійного значення наукового факту, незважаючи на 
те, яке завдання вирішував збирач у процесі пошуку. 
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Дигітальний архів «Българско фолклорно наследство» («Болгарська фольклорна 
спадщина»)

Пріоритетним завданням у діяльності Центру є створення електронного архіву, в якому бу-
дуть представлені у віртуальній формі значущі артефакти болгарського фольклору, що зберіга-
ються в архіві Інституту. Створення електронних копій колекційного і фондового багатства забез-
печить у майбутньому його репрезентацію в культурному європейському та світовому просторі. 
Прагнення до постійної модернізації наявної системи технічного обслуговування враховує необ-
хідність надійного та якісного збереження, обробки та використання фольклорних документів.

Наявність великого за обсягом різноманітного архівного масиву фольклорних матеріалів 
у НЦНКН спричинила необхідність проведення спеціалізованих досліджень у декількох напря-
мах, зокрема у багатошаровій структурі фольклорного архіву, у розробці сучасних методів і тех-
нологій збереження, систематизації, захисту та доступу до фольклорних даних; у запроваджен-
ні додаткових інформаційних джерел (описи, каталоги тощо), які б стосувалися представлених 
об’єктів. Все це має на меті оптимальне відображення специфіки наявних артефактів.

Специфікація й одночасна систематизація архівних фольклорних даних вимагає пере-
несення різних типів документів на електронні носії. З цією метою застосовані програми 
дигіталізації різних типів архівних одиниць – на папері, фоно-, відео і фотозразках. Розроб-
лено систему упорядкування різних типів електронних записів для носіїв з урахуванням її 
адекватності стосовно оригінального архіву та розробки софтвера. Довідки та вибірки відо-
бражають обсяги окремих рубрик у структурі архівного фонду та зв’язки між ними.

Аналіз методики залучення, систематизації та обробки емпіричної інформації в Архіві 
Інституту фольклору, що застосовується впродовж багатьох років, призвів до утворення на-
бору основних параметрів кодифікації, які описують складну структуру фольклорної спад-
щини. Ці параметри є базовими для побудови матриці описів фольклорних об’єктів для об-
робки та підбору типових колекцій Фонду БФ ІІ.

У процесі роботи підготовлено декілька варіантів описів інформаційного змісту елек-
тронного архіву з метою створення оптимальної моделі щодо уявлення про болгарську 
фольклорну спадщину. З погляду побудови архіву електронних об’єктів відбираються типо-
ві колекції з архівного фонду. Основною одиницею є фольклорний об’єкт, який обов’язково 
описується в таких параметрах: розділ та рубрика класифікаційної схеми, дата й місце запи-
су, інформатор і записувач. Головні принципи побудови представницького дигітального ар-
хіву такі: цілісність інформації з одночасним адекватним експонуванням специфічних рис, 
що притаманні різним сферам фольклорної спадщини й окремим фольклорним об’єктам. 
Вибір і обробка типових колекцій організовані згідно з основними рубриками КС архівних 
матеріалів Інституту фольклору. Стратегія побудови, використана при розробці інформа-
ційного змісту дигітального архіву БФ ІІ, спрямована на досягнення його ефективного та 
широкого використання у наукових дослідженнях, забезпечення просвітницьких програм, 
соціокультурних заходів, завдяки чому архів буде доступним і для масового користувача.

Дигітальний архів забезпечує повну відкритість, дозволяє користуватися новими матеріа-
лами та даними, уможливлює збереження мінімум 10 млн текстових документів, величезного 
обсягу аудіоматеріалів, відеозаписів та фотозображень. Тенденція кількісного розширення елек-
тронного архіву забезпечує відповідно і якісну подачу змісту архівного фонду, ефективне викорис-
тання як у межах науково-дослідної роботи, так і соціально-прикладних заходів. Створення елек-
тронного архіву документів, що зберігаються у Центрі, дає можливість побудови єдиної мережі 
колекцій та збірок, які дають цілісне уявлення про болгарську фольклорну культурну спадщину.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



243

Історіографія, архіви

***
Запропонована тема в узагальненому плані передбачає глибокий аналіз розвитку та 

досягнень болгарської фольклористики. На кожному етапі розвитку науки необхідно здій-
снювати переоцінку попередньої документації згідно з методикою і принципами збирання, 
систематизації, збереження та використання даних. 

У зв’язку з розробкою цілісної концепції фольклору як певного типу культури, «її безпо-
середнього вияву, культурної автентичності тієї або іншої людської спільноти» 22 виникає 
підвищена наукова зацікавленість до конкретних фольклорних явищ, які допомагають про-
никати у сутність соціокультурних процесів, встановлювати взаємодію та діалог між різни-
ми культурами. Зміна погляду дозволила болгарській фольклористиці поглибити розуміння 
фольклору на шляху соціального, етнологічного та антропологічного пізнання.

Розвиток фольклористичних досліджень визначає якість та широту охоплення емпірич-
них даних. У 80-х роках ХХ ст. відзначалося, що праця збирачів і дослідників фольклору все 
ще має на меті пізнати вчорашній день, давній стан культури, її реконструкцію 23. Останніми 
роками фольклористика розширила свої пізнавальні можливості, про що свідчать нові дослі-
дження сучасних соціокультурних явищ і процесів, характерних для трансформації культури. 
Результати у цьому напрямку знайшли відображення у різних науково-дослідних проектах 24.

Якщо в перші роки польові дослідження поповнювали архів переважно текстами казок, 
пісень, описами обрядів, то останнім часом в архівній документації домінують візуальна 
документація і розшифровані інтерв’ю, особисто отримані дослідником від інформатора. 
Особисті розповіді, записані у польових умовах, поступово вибудовують основний масив 
емпіричної інформації, що є результатом нових дослідницьких акцентів і підходів. Розши-
рюється спектр досліджуваних артефактів. Польові спостереження дедалі більше збагачу-
ють архівні фонди записами, що залучаються та пояснюються завдяки методам візуальної 
антропології. Людина і спільноти як суб’єкт та об’єкт культури перетворюються на органі-
зуючий центр наукового вивчення. Водночас архівна документація, що зберігається в Інсти-
туті фольклору, представляє дедалі більше фактів фольклорної культури в їхній системній 
цілісності та багатоманітності як соціокультурних потреб та діяльності людини.

Примітки
1 Будь-яке польове дослідження у фольклористиці має свої особливості в плані теорії. У межах за-

гального контексту емпіричних досліджень соціальної дійсності польова фольклористика відображає 
таке явище, як реальність у її конкретних просторових і часових вимірах, зберігає інформацію щодо 
неповторності тих або інших явищ (Живков, 1989, с. 17–18).

2 Загальні висновки за результатами колективних досліджень уміщено в доповідях наукових конференцій 
та надруковано в серії «Регионални проучвания на българския фолклор» («Регіональні дослідження болгар-
ського фольклору»). Досить велика частина з них уміщена в інших збірках та дослідницьких публікаціях.

3 Національну програму підготував професор, доктор мистецтвознавства Т. Живков (1985), який 
ще 1967 року у своїй доповіді звернув особливу увагу на наукову документацію, систематизацію та збе-
реження архіву фольклорних матеріалів (Живков, 1967). Ці розробки залишаються неопублікованими, 
копія зберігається в архіві Інституту фольклору (Матеева, 2007). 

4 Рішення Президії БАН від 24.03.1989 року.
5 Рішення членів правління БАН від 28.02.2007 року.
6 Див.: Болгарія: жива людська скарбниця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasures.eubсc.
7 У червні 2007 року (м. Арбанасі, Болгарія) проведено семінар з представниками Південно-Схід-

ної Європи, на якому болгарський досвід дістав високу оцінку.
8 Конвенцію прийнято ЮНЕСКО у Парижі 17.10.2003 року (Сантова, 2004).
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9 Керівник проекту – професор, доктор мистецтвознавства М. Сантова.
10 Проектом керує старший науковий співробітник В. Матеєва. Праця становить частину вели-

кого проекту. Його виконують колектив Інституту математики та інформатики БАН і Великотирнов-
ський університет під керівництвом старшого наукового співробітника, доктора Г. Богданової (див.: 
Bogdanova, Pavlov, Todorov, Mateeva, 2006; Матеева, 2006). 

11 Про це йдеться в дослідженні М. Любенової (Любенова, 2006).
12 Знайдено та надруковано матеріали М. Арнаудова (Пенчев, Анчев, 1999; Матеева, Панайотов, 

2006). Особливим внеском є видання фольклорної спадщини М. Цепенкова в декількох томах.
13 У фонді зберігаються записи студентських експедицій, що були здійснені членами гуртка «Проф. 

Иван Шишманов» («Професор І. Шишманов») при Софійському університеті «Св. Климент Охрид-
ський» під керівництвом професора, доктора мистецтвознавства Т. Живкова.

14 У фонді зберігаються відомості щодо інших архівних збірників (див., наприклад: Матеева, Па-
найотов, 2006).

15 Останнім часом архів дедалі частіше збагачується матеріалами, пов’язаними з діяльністю читалень, 
які відіграють важливу роль у збереженні нематеріальної культурної спадщини (див.: Сантова, Ненова, 2006).

16 Про це мовиться в різних працях (Матеева, Делчева, 2005; 2006; Рашкова, 2005; Ганева-Райчева, 
Бокова, 1997).

17 Ідеться про статті Б. Александрової (Александрова, 1980), Д. Добревої (Добрева, 1981), М. Сан-
тової (Сантова, 1981).

18 Цінним внеском є багаторічна праця старшого наукового співробітника, доктора С. Петкової. 
Спеціально присвячена часописові «Български фолклор» («Болгарський фольклор») дипломна робота, 
яку захистив завідувач інститутської бібліотеки М. Желев (Желев, 2007). У часопису друкується до-
кладна бібліографія праць учених з галузі фольклористики [див., наприклад, підготовлену В. Матеє-
вою бібліографію праць Т. Живкова в журнал «Български фолклор» (2001, № 2–3, с. 9–19)]. Рубрика 
«Из фолклорния архив» («З фольклорного архіву») ознайомлює читачів із цікавими, підібраними у 
систематизованому вигляді архівними матеріалами НЦНКН при Інституті фольклору. 

19 Матеева В., Станоева И. Класификационна схема на типологичния каталог в Института за 
фолклор // Български фолклор. – 2001.

20 Див.: Анчев, Пенчев, 1988. Останній удосконалений варіант «Правилника...», що був обговорений та 
прийнятий загальними зборами співробітників Інституту фольклору, зберігається в документації НЦНКН. 

21 Матеева В., Станоева И. Класификационна схема на типологичния каталог в Института за 
фолклор // Български фолклор. – 2001. 

22 Живков Т. Ив. За теренната фолклористика и нейното развитие // От Тимок до Искър. Изслед-
вания и материали. Регионални проучвания на българския фолклор. – София, 1989. – Т. 1. – С. 16–17.

23 Живков Т. Ив. За теренната фолклористика и нейното развитие // От Тимок до Искър. Изслед-
вания и материали. Регионални проучвания на българския фолклор. – София, 1989. – Т. 1.

24 «Документиране и съхранение на съвременни форми на фольклоризъм» («Документування 
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КАТЯ МИХАЙЛОВА

ПРО	САКРАЛЬНІСТЬ	ЖЕБРАКА	І	ЖЕБРАКА-СПІВЦЯ	У	
ФОЛЬКЛОРНІЙ	КУЛЬТУРІ	СЛОВ’ЯН

В увода на статията авторката посочва главните черти, характерни за сакралното като категория. 
В първата част на статията са разгледани основните елементи в семантичната характеристика на обик-
новения просяк, които показват неговата  сакралност: възприемането му като предрешено божество, 
странстващо сред хората; връзката му с култа към мъртвите; силата на молитвата му; бедността му; мо-
билността му. За изясняване на сакралността на просяка се посочва и отношението към него на основни-
те социални слоеве – духовенството, светската власт, простолюдието и техните институции в отделните 
славянски страни. Във втората част на статията авторката анализира тези черти в семантичната харак-
теристика на странстващия просяк-певец, които определят неговата повишена сакралност в сравнение 
с обикновения просяк: слепотата му; специфичното облекло и атрибутите му; струнния му музикален 
инструмент; репертоарът му от религиозно-легендарни песни и тяхната мелодия; мястото и времето на 
изпълнение на религиозния му репертоар; функцията му във важните за патриархалната селска общност 
обреди на прехода като кръщаване на новородено, сватба, погребение, помен главно у западните и из-
точните славяни.

The principle characteristics of the category of the sacred are outlined in the introductory remarks. In the first 
part of the article the author discusses the sacred features of the ordinary beggar: his image as a disguised deity; 
his connection with the cult of the dead; the special power of his prayers; his poverty; how he is characterized as a 
wanderer. The attitudes of the clergy, the mundane authorities, the common people and the respective institutions 
towards the beggar in the different Slavic countries are traced. In the second part of the article, the author analyses 
the semantic characteristics of the vagrant singer-beggar, which in their total determine his higher sacred status in 
comparison to the ordinary beggar: his blindness; specific dress and attributes; his stringed musical instrument; the 
content and the melody of his religious-legendary songs; the place and time of performing his religious repertoire; 
his function among the Western and Eastern Slavs in significant for the patriarchal village community rites of 
passage, such as the christening of a new-born baby, wedding, funeral and commemoration.

Сакральність є найістотнішим елементом сутності кожної релігії. Водночас вона най-
важча під час визначення її якості. Ряд дослідників релігії намагалися з різних позицій по-
дати цілісну характеристику сакрального. Незалежно від підходів у дослідженнях релігії фі-
лософів, антропологів, етнологів чи соціологів, у їхніх працях назваються основні ознаки 
сакрального як категорії.

До головних рис сакрального належать «надлюдскість» і «надприродність», тобто його 
трансцендентна природа. З цією природою пов’язані його характеристики як незвичного і ви-
няткового. Сакральне – це щось невідоме, непізнане, чуже, якісно відмінне, чи, за дефініцією ві-
домого німецького філософа релігії Рудольфа Отто, «щось зовсім інакше (ganz andere) від того, 
що оточує нас» 1. Водночас сакральне важко визначити, бо воно недоступне, непізнане людським 
розумом, таємниче. Ці його якості походять від непізнаності і таємничості самого Бога.

Другою ознакою сакрального є амбівалентність, яка викликає одночасно і пошану, і страх, 
про що маємо чимало прикладів з Біблії. «Господа Саваофа – його свято шануйте, і Він хай буде 
вашим страхом, Він вашим трепетом!» – сказано у старозавітній «Книзі пророка Ісаї» (Іс. 8:13). 
А це характерна особливість кожного культу в кожній релігії. Латинське «sacer, sacra, sacrum» має 
два значення: 1) присвячений Богові, свячений, святий; 2) присвячений підземним богам, про-
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клятий; переносно – ганебний, огидний 2. Старогрецьке «άγιоς» означає одночасно: 1) святий, свя-
щенний, благочестивий, чистий; 2) проклятий, огидний, жалюгідний, мерзотний 3. Подібна амбі-
валентність сакрального характерна і для релігії семітських народів, наприклад, єгиптян та ін. 4

До характеристики сакрального включаються раціональний та ірраціональний елемен-
ти. Сакральне є «унікальний стан розуму» і водночас не «щось таке, чого людина може на-
вчитися, а щось, яке єдине, може зворушити і надихнути, як усе, що походить «від духа» 5. 

Ірраціональний елемент дуже істотна частина сакрального; він пов’язаний з особливим по-
чуттям, яке не можна осягнути розумом, з чудом, тобто тим почуттям, яке Р. Отто вдало 
назвав терміном «mysterium tremendum» 6.

Як категорія «сакральне» має два аспекти. З одного боку, воно властиве тільки релі-
гії, або, інакше кажучи, сакральність є релігійною цінністю, відмінною від моральних цін-
ностей людини. Це релігійна ціннісна категорія, чиста, абсолютна якість, безвідносна до 
конкретного історичного часу чи місця. З другого боку, сакральності властивий і етичний 
характер, що має моральну цінність. Ця остання характеристика є вторинною, надбаною 
пізніше в часі, і, незалежно від абсолютизації, з погляду ряду дослідників християнства, не 
єдина і основна ознака сакральності як категорії.

Сакральність властива взагалі й за природою лише Богові. Але може проявлятися і в 
конкретних осіб, у діях, предметах, місці, часі. Різні явища іманентної дійсності можуть че-
рез святу силу, джерелом якої є Бог, ставати не «світськими», «мирськими» (profanum), а 
«святими» (sacrum). Однак сакральність таких явищ ніяк не можна порівнювати із сакраль-
ністю Бога. Вона проявляється у певні моменти, за певних обставин і деякими своїми еле-
ментами завжди пов’язана з Богом, з Творцем і релігією.

***
Мета цієї статті – підкреслити елементи семантичної характеристики жебрака як важ-

ливого персонажа фольклорної культури слов’ян, що вказують на його зв’язки з Богом, тоб-
то сакральне в його характеристиці. При помітній сакральності жебрака у фольклорі слід 
мати на увазі дві сторони: зовнішню – сприйняття його іншими соціальними верствами і 
внутрішню, тобто погляд на жебрака як представника специфічної соціальної спільноти.

Одна з основних ознак сакральності жебрака у фольклорних текстах – його зв’язок з 
іншим, незнаним і чужим світом і сприймання його найчастіше як переодягнене божество, 
що мандрує серед людей.

У болгарському героїчному епосі юнак, який завжди наділений рисами якоїсь міфічної 
істоти чи божества, часто має вигляд жебрака. Це робить його недоторканним під час довгих, 
сповнених небезпек подорожей, щоб повернути кохану чи викрадену наречену 7. Переодягне-
ний жебраком, він очікує супротивника на перехресті чи біля джерел і перемагає його 8.

У російському билинному епосі богатирі Ілля Муромець, Михайло Потик теж перевдя-
гаються у «калік перехожих», мандруючи світами. В уяві народного творця «каліки перехо-
жі» у билинах пов’язані з божественним началом, що дивовижним чином дає здоров’я Іллі 
Муромцю і дарує йому богатирську силу 9.

У юнацькому епосі жебрак переодягається не лише в міфічного героя, але й у Господа, 
щоб з’явитися перед Кралі Марко і покарати його за гордощі – відняти в нього силу 10.

У слов’янській традиції (як і в традиціях інших народів) найбільш поширене уявлення, 
закріплене християнством, про жебрака як Господа Бога чи Ісуса Христа, який ходить по 
землі, перевіряючи доброчинність людей. Жебрачка теж сприймається як персоніфікація 
Пресвятої Богородиці чи іншої популярної святої. Віруючий патріархальний селянин прагне 
пошанувати бідного мандрівника, тому що боїться Божої кари.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



248

Болгарська етнологія

Уявлення про святість жебрака і неодмінну кару у випадку невшанування чи нагороду у 
випадку виявлення гостинності реалізується в багатьох казкових сюжетах. У них нагорода 
чи відплата здійснюється Богом через чудо: хліб із багна для господаря, який пригостив жеб-

рака, перетворюється на пшеничний, цибуля стає печеною куркою (КБП *750F); вуглини пе-
ретворюються на золото (СУС 751В*); бідняк знаходить скарб (РВL 750D) або хліб у печі того, 
хто відмовив у гостинності жебракові, кам’яніє (СУС 751; РВL 751А)); ковбаси на сковорідці 
перетворюються на змій (СУС 751); дім провалюється чи згорає (СУС 750*, 751В*); господар 
перетворюється на дятла, коня чи іншу тварину (РВL 751А; СУС 750В**) тощо.

Другою ознакою в семантичній характеристиці жебрака, яка свідчить про його са-
кральність, є зв’язок з культом мертвих. Це виявляється в особливій пошані до нього під 
час поминальних обрядів, коли жебрака обдаровували спеціально приготовленим хлібом 
чи іншою обрядовою стравою, які були своєрідним принесенням жертви душам предків. 
Хліб у даному разі виконував роль речового послання у світ мертвих, і найбільш прийнят-
ним посередником для такого послання вважався жебрак.

Ряд обрядових практик, що стосуються жебрака, відображають нашарування язичницьких 
і християнських уявлень. У християнській свідомості уявлення про зв’язок жебрака зі світом 
предків замінюється вірою в його зв’язок з Богом, повелителем і живих, і мертвих. Основна 
мета ряду практик є прохання чи подяка Богові або конкретному святому. Від дотримання  
такого звичаю в певні дні церковного календаря, на думку патріархального селянина, значною 
мірою залежав успіх його трудової діяльності чи щастя в особистому житті. Так, наприклад, у 
Росії на весняного Богослова (8 травня, на Івана Богослова) пекли пироги, які роздавали жебра-
кам, щоб, починаючи з цього дня,  сходили літні посіви 11. У Білорусі так звані «нищие старці» 
запрошувалися «ў беседу на Микольщину», тобто на частування, яке влаштовувалося навесні та 
восени на честь святого Миколая як подяка за добрий урожай чи за милість святого і молитву за 
майбутній урожай. Жебраки під час трапези сиділи на почесному місці. На їхні молитви в цей 
день селянин покладав великі надії 12. У Болгарії існує подібне вірування: «Якщо хочеш, щоб 
доб ре родило на баштані, на городі, яблука, виноград … з найкращого місця збереш перше і 
чесно його віддаєш якомусь жебракові…. В ім’я Боже перше віддаєш … пізніше сам їстимеш» 13.

Названі вище обрядові практики пов’язані з віруванням, що молитва жебрака більш 
результативна і швидше досягне Бога, бо жебрак, як Божа людина, стоїть до нього ближ-
че. Більше того: за уявленням патріархального селянина, молитвам жебрака Господь надає 
перевагу. Така роль молитви жебрака добре охарактеризована у виконанні російських «ни-
щих» старцев – «Стих заздравный»:

А мы нищая братья,
Мы убогие люди,
Должны Бога молити,
У Христа милости просити
За поящих, за кормящих.
Кто нас поит и кормит,
Обувает, одевает,
Христу славу отсылает 14.

У деяких слов’янських країнах жебраки знали молитви при різних нагодах – для про-
щення гріхів, для лікування тілесних недуг, проти зурочення та ін. 15 Основна роль, яку се-
ляни відводили жебракові, – це помолитися Богу за поминання покійників і спасіння їхніх 
душ. Ставлення польського селянина до жебрака найкраще охарактеризував Ст. Чарнов-
ськи: «При великій молитві до Бога селянин давав гроші священику за службу, а при мен-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



249

Світ болгарського фольклору

ших побажаннях давав кілька копійок жебракові, щоб той передав Богові його прохання. 
Покладаючи в такий спосіб свої справи на тих, хто краще від нього знає дорогу до Бога, він 
спокійний за себе» 16. У цьому сенсі функція жебрака у вертикальному напрямі – бути медіа-
тором між небесним і земним світом, між Богом і людиною.

Головним елементом у характеристиці жебрака, пов’язаним з його сакральністю, є бід-
ність. Бідність у християнській релігії представлена як категорія моральна, доброчинність, 
з якою легше дістатися до Небесного Царства.

Для з’ясування сакральності бідняка необхідно спинитися і на ставленні до нього основ-
них соціальних верств – духовенства, світської влади і простих людей, а також  відповід-
них установ у різних слов’янських країнах. Дані взято з монастирських правил, з уставів та 
уставних грамот митрополитів і єпископів, царських грамот, законодавчих збірників, по-
даткових реєстрів та інших подібних історичних документів, які містять відомості про пра-
вові, адміністративні й фінансові обов’язки вищої церковної та світської влади. Ставлення 
простих людей до жебрака засвідчують фольклорні тексти.

Головним покровителем жебраків була християнська церква. Вони вважалися «створеними 
Богом церковними людьми, яких може судити митрополит або єпископ як за їхні промови так і 
за громадські справи» 17. Як у давнину жебраки мали привілей займати місця перед святилища-
ми, так і в християнському храмі для них було відведене місце перед входом до святої площини. 
Вони зазвичай займали притвор у церкві, подібно до бідняків старозавітної епохи, які населяли 
храм Господній, збудований царем Соломоном (3 Цар. 6). Там для них були влаштовані трапе-
зарії – архітектура церков у Росії (особливо на Півночі) до ХVІІ ст. відповідала цій практиці 18. 

У Словаччині в деяких областях узвичаєне місце для жебраків було при дзвіниці церкви 19. В ін-
ших районах вони мали в церкві свою лавку, так звану «жебрацьку лавицю» 20. У східних і захід-
них слов’ян на жебраків як «церковних людей» покладалися деякі обов’язки, зокрема прибиран-
ня храму, запалювання кадил, подзвін та ін. У південних слов’ян жебраки найменше пов’язані з 
церковними установами, хоча їхня діяльність вузько пов’язана з християнською вірою. 

Жебраки завжди знаходили прихисток у монастирях, які за доби Середньовіччя були 
невіддільним елементом феодального суспільства як у Західній, так і Східній Європі. У ряді 
монастирів пожертви бідним вважалися головним правилом священнослужителів 21. На 
пізніших історичних етапах у слов’янських країнах простежуються деякі відмінності. Із 
втратою політичної незалежності балканських слов’ян, а отже, самостійності болгарських 
і сербських церковних установ, ця середньовічна практика була припинена. У східних і за-
хідних слов’ян традиція тривала – при монастирях створювалися спеціальні притулки для 
бідних, сиріт та інших соціально незахищених прошарків, які цілковито утримувалися цер-
ковними установами під опікою єпископа і митрополита. У старій Росії такі притулки нази-
валися «богадельнями» (від «Бога дьля» – від любові до Бога), а тих, хто жив у них, назива-
ли «людьми церковними, богадельними» 22. Самі духовні особи чи їхні братства, крім того, 
часто ставали ктиторами притулків для бідних, які в українців і західних слов’ян називалися 
«шпиталями», у поляків «szpitały» (від лат. «hospitale» – назва, яка тепер набула іншого зна-
чення, а в минулому вживалася тільки як притулок для бідних). 

Крім духовенства, опікувалася бідняками і світська влада. Високопоставлені світські особи 
щедро дарували бідним ще за свого життя або заповідали великі суми для обладнання чи підтри-
мання притулків. У грамотах болгарських царів, виданих упродовж 1230–1369 років, зазначено, 
що царі заповідали саме майно і скарби монастирям і церквам з приміткою, що, відповідно до 
християнської ідеології, вони послужать захистком для бідних і тих, хто не має майна23. У дарчій 
книзі монастиря Ртачка Богородиця в середньовічній Сербії зафіксовано такий заповіт короля 
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Милутина від 1319 року 24. Польський король Зиґмунд ІІ Август у 1565 році подарував гроші для 
створення притулку для бідних при православній церкві Святої Богородиці в м. Гродно 25. 

Жебраки (як святі люди) були бажаними і почесними гостями при царському дворі як у 
православних, так і слов’ян-католиків. Найбільше відомостей маємо про двір російських ца-
рів. Банкети князя Володимира (ХІ ст.) не проходили без участі так званих «нищих братьев», 
яким роздавали щедру милостиню. При дворі Олексія Михайловича (1645–1676) навіть по-
стійно проживали так звані «верховые нищие», які й були богомольцями. Вони мешкали в 
окремому спеціальному приміщенні палацу біля царських покоїв на повному утриманні і ко-
ристувалися покровительством царя. Про особливу пошану до цих «Божих людей» свідчить 
факт, що цар особисто бував присутній на їхніх похоронах, які проходили як урочиста цере-
монія. Цар Олексій Михайлович щороку перед Різдвом Христовим відвідував усі «богодільні» 
в Москві і обдаровував бідних 27. Як відомо з усних переказів, обдаровування бідних і жебраків 
практикували й інші царі, що навіть стало культурним стереотипом царя-батюшки, покрови-
теля бідняків. Серед царів Московських була популярна й інша практика (відома також і при 
Київському дворі), що демонструвала пошану до бідних. Один раз на рік (звичайно у Великий 
четвер) цар умивав перед палацом ноги дванадцяти жебракам. Ця візантійсько-православна 
традиція, що походила з Константинополя, де імператор здійснював таку церемонію 28, була 
пов’язана з віруванням про божественне походження царської влади – правитель тут імітував 
Ісуса Христа, який умивав ноги бідним мандрівникам, його учням (Йоанн 13:4–16).

Подібна практика була відома і в західноєвропейському середньовічному суспільстві. На-
приклад, у житії шотландської королеви Маргарити (кінець ХІ ст.) зазначено, що на великі 
свята вона мила ноги шести жебракам, годувала дев’ять сиріт і сама обслуговувала в королів-
ських покоях триста бідняків 29. Серед слов’ян-католиків замість короля чи іншого представ-
ника вищої світської влади ця церемонія покладалася на вище духовенство. У Польщі в XV і 
XVI ст. (у деяких регіонах до кінця ХІХ ст.) у Великий четвер єпископ мив ноги дванадцятьом 
обраним жебракам, після чого їх щедро обдаровував. Декілька разів на рік як єпископи, так і 
світські можновладці влаштовували великі банкети на честь жебраків 30.

З особливою повагою ставилися до них і прості люди. «Бідний» як категорія у фольк-
лорі має значення «святий» з додатковою моральною характеристикою «добрий, скромний, 
працелюбний». У фольклорних текстах слов’ян сакральність бідного проявляється у спеці-
альному захисті і безпосередній чудодійній допомозі Бога: в казкових сюжетах він знахо-
дить уві сні або наяву скарб (КБП *1645; РВL 1645); у баладних сюжетах бідняк викопує 
скарб 31; в інших пісенних варіантах викопує чудотворну ікону, яка його захищає 32. Господь 
благословляє одного його за те, що він працює у свято, тоді як усіх інших карає за це як за 
тяжкий гріх (КБП *827А). Праця у свято, якщо вона для бідних, вважалася «святою», і селя-
нин не боявся Божої кари за неї.

Характеристика жебрака як мандрівника також містить елементи, що свідчать про його 
сакральність, адже подорожує він найчастіше до святих місць (церков і монастирів). У се-
редньовічному суспільстві, яке мало високий ступінь знаковості, що значною мірою прита-
манно і для закритої сільської общини, подорож означала не просто фізичне переміщення у 
просторі, а мала строго визначений смисл і символіку. Оскільки християнська релігія посі-
дала основне місце в житті всіх станів феодального суспільства, довгі мандри сприймалися 
як спосіб звільнення святої людини, пілігримство, як духовний шлях до Бога, імітація подо-
рожей Ісуса Христа. Подібні мандри для середньовічної людини символізували віддалення 
від нечистого, грішного, і наближення до чистого, праведного.

Мандри жебрака у західних слов’ян вважалися найчастіше реальною подорожжю до 
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святих місць (церков, монастирів, Гробу Господнього), тоді як у східних слов’ян, а особливо 
південних, – це була подорож від профанного до сакрального, від щоденного до духовного, 
тобто подорож до моральної досконалості. Серед болгар популярне прислів’я: «Хто робить 
добро, не мусить іти до Гробу Гоподнього» (КБП 756Е*). Мандри «калік перехожих» у росій-
ському билинному епосі, незалежно від згадки святих місць, представлені як моральний 
подвиг, а вони самі як духовні богатирі.

***
Основні функції жебрака як персонажа у фольклорній культурі слов’ян збережені й зба-

гачені в образі жебрака-співця. Він їх втілює за допомогою свого репертуару, який надає 
йому як явищу іншого вигляду. Незважаючи на деякі незначні етнічні відмінності, це яви-
ще – спільне для всіх слов’ян і було характерне переважно в середньовіччі і ранньому відро-
дженні, і навіть до 40-х років ХХ ст.: «калики перехожие» та їхні пізніші спадкоємці «нищие 
старцы» у росіян; «лірники», «кобзарі» і «бандуристи» в українців; «старці» або «дзяди» в 
білорусів; «dziady» в поляків; «džadi-žobráci» у словаків; «слепи гуслари» у сербів і хорватів; 
«слепи гъдулари» в болгар; «питачи» в македонців тощо.

Жебрак-співець, крім того, має деякі риси семантичної характеристики, які визнача-
ють його вищу, порівняно зі звичайним жебраком, сакральність. Відмінною рисою його є 
передусім сліпота.

Сліпці були прирівняні до мертвих (Іс. 59:10), але їхня смерть трактувалася як смерть 
земних справ, незнання цього світу і знання про той світ, знання надприродного й боже-
ственного. Таке трактування пов’язане зі сприйманням сліпоти як знака небесно-сонячної 
природи 33. У міфології деяких народів існує міф про сліпоту сонця в давнину 34. Сліпі боги 
відомі в міфології Ісландії, Індії, Китаю (Mot. Ind. A 128.1). Грецький бог багатства Плутос 
також сліпий (Mot. Ind. N 112.2.1).

У християнському трактуванні сліпий є «Божою людиною»; його образ «світить як сон-
це» 35. Одночасно в офіційних християнських книгах ще від створення християнства пропо-
відувалося милосердя до сліпих і до чудодійного їх зцілення (Мат. 9:27–30). Турбота про слі-
пих була одним із завдань християнської общини перших віків і церква стала їх захисником.

У побуті на святість сліпих дивилися крізь призму щоденної праці в землеробській общи-
ні – селянин вірив, що коли в неділю сліпих, як і бідних, Бог не карав, отже, працювати не гріх. 
У деяких селах Південно-Західної Болгарії в неділю після служби в церкві йшли на ниву жати, 
а зібране в цей день віддавали сліпим, які ходили по хатах, співали і збирали милостиню 36.

Сакральність сліпих пов’язана з пророцтвом, знанням і мудрістю. Відомий міф про Те-
резія з Фіви, засудженого Герою на вічну сліпоту, якому Зевс подарував уміння передбачати 
майбутнє (Hom. Od. XI, 90–151; Ovid. Met. III 332–340). Вірування в пророцтво сліпих від 
народження відображені як в офіційних християнських книгах, так і в деяких фольклор-
них текстах слов’ян. У російському духовному вірші «Алексей Божий человек», наприклад, 
ідеться: «Слепым Господь давал прозрение» 37. Сліпим на заміну «скритого явного» давалося 
«відкрите таємне» 38. Вірили, що вони наділені надзвичайними здібностями. Про одну з ман-
друючих сліпих співачок Райну Зареву із с. Добрсько-Разложсько, яка обходила на початку 
ХХ ст. села в Південно-Західній Болгарії, селяни казали : «Дав їй Господь не мати очей, зате 
розуміє вона все, знає багато чого!» 39. За віруванням патріархального селянина, знання про 
нинішнє і майбутнє походять насамперед з того світу. Сліпий виконує медіаторську функ-
цію для отримання таких знань. У казковій прозі слов’ян поширений сюжет про осліпленого 
мандрівника, який завдяки сліпоті  довідується про цінні таємниці від духів, тварин та пта-
хів (КБП 613; СУС 613; PBL 613 ІІ).
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Сліпота пов’язана і з музикою, якій приписується божественне походження. Як і кожна інша 
недуга, сліпота є ознакою чужого хтонічного світу, і тому в деяких фольклорних текстах може 
мати – хоча й рідко – негативний знак. Пов’язана з музикою сліпота, однак, зав жди набуває по-
зитивної характеристики і яскраво вираженого сакрального характеру. Це, зокрема, відображе-
но в міфі про старогрецького Демодока, якому муза відняла світло очей, але подарувала талант 
співака (Ном. Od. VIII: 63–64). І в давнину, і в нові часи епічний спів пов’язували зі сліпотою 40. 

На сліпого епічного співця дивилися як на вищого посередника між світом богів і світом людей 
насамперед тому, що він мав здатність впадати в екстаз, подібно до жерця-шамана переносити-
ся в інший світ, або Бог уселявся в нього і навіював, які «знамениті справи оспівувати» (Hom. Od 
VIII: 73) 41. У ґрунтовному дослідженні «Мандруючий музикант у Європейському середньовіччі» 
Вальтер Залмен називає ряд країн (не тільки в Європі), де інституція жебрацького співу була 
одним з основних джерел заробітку мандрівних співців, а існували цілі області, де музичним 
ремеслом займалися виключно сліпці. Сліпота ставала «закликом до співацьких занять» 42.

На думку слов’ян, сліпота від народження теж була пов’язана зі співом для заробітку. 
У кінці ХІХ ст. в Україні, коли народжувалася сліпа дитина, батьки віддавали її сліпим лір-
никам за певну плату 43. У свідомості фольклорних носіїв і самого сліпого жебрацький спів 
ставав єдино можливим ремеслом. У літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. є відомості про 
осліплення дітей у східних і південних слов’ян з метою навчання ремеслу жебрацького спі-
ву. На початку ХІХ ст. у Болгарії були випадки, коли бідна мати осліплювала одного зі своїх 
дітей, щоб продати жебракам і в такий спосіб прогодувати решту родини 44. Серед гуцулів 
Галичини професія жебрака-співця була особливим видом родового заняття, яке передава-
лося з покоління в покоління, тому слід було осліпити найстаршого сина 45. Це пов’язували з 
уявленнями про сліпого жебрака як наділену спеціальною місією Божу людину.

Щоб з’ясувати сакральність сліпого співця, варто на нього поглянути і зсередини, тобто 
з позиції самого співця.

Сам жебрак-співець бачив себе свого роду «служителем» Богові, а підкреслював цю 
свою функцію одягом та атрибутами. В одежі його – особливо у західних слов’ян – був 
обов’язковим довгий плащ і прив’язані до пояса чотки. Подекуди в Росії у ХІХ ст. професійні 
«нищие певцы» навіть носили підрясники та іншу церковну одіж, яку часто одержували, 
перебуваючи у монастирях 46. Крім того, зовнішній вигляд більшості мандрівних сліпих же-
браків вирізнявся тим, що вони мали довгу бороду і довге волосся. Батіг, щоб відганяти псів, 
палиця, хрест на шиї – атрибути, які трапляються найчастіше.

Окремі атрибути жебраків-співців мають певне семантичне навантаження. Палиця на-
гадувала подібний незмінний атрибут Господа – «золоту патерику». Поширене вірування що 
сам Господь Бог дав сліпим при народженні патерицю замість очей. На батіг дивилися, як на 
спосіб відганяти демонічні сили. Довге волосся асоціювалося з духовною силою і мудрістю. 
Відоме й вірування, що у волоссі криються надприродні сили. Українські кобзарі і особливо 
їхній старійшина, так званий «пан майстер», відпускали довге біле волосся до плечей по-
дібно до священиків, підкреслюючи цим свій зв’язок із сакральним і деякі свої функції як 
«служителів» Бога 47. Довга борода також є знаком сакральності – у канонах для художників, 
наприклад, вона названа неодмінним атрибутом для зображення святих 48. В Україні навіть 
наймолодший лірник відпускав бороду, щоб мати право називатися «дідом» 49.

У Словаччині ознаками сакральності сліпого жебрака-співця було носіння ікони Бого-
родиці з м. Левоча (найпопулярнішої ікони в словацьких землях) і спів релігійних пісень на 
її честь 50. У деяких районах Польщі в середині ХІХ ст. мандрівні жебраки-співці «dziady» пе-
ресувалися в критих хурах. Поява такої хури (візка) по дорозі до сільської церкви була зна-
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ком церковного свята. Хури називалися «сімейними», бо в них зазвичай перебували також 
його дружина й діти. У святковий день обабіч дороги утворювалися колони хур жебраків. 
У них були викладені хрестики й ікони у формі медальйонів, а власник під час церковної 
служби сидів у хурі і співав релігійно-легендарні пісні 51.

Сакральність співця-жебрака засвідчував і його репертуар, що складався з релігійно- 
легендарних пісень про Бога і святих, про мучеників за Христову віру, про багатого й бід-
ного Лазаря, про Страшний суд і долю праведників та грішних на тому світі, про мило-
сердя Богородиці і її чудотворні ікони тощо 52. Без їх знання співець не міг займатися 
своїм ремеслом, адже вони підтверджували його професіоналізм. Релігійно-легендарний 
епос і молитви були обов’язковими під час навчання сліпих жебраків-співців. На цьому на-
голошується майже в усіх матеріалах про мандрівних професіональних епічних співців 
у слов’ян, адже, крім них, релігійно-легендарних пісень інші народні співці зазвичай не  
виконували. Тому цей тип пісень мав спеціальні назви: у болгарів – «просечки», «божии» або 
«молебни» пісні (на відміну від інших означених загальною назвою «народни»); у сербів – 
«преткуħнице» або «клањалице»; у поляків – «dziadowskie»; у словаків – «pitačky» (від «pýtať» – 
просити); в українців пісня-молитва, яку жебрак виконував першою, називалася «жебранка» 
(від «жебрати» – просити) або «запрос», «заплачка», «запросницький жаль», «причит» тощо.

Музичний інструмент сліпих жебраків також не випадковий, він завжди струнний – 
гусла і подібні до них гъдулка, кобза, ліра чи бандура. Цей факт – не тільки питання націо-
нальної традиції, а має сурово визначене семантичне навантаження, яке також свідчить 
про значну сакральність жебрака-співця. Струнний інструмент, з одного боку, притаман-
ний як «високому» світському епічному співу мандрівних співців-трубадурів і мінезингерів 
у середньовіччі, так і народному епічному співцеві, який виконував героїчні епічні пісні. 
З другого боку, він пов’язаний з культовим співом. Від глибокої давнини гусла завжди асоці-
ювалися з образом біблійного царя Давида, що виконував псалми і співи на честь Господа. 
Співець псалмів у супроводі гусел може прогнати злого духа від людини і заспокоїти її душу 
(1 Цар. 16:14–23). У християнській літературі гусла пов’язуються з молитвами до святих 
(Откр. 5:8). Крім того, ряд авторів, що пояснюють християнські символи, вважають ліру 
символом церковного богослужіння, хвалебних пісень на честь Бога або взагалі Слова Бо-
жого і християнської віри. У свідомості фольклорних носіїв гусла також мають божественне 
походження. У сербській епічній пісні, яку виконували сліпі гуслярі, наприклад, говориться:

Заповеди Господ Бог
двема-трима анђелом:
«О, ви моји анђели,
три небеске војводе,
сиђ’те с неба на земљу,
садељајте гуслице
од сувога јавора,
па пођите по свету,
као пчела по цвету,
од Божијег прозора,
од сунчевог истока,
те кушајте све вере,
и све редом градове:
знаде л’ сваки за Бога
и за име Божије 53.
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Походження ліри пояснюється українськими лірниками подібним чином: «Ліра взялася 
дуже давно. Од царя Давида пішла. Дана таким сліпим людям… Що гуслі (царя Давида), що 
ліра – все одно… Царь Давид ці музики установив для нищих» 54.

У всіх слов’ян мелодія релігійно-легендарних пісень мандрівних жебраючих співців близь-
ка до церковного співу. «Вони такі дивні, трохи подібні як на четвертий голос, наче зливають-
ся з тропарями» – визначали ті, хто супроводжував сліпих співаків Кочо і Атанаса Шушорових 
із с. Петрово Санданської округи, які обходили села в Південно-Західній Болгарії до 40-х років 
ХХ ст. Відомий етномузиколог Філарет Колесса підкреслював, наприклад, що українські лір-
ники і кобзарі значною мірою пристосовували мелодії релігійно-моральних пісень і псальмів 
до мелодій церковного Богогласника, тоді як під час виконання історико-героїчних епічних 
пісень вони не використовували цей тип мелодій 55. Софія Грица, яка досліджувала репертуар 
Григорія Ткаченка, одного з останніх українських бандуристів, виконавця псальмів і дум «ста-
росвітським способом», також відзначала, що він використовував «для закінчень строфи у 
псальмах типову глибоку крапку – довгу кінцеву інтонему, характерну для церковних співів 
і не характерну для дум» 56. Отже, можна зазначити, що як Божа людина і свого роду «служи-
тель» церкви, співець-жебрак є, до певної міри, передавачем в інтонаційному плані «високої» 
церковної співацької практики у сферу усної традиції. 

Характер репертуару і музичного супроводу співця-жебрака залежить від місця та часу 
виконання.

Місцем виконання релігійно-легендарних пісень жебраками в західних і східних слов’ян 
були переважно храмові свята на честь якогось святого або інші, так звані «púte», «kalwa-
rie», «odpusty», «отпусти», «фести» та ін. Вони зупинялися по дорозі до собору, рідше – перед 
церквою, і співали про спасіння душі. Цей репертуар виконувався і при обході хат. У півден-
них слов’ян жебрак-співець втручався в побут селянина і виконував релігійно-легендарні 
пісні переважно ідучи від хати до хати (співав і благословляв на порозі перед дверима, не 
заходячи до хати). Незалежно від цієї загальної тенденції, сліпі жебраки-співці в деяких пів-
денних слов’ян співали також і на храмових святах, наприклад, «цркевне славе» у сербів. 
Тут треба підкреслити, що в інших місцях, де в Болгарії співав співець-жебрак (на весільній 
трапезі, в корчмі, на хоро, на базарі, на якомусь мості чи роздоріжжі), він не виконував релі-
гійно-легендарних пісень, а співав епічні юнацькі. Подібне розмежування мало місце і в ре-
пертуарі українських лірників та кобзарів. Якщо лірники виконували здебільшого «духовні 
вірші», канти і псальми, то в репертуарі кобзарів переважали історичні епічні пісні – думи.

Юнацький епос та історико-героїчні пісні пов’язані вже з іншими елементами семан-
тичної характеристики жебрака-співця, коли його сприймали носії фольклору як втілення 
предка, медіатора між минулим і сучасним, знавця минулого роду і етносу.

Час, коли жебрак співав релігійно-легендарні пісні, також тісно пов’язаний із сакраль-
ністю виконавця. Жебраки-співці обходили хати в точно визначений час року – у Великодні 
та Різдвяні пости. Для селянина з патріархальної сільської общини у слов’ян це був час 
переходу до обрядів колядування й лазарування, необхідних для соціалізації молодих, на-
дання їм нового соціального статусу. Пости були тим граничним періодом, коли людина 
береглася, щоб не «осквернитися», увійти «чистою» в новий статус, сакралізуватися. У цей 
час найяскравіше проявляються опозиції чисте/нечисте, sacrum/profanum. Основне в цей 
період – збереження чистоти у фізичному і духовному плані. У фізичному аспекті це виявля-
ється у виконанні у слов’ян ряду очисних обрядових практик з водою і вогнем.

У духовному ж аспекті чистота під час посту означає праведність, коли кожен мусить 
берегтися, щоб не грішити. Особливо суворі щодо цього заборони під час Великого посту, 
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коли забороняються сміх, світські розваги та пісні. Відоме негативне ставлення церкви до 
світської музики і осуд церковними провідниками музикантів і їхньої гри взагалі. Ще від 
Середньовіччя існувало правило, що під час Великого посту професійним співакам і музи-
кантам не слід було з’являтися перед публікою 57.

Усе церковне богослужіння у Великий піст мало молитовно-покаянний характер. Пісні і 
читання впродовж тижнів Великоднього посту, як і впродовж чотирьох підготовчих тижнів, 
мають підкреслену повчальність, їхнє призначення – викликати у прихожан почуття розкаян-
ня за гріхи. Теми Другого пришестя, Божого милосердя, покаяння, недостатнього розкаяння 
і покаранням грішників – основні в цей період як у православній, так і католицькій церкві. 
На другому підготовчому тижні, так званому М’ясопусному, церковні пісні присвячені, на-
приклад, Страшному суду, а на шостий тиждень Великого посту виконуються євангельські 
притчі про багатого і бідного Лазаря. Звісно, є певний зв’язок між темами церковної літургії 
і піснями мандрівних професійних епічних співців-жебраків. Через те, що цей тип співака є 
вірним, його не гнала і не засуджувала церква під час співів протягом посту. Українські лір-
ники з Валківського району Харківської області навіть мали спеціальний репертуар, складе-
ний з релігійних пісень, які виконувалися по хатах тільки у Великий піст і називалися вони 
«постовие псальми» 58. Як Божа людина жебрак усвідомлював, що спів світських пісень у цей 
період – тяжкий гріх і виконував тільки «духовні». Л. Каравелов розповів про сповідь сліпого 
болгарського жебрака із с. Балдево Пазарджишського регіону з цього приводу 59.

Зв’язок жебрака-співця із сакральним розкривається завдяки функції, яку він викону-
вав під час важливих обрядів переходу – хрещення новонароджених, весілля і похорону. 
У західних і східних слов’ян співців-жебраків запрошували на хрещення новонароджених. 
У середині ХІХ ст. в селах біля Прешова в Східній Словаччині співали особливу пісню-молит-
ву Пресвятій Богородиці, у якій випрошували здоров’я і щастя дитині 60. З віруванням, що 
жебрак принесе успіх потомству, у Польщі був пов’язаний звичай (XV–XVI ст.) запрошувати 
жебраків «dziady» за хрещених батьків до дітей дворян 61, або практика (XVIІ–XVIІІ ст.) звер-
татися до жебраків як хрещених батьків дітей, що відстають у розвитку 62. В Україні сліпих 
лірників також запрошували співати під час хрещення. У південних слов’ян подібні обрядові 
практики невідомі.

Сліпого співця-жебрака запрошували і на весілля. У південних та східних слов’ян йому 
надавали перевагу перед іншими виконавцями не тільки через його вищу співацьку май-
стерність і натхнення, дане йому Богом, але й тому, що як Божа людина він принесе щастя 
молодим 64. Покарання за те, що співця-жебрака не прийняли на весіллі, було дуже суво-
рим (прокляття жебрака здійснювалося відразу) – у молодих народжувалося сліпе дитя 65. 
У польських селах у першому десятилітті ХХ ст. жодне весілля не обходилося без пошануван-
ня «dziad» – подекуди жебрака брали за кума, вірячи, що той сидить найближче до Бога і є 
«най-угоден Богу», а це приносило щастя тому, кого хрестили 66. 

Завдяки уявленню про святість жебрака-співця, з одного боку, та про його «граничність» і 
зв’язок зі світом мертвих – з другого, його запрошували і на похоронні обряди. У Словаччині для 
оплакування померлого в хаті, дорогою на цвинтар і під час поховання збирали переважно жінок-
жебрачок 67. У Польщі біля Кракова селяни запрошували «dziad», щоб той вів похоронну процесію 
замість священика, особливо коли треба було йти далеко, бо священикові дорого платити. Під час 
процесії «dziad» співав власні пісні про добрі й погані справи покійного, повчаючи водночас таким 
чином тих, хто його супроводжував 68. Подібний звичай був поширений до кінця ХІХ ст. і серед 
римо-католицького населення біля м. Гродно 69. У Київській Русі жодне поховання знаті не про-
ходило без участі «нищенствующих братьев», які супроводжували покійника і оплакували його 70. 
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У південних слов’ян свідчення щодо подібної обрядової практики нам невідомі.
У східних і західних слов’ян співець-жебрак виконував важливу функцію і впродовж по-

минальних обрядів. Особливо показовими є деякі звичаї, що побутували в ряді сіл Білорусії, 
де жебрак-співець не раз заміняв священика. У селах Мінської губернії в Поминальну суботу 
запрошений співав перед іконою в хаті, а господарі підказували імена своїх покійних родичів, 
доки той молився за кожного, проказуючи: «Душу (ім’я покійного), Боже, пом’яни». На завер-
шення проказував загальну поіменну молитву. У той день жебрак обходив усі хати в селі, але 
коли чийсь дім пропускав, його кликали зайти, вважаючи ці молитви за рятівні 71. Селяни Мо-
гилівської губернії запрошували «старців» замість священиків, їм треба було менше платити 
за панахиди, акафісти чи молебні. Запрошували також при різних нагодах, наприклад, щоб 
благословив худобу 23 квітня тощо. Запрошуючи жебрака-співця замість священика, крім 
міркувань матеріального порядку, селяни брали до уваги і бажання померлого, щоб викону-
валися улюблені «жалобні вірші» замість читання псалтиря 72. У Поминальну суботу в Польщі 
сліпий «dziad» співав на цвинтарі релігійні пісні, за що йому платили набагато більше грошей 
порівняно зі звичайним жебраком, який тільки молився за душі померлих. Пісня сліпого же-
брака-співця мала, на думку селянина, більше значення, ніж звичайна жебрацька молитва. 
Селянин вірив, що «хто співає релігійні пісні, той молиться двічі» 73.

Своєю участю у важливих у житті патріархальної общини обрядів переходу співець-же-
брак як обрядова особа виконує функцію медіатора, через посередництво якого легше відбу-
вається перехід з одного стану в інший, від одного соціального статусу до другого. На відміну 
від звичайного жебрака, жебрак-співець, маючи вищу сакральність, виконує медіаторську 
функцію не через молитви до Бога чи Пресвятої Богородиці, а за посередництвом свого репер-
туару – релігійних пісень, покликаних захистити людину під час переходу в інший соціальний 
статус, які мають високу сакральну силу для досягнення контакту з тим світом, з Богом.
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Mot. Ind. – Thompson St. Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folk-

Tales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends. – 
Bloomington, Ind., 1932–1936. – Vol. 1–6.

PBL – Krzyżanowski J. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. – Wrocław; Warszawa; Kra-
ków, 1962–1963. – T. 1–2.

НТЕ – Народна творчість та етнографія.

ЙОРДАНКА КОЦЕВА

ДІВЧИНА-СВІТЛЯЧОК*,	АБО	БОЛГАРСЬКІ		
ЖІНОЧІ	ЧАРІВНІ	КАЗКИ

На базата на «Каталога на българските фолклорни приказки» (София, 1994) и по-специално на онази 
част от него, в която са включени вълшебните приказки, в статията са очертани основните типове женски 
ориентирани вълшебни приказки (приказки с протагонист-жена). При реализацията на тази типология е 
използван морфологическият анализ на вълшебните приказки, въведен във фолклористиката от Влади-
мир Пропп. В пределите на българската вълшебно-приказнична традиция, обхваната в ретроспекцията на 
около 150-200 години, са разграничени две основни групи същински женски приказки: приказки с герои-
ня жертва и приказки с героиня избавител.

On the basis of the Catalogue of the Bulgarian Folktales, Sofia, 1994 (particularly the fairytale section) the 
author outlines the major types of fairytales oriented towards women (with female protagonists). This typology is used 
through the morphological analysis of fairytales, introduced to folkloristics by Vladimir Propp. Within the Bulgarian 
fairytale tradition, retrospectively viewed to some 150-200 years ago, two basic groups of almost exclusively female 
tales are defined: tales with a victim female protagonist and tales with a rescuer female protagonist.

Бела съм, бела, юначе,
Цела съм света огрела.

Болгарська народна пісня

* Назва цієї статті виникла завдяки інформаторці з м. Сеново Разградської обл. Радці Івановій 
Русевій, яка зуміла лише одним-єдиним словом виразити всю мудрість і принадність болгарських жі-
ночих казок.
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Дихотомія чоловіче/жіноче, характерна для фольклорної культурної моделі, природно 
присутня й у казках. Проте національні каталоги казкової сюжетності, створені за систе-
мою Аарне-Томпсона, як і каталог болгарських фольклорних казок 

1
, не дають чіткого уяв-

лення про цей розподіл, не розкривають спеціалізовану – залежно від статі протагоніста, як 
і від статі розповідача – диференціацію казок на чоловічі й жіночі.

Розподіл чарівних казок на чоловічі та жіночі не є новиною у фольклористиці, а навпаки, 
вважається навіть традиційним. Він запроваджений у нас у 1905 р. Михайлом Арнаудовим у 
його «Систематичному огляді болгарських народних казок» 

2
. Тут у першому розділі (на основі 

надрукованих до початку минулого століття казкових текстів чарівного та новелістичного ха-
рактеру) представлено саме «казки про пригоди героя або героїні» («Приказни за авантурите 
на герой или героиня») – відповідно в підрозділ І включено казки про героя, у підрозділ ІІ – каз-
ки про героїню-дівчину або наречену, яка зазнає лиха, долає всі перешкоди (тобто здійснює 
подвиги) і бере шлюб з коханим (як правило, з царським сином). Включені тут 17 казкових 
типів (позиції 63–79) розподіляються на три основні групи: І. Дівчина, яку переслідують 
заздрісники (мачуха, сестри, циганка), людожери, або непідхожі кандидати 

3
 до або після 

того, як вона побралася з царським сином; ІІ. Сильна звитяжна дівчина здійснює подвиги й 
виходить заміж за царського сина 

4
; ІІІ. Звільнення дівчини від чудовиська (вампіра, велетня) 

або тварини, якій вона була призначена 
5
. У порівнянні з текстами казкового фольклору, яки-

ми оперує сучасна болгарська фольклористика, систематичний огляд М. Арнаудова окреслює 
типи казок на основі досить невеликого матеріалу (який не дає можливості розкрити сутність 
усіх основних типів); крім того, недостатньо чітке і послідовне використання поняття «герой 
казки» веде до змішування, переходу деяких типів двох підрозділів. 

Виходячи з важливої ролі жіночої тематики у болгарських чарівних казках 
6
, запропо-

нована стаття має на меті окреслити сюжетний бік жіночих казок на базі Каталога болгарсь-
ких фольклорних казок. Виконання цієї таксономічної операції зумовлене положенням про 
героєцентричність казки і відповідно розумінням образу героя як основної морфологічної 
категорії за наявності персонажа, навколо якого організовано казкову дію для здобуття казко-
вих об’єктів і реалізації казкової мети 

7
. Спеціально підкреслюючи морфологічне значення героя 

казки, В. Пропп пропонує визначення: «Герой чарівної казки – це персонаж, що безпосередньо 
зазнав шкоди від дій лиходія в зав’язці (resp. такий, що зазнає відсутності чогось), або ж пого-
дився ліквідувати біду чи нестатки іншої особи. Під час дії герой є особою, що забезпечується 
чарівним засобом (чарівним помічником) і користується або обслуговується ним» 

8
.

1. У болгарській наративній традиції перехід до жіночої казки можна прослідкувати 
ще в так званій дитячій казці (з протагоністом дитиною). У цьому напрямі цікаві дослі-
дження чарівної казки про маленьких героїв, яких проковтнули, або ж які самі ковтають 
когось (AaTh 333, 700 та ін.). Наративна схема цієї казки проста, вона відповідає колу дій, 
яке для героя-дитини обмежується рухом від «утрати дому» до «повернення додому», тоді 
як для літнього героя «втрата родини» на початку казки компенсується «створенням нової 
родини» у її фіналі, тобто шлюбом 

9
. Різняться також локус і характер випробування: для 

малолітнього героя це найближчий ліс, а для зрілого – далеке тридесяте царство. Випробу-
вання, що випадають на долю маленького героя, також мають специфічний характер. Це 
перш за все завдання повернутися до батьківського дому, уникаючи загрози бути з’їденим 
лісовими демонами (вовком, ведмедем). Саме характер випробувань показує, що казки 
з героєм дитиною за своєю функцією є повчальними страшними казками, які, внаслідок 
порушення заборони (не виключений у цих казках і негативний фінал), переконують у 
необхідності дотримуватися батьківських настанов 

10
.
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Одна з найтиповіших повчальних казок – Червона шапочка – майже позбавлена підданства 
в болгарській фольклорній казковій традиції. Аналіз недостатньої документації, пов’язаної з 
поширенням цієї казки в нас, орієнтує як на рецепцію одноіменної казки Ш. Перро, так і на 
специфічний процес її болгаризації шляхом розвитку в бік жіночої казки; характерна в цьому 
відношенні паралель, що виникла, без сумніву, спонтанно в процесі усної розповіді в діалозі 
між дівчиною й вовком (КБП 333), а також у діалозі між дівчиною і людиною-звірем у млину 
(див.: КБП *480

2
, вар. 1, 2, 5). Варто звернути увагу й на одну «компенсацію» у функціональному 

плані. Для болгарського репертуару повчальних казок більш характерними є стародавні 
анімалістичні казки про поїдання одних істот іншими, наприклад КБП 123 «Вовк і козенята». По-
казником життєвості цього казкового типу в наших умовах є не стільки кількість реєстрованих 
варіантів, скільки наявність різних версій (КБП 123, 123 А «Вовк з’їдає ягнят (лошат) бабусі 
(лисиці)», КБП *123 А* «Ведмідь з’їдає дитину»). Нещодавно під час збирання фольклорних ма-
теріалів були зроблені відкриття, що підтвердили існування й антропоморфної версії названо-
го типу, неодноразово відміченої у Разградській області (м. Сеново, с. Кривня та ін.). Структу-
ра антропоморфної версії (з номенклатурою «Куедувелка (Джангир Савка)» за ім’ям казкової 
героїні), як і анімалістичної, включає: початкову ситуацію (дівчину та її батьків), будинок, що 
залишили батьки, заборону, спробу антагоніста (вовка) обманути свою жертву, порушення за-
борони, викрадення (= з’їдання дитини вовком), повідомлення про біду, її ліквідацію (= вбив-
ство антагоніста, морфологічно і логічно еквівалентне покаранню) і рятування героїні.

У семантичному гнізді казок про дитину, яку з’їли, мають місце і чудернацькі пригоди 
героїв, малих на зріст, як палець (див. КБП 700 «Малий на зріст герой, якого проковтнули коро-
ва, вовк та ін.») 

11
, 700 В «Дитина, що втопилася в горщику», як і кумулятивна казка про багато-

разове поглинання бабусиної піти «хліба» (КБП 2025 «Пиріг із капустою, який біжить зі стола»). 
Характеристика казкового протагоніста за статтю і віком є істотною для реалізації конкрет-

них сюжетних схем і типів у межах існуючої національної традиції. Зарахований дослідниками 
до групи архаїчних казок «Діти у людожера» 

12
 сюжетний тип AaTh 311 у його болгарській 

інтерпретації маніфестує відповідний розвиток у бік жіночої казки (див.: КБП *311 С «Людожер і 
троє дівчат»). Тип розгортається за такою схемою: лихо – у формі викрадення (болгарські сюже-
ти часто підкреслюють шлюбні наміри антагоністів), випробування дорогою (які не витримують 
старші сестри, а витримує героїня, її доброта винагороджується чудовими помічниками 

13
 – пта-

хами, кішкою), випробування в споживанні м’яса людини (що є специфічним для цього казково-
го типу), правильна реакція героїні, втеча і спасіння, повернення додому з багатством). Факульта-
тивна для фіналу функція «весілля з царським сином» (див. КБП 311 С еп. VІ) мотивує включення 
теми про підмінену наречену (КБП 403, 533). Для реалізації окресленої таким чином схеми цьо-
го типу специфічними є й інші спільні мотиви у типово жіночих казках: *480

2
, 425, 510 В та ін. 

Емблематичною для цього типу й узагалі для жіночої казки болгар є світлова характеристика 
дівчини, що успішно пройшла всі випробування в потойбічному світі – у цьому плані характерні 
мотиви про майстрів-золотарів, про дівчину, заховану в золоту скриню (у золотий ліхтар, постав-
лений серед базару, щоб світити). У словесну тканину окремих варіантів уплітаються й інші моти-
ви, смілива фантастика яких може бути розкрита в контексті старовинного болгарського весілля 
(наприклад, мотив про дівчину в ночвах, представлену як тісто, що підходить).

Жіночі казки в болгарській традиції можна розділити на: казки з героїнею-жертвою і 
казки з героїнею-визволителем (рятівником).

2. Казка з героїнею-жертвою (вигнаною з дому, переслідуваною, обманутою).
Це тематичне об’єднання казок про переслідувану героїню формально поділяється на 

кілька підгруп:
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2.1. Казки про переслідувану родиною дівчину, що потрапила під владу лісового демона 
(AaTh 480, 709) 14

.
Добре збережений, продуктивний і сьогодні в усній традиції болгар казковий тип 480 

Мачуха, падчерка і рідна (від попереднього шлюбу) дочка. При його реалізації окрес-
люються такі версії: *480

1
 Дві дівчини на млину; 480

2
 Дівчина і вампір; *480

3
 Золота 

дівчина; *484 Чорна хвиля; *480
5
 Дві дівчини і місяці 

15
; 480

7
 Пряля в колодязі; 480

8
 

Дім кішок; 4808 Мачуха відправляє падчерку в ліс по дрова.
Казки про мачуху і падчерку мають елементарну структуру. Вона включає функції: вигнан-

ня, з’єднувальний елемент – проводи, випробування, реакцію на вимогу дарувальника; наго-
родження або покарання (у другому ході казки, пов’язаному з антигероїнею), повернення.

Генетично пов’язані з обрядами жіночої ініціації, як такі, що передають інформацію 
різними кодами, казки цього типу можна розглядати як трансформації одного спільного 
каркасу і відповідно об’єднувати у дві великі групи залежно від домінанти основного коду 

16
: 

міфологічні (*480
3, *480

7
, *480

8
, *480В) та ритуальні (*480

1
, *480

2
, *480

4
).

Якими є специфічні мотиви при реалізації випробувань? У розглянутих нами казках 
перевірці піддані знання і вміння, споконвічні для жінок ще з часів Єви – прясти, прати, го-
тувати їжу, подавати її, підмітати, вести домашнє господарство; тобто перевіряються саме 
ті вміння героїні, які легітимують її як дівчину, готову вибирати і бути обраною як дружина і 
невістка. Ми зупинимося тут лише на одному з цих типово жіночих видів діяльності – прядінні. 
Як технологічне вміння, що є могутнім магічним засобом проти злих демонологічних сил (у 
болгарських народних віруваннях особливу апотропеїчну силу мають вовна, льон, конопля, 
прядка 

17
 та ін.), прядіння 

18
 фігурує в чарівній казці в усій складній, амбівалентній сутності, 

зумовленій міфологічною семантикою. У міфологічному плані прядіння пов’язується (най-
перше) з творенням життя і плодючістю, нитка міфологічної образності ставить в один се-
мантичний ланцюжок божественних дівиць-пряль (починаючи з Божої матері, господарки 
підземного світу) і дівчину, що пряде в казці.

У болгарських казках прядіння є одним з основних занять героїні. Куделя вовни, веретено, 
прядка, клубок пряжі, скриня з витканими дарами нерідко з’являються як атрибути дівчини, 
яку вигнали до лісу (на млин, загнали в колодязь, відправили в інші казкові місця). Мачуха 
примушує падчерку плигнути в колодязь, аби дістати впале веретено (КБП 480

7
). За вказівкою 

мачухи, батько відводить свою дочку на кладовище, де робить їй будиночок, а вночі до дівчини-
прялі приходить злий дух (плитеник) – КБП *480

1
, вар. 3. У диявольському млині падчерка 

чухрає вовну і пояснює дияволам, які прийшли вночі, що вона очищує вовну, бо ж не має сукні 
(КБП 480

1
, вар. 46). Образ героїні-прялі розвивається в текстах, на основі болгарської традиції, 

у контамінацію типу 480
1
 з типом 1199А «Розповідь про обробку льону (коноплі)». Покарання 

антигероїні, представлене у варіантах *480
1
 (див. № 4, 5, 9, 11, 13, 16, 18–20, 25–33, 37, 48), 

містить жорсткі аналогії, пов’язані з прядінням-тканням і застосуванням типового для казки 
способу прядіння, коли кишки антигероїні намотані (упирями) на колесо млина, або на палі 
між вербами перед млином; вони висять на балках, як куделі і т. д. В окремих текстах покаран-
ня дівчини, «яка сама їла» і «яку з’їли» 

19
, пов’язується з її поверненням до батьківської оселі; 

воно розкрито в контексті шлюбної проблематики із суворим натуралізмом. Наприклад, за 
варіантом із с. Делчево Гоцеделчевської області, упирі розірвали дівчину, намотали її кишки на-
вколо ослячого сідла і ранком відправили тварину до себе в село. Побачивши здалеку віслюка, 
мачуха подумала, що її падчерка в червоному одязі (КБП 480

1
, вар. 29). 

Напевно, у казках перевіряються разом з технологічними навичками дівчини також її 
знання і вміння, зокрема, застосовувати правила спілкування з потойбічним світом, вима-
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гаються важливі людські якості – доброта, люб’язність, лагідність, безстрашність, вміння 
володіти собою. Показовою в цьому плані є казка про «Чорну вовну». Типове для неї немож-
ливе завдання – «прання чорної вовни доки вона побілішає» – могло б знайти відому відгадку 
шляхом зіставлення з деякими моментами весільної обрядовості болгар (зокрема обрядо-
вого прядіння, яке завжди відбувається з білою вовною 

20
). З властивою їй філософською 

глибиною казка розкриває необхідні умови для відкриття таємниці альбінації, перетворен-
ня чорного на біле, створення живого з неживого. Дочка від першого шлюбу, що не знає і 
не володіє суворими законами спілкування з «іншими», з «іншим» світом, не отримує права 
повернутися до свого світу, не може взяти на себе функції медіатора між двома світами; 
залишаючись назавжди за межами свого світу, вона приречена на незворотну метамор-
фозу (на медведицю) або ж на те, щоб бути наділеною 

21
 (для показу, повчання) огидною 

зовнішністю (проклята Господом, Святою Богородицею, через що з її рота вилазять змії та 
ящірки, або ж вкрита фекаліями чи має чоловічі статеві органи. У редукованому вигляді її 
нова зовнішність відбивається в отриманому нею імені: Гуштерана... та ін.** 

Отже, основою є перевірка, випробування героїні, її вміння спілкуватися з чужими, пред-
ставниками іншого світу. І упирі, і вампір (людина-звір), і чаклунка 

22
 (самодива) біля золотої 

річки, і дванадцять місяців 
23

, і кішка 
24

, і ведмедиця 
25

, і Свята Богородиця (навіть сам Господь) 
перевіряють люб’язність дівчини, її терпіння, знання мови та способу спілкування з чужими та 
своїми. Розкривши в дівчині ці якості, її винагороджують готовністю до весілля – вона отримує 
скриню з посагом невістки, золоті шати, золоте вбрання, золоті пальці, золоті руки (і в прямому, 
і в переносному сенсі), постає цілком золотою, перетворюється в дівчину-«світлячка».

У болгарській традиції кульмінація специфічної пасивності 
26

 казкової героїні пов’язується 
з текстами, що належать AaTh 709, Сніжанка. Окрім варіантів, що свідчать про рецепцію 
одноіменної казки братів Грімм 

27
, у нас розмежовуються ще дві версії: *709

1
 Мати заздрить 

своїй гарній дочці, *709
2
 Красуня та її сестри-заздрісниці та 709А Одна сестра і дев’ять 

братів. У морфологічному розрізі узагальнена схема першої версії (*709
1
, *709

2
) має такий 

вигляд: Мати (мачуха, дві сестри) запитує (запитують) і дізнається (дізнаються) від місяця 
(сонця), що її дочка (їхня сестра) є найкращою. [Розвідування й отримання інформації про 
жертву]. Місяць чи сонце виконують роль специфічного казкового інформатора замість дзер-
кальця, характерного для європейської традиції. Через заздрість, яку викликає її врода, героїня 
опиняється і залишається в лісі (на кладовищі). [Завдання шкоди – у формі вигнання]. Дівчина 
починає жити в халупі братів-розбійників (вівчарів), що приймають її як свою сестру. [Сліди 
функціонального комплексу на попередньому випробуванні героїні]. Після нового повідомлен-
ня від місяця (сонця) про стан і місцезнаходження героїні заздрісниця робить спробу її отру-
їти виноградом, короваєм, перснем; третя спроба – вдала [злочин морфологічно еквівалент-
ний функціональній парі переслідування –спасіння]. Невтішні в утраті брати кладуть дівчину 
в труну (скляну, золоту) біля джерела. Царський син бачить і закохується в красуню в труні. 
[Інформаційний елемент і мотивування]. Він заносить труну додому, знімає отруйний пер-
стень; красуня воскресає [усунення лиха] і стає царською невісткою [весілля і царювання]. 
Окремі варіанти прослідковують страждання героїні після весілля через типову для болгарської 
традиції контамінацію типу 709 з типом 408 (див. КБП *709

1
, вар. 3, 4; 709

2
, вар. 2, 3).

Версія 709А «Одна сестра і дев’ять братів» містить ряд цікавих для дослідника деталей. 
Її побутовізована інтродукція (що використовує і традиційну для болгарської фольклорної 
культури пару символів «прядка» – «кавал» (сопілка) на позначення статі персонажів, 
супроводжується підкресленою міфологічною реалізацією основної сюжетної схеми. Замість 

* Буквально «Ящірана»; далі нами пропущено деякі інвективи [прим. перекладача].
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золотої мачухи або заздрісних сестер, роль химерного антагоніста бере на себе самодива (чу-
довисько, ведмедиця). По слідах від попелу (або по нитках випущеного клубка героїні) само-
дива (ламя) дізнається, де живе дівчина. Вона вбиває її підручними засобами (підклавши свій 
зуб або кістку, на яку дівчина ступає). Функціональна еквівалентність і замінність образів 
чудовиська (самодиви) – мачухи перспективні з погляду розкриття їхньої семантики 

28
.

2.2. В іншому аспекті, більш ритуалізовано, з більшим акцентом на шлюбну проблема-
тику, перехід «дівчина – невістка» розкривають казки про переслідувану героїню, в яких 
міфічні елементи редуковано 

29
. У болгарському наративному репертуарі ця характерна 

група чарівних казок, де природним виходом із сімейних колізій є щасливий шлюб героїні, 
представлена в казкових типах: КБП 510А Мара Попелюшка; 510В Дерев’яна дівчина 
(Патарана); *510В* Дівчина в золотій скрині; *511А*** Чудовий віл і падчерка.

Для наративної схеми цієї групи казок характерні: попереднє випробування героїні, у 
результаті якого вона отримує чудового дарувальника (корову 

30
 – 510А, 511А***), важкі 

завдання (прядіння великої кількості вовни, розділ змішаного насіння, підмітання, приго-
тування їжі, інші форми «обслуговування»), трансфігурація (триразова), нерозпізнавання, 
ідентифікаційне випробування (шляхом застосування таких мотивів, як міряння золотого 
взуття, вкладання персня у випечений для царського сина хліб та ін.), виявлення і покаран-
ня псевдогероїні, весілля й царювання.

Крім того, слід зазначити, що в 510А випробування героїні відбуваються в її домі, домі 
її батька, тобто без її початкового руху в казковому просторі, відповідно мачуха бере на 
себе функцію ворожого випробувача (як бабуся-чарівниця в КБП *480

1
, *480

3
). У КБП 510В 

(відповідно *510В*) інцестуальний батько (подібно до каракондисулів у *480
1
, *480

2
) віді-

грає роль ворожого дарувальника, випробовує героїню, чи володіє вона правилами шлюб-
ного обміну при екзогамії та, виконуючи її передшлюбні умови, послідовно постачає їй 
чудові сукні, дарує тваринну (дерев’яну) маску або гарну скриню (золоту, що відкривається 
волосиною) та ін.

Ряд мотивів та символів, характерних для казкового комплексу 
31

 Попелюшки (Aa Th 
510–511) (зокрема, взування черевиків Попелюшки, замішування персня у весільний хліб 
або його вкладання у келих з вином, куштування плодів з «весільного дерева», перевдяган-
ня нареченої у пишні шати і, навпаки, у старий одяг або в маску тварини (щоб відвести злих 
духів), «утеча» нареченої та ін.), знаходять пояснення в шлюбних звичаях і обрядах багатьох 
народів світу й ведуть свій початок від стародавньої ритуально-міфологічної семантики 

32
. 

Заслуговують на увагу й характерні для цього комплексу антропоніми: Попелюшка 
33

 
(крім 510А, зустрічається спорадично в 510В, як і в різновидах 480 і особливо в *480

3
), 

Патарана, Златка. Болгарська казкова етимологія (у співзвучності з європейською) також 
виводить ім’я Пепеляшка (Попелюшка) від зв’язку героїні з попелом, тому що вона сиділа 
(працювала) в попелі 

34
 біля вогнища, усамітнення вдома. В окремих варіантах трапляється 

ім’я Злата (замість Пепеляшка), і тим самим дається додаткова «золота характеристика» 
героїні, висловлена в «її золотих ошатах» (і золотому коні), золотих яблуках, які вона роздає 
на весіллі (на майдані), у золотій пантофлі, випущеній у річку (= у воду).

Емблематичними для комплексу Попелюшки є мотиви про одяг дівчини, отриманий 
як подарунок по материнській лінії. У 510В присутній вражаючий декоративний мотив про 
три чудові сукні 

35
 (приховані у дерев’яному одязі або в скрині, з якою дівчина полишає 

батьківську оселю). Вони як небо (місяць), як зірки й сонце, як трава, як тварини в лісі, 
як птахи; вони сполучаються з хусткою, пістрявою, як дерева в лісі. Цей костюм виявляє 
зв’язки героїні з рослинним і тваринним світом, із силами всесвіту, підкреслюючи її 
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внутрішню співпричетність до них і ідентичність з усім космосом. Чудові шати, якими вона 
полонить свого нареченого, маніфестуються не статично, а на сільському святі, на святко-
вому хороводі на Великдень (на Святого Юрія).

2.3. В окрему групу можна об’єднати казки про підмінену наречену: Ненароджена дів-
чина (КБП 408); Дівчина з посмішкою троянди, сльози-маргаритки (КБП 403); Падчер-
ка з трояндовим сміхом, сльози-бісер (КБП 403А); Царева наречена з чарівним плачем 
та сміхом – осліплена і підмінена (КБП 533). Основні моменти в наративній структурі цих 
казок: шкідництво (у формі підміни справжньої (білої) нареченої фальшивою (чорною)), 
що сполучалося з осліпленням або ж іншими способами знищення: киданням у колодязь 
або інше водне джерело, заворожуванням (забиванням голки в тіло та ін.), спасінням (че-
рез метаморфози – окреслені паралелі: риба – дерево – дівчина або птах – дерево – дівчина), 
трансфігурацією, викриттям фальшивої нареченої, ідентифікацією, весіллям.

Якщо ми можемо говорити про опис, портрет казкової героїні, готової до того, щоб бути 
нареченою, і такої, що нею стала, то саме в казках цієї групи ми знаходимо це явище повніс-
тю. Тут підкреслено чудове народження героїні: вона – саме та ненароджена дівчина («вона 
від Бога впала»), тобто народжена від золотого яблука (кавуна, огірка). Під час її народження 
від чудового плоду був присутній тільки її наречений; вона не бачила нікого й небачена ніким 
(навіть сонцем, хоч і є його сестрою). Побачивши її (= упізнавши її), майбутній наречений 
повинен її добре напоїти водою та нагодувати хлібом і сіллю. Вона та сама дівчина, яку зали-
шили на високому дереві над водою (джерелом, річкою, потоком) або в башті без вікон і две-
рей, з драбиною – її волоссям (див.: КБП 310). Це вона – з трояндовою посмішкою і сльозами-
перлинами (за передбаченням провісниць долі). Вона – біла дівчина, яку підмінила обманним 
шляхом чорна (циганка, дочка мачухи). Це вона знає як «перетворюватися» і може змінити 
свій образ, щоб утекти від ворогів, тому вона і золотий птах, і золота рибка, і чудове (золоте) 
дерево, яке знову перетворюється на дівчину. Вона та сирітка, падчерка, усиновлена старою 
(КБП 408), бабусина дівчина, Золота позолочена, у домі якої вона розкриває свої вміння зай-
матися господарством, прибирати, підмітати, прати, готувати, прясти, ткати. У казках за-
значеної групи трапляється і специфічно жіночий спосіб ідентифікації шляхом ритуальної 
розповіді, ритм якої вимірюється вертінням самопрядки (або нанизуванням бісеринок). Тут 
виникають аналогії: розповідь (казки про страждання героїні до і після весілля) – прядіння – 
гаптування, нежиття (= смерть) – прядіння, яке знову підкреслює креативні функції жінки, 
що нитками розповіді й нитками пряжі з’єднує ніч і день, смерть і життя.

2.4. Високий ступінь концентрації страждань героїні характеризує казки про дівчину 
з відрубаними руками (КБП 706 Царська дочка (Марія) з відрубаними руками та версії: 
КБП 706 Батько переслідує свою дочку; КБП*706Д Звинувачена зовиця; КБП*706 Вірна 
наречена). За своєю основною морфологічною ознакою – дворазовим вигнанням героїні 

36
 

(відповідно її дворазовою ізоляцією до і після шлюбу), казки цього типу можуть розглядатися 
як специфічна похідна форма твору про переслідування героїні до весілля (480, 709, 510А, 
510В) і казкові типи про підмінену наречену (403, 408, 533). Ця констатація підтверджується 
морфологічним аналізом одного з більш ранніх варіантів, що з вичерпною повнотою 
представляє особливості цього типу. Він був записаний у м. Габрово в 1895 році: Цар-удовець, 
мачуха, падчерка Марія. [Вихідна ситуація, з типовою «неповною» казковою родиною, що 
включає і антагоніста – мачуху]. За «наказом» царя (доки він на війні), мачуха віддає дівчину 
катам, щоб вони її вбили в лісі й принесли як доказ її руки. Катам шкода вбивати дівчину й 
вони відсікають обидві руки до ліктів. [Початкова шкода у вигляді вигнання; з’єднувальний 
елемент: приречену на смерть героїню таємно звільняють; морфологічний еквівалент функції 
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«позначення» протагоніста]. Царевич знаходить дівчину в лісі, і вони одружуються [Весілля, 
сходження на престол]. За відсутності чоловіка, поки він на царських іграх у свого тестя, у 
Марії народжуються близнюки, про що вона листом повідомляє чоловікові. Мачуха підмінила 
лист-відповідь царського сина батькові, наказавши вбити Марію через її безчесне минуле. 
Цар, замість цього, відправляє невістку з дітьми в ліс. [Знову злодіяння у формі вигнання]. 
Тут, за Божою ласкою, її руки знову виростають. [Ліквідація попередньої шкоди за допомо-
гою Господа; за іншими варіантами, Свята Богородиця зцілює героїню та її дітей]. Згодом 
царський син дізнається про обман, знаходить Марію і вбиває мачуху. [Розпізнавання героїні, 
викриття і покарання антагоніста, відновлення шлюбу]. Морфологічна інтерпретація казки 
розкриває редукцію випробування героїні (в І ході) та його специфічну легендарну трансфор-
мацію – у розповіді про її дивовижне зцілення й оживлення її дітей (у ІІ ході). Константними в 
зазначеному типі є образи основних персонажів християнської міфології (Святої Богородиці, 
Господа) в ролі помічників та визволителів героїні (що не є типовим для болгарської чарівної 
казки). Отже, наявна низка характерних ознак переходу казка – легенда, що відбувся, напев-
но, у середньовічній літературі, у пам’ятках якої неодноразово фіксовано наратив про дівчину 
без рук, навіть у болгарській царській родині, як-от дочка царя Михаїла – Персика 

37
.

У болгарській фольклорній прозі популярною є і казка про обмовлену зовицю 
(КБП*706Д). Конфліктна ситуація на її початку породжена порушенням традиційної у 
болгарському патріархальному побуті практики, за якою брат не мав права одружувати-
ся, поки його сестра не вийшла заміж, уводить у родину антагоніста – дружину брата, яка, 
ненавидячи зовицю, піддає її обмові. Цей тип сімейних конфліктів більш характерний для 
балади, в якій обмова веде до трагічного розвитку сюжету 

38
. У чарівній казці ця початкова 

ситуація має інший (описаний вище) розвиток, оскільки основний стародавній казковий 
канон неодмінно вимагає вигнати з дому молоду дівчину або жінку, а причини, через які це 
відбувається, привнесені пізніше 

39
.

3. Казки з героїнею-визволителькою (спасителькою).
3.1. Казка про чудового чоловіка – цикл Амур і Психея (AaTh 425–429).
До цього циклу належать чи не найхарактерніші у болгарській фольклорній прозі жіночі 

казки, а саме: КБП 425А Царська дочка, одружена зі змієм; КБП 4258 Парубок з конячою 
головою; КБП 425D Невістка дізнається, де перебуває її зниклий чоловік, і, відкривши 
піч, роздає хліб в обмін на розповіді про дивовижні переживання; КБП 425К Переодягне-
на в чоловічий одяг здійснює подвиги; КБП 430 Чоловік-козеня; КБП 432 Чоловік-сокіл; 
КБП*316* Дівчина, перетворена на рибу (ІV, V). Основні елементи в їхній розгорнутій 
структурі: весілля з чоловіком-твариною, шлюбна заборона, її порушення (частіше з боку ро-
дичок героїні), зникнення чоловіка, серія випробувань, пов’язаних з відновленням шлюбу. 
Саме зникнення чоловіка (об’єкта пошуків) веде до появи героїні-мандрівниці. Починаєть-
ся казка про її випробування, за посередництвом яких героїня починає отримувати силу від 
всесвіту (сонця, місяця, зірок, вітру), проникає в інший світ, де знаходить свого чоловіка і 
свою дитину та повертається разом з ними до свого світу. Під час важкого переходу (пішки, у 
залізних черевиках, інколи у залізному одязі, із залізною палицею), по дорозі до кінця світу та 
за ним, казкова героїня посвячується у сутність шлюбу – материнство. Одержані на довгому 
шляху страждань дари – золоте яблуко, золота курка з курчатами, золота прядка (золотий 
ткацький верстат) – іманентні внутрішній сутності жінки, бо ж через них вона ідентифікується 
як справжня невістка. ЇЇ образ, мета її мандрів перетворюють розглядувані твори в типові каз-
ки про порятунок 

40
. У них саме їй – жінці – через її готовність до жертви, до страждань заради 

кохання, що має космічні виміри, відведено роль рятівника.
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У межах цього самого тематичного циклу окреслюється інша група казок про поряту-
нок, що мають простішу наративну структуру, яка не включає випробувань героїні після 
весілля (відповідно це скорочення веде до перерозподілу морфологічних ролей – наречена 
бере на себе роль чарівного помічника, що здійснює трансфігурацію, а наречений – роль 
героя, тобто за формальною характеристикою ця група казок переходить до категорії 
«чоловічих»). У болгарській традиції – це сюжетні типи: КБП 425С Чарівна квітка; КБП 
433В Змій-чоловік; КБП *433B* Падчерка виходить заміж за змія, при народженні якого 
вона з’являється як повитуха та ін. У них механізм порятунку відмінний. Він залежить 
насамперед від знань і дій, але основною залишається та сама рушійна сила – любов жінки, 
перед якою будь-яка магія виявляється безсилою. Нам здається, що для цієї групи сюжетів 
найкраще підходить використана Л. Реріхом у його аналізі казок про порятунок цитата 
Г. Гейне: «Жодна магія не може протистояти любові. Любов сама по собі є найсильнішою 
магією, кожна інша магія повинна відступити перед нею» 

41
.

Роль рятівника героїня виконує і в групі казок про дивовижного чоловіка, які відокремилися 
в болгарському фольклорі як специфічно жанровий симбіоз балади-казки. У них знову 
підкреслено рух героїні в казковому просторі, але її шлях пролягає вниз по вертикальній лінії, 
весілля перенесене цілком в інший світ, звужений майже до вимірів труни, відповідно нарече-
ний – мрець (див.: КБП 425L Наречена вампіра; КБП 437 Одружена з мерцем; КБП *425Е* 
Вівчар-музика і самодиви 

42
; КБП 612В Похована живою 

43
; КБП *934В 1 Приречений до-

лею померти від змії та ожити 
44

), але випробування жінки, її місія рятівниці пов’язані з 
обов’язковим для класичної чарівної казки оптимістичним, щасливим фіналом.

3.2. Хоча це не є предметом спеціального розгляду в цій статті через відсутність місця, 
необхідно згадати ще одну групу казок про порятунок (різнорідних у структурному плані), у 
яких роль жінки в перетворенні чоловіка на людину розкривається через відносини сестра-
брат: КБП 451 Брати-птахи; КБП 450 Братик оленя; КБП 707 Чудові діти (сестра рятує 
своїх братів); КБП *931В1 Смерть від укусу змії у день весілля. Хотілося б звернути увагу 
тільки на деякі перевтілення героїні в цих казках. Сестра-місяць (або як місяць – при заміні 
міфологічної характеристики естетичною) визволяє своїх братів і захоплює чарівні речі, що 
є в стилі чоловічих казок. Виразною є іконографія дівчини-нареченої, сестри оленя (ягня-
ти), що заховалася (і пряде) на високому дивовижному дереві 

45 над колодязем (джерелом, 
потоком). Цікавими для дослідника є також трагічні нюанси в образі сестри (зовиці) в 706Д, 
*934В

1
, поза сумнівом, пов’язані й з її специфічною роллю дублера нареченої у весільних 

ритуалах.
3.3. Образ звитяжної героїні є порівняно рідкісним явищем у болгарській чарівній казці. 

Як і її європейські сестри, вона здійснює подвиги в період, що передує весіллю. У болгарській 
традиції цей образ пов’язується перш за все із сюжетним типом КБП 514 Дівчина, перетво-
рена в парубка закляттям чудовиська (змії, самодиви), як і з демонологічною версією 

46 

КБП 956В Дівчина вбиває розбійників, що прийшли в її дім.
У структурному плані казка про дівчину-воїна є своєрідним поєднанням чоловічих ка-

зок про весільні випробування і героїчних казок типу quest 
47

. Це типова чоловіча чарівна 
казка, що розвивається шляхом дворазового повтору функції «важкі завдання – рішення», 
що вибудовують блок основного випробування, а також післяшлюбного випробування 
(з підкресленим міфологічним характером ворожого для героїні світу). Виплекана й вихова-
на як парубок, героїня в чоловічому одязі втекла з дому на чарівному коні (що подарувала їй 
вдячна змія), виграла собі як дружину дочку царя внаслідок здійснених військових подвигів 
(стрибки через рів, перемога в кінних змаганнях – див. подібне в чоловічих казках – КБП 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



268

Болгарська етнологія

530ІІ). Через ефектний мотив «меч у шлюбному ліжку» – табу-знак 
48

, який вимагає под-
ружнього утримання як перестороги для молодят, – відбувається реалізація післяшлюбного 
кола випробувань. Випробування з метою ідентифікації статі фактично відбувається пере-
творенням жінки на чоловіка – незворотна метаморфоза жінка/чоловік. Ця альтернатива, 
за казкою, відбувається в потойбічному, іншому світі. Звідти травестована героїня встигає 
принести живу воду (у даному випадку сакральний символ чоловічого творчого першо-
джерела і сили), звідти, з іншого світу, їй також вдається викрасти золоті яблука – символ 
жіночої сутності, та на цьому настає кінець травестії – жінка ідентифікується як чоловік, або 
ж, висловлюючись мовою фольклору, – вона «проклята» (= має прокляття) бути чоловіком.

Більш банально й однонаправлено проводяться випробування статі в аналогічному 
типі 514, новелістичному сюжетному типі КБП 884В «Дівчина-воїн». У новелістичних каз-
ках випробування відбуваються не в іншому світі, притаманному більшою мірою чарівному 
казковому просторові, а переважно в межах звичайного, видимого світу. Значною мірою 
позбавлений філософської глибини чарівної казки, новелістично-авантюрний сюжет зде-
більшого розігрує тривіальну перевірку зовнішніх форм та якостей, хоч і в ньому випробу-
вання відбуваються водою, плодами й квітами, предметами-символами жіночої чи чоловічої 
статі, а готова для одруження дівчина відзначена золотим знаком.

Замість висновків ми хотіли б закінчити огляд основних типів жіночих чарівних казок 
у болгарській традиції спостереженнями за процесом їхньої розповіді. Наявні нечисленні 
контекстуальні дані виразно засвідчують, що жіночі казки, як і казки з протагоністом-чоловіком, 
розповідаються в атмосфері повної невимушеності. Найчастіше вони є частиною розповідей 
вдома (увечері, біля вогнища, у довгі зимові ночі під шарудіння веретена і т. д.), або ж істотною 
частиною репертуару на вечорницях, з його підкресленою шлюбною проблематикою. У цій 
атмосфері релаксації, обов’язкової при передачі чарівних казкових сюжетів, живе слово оповідача 
(оповідачки) будує у свідомості слухачів ідеальний жіночий образ, цілком підпорядкований 
логіці й «етиці саморозгортання» (М. Люті). Розглянутий з цього погляду процес оповіді-слухан-
ня отримує не стільки характеристику «колективних снів серед білого дня» (Б. Холбек), скільки 
колективну медитацію, психотерапію від ідеального образу, що сплітає у неподільну єдність орди-
нарне й екстраординарне, втілюючи ідеал про жінку, ідеал неминучої цінності.

Примітки
1 Даскалова-Перковска Л., Добрева Д., Коцева Й., Мицева Е. Български фолклорни приказки. Ката-

лог. – София, 1994. (Далі в статті використовується скорочення КБП, що супроводжується відповідним 
номером казкового типу).

2 Арнаудов М. Българските народни приказки. Опит за класификация // СбНУ. – София, 1905. – 
Кн. 21. – С. 1–110. Фактично ця класифікація використовується в болгарській фольклористиці до нашо-
го часу (див.: Вакарелски Хр. Етнография на България. – София, 1974. – С. 657–658 (де окреслено 4 типи 
казок з героїнею жінкою); Dinekov P. Bulgarien // Enzyklopädie des Märchens. – Berlin, 1977. – Bd. 1. – 
P. 1019–1030). У зв’язку з науковим значенням зробленої М. Арнаудовим систематизації болгарської 
жіночої казки див. тут прим. 3, 4, 5, де представлено відповідність між уведеними М. Арнаудовим 
номерами жіночих казок та їхнім шифром у КБП.

3 У групі І М. Арнаудов розмежовує кілька підгруп. Підгрупа І: «Нерідна дитина (дівчина, яку 
переслідує мачуха) здобуває дорогоцінні речі (від вампіра, Господа та ін.) і виходить заміж за царського 
сина» (№ 63–65): Арн. 63 а = КБП *4801, 4802; Арн. 63 б = КБП *4803; Арн. 63 в = *4804; Арн. 63 г = 
4805; Арн. 64 = КБП 706; Арн. 65 = КБП 510А. Підгрупа ІІ. «Наречену царського сина (вар. померлого 
чоловіка) вбиває або виганяє суперниця (циганка, сестри)»: Арн. 66 а б = КБП 408; Арн. 67 = КБП 707; 
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Арн. 68 а, б = КБП 7092. Підгрупа ІІІ: «Дівчина виходить заміж за померлого чоловіка»: Арн 69 = КБП 
437. Підгрупа ІV: «Дівчину і хлопця переслідують батьки-людоїди»: Арн. 70 = КБП 450. Підгрупа V: 
«Цнотливу дівчину переслідують»: Арн. 71 а, б = КБП 883А; Арн. 71 в = КБП 510В, *510В. Підгрупа 
«Мовчазна наречена»: Арн. 72 а, б = КБП 898А.

4 Група ІІ охоплює: підгрупу І «Статева метаморфоза»: Арн. 73 = КБП 514; підгрупу ІІ «Дівчина-воїн»: 
Арн. 74 = КБП 884В, Арн. 75 = КБП 956В (тільки демологічна версія, представлена варіантами 1, 2, 3). 

5 Група ІІІ охоплює: Арн. 76 = КБП *311С; Арн. 77 = КБП 425; Арн. 78 = КБП 310; Арн. 79 = 
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* Лазарка – дівчина, яка бере участь в обрядових діях напередодні вербної неділі [прим. перекладача]
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СВЕТЛА ПЕТКОВА 

МІЖЖАНРОВІ	ПЕРЕХОДИ	І	ВЗАЄМОДІЇ		
(на	матеріалі	болгарських	народних	балад)

Сред междужанровите отношения в българския фолклор заслужава внимание разработката на общи 
теми чрез сходни фабули в песенни и прозаични форми. Семейната балада и новелистичната приказка 
нерядко разказват едни и същи или еднотипни истории из живота на голямото семейство. Те извеждат 
поанта, придържайки се основно към своите формални правила. Същевременно взаимно си въздействат, 
като заемат типични за другия жанр мотиви, образи, формули. Анализът на подобни междутекстови вза-
имодействия разкрива някои фини механизми от творческия процес във фолклора, хвърля светлина и 
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върху динамичните аспекти на народния светоглед. Междужанровият диалог илюстрира привлекателната 
особеност на народното мислене да борави свободно с образи и значения от различен произход, да смесва 
равнища и форми. Утвърждаването на определени идеи вероятно е свързано с потребност от смяна на 
изказа, от синонимно изразявани съдържания, които прехвърлят жанровите «граници». Преминаването, 
пренасянето на мисловни структури през различен словесен материал постига натрупване на смисъл и 
съхраняването му в културната памет. Определено място в тези процеси на натрупване има колективният 
опит, узаконен в традиционната нормативност, а също и колективно преживените емоции.

Among the inter-genre relationships in Bulgarian folklore, we need to pay closer attention to the development 
of generic themes using similar plots in ballads and other folklore forms. The family ballads, the novelistic tales, and 
the epics often depict the same stories taken from patriarchal family life. They draw upon one motif, yet are written 
in accordance with the formal rules of each genre. At the same time, they interact by utilizing each other’s genre 
motifs, images, formulas. Analyzing such intratextual interactions can reveal certain subtle mechanisms used in the 
creative process of folklore, and also throws light on the dynamic aspects of the folk worldview. The inter-genre 
dialogue illustrates the appealing propensity of folk thinking for comfortably working with images and meanings of 
various origins while mixing levels and forms. The settlement of certain ideas is probably related to the need to alter 
the expression and use synonymously expressed content crossing genre «borders». The passing of thought structures 
through various verbal materials accumulates meaning and stores it in cultural memory. The collective experience, as 
shaped into traditional norms, together with shared emotions have a  place in the abovementioned processes.

Про жанрові межі народної балади можна говорити лише умовно, адже відомо, що її 
жанрова окресленість з-поміж інших пісенних фольклорних форм не є чіткою і викликає су-
перечки. Можливо, тому специфіка баладної естетики виявиться точніше, якщо розглянути 
ці пісні в оточенні і взаємодії з іншими словесними фольклорними, а також нефольклорни-
ми творами. Міжжанрові зв’язки балади – багатоаспектна проблема, різні підходи до якої ба-
чимо в численних дослідженнях вітчизняної та зарубіжної фольклористики 

1
. Актуальність 

цього невичерпного дослідницького поля – незмінний напрям нашої наукової дисципліни. 
Опрацювання тотожних чи однотипних історій з життя великої родини в баладах, епосі, 
новелістичних казках, легендах, переказах та ін. наочно демонструє деякі механізми акуму-
лювання і збереження культурної пам’яті засобами фольклору.

Болгарський матеріал родинних балад пропонує чимало фабул, які «мігрують» з одного 
жанру в інший: «Мома войник» (дівчина-воїн), «Наклеветена зълва» (зведена зовиця), «Жена на 
разбойник» (дружина розбійника), «Облог за верността на жена си» (запорука вірності дружи-
ни), «Жена освобождава мъжа си от тъмница» (дружина звільняє чоловіка з в’язниці), «Вой ник 
на сватбата на жена си» (солдат на весіллі своєї дружини), «Баща иска да се ожени за дъщеря си» 
(батько хоче одружитися зі своєю дочкою), «Майка убива сина си, без да го познае» (мати вбиває 
сина, не впізнавши його), «Майка убива сина си заради любовника си» (мати вбиває сина за-
ради коханця), «Син се жени за майка си» (син одружується з матір’ю) та інші. Балада як явище 
уже визначена і прокоментована болгарськими фольклористами. Тим часом цілеспрямований 
аналіз конкретних випадків міжтекстових взаємодій спостерігається досить рідко (Бояджієва, 
2002; 2002 а). Серед відповідностей легко впізнаються перекази пісенних фабул, які чітко спря-
мовують до «першоджерела», «фольклорного макропрототексту» (корпус варіантів даного ба-
ладного типу див.: Пенчева, 2002 а, с. 18). Інша ситуація щодо версій з більш переконливою 
«автономністю», де пошуки генеалогічних зв’язків не завжди дають плідні результати. Тому до 
питань походження й родоводу сюжетів варто підходити з певною обережністю.

Розгляньмо два приклади родинних балад, завдяки яким можна зануритись у фольк-
лорний «бекграунд» баладного погляду на світ і його відображення. Вибір продиктований 
наступними істотними міркуваннями.
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Баладний тип «Дружина розбійника» являє собою загальнослов’янський пісенний цикл, 
що має паралелі в румунському й угорському фольклорі. Для дослідження пісень цього типу 
болгарський фольклор залучався недостатньо 

2
. У деяких науковців він вичерпується двома–

трьома варіантами (Kumer, 1968, s. 53; Смирнов, 1974, с. 128, № 49). Повніше уявлення про 
болгарську традицію дають К. Хоралек (1962, s. 59–62) і Л. Варґіас (1983, p. 287). К. Хора-
лек охопив порівняно нові версії типу, хоч і з невеликою кількістю персонажів. У Л. Варґіас 
переважають короткі ліро-епічні редакції. У Каталозі пісенних мотивів балканських слов’ян 
(Krstić, s. 317) згадано 16 болгарських варіантів.

У сучасній болгарській фольклористиці ці балади вичерпно представлені з коментарем 
і варіантами. Вони свідчать про значне поширення й «мобільність» мотивів; їх розгляд у 
міжжанровому контексті сприятиме висвітленню динаміки баладної креативності.

Другий приклад – «Чоловік впрягає свою дружину, щоб та орала» – є загальновідомим 
сюжетним типом, що має багатоманітні варіанти в болгарській баладній традиції. У його 
зв’язках з іншими фольклорними формами спостерігаються цікаві міжжанрові взаємодії.

Сюжети обох типів також мають між собою точки дотику. 
Баладний тип «Дружина розбійника» представлений у болгарській пісенній традиції 

значною кількістю варіантів. Це видно з публікованих у найбільшому корпусі версій ба-
лад (БНБ 2, № 768–781) із понад ста варіантами, які, однак, не вичерпують усієї тематики. 
У мотивах першої частини розповіді спостерігається схожість між баладними, епічними 
юнацькими та епічними гайдуцькими версіями: дружина розбійника оплакує свою долю, 
коли мусить прати криваві сорочки, витирати криваві шаблі, ховати людські голови; зна-
ходить відрізану руку з перстнем, схожим на перстень брата. Звідси й надалі починаються 
розбіжності. Балада завершується оплакуванням невістки; перетворенням її на птаха; дру-
жина видає розбійника; розбійник виправдовується або веде дружину на «весілля» – смерть 
брата; розбійник убиває дружину.

Синонімічне розповсюдження пісенних послань у «межах жанру» здійснюється через ри-
торику більш коротких лірично оформлених текстів. Частина з них розпочинається образом 
зів’ялого лісу як поетичної аналогії до глибокої особистої драми 

3
; інші починаються образ-

ною паралеллю «жінка–птах» 
4
; з материнською клятвою 

5
. Як правило, сюжет вичерпується 

скаргами жінки. Такі фабули представлені і в найавторитетнішому виданні болгарських гай-
дуцьких пісень, що свідчить про їхню давність 

6
. При широкому варіантному побутуванні 

дослідники виокремлюють внутрішні версії. Тематична, сюжетна і формальна схожість між 
окремими «баладними» і «гайдуцькими» версіями свідчить про те, наскільки тонкою є межа 
між цими жанровими різновидами й відносними – їхні жанрові означення. Одні й ті самі 
сюжети, хоча й не цілком такі, де збігаються варіантні рядки, можемо знайти у виданнях як 
гайдуцьких пісень, так і баладних. Специфіка матеріалу, «поліжанрова сутність» будь-якого 
жанру у фольклорі (Земцовский, 1990, с. 206) і тут вимагає систематизації.

Коротші ліричні різновиди виявляють подібність низки сюжетів про тяжкі зміни в житті 
жінки після шлюбу 

7 і своєрідно впливають на розростання (мультиплікацію) фольклорної 
синонімії, конкретним вираженням якої є, по суті, система варіантів. Відомий український 
дослідник балади М. Гайдай розглядає дві можливі історичні перспективи взаємодії між ба-
ладою і ліричною піснею – у період недостатньо оформлених і розгорнутих стильових ха-
рактеристик цих жанрів або, навпаки, на пізньому етапі балади, коли її сюжети починають 
жити в руслі ліричної пісенності (Гайдай, 1973, с. 44). Деякі дослідники підтримують тезу про 
тенденцію баладного наративу до ліризації; розглядають роль певних пісенних фрагментів 
(так звані «condensed ballads») в утворенні нових асоціативних рядів від наративів, отже, 
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нових варіантів (Constantine, 1998). 
Лірично оформлені «пісні-скарги» (Бояджієва, Стойкова, 1993, с. 17) з основним мо-

тивом «дружина (розбійника) оплакує ліс, тужить за минулою молодістю» поширюються 
в нас також завдяки літературі від часу Відродження й дотепер; припускається й авторське 
втручання в текст (Кауфман, 1968, № 64–65).

Проте у межах баладного жанру активними факторами взаємодії між пісенними фабу-
лами є теми жіночого страждання (невдале, далеке одруження) і вбивства (смерть) брата.  
Мотиви плачу дружини за чоловіком-розбійником, прокльони матері, прання кривавих 
сорочок, смерть (вбивство) брата, впізнавання братової руки по перстню, комбіновані з 
іншими мотивами, є сполучною ланкою між фабулою «Жена на разбойник» (дружина 
розбійника) й одним з найпоширеніших міжнародних баладних типів «Мертвий брат». 
Такі контамінації розглядаються у відомому дослідженні балади про мертвого брата Івана 
Д. Шишманова (Шишманов, 1898, с. 576, № 68–71) 

8
.

Спробуємо зазирнути за межі баладного жанру. Фабула про дружину розбійника існує 
також у гайдуцькому та юнацькому епосах. Там спостерігаємо більш розширену наратив-
ну структуру в другій частині, де розгортається мотив невірного чоловіка: знаходиться 
рятівник жінки, який бере її за дружину; зраджений чоловік покликаний за кума; через 
певний час (перебраний на жебрака, цигана) він знаходить дружину і вбиває її (убиває 
їх обох) 

9
. Баладні сюжети про невірних жінок розглядаються нашими вченими (Арнау-

дов, 1996, с. 535, 554, 563–564) у зв’язку з давнішими західноболгарськими юнацькими 
піснями 

10
. Тут можна було б говорити про вплив (посередництво) пісень гайдуцького цик-

лу. Початкова формула – скарга на чоловіка-розбійника – виконує функцію сполучної ланки 
між різноманітними пісенними формами. Оскільки вона є містком до різноманітних сю-
жетних побудов, ця форма виявляє здатність включатися в жанрові тенденції, де домінують 
як епічні, так і ліричні принципи виконавства.

У болгарській наративній традиції існують документовані перекази пісенної фабули. Пока-
зово, що один із них отриманий від інформантки, відомої як співачки, яка, оповідаючи казки, 
зауважила: «Таке є і в пісні» 

11
. У короткому викладі помітні були пісенні «сліди»: застосовані 

наративні прийоми (розмірена мова, формули), які можуть уважатися фрагментами спогаду 
про пісенну форму. Цей текст перегукується і з іншими переказами побутових новелістичних 
юнацьких пісень 

12
. У деяких варіантах бачимо подібність і у виборі імен (Грозданка, Марко).

Новелістична казкова фабула із Західної Болгарії (КБП, 955) 
13 (у двох варіантах) може 

розглядатися як паралель до однієї з баладних версій. На схожість між баладою і казкою 
вказує фінальний епізод з упійманням розбійника, якого виказала його дружина. Балад-
на версія налічує мало варіантів 

14
. Спільними є мотиви: дружина розбійника, вбивство, 

перстень жертви. Є різниця в персонажах, у підході до розв’язання конфлікту, в ідейній 
спрямованості. Лише в одному тексті повчальний баладний фінал містить убивство дружи-
ни чоловіком, в інших – тільки погрозу. У казці дружина розбійника стає свідком убивства 
дівчини; завдяки перстню розкривається злочин; хапають і вбивають розбійників. Фабули, 
що завершуються помстою жінки (вона виказує розбійника), Л. Варґіас уважає повними 
і ближчими до «старої традиції» (Vargyas, 1983, p. 287). За цього умовного розгляду наша 
казка, можливо, є носієм прадавніх рис 

15
.

Переважна більшість баладних сюжетів відрізняється від епічних версій (юнацьких та 
гайдуцьких), від їхніх переказів у жанрі побутової казки, а також від паралельних прозо-
вих фабул усупереч принциповій спільності щодо формування й розвитку епічних традицій. 
Загалом для поетичних варіацій балади характерні кілька шляхів розширення, збагачення 
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сюжету мотивами, а також взаємодія з іншими пісенними типами чи іншими жанрами. 
Варіативність є показником динамічної сутності балади.

Таке «перетікання» та взаємодія зумовлені активністю певного мотиву. Наші фольк-
лористи підкреслюють типову особливість однієї з болгарських версій, яка відрізняє її від 
більшості слов’янських балад, – мотив бажаного чи здійсненого перетворення на пта-
ха. У фабулі про жінку розбійника цей мотив є винятково болгарським 

16
. Його вияви є і 

в початкових формулах, де молодиця в образі птаха (зозулі, соловейка) кляне свою матір,  
кот ра віддала її заміж у погане місце 

17
. Завдяки цьому мотиву здійснюється зв’язок з іншими 

баладними фабулами, а також відповідними йому слов’янськими 
18 – видана далеко заміж 

дочка (Грозданка) перетворюється на птаха і прилітає до батьківського дому 
19

. У деяких 
варіантах використано загальні імена для чоловіка, які вказують на негативне ставлення 
до нього як до розбійника 

20
. Ця деталь виявляє зв’язок між двома сюжетними лініями. За 

силою високої наративної активності на слов’янському і болгарському ґрунті мотив пере-
творення на птаха стає вузловим епізодом в іншій баладі – про хворого брата й сестру, яка 
доглядає його й перетворюється на зозулю 

21
. Перетворення на зозулю є відомим мотивом у 

баладній поетиці: мати стає зозулею і прилітає до сина у в’язницю; рідні хворого (поранено-
го) юнака (сестра, мати, кохана) від горя за ним стають зозулями; мати дев’ятьох мертвих 
братів і видана далеко заміж дочка є зозулями 

22
.

Фабула «хворий юнак і сестра-зозуля» відома також у юнацькому епосі, де поране-
ний брат (Дойчин) зазвичай відсилає свою сестру, аби померти насамоті. В одному з 
опублікованих варіантів записувач подав коментар співачки: «З того часу й дотепер зо-
зуля все кує і шукає свого брата» 

23
. Цей висновок у свою чергу відсилає до легендарної 

наративної практики. Заряджений емоцією образ метаморфози набуває й іншої смислової 
орієнтації стосовно походження і пізнання світу. 

Гайдуцькі пісні «запозичують» з юнацької епічної фабули фігуру хворого юнака, який 
трансформується в гайдука. Тут сестра не перетворюється на зозулю 

24
.

Репліка «Болен брат и сестра кукувица» (хворий брат і сестра-зозуля) є переказом пісенної 
фабули, яка має вигляд змішаної (перехідної) форми між побутовою казкою і легендою, «от 
що е станала кукувицата» 

25 (як виникла зозуля). Перетворення сестри на зозулю є сталим 
сюжетом в легендах про походження цього птаха, до того ж у різних версіях. Одна з версій 
легенди пов’язана з піснею про хворого брата; за іншими версіями брат і сестра (або нарече-
ний і наречена) були прокляті Господом (їхньою матір’ю) за непослух (аморальну поведінку); 
або бідна мати численної родини випросила у Господа, щоб він зробив її зозулею. Мотивні 
зв’язки між жанрами (ймовірно, і шляхи мотивних рухів) засвідчує нам згадана вище епічна 
пісня про хворого Дойчина, а також балада з південно-західної Болгарії, яка теж завершується 
характерним для етіологічних легенд поясненням: «Відтоді й сталося так, – говорить пісня, – 
що зозуля кує від Благовіщення до Петрового дня» 

26
. Ще нагадаємо про важливий «слід» – у 

деяких варіантах легенди є мотив про вбитого чоловіком (розбійниками) брата 
27

. Він під-
тверджує вплив пісенної фабули, продуктивність «пам’яті» жанру балади.

Із зозулею пов’язана низка народних вірувань, асоційованих, з одного боку, з провіщенням 
весни, а з іншого, – з недобрими передчуттями. І тут у певній площині вірування й пісня 
взаємно проникають з однієї форми в іншу. Деякі вірування пов’язані і згаданими піснями 
про сестру-зозулю, яка шукає брата 

28
.

Очевидними є складна взаємодія, обопільне проникнення і зрощування текстів, які 
дослідники визначають по-різному: юнацький епос, гайдуцька пісня, балада, новелістична 
казка, легенда. Насправді баладні інтерпретації розглянутого циклу містять усі названі 
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вище сюжетостворювальні мотиви – жіноче страждання через чоловіка-розбійника, 
здійснене (бажане) перетворення на птаха (зозулю), сестра-зозуля, яка шукає брата, 
етіологічний висновок про походження й поведінку зозулі. Пісенна поетична система де-
монструє тут добре виражені відтворювальні функції – багатоманітність варіантів, широко 
застосоване сюжетотворче начало; рухомість мотивів, що стимулює їхнє відокремлення й 
поєднання з іншими сюжетними сполученнями (контамінації). В усякому разі цей рух є ос-
новою розвитку, створення нових версій, передумовою впливу на інші фольклорні форми. 
Активним є обмін наративних елементів як між тематично подібними баладними фабула-
ми, так і поза межами жанрової форми – між епіко-оповідними (епос, балади) і ліричними 
пісенними редакціями. Принциповим питанням за таких взаємодій є моделювання смислу.

Прозові фабули мають обмежену «вільну програму», вони по-різному висвітлюють пер-
шу частину сюжетної схеми, розвиваючи її в новелістичному чи легендарному плані, який 
не завжди збігається з баладною концепцією. Інтерес новелістики до самої інтриги і ходів 
ясно виражений. Варіантів значно менше, але вони виявляють давні сліди. Порівняно вища 
продуктивність наративних елементів спостерігається у легендарних оформленнях.

Одна з причин того, чому для аналізу було обрано другий приклад, полягає, як уже заз-
началося, у частковому тематичному й формальному зв’язку з розглянутим раніше сюже-
том: тяжка доля жінки в ситуації патріархального гноблення. Постає питання про баладний 
тип «Чоловік запрягає свою дружину» (БНБ 2, № 858–866) відомий у широкому варіантному 
побутуванні по всій Болгарії 

29
.

Один з варіантів цієї балади (№ 866) починається з відомого зачину «Пиле пее в гората» 
(Пташка співає в лісі). Насправді то не пташка, а молодиця, яка проклинає матір, котра ви-
дала її за недоброго чоловіка. Тут помітно відповідність із початковою формулою, властивою 
одній з версій «Дружина розбійника» (№ 773) 

30
. Далі пісня змальовує жорстоке ставлення 

до дружини, яка виконує всі доручення чоловіка, годує його, приносячи обід на ниву, а він 
запрягає її замість буйвола, щоб орала до полудня; у деяких варіантах він ще й змушує її різати 
терни й топтати їх босоніж. У сюжетній рамці, очевидно, заховалися сліди старої побутової 
практики запрягання жінки через недоброчесність, розпусту, зраду, непокору (Петров, 1958, 
с. 209 і далі). Подібні покарання, очевидно, були джерелом спільних колективних емоцій. До 
поетичного світу цих драматичних пісень культурно-історичні реалії «введено» та «увічнено» 
за законами баладної естетики. Певну композиційну функцію в деяких варіантах відіграє 
мотив свекрухи-наклепниці, також широко представлений у болгарській баладній традиції 
(Бояджієва, 1982). В інших випадках мотивування жорстокого поводження чоловіка з дружи-
ною виражене нечітко – його або зовсім немає, або воно викликане тим, що вона запізнюється 
з обідом. Баладне оформлення пронизує всю пісенну структуру; ряд варіантів має типову для 
балади розв’язку: молодиця страчує себе, або її дитя помирає в колисці. Трагічну ситуацію 
сконденсовано в рельєфно окресленому поетичному образі формулою контрасту: «Денка е 
била “самалгидия” (жінка – мати – годувальниця), чорна нива білим побіліла, білим побіліла 
від молока Денки» 

31
. Аналогічна формула використовується як кульмінація і в інших баладах 

(«вградена невяста» – замурована мила), а також у переказах.
Поза територією баладного жанру, в іншій словесній формі морфологічний елемент 

«запрягання людини» є носієм різних сенсів. Діаметрально протилежним є задум ідейної 
схеми, завдяки якій народна проза залучає етнографічну реалію та її пісенну інтерпретацію. 
У новелістичних казках зустрічаємо сюжет «Приборкання норовливої» – «Укротяване на 
опъринчавата» (КБП, с. 901), який розробляє фабулу в суто дидактичному плані, притому, 
з комічним нюансом. Запрягання зберегло функцію покарання, воно переконливо вмоти-
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воване (показове навчання в нормативній поведінці), але персонаж та ідея підпорядковані 
іншим творчим намірам. Дружина заслуговує перевиховання, оскільки чоловік терпів її но-
рови чи лінощі. Побачивши демонстративні приклади, які чоловік розігрує з домашніми 
тваринами (вбиває їх, коли вони не виконують поставленого завдання), вона сама 
впрягається у віз, чим показує, що зрозуміла «уроки» 

32
. Виховний смисл казки, що будується 

на «алегоричності», утворює цілу сюжетну схему і знаходить її підтвердження у заключній 
частині. Мотив запрягання людини з виховною метою використано і у справжніх гуморис-
тичних казках із різних країв нашої етнічної території: син запрягає матір, щоб орала, бо че-
рез її наполягання закололи вола 

33
; зять карає через погані поради матір ледачої дружини, 

щоб та орала, замість вола 
34

.
У новелістично-анекдотичних оповідях образність, пов’язана із запряганням людини, є 

яскравою і несподіваною, як і в баладі; натомість дотепний оповідач захищає патріархальний 
порядок, кепкуючи з нього. І пісня, і казка легітимізують панівну роль чоловіка – господаря в 
патріархальній родині. Нормативні параметри традиції, які, по суті, є частиною того, що Ю. Лот-
ман назвав інформативною пам’яттю (Лотман, 1993, с. 4), працюють і в одному, і в другому ви-
падках. Утім, при виборі поетичних засобів моральний пошук, що пропонує питання й відповіді 
в різних системах координат, розставляє відповідні акценти, зумовлюючи ту чи іншу жанрову 
тенденцію. Він відтворює життя й робить з нього відповідні висновки-повчання в контрастно 
побудованому змісті. Між нормою і реальною буденністю баладна естетика загострює над-
звичайне в драматичному конфлікті і показує трагічні наслідки. Естетика смішного розряджує 
таке напруження й розігрує його в побутово-комічному плані. Отже, якщо знову перефразуємо 
Ю. Лотмана, креативна пам’ять прокладає свої шляхи через текстотворення.

Взагалі «пам’ять жанру» (вислів М. Бахтіна) у фольклорі живиться його варіантною сис-
темою, текстуальною багатоманітністю окремих жанрових форм. У силу цієї культурної (і 
колективної, по суті) пам’яті певні змістові й формальні елементи з різних жанрових змістів 
«заряджають» творчу програму виконавця, створюючи специфічний фонд його індивідуальної 
пам’яті. В окремих випадках «сліди» пам’яті даного жанру виявляються в іншому жанро-
вому перевтіленні – епічні прийоми в неепічних пісенних формах, казкові мотиви в бала-
дах, баладні мотиви в ліричних піснях, а на іншому рівні – мотиви фольклору в авторських 
літературних, музичних, образотворчих або пластичних творах. У цих процесах активною є 
так звана «дифузія жанрової свідомості баладності» (Пенчева, 2002 а, с. 12). Незабута жанрова 
схема ясно проявляється у переказах пісень. У них пісенний (баладний) слід ясно відчутний у 
використанні розміреної мови, формул та інших морфологічних елементів, типових для виду. 
Оминаючи межі жанру, оповідач переносить спогади про жанр. В інших випадках немає пря-
мих індикацій впливу «жанрової пам’яті» – це ясно видно в паралельно існуючих і самостійно 
розвинутих фабулах різних фольклорних форм. Тут кожна форма виглядає як автономно ви-
будована одиниця, якщо її не порівнювати з близькими до неї в позажанровому контексті.

Відтворювані в різних формальних рамках змісти сягають загального світу культу-
ри, переконливо утверджуючи традиційні моральні цінності. У цьому процесі важливу 
роль відіграють загальні принципи, за допомогою яких бачимо організацію фольклору як 
«корпус текстів» (Левінтон, 1974, с. 167). Творці та споживачі таких текстів, фольклорні 
виконавці (співаки, оповідачі, музиканти й танцівники) є специфічними носіями культурної 
пам’яті, у якій певні функції визначаються і в міжжанровому діалозі. Цей діалог, подеколи 
з «неочікуваним (без)краєм», є надзвичайно цікавим явищем у динамічному житті усної 
культури. Простежити його окремі репліки в тих варіаціях і повторах, що моделюють смисл, 
доцільно не лише в рамках вузької фольклористичної проблематики. Поза нею деталізоване 
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пізнання взаємодії фольклорних жанрових форм є також плідним, коли воно проектується 
на нефольклорні форми культурного вираження, як, наприклад, у письмовій традиції.

Примітки
1 Кожне серйозне дослідження баладного жанру тією чи іншою мірою стосується аспектів 

міжжанрової взаємодії. Слов’янська народна балада вивчена в загальних рисах у її зв’язках з іншими 
фольклорними жанрами (див., напр., Гайдай, 1973 і наведену там літературу). З іншого боку, народна й 
літературна балада аналізовані з погляду генеалогії й типології жанру, жанрових переходів та взаємодій. 
Показовими прикладами для болгарської фольклористики в цьому напрямі є різні праці (Ничев, 1971; 
Пенчева, 2002; Пенчева, 2002 а).

2 Див.: БНБ 2, с. 662, примітка до № 768. Двотомне видання болгарських народних балад, записа-
них у 1974–1983 роках, є працею колективу Інституту фольклору (БНБ 1, 2). Тексти супроводжуються 
науковим коментарем і раніше опублікованими варіантами. Видання дає уявлення про сучасний стан 
і регіональні особливості традиційного сюжету. Розділ «Побутові балади» підготувала Ст. Бояджієва. 

3 БНБ 2, № 779–781, № 776 – звертання до вітру, № 778 – звертання до квітів.
4 БНБ 2, № 773–774.
5 БНБ 2, вказ. вар. до № 776.
6 БХРФ, коментар до № 200. Див. там № 200–205 (початок – паралель з лісом); 206, 208–209 (початок 

зі співаючим птахом); № 203, 204, 207 (відомий мотив про подружній дім як «погане місце», характерний 
і для інших пісень – злі свекор і свекруха, зовиця й дівері); № 209–215 (проклинає матір, дружину); № 216 
(просить когось урятувати її від чоловіка-гайдука); № 217, 218, 219, 220 (перейшла до іншого); цікаві 
«історизації» в № 204: на перстні було написано ім’я її брата-царя Івана Шишмана. Цар Іван Шишман був 
останнім болгарським володарем XIV ст. перед поневоленням Болгарії турками. Варіанти типу – № 124. – 
C. 589–599.

7 Початок № 782 в БНБ 2 показує певні аналогії з деякими версіями балади «Дружина розбійника».
8 З. Кумер (Kumer 1968, s. 52) розглядає тему «Дружина розбійника» як підгрупу більшої групи 

пісень на тему «Далеко видана заміж дочка», добре відому і в болгарській баладній традиції.
9 БХРФ, № 34–39, прим. на с. 480–481 і вказ. вар. с. 554. – № 19, БЮЕ, № 548–549 і прим. Див.: 

перелік мотивів, с. 891, № 401, ближчі відповідності 401 а, 400 б (чоловік приносить голову її брата).
10 БНБ 2, № 844–845 і прим. на с. 681.
11 СбНУ 58, № 408 «Янко арамия и невеста му», с. Огняново Гоцеделчевского округу.
12 СбНУ 53, с. 821, № 198, с. 943, № 291, 292. Пор. з піснями – с. 661, № 548, с. 663, № 549, різні – 

с. 676, № 561, с. 677, № 562.
13 Нумерація в КБП відповідає нумерації в АТ.
14 Див.: БНБ 2, № 771–772.
15 Знаючи переважно короткі болгарські версії, угорський учений говорить про непов ноту і 

суперечливість крайнього розв’язання конфлікту. Водночас він знає, що мотив відсіченої руки з перст-
нем, якого немає в угорських піснях, представлений у болгарських (як і у північних) слов’ян (Vargyas, 
1983, с. 292–293).

16 БНБ 2, с. 662, № 768, коментар Ст. Бояджієвої.
17 Див. прим. 4.
18 БНБ 2, с. 662, прим. і вказ. література до 768. 
19 БНБ 1, с. 501, № 270–272. 
20 БНБ 1, с. 501, вказ. вар. до № 270.
21 БНБ 1, № 273–275.
22 БНБ 1, № 278; 284–289; 292; 294–296; 298; Миладинови, 1961, № 200.
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23 БЮЄ, № 266. Див. сюжетне коло № 263–269 (у більшості варіантів без перетворення на птаха).
24 БХРФ, № 164–165, див. і прим. на с. 493.
25 СбНУ 58, № 419.
26 БНБ 1, № 273.
27 СбНУ 16–17, с. 29, Охрид. Чоловік жінки, виданої далеко заміж, убиває її брата. Дружина та 

її мати з горя стають зозулями (с. 216, № 19). Дівчина перетворюється на зозулю з горя за убитим 
розбійниками братом (СбНУ, 13, с. 141, № 1, Охрід). Мати й дочка стають зозулею та горлицею через 
горе за вбитим сином і братом.

28 Інші вірування акцентують поведінку зозулі, трактуючи її як наслідок прокльону. Вони часто 
ілюструються в колядній пісні, де св. Богородиця прокляла зозулю, що розбудила Молодого Бога, щоб 
не вила свого гнізда, несла яйця в чужі (Маринов, 1981, с. 158). З колядкою пов’язаний також варіант 
прокльону, де Божа Мати присуджує птаху оніміти в певний період року – від Купали до Благовіщення 
(Маринов, 1981, с. 159). Тому зозулі з’являлися на Благовіщення й повідомляли про прихід весни, потім 
замовкали після Купала. Деякі характеристики цього птаха відображені в афористиці: «Хай ти складеш 
хату, як зозуля» (Маринов, 1981, с. 158) або загадка «Яйця несе, пташенят не годує, але пташенят має» 
(БНПП 7, с. 361). Фразеологізми, уживані і в сучасній мові, відображають символічні значення птаха, 
пов’язані із самотою, запустінням: самітня жінка (вдовиця), самітня стара жінка: «залишилася сама, як 
зозуля», «кую сама (вдома), як зозуля» тощо.

29 БНБ 2, прим. і варіанти до № 858–866 на с. 684–685; Богданова, 1979, с. 145–146.
30 Подібне негативне порівняння жінки/молодиці-птаха є характерним при введенні формули в бол-

гарських народних піснях.
31 БНБ 2, № 864, вірші 35–37.
32 У деяких варіантах чоловік перевиховує тещу. У КБП тип представлено в шести варіантах.
33 КБП 1370 А* Който не работи, не трябва да яде (хто не працює, той не їсть). Варіант 3 (Лерінський 

округ) – мотив запряженої матері – оформлений у початковому епізоді казки.
34 КБП 1370 ІІІ, див. варіант 15 (Нікопольський округ), де фабула розвивається тільки за мотивом 

запряженої тещі.
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ДОРОТЕЯ ДОБРЕВА

ОБРАЗ	СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ	В	НАРАТИВНІЙ	КУЛЬТУРІ		
(до	використання	словесного	тексту)

След преглед на повествователните жанрове и сюжети, в които православният свещеник (попът)  
участва като персонаж и след кратка характеристика на образа в наративите с комичен конфликт изложение-
то се ограничава в няколко конкретни примера. Анализирани са българските варианти на сюжета AaTh 1842 
в контекста на международната и на разказната традиция на Източна и Югоизточна Европа. Описани са и 
случаи, в които местният свещеник се е превърнал в кристализационна фигура на действителни и фиктивни 
комични истории. Показани са и други «високи» образи на свещеника в исторически песни, предания и пр. 
Въз основа на примерите се показва как мигриращи повествования и образи могат да бъдат употребени и 
адаптирани към различни исторически, политически, културни макро- и микроконтексти: чрез историзиране, 
локализиране, персонализиране. Наблюденията имат отношение и към формулността на устните наративи.

The article begins with a survey of the narrative genres and plots in which the Orthodox priest (pop) plays 
a role. A brief characteristic of this image in the narratives with a comic conflict is made. Then the attention is 
concentrated on several particular examples. The author analyzes the Bulgarian variants of plot AaTh 1842 in the 
context of the international narrative tradition, and particularly in Eastern and Southeastern Europe. She also 
describes cases when the local priest becomes a crystallizing figure of real and fictional comic stories. A different 
type of «high» image of the priest is also shown in historical songs, local legends, etc. The author gives examples of 
how migrating narratives and images can be used and adapted to different historic, political, and cultural macro 
and micro-contexts: by means of historizing, localizing, and personalizing. The observations also concern the 
formulaic character of oral narratives.

Наративи, а головним чином, казки про священнослужителів 1 мають широке міжна-
родне розповсюдження, в європейській оповідній традиції вони однаково поширені серед 
католиків, протестантів, православних християн та ін. Під загальною назвою – казки про 
духовників, про попів 2, зазвичай поєднуються гумористичні (побутові) казки та анекдоти. 
Ці казки виділені як самостійна тематична група (під заголовком «Ситий піп, сита попадя») 
у десятому томі серії «Българско народно творчество» 3. Тут уперше в цілому представлені 
(переважно на основі опублікованих джерел) найпоширеніші в болгарській казковій тра-
диції анекдотичні фабули, у деяких випадках у кількох версіях. Науковий апарат до текстів 
містить детальні дані про розповсюдження варіантів, про записувачів, про оповідачів та ін. 
(БНТ, т. 10: 605–651). Таке авторитетне для болгарської оповідної традиції видання широко 
використовується як у болгарських наукових працях, так і в порівняльних дослідженнях та 
антологіях за кордоном (пор. напр.: Рускова, 1987; Мордвинцев, 1970; Eschker, 1986).

Гумористичні казки та анекдоти про священиків виділені в окремий тематичний роз-
діл у каталозі Аарне-Томпсон (АaТh, 1725–1849) і в усіх національних каталогах та укладені 
за цією класифікаційною схемою, водночас цими номерами не вичерпується тематичне та 
сюжетне розмаїття комічних наративів про попа. Низка еротичних казок та анекдотів, які 
частіше за все пов’язані зі священиками, знаходяться в розділах про шлюбні пари та про 
хитрунів; піп бере участь у популярній фабулі «Договір про службу між попом та ратаєм» 4; 
також виступає персонажем у сюжеті про вдаваного ворожителя 5; у казках про ошукування 
він поряд із безвусим мірошником та корчмарем виступає в ролі того, хто програв спір 6 та 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



282

Болгарська етнологія

ін. Як головний персонаж показаний і в легендарних (релігійних) казках 7, а в новелістич-
них 8 і чарівних казках 9 найчастіше виведений як другорядний персонаж 10. Він, зрозуміло, 
є однією з найчастіше висміюваних фігур в анекдотах. Трохи рідше образ священика зустрі-
чається в неказковій прозі, в «оповідях повсякдення», у коротких жанрах.

З цієї точки зору вже зрозуміло, що мова не може йти про образ священнослужителя в на-
ративній культурі взагалі, а про багато (різноманітних) образів, які сконструйовані згідно із за-
конами відповідних усталених оповідних структур та форм, що передаються, наслідуються та 
відтворюються в контексті міжнародної та відповідної регіональної, національної, локальної 
наративної традиції. У рамках цього викладу я обмежуся переважно наративами з комічним 
конфліктом, водночас зазначаючи деякі інші можливі реалізації «високого» образу священика.

Сан та обов’язки священика як служителя релігійного культу, керівника релігійного 
життя та духовного наставника передбачають шану та повагу в суспільному житті, у що-
денній культурі спільноти. Священнослужитель відіграє важливу роль в обрядах календар-
ного, життєвого та трудового циклу, в обрядах, які позначають початок або мають запо-
біжну функцію від природного лиха, як лікар тощо. (Касабова-Динчева, Георгиев, 1999; 
Papamichael-Koutroubas, 1996) 11. Саме це «високе» суспільне становище священнослужите-
ля, який вирізняється серед інших і є одним із них, робить його таким «вразливим», перет-
ворює його на ключову фігуру для досягнення комічного конфлікту 12.

Комізм великої тематичної групи анекдотів про духовників укорінений у протиріччях 
між уявленням, ідеалом про благочестиву та богоугодну поведінку, чиїм утіленням є духов-
ний «отець» та наставник, та недосконалістю людської природи. Тут сфокусовані всі людські 
слабкості та пороки, і навряд чи існує якийсь інший суспільний прошарок, який би був (та 
і зараз є) під таким пильним прицілом насмішки та жарту. Ці оповідання про неймовірні, 
особливі події та випадки, про відхилення від норми викликають сміх та психологічне роз-
вантаження, оскільки в них словесно порушуються табу, профануються та пародіюються 
всезагальні почуття поваги, релігійного та сакрального 13.

У міжнародній оповідній традиції розбіжності між католиками, протестантами та 
православними щодо тем та фабул, а також соціально критичної спрямованості опові-
ді дуже незначні (Neumann, 2001; Dobreva, 2001). Ці найчастіше міграційні сюжети та 
мотиви показують священнослужителів у виразно непоказній та непринадній позиції. 
У них упродовж віків усно та письмово передавався стереотипний негативний образ 
священнослужителя – невігласа, чреволюбника та пияка, хтивого, скупого, фарисея та 
перелюбника. У системі персонажів священнослужителі (майже) завжди займають не-
гативний полюс у парі протиставлення протагоністів у комічному конфлікті. На іншому 
полюсі протиборства 14 перебуває хитрун (Хитрий Петро), (бідний) селянин, ратай, а 
також церковний служка або циган. Ці персонажі комбінуються по-різному, а у визна-
чених випадках замінюють один одного. Піп з’являється разом з іншими або може бути 
заміщений представниками духов ної або світської влади (владикою, ходжею15, багаті-
єм, старостою, збирачем податків, суддею). У любовному трикутнику він найчастіше 
виступає в ролі викритого, осоромленого, (брутально) покараного звабника, може та-
кож бути партнером невірної дружини, перелюбниці 16. З погляду основних етичних та 
соціальних ціннісних уявлень та норм (добро / зло, праведний / грішний, слабкий / 
сильний, бідний / багатий) критика та глузування, вочевидь, направлені проти духо-
венства, проти служителів релігійного культу, беззапереч ними є антиклерикальні (або 
антипопівські) тенденції цих оповідей, проте однозначною є їхня інтерпретація як «реа-
лістичного» відображення природи та моралі священиків, а також як «антирелігійного» 
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фольклору 17. Тут моделюється «інша» дійсність, словесний образ, які створюються та 
відтворюються в рамках та за законами «іншої» знакової системи. Оповіді та образи 
можуть використовуватися та адаптуватися 18 до різноманітних історичних, політичних, 
культурних макро- та мікротекстів.

Про розповсюдження та використання одного міжнародного сюжету
Прислів’я «Гроші перетворять на попа навіть віслюка» перебувають у безпосередньому 

зв’язку з болгарської оповідною традицією анекдотичного сюжету, в якому владика погоджуєть-
ся зробити попом віслюка (козла, барана), коли бачить, що на його хвості (бороді) висять золоті 
монети (КБП *1842A) 19. Візується вічна тема корупції, розроблена з чітко вираженою соціаль-
ною критичною тенденцією в анекдотах, де корумпована поведінка таврується як моральний 
дефект представників духовної та світської влади (Moser-Rath, 1977 a). Це версія міжнародно-
го сюжету «Заповіт собаки» (згідно з заголовком у AaTh, 1842) або «Поховання собаки (коз-
ла)» (СУС), широко представлена в західній та південній літературній та наративній традиції. 
В основі сюжету знаходиться стереотипний образ хтивого та грошолюбного священнослужите-
ля. Зміст фабули згідно з резюме AaTh такий: «Власник собаки влаштовує йому християнський 
похорон. Пізніше священик виправдовується, що собака залишив церкві великий спадок». Істо-
рію поширення сюжету в Європі можна простежити за літературним шляхом у середньовічних 
збірках з повчальними прикладами (Tubach, p. 376) та в збірках зі змішаним світським змістом 
для освіченої еліти («Mensa philosophica», латинська компіляція, імовірно XIV–XV ст.). Сюжет 
розроблено в давньофранцузьких оповідях у віршованій формі «фабліо» (наприклад, у ХІІІ ст. 
французьким трубадуром Rutebeauf) та у французьких новелах «Cent nouvelles nouvelles» (дру-
га половина XV ст.). Традиція продовжується у фацеціях італійського Ренесансу (наприклад, у 
збірці Poggio Bracciolini «Liber facetiarium«, 1450), німецькою Реформацією (наприклад, у збір-
ці Johannes Pauli «Schimpf und Ernst«, 1522), у збірці з кумедними текстами XVII та XVIII ст. 20 
У XVIII ст. цей сюжет властивий і російським збіркам із різноманітними корисними та кумед-
ними текстами, як наприклад, у Кургановому «Письмовнику» 21. В оповідній традиції його за-
документовано в каталонських, італійських, чеських, польських, албанських, перських та ін. 
варіантах 22, а також в оповідній традиції народів Східної та Південно-Східної Європи.

Тут я наведу приклади різного використання сюжету в ширшому культурно-історично-
му контексті та включення його в актуальну конфесійну полеміку 23.

При обробці історії про «Заповіт (поховання) собаки» структура фабульної ситуації 
залишилася майже без змін. Роль підкупного священнослужителя в усіх випадках зали-
шається збереженою для представника вищого кліру, але змінюються його контрагенти, 
мотивація їхніх дій, інколи й кульмінація повчального прикладу або анекдоту. У найстарі-
ших літературних документах власником померлої тварини (віслюка) є сам священик 24. 
Протиставлення залишається в рамках ієрархічного конфлікту у верстві духовенства та в 
збірниках Поджіо та Паулі. Останній уводить і третю дійову особу – власником собаки стає 
селянин, який без усілякого злого наміру просить священика поховати свого улюбленця. На 
основі літературно-компаративного аналізу М. Драгоманов установлює всезростаючу тен-
денційність в обробці сюжету після Поджіо, оскільки у більш пізніх збірках все більше уваги 
акцентовано на хтивості єпископа (Драгоманов, 1887, с. 333–334). Таким чином, окреслена 
стабільна ситуація сюжету в Європі характеризується постійною актуалізацією та адапта-
цією в широкому культурно-історичному конфесійному 25 та літературному 26 контексті.

У всіх відомих російських текстах XVIII ст. розповідається про пастора, який поховав свого 
власного собаку, та про єпископа, який прийняв заповіт. Водночас Курганов адаптував анек-
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дот для російського читача – спочатку йшлося про «пастора», а потім про «попа» (Новиков, 
1971, № 14) 27. В одній російській рукописній збірці кінця XVIII ст. йдеться про те, що сільський 
пастор поховав свого улюбленого собаку по-християнськи, а єпископ, суворо його насварив-
ши, хотів позбавити його сану за те, що він зганьбив їх орден. Він змінив своє рішення після 
того, як прийняв гроші згідно із заповітом собаки (Новиков, 1971, с. 269). В оповідній тради-
ції східних слов’ян 28 власником собаки є багатій. Він підкупає православного попа, архієрея 
та ін., обіцяючи їм великі гроші в заповіті собаки (козла, кобили). Вони погоджуються похова-
ти тварину з усіма почестями. За М. Драгомановим, жарт про заповіт собаки або козла знай-
шов особливий щирий прийом серед російських розкольників, які охоче запозичили його в 
західних протестантів (Драгоманов, 1887, с. 338–339) 29. Анекдот про підкуп православного 
священика представлено в двох варіантах у збірці А. Афанасьєва «Русские заветные сказки» 
(Афанасьев III, 1986: II, № 10, с. 11), яка була заборонена цивільною та синодальною цензу-
рою в Росії, зокрема і через моральні міркування, пов’язані з еротичними анекдотами про 
попів 30. У марксистській фольклористиці міжнародний сюжет про «Поховання козла та ін.» 
інтерпретується як «найдошкульніша сатира проти духовенства» (Азадовский, 1963, с. 187), 
як «зображення такої існуючої риси, що притаманна священнослужителям усіх рангів та по-
ложень, як удавана побожність та фарисейство» (Мордвинцев, 1970, с. 83 і наст.).

Традиція побутування анекдотів про «Заповіт собаки» є конкретним прикладом прис-
тосування одного й того ж сюжету до різних епох, у різному історичному та конфесійному 
контексті. Поряд зі своєю моралізаторською та розважальною функцією оповідь пропонує 
різноманітні можливості для використання та інтерпретації. 

У Південно-Східній Європі цей сюжет поширений у двох (відносно самостійних) версіях 
як одно- та двоепізодичний анекдот. Коротка версія про висвячення віслюка на попа задоку-
ментована переважно в південних слов’ян 31. У розгорнутій версії дії попа в першому епізоді, а 
потім владики в другому – тотожні. За гроші піп ховає порося або собаку (вінчає козла з козою 
та ін.). Владика погрожує покарати попа. Але сам погоджується висвятити на попа козла (ба-
рана та ін.) за ще більшу винагороду (після того, як йому повідомляють про заповіт померлої 
тварини та ін.) 32. Головними персонажами є, з одного боку, представники духовенства (піп  
і / або владика), а з другого – сільської общини (селянин / -и, багатій / -ї, чабан та ін.). Вихідна 
ситуація та провокативні мотиви проти священнослужителя різноманітні: селяни прагнуть 
випробувати владику, пожартувати над ним, власник собаки хоче поховати свого улюбленця 
(який викопав скарб) за християнською традицією та ін. У всіх випадках конфліктна ситуація 
вирішується однаково – спочатку священнослужитель відмовляється вчинити святотатство, 
але погоджується справити ритуал за солідну грошову винагороду (заповіт померлої тварини, 
золоті монети на хвості у віслюка, на бороді козла) 33.

Болгарський матеріал також пропонує приклади пристосування загальновідомої ко-
мічної історії, без значної зміни в змісті та в розвитку дії. Ці приклади різного порядку.

У першому випадку сюжетна дія пов’язана зі специфічним болгарським історичним 
та політичним контекстом. У трьох варіантах, які задокументовані в різних областях та в 
різний час, сюжет про підкупного високого духовника «поболгарений», оскільки він адре-
сований проти грецьких владик, «історизований» в контексті політичної боротьби проти 
грецької патріархії за незалежну болгарську церкву, імовірно, не без впливу книжної тра-
диції того часу. Пристосування анекдотів до болгарських умов відбувається через формули. 
У варіанті, записаному в Софійському окрузі, у тексті лаконічно згадується, що підкупний 
високий священнослужитель є «грецьким владикою» (СбНУ 6, 1891, с. 128, № 7). Інші два 
варіанти містять більш розгорнуті фінальні або початкові формули : «Такі вони грецькі вла-
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дики – за гроші і Хреста продали б як іуди, якщо їм руку позолотити» – це повчання, яке 
виведене в заключному варіанті з Тетевенського округу (СбНУ 31, 1915, с. 125, № 21 = БНТ, 
т. 10: 458). Подібним чином оповідач з Санданського округу вводить слухача в сюжетну дію: 
«Колись грецькі владики робили попів з тих, хто їм хабара дасть – і з простих, і з учених» 
(СбНУ 58, 1985, с. 315, № 230) 34.

Згідно з другою болгарською редакцією, селян підвів приклад їх сусідів, які висвятили 
віслюка на попа. Вони привели до владики корову, а він їх вигнав зі словами: «З віслюків – 
будь ласка, скільки завгодно, але не з корови!» 35 Тут мотив висвячення віслюка на попа най-
вірогідніше вжито як жарт або кепкування жителів одного села над іншим. 

Останній приклад ілюструє відомий стилістичний прийом оповідачів локалізувати сюжет-
ну дію в своєму знайомому середовищі, зокрема назви сіл, місцевості, імена своїх односельчан, 
відомі події регіону та ін. Як видно із назви варіанту з Брезнишко «Піп відспівує та ховає по-
рося, а владика висвячує на попа козла», ця оповідь містить два епізоди (СбНУ 49, 1958, с. 570, 
№ 149 = БНТ, т. 10: 459). Коли чутки про випадок із похованням поросяти доходять до владики, 
дія переноситься у знайоме просторове середовище. «Владика розсердився. Одразу ж написав 
листи усім попам Грахово, щоб ті зібралися на Іванов день у Чорногорському монастирі, бо він 
позбавлятиме сану ноєвського попа». Сюжет локалізується та актуалізується і завдяки включен-
ню одного «пам’ятного» для району випадку. Про «ноєвське позбавлення сану» згадується і в 
іншому анекдоті, записаному іншим оповідачем села поблизу Брезнишко (БНТ, т. 10: 460). Опо-
відачі сіл цього району використовують один і той самий стилістичний прийом, «цитуючи» імп-
ліцитно ноєвську історію про священика, якого позбавили сану. Для «чужих» записувач А. Мар-
тинов відмітив, що в с. Ноєвці справді був священик, якого позбавили сану. Після поховання 
поросяти, чорбаджія приводить свого козла із прив’язаними до бороди золотими монетами до 
владики і просить висвятити його на попа: «Він вже й навчений, але краще було б, щоб навчився 
він читати від попа Димитрія з Брезнишко». Владика познімав золоті монети з бороди козла 
і сказав: «Благословенний Боже наш! Козел твій вже піп. Бери його собі та йому кажи Тривун». 
Це ще не кінець оповідання. Таким чином, чорбаджія підготував захист грішному священику, 
щоб паралізувати намагання владики позбавити його сану. Іменування козла, висвяченого на 
попа (Трифон), у цьому випадку має структуротворчу та художню функцію. Хитрий захисник 
нагадує владиці, що піп Трифон не був присутній на публічних зборах попів. Владика зрозумів 
натяк: «Якщо не було попа Трифона, тоді я справу закриваю, попа прощаю».

Образ священика в локальній наративній культурі
Дуже часто оповідачі повідомляють нам «дійсні» історії, «справжні» комічні випадки, що 

трапилися з ними або їхніми родичами в щоденному житті локального оточення. Інколи важ-
ко встановити, чи розповідається про «типові життєві ситуації», у яких хитруни використо-
вують готові ситуаційні схеми, невідомі для їхніх жертв (Кшижановски, 1976, с. 6–7), коли 
заради забави використовуються готові сюжетні ситуації. Або ж йдеться про локалізацію та 
персоніфікацію міграційних сюжетів, які місцева «хроніка» приписує своїм людям, відомим 
хитрунам та дотепникам. Чи оповідачі «блефують», представляючи історію як істину, коли 
одного разу історія, яка ввійшла в колективне наративне використання, отримує й відповідну 
достовірність, або це не є однією з конвенціональних характеристик жанру й не належить до 
оповідного етикету та компетентності майстерного оповідача, дотепного жартівника. Відпо-
віді, певна річ, не однозначні, але в усіх випадках комічний ефект цих оповідань (та їх функ-
цій) безперечний. Тут я подам кілька прикладів таких випадків, в яких оповідачі представля-
ють (більш чи менш) відомі анекдотичні сюжети як достовірні, правдиві випадки.
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У 1988 р. в с. Стакевці, Белоградського округу, я записала оповідання про місцевого свя-
щеника. Оповідь побудована за принципом «оповідання в оповіданні»: «Піп Никола родом з 
нашого села,  одружився в селі Рабина (Белоградишко) і там став попом. Я прийшов до нього 
в гості, а він сміється. Запрошує мене до столу і каже: 

– Гей, чуєш,  да не буташ кістками біля мене! – і сміється.
Кажу: “Що?!” – подумав…
Він каже:
“ – Слухай, був один піп в гостях. Їли ми та жартувати. А він все мені кістки підкидає. 

Підкине раптом, а я спокійний. Дивлюся на нього краєм ока спокійний, а він робить вигляд, 
що не бачить. – Побачимо, що з ними робити буде. 

– А, бачиш, який ти жадібний. Я зовсім м’яса не їв, а ти своє з’їв! 
– Авжеж – каже, – я їв як людина, а ти їв як собака, з’їв і кістки.”
Так йому повернув заїжджений жарт» (Добрева, 1995, с. 108–109).
Оповідання про жарт між двома священиками за трапезою відтворює один відомий в 

болгарській оповідній традиції анекдотичний сюжет, який стійко пов’язаний із Хитрим Пет-
ром (КБП *1088А*). Найперша публікація з першого популярного видання «Хитрий Петро» 
Ілії Р. Блискова датується 1873 роком. Анекдот поширюється усним та писемним шляхом. 
Невідомо, яке джерело використовує Блисков у своїй публікації. Це один з випадків, коли 
найвірогідніше мова йде про навмисну болгаризацію іноземних оригіналів. В. Вилчев при-
пускає адаптацію східної версії сюжету про жадібних людей (приписану Пророку Мохамеду 
та Алі, які їдять фініки) до циклу анекдотів про Настрадина Ходжу, якого Блисков також 
пристосовує до Хитрого Петра (Вълчев, 1975, с. 46, 106). Як установив, однак, У. Марцолф, 
розповсюдження оповідання про жарт із м’ясом та кістками (задокументований перший 
раз у І ст. у Josephus Flavius) можна простежити в літературному побутуванні в європейській 
середньовічній повчальній літературі, у старофранцузьких фабліо, у фацеціях та італійських 
новелах до деяких новіших популярних видань анекдотів та коротких гумористичних опо-
відань (Marzolph, 1992, с. 63–64).

Вірогідно, Блисков переклав та болгаризував іноземний анекдот, адаптував його для 
болгарського читача, змінивши персонажі та навколишнє середовище, зберігши сюжетну 
ситуацію. Вона завжди розгортається за трапезою, завдяки оповідній схемі – за допомо-
гою дотепної репліки хитрун обертає на свою користь провокацію (спробу насмішки) сво-
їх сотрапезників. У комічному конфлікті Хитрому Петру зазвичай протиставляються гості 
на весіллі, селяни, Настрадин Ходжа 36. Прийом запозичення та пристосування місцевим 
жартівником попом Николою не відрізняється значною мірою від аналогічного в Блискова. 
Можна навіть відмітити збіг у стилістиці оповідання, особливо стосовно висловлювання в 
діалозі (кульмінації) з оповідання попа Николи (або про нього) з оповіданням у Блискова 
(а також з іншими варіантами усної традиції). Принципова відмінність, зрозуміло, полягає 
в цілях кожного з них, у комунікативних засобах, і, відповідно, у функціях анекдоту. Прос-
вітитель Блисков складає доступну книгу з потішними та корисними текстами, щоб попу-
ляризувати болгарського комічного героя (щоб не «згасло, потьмяніло і не забулося гарне 
народне ім’я» Хитрого Петра). Піп Николка входить у роль (Хитрого Петра), щоб створити 
веселий нас трій за трапезою, при першій ліпшій можливості розігрує або (більш вірогідно) 
переповідає «свою» історію (відому фабульну ситуацію), щоб підтвердити свою репутацію 
дотепного співбесідника та жартівника, як несподівана чергова нова жертва. Можна вка-
зати й інші аргументи для підтвердження думки, що цей тип адаптації оповіді від першої 
особи є не тільки індивідуальний стилістичний прийом або випадкова ідея оповідачів, а 
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де й персоналізація сюжетів, при яких вони, як видно, дотримуються і конвенційних схем 
фабулювання 37. 

Більш яскраво описаний у наративній культурі інший священик, піп Шчерю з Банско. 
Тут він конкурує зі своїми співгромадянами, тому що «справжні» історії, курйозні опові-
дання місцевих жартівників (або про них) є показовими, упізнаваними для сучасного гу-
мору жителів Банско, це одна з виразних форм, через яку вони легітимують свою власну 
культурну ідентичність 38. Згідно з місцевою «хронікою» піп Шчерю 39 був відомим своєю 
дуже вільною світською поведінкою, недостатнім рівнем освіти (часом він демонстрував 
невігластво), багатьма людськими слабкостями (до жінок та до корчми). Його схильність 
до вигадок поєднується з неймовірною наївністю сприймати кожну брехню за чисту моне-
ту (Петкова, 1992, с. 81). Одразу ж пригадується, що ця стисла характеристика на основі 
спогадів та оповідань його співгромадян відповідає стереотипному образу попа з гуморис-
тичних оповідань та анекдотів, а також універсальним типовим персонажам – дурня та хи-
труна, або часто з неподільним типом «хитрого дурня» (Добрева, 1995, с. 8–9). Піп Шчерю, 
імовірно, був колоритною особистістю і своєю поведінкою відрізнявся від уявлень про сми-
ренного служителя Бога. Можливо, багато з оповідань про нього мають в основі реальні 
випадки, відтворені зазвичай як перебільшення 40. Щодо довготривалої популярності попа 
Шчерю в колективному наративному репертуарі жителів Банського округу, без сумніву, має 
значення свідомо «культивований» (за допомогою різноманітних комунікативних засобів) 
«гумор жителів Банського округу», і той факт, що інший місцевий оригінал Димитр Герин 
(шут та поет-аматор) склав його біографію у віршах.

Тут зупинемося на одному особливо популярному в Банському окрузі оповіданні про 
попа Шчерю, який любив «випити винця та потанцювати хоро»: «...пив, інші почали тан-
цювати, а в нього серце тріпотить, він кидає свою рясу та шапку на стіл і каже: «Попе, 
посидь там, а Шчерю піде  хоро потанцює!» (Петкова, 1992, с. 88). У Банському окрузі реплі-
ка попа Шчерю стала крилатим виразом 41. Інше оповідання ілюструє експресивний образ 
попа-танцівника хоро в іншому селі: «Був у нашому плевенському краї один дід, піп Петко – 
веселун, добряк, близький до людей, компанії любив... На одних зборах піп Петко скидає фі-
ранку з вікна, стрибає на стіл і дріботить: “Он піп, а я  Петко і я людина, і хочу повеселити-
ся”» (Благолаж, 1994, с. 80, с. Ракита, Плевенський округ). Подібний образ, вибудуваний за 
принципом комічного роздвоєння, знаходимо і в одному з варіантів розповсюдження анек-
дотичного сюжету про «попа не від світу цього»: «Один піп любив випити. Якось повернувся 
він додому і почав танцювати хоро. Попадя його сварить: “Ти знову пив!” – “Не пив, попадя, 
їй же богу! Це я співав Господу, а зараз вирішив йому затанцювати”» (СбНУ 49, 1958, с. 640, 
№ 248 = БНТ, т. 10: 474) 42. Тут фігура попа – «танцівника хоро» – з’являється (ситуативно) 
як вступ до справжнього анекдотичного сюжету, згідно з яким усі духівники після смерті 
потрапляють до пекла 43. 

Один і той самий, безперечно ефектний образ, який утілив відхилену від норми пове-
дінку священнослужителя, використовується в різних контекстах, має різні функції та зна-
чення. У фіктивному казковому світі варіанта з Брезнишко він ужитий у контексті мораль-
них категорій християнського світогляду як приклад «грішної» поведінки попа. У наративах 
з Банського та Плевенського округів образ пов’язується з певним соціальним часом та прос-
тором. Секуляризована поведінка місцевого священика, не дуже порядного, але симпатич-
ного та близького, дає можливість оповідачам та слухачам «відчути одночасно почуття дис-
танційованої переваги та дружелюбної ідентифікації» (Bausinger, 1980, s. 158). Крім того, ці 
оповідання підтримують почуття єдності сільської спільноти.
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Символічні виміри образу
В іншому стислому полі представлений образ попа в історичних піснях, а головне, в іс-

торичних легендах. Найхарактернішими та загальнопоширеними є образи попа Николи та 
попа Мартина.

У пісні про падіння Цареграду під османську владу піп Никола є найправедніший, най-
досвідченіший та найдоблесніший «старий книжник», який єдиний устиг (і посмів) прочи-
тати Боже послання, що передрікає гибель царя Костянтина. Майже без зміни фабули, деякі 
її варіанти історично переосмислені в контексті пророцтва про поновлення болгарського 
царства та месіанську роль Росії в її звільненні: піп Никола прочитав пророцтво про падіння 
османського царства (Стойкова, 1985, с. 36–37, 39). За локальною легендою зі Странджи піп 
Никола, який був дуже освіченим, мав багатьох учнів (граматиків) у селі, звідки і походить 
його назва Граматиково (Радойнова, 2001). Образ попа-книжника також відкриваємо в за-
гадках та приспівках-ворожіннях (Стойкова, 1984, 1436, 1437, 2035).

Образ хороброго та героїчного попа з’являється найчастіше у фольклорі гайдуків та в 
історичних переказах, які описують події ХІХ ст. За переказами піп Мартин відомий у бага-
тьох районах Болгарії воєвода, але історичних відомостей про нього немає. Фабула цих ле-
генд стійка. Його ім’я та подвиги частіше за все пов’язують із гайдуком Вилчаном-воєводою, 
вони вдвох учиняють напади та грабують царську казну. У зв’язку з цим поширений цикл 
легенд про закопаний скарб попа Мартина. У цих наративах піп Мартин – утілення розуму 
та знання, персоніфікація ідеї підземних багатств (Петров, 1988, с. 77, 82), пов’язується та-
кож із уявленням про дивовижного вершника, який володів кількома чарівними предмета-
ми: «Піп Мартин ходив і колов турків непереможно 37 років (…) Піп Мартин був сильним 
чоловіком, тому що його фляга важила 3 оки (…) Цілу ніч [шукачі скарбів] думали, як поді-
лити між собою речі попа Мартина: хто візьме його кожуха, хто палицю, хто шапку, хто 
тамбурина (…) Кожух та шапка робили його невидимим і переносили його туди, куди він 
хотів, палицею своєю він пробивав усе, а грою на тамбурині знаходив гроші» (Хаджийски, 
1974, с. 347, 251). Точками опору вірувань та практики шукачів скарбів слугували книги про 
скарби, у яких описувалися сховані скарби та оповідання інших шукачів.

Образ попа-патріота міцно пов’язується з фабулами про Василя Левського, його соратників 
та помічників, серед яких піп Мина із с. Дибне, Карловського округу (Парпулова, 1981, с. 21–22), 
піп Никола із с. Розовець, Пловдивського округу (Кузманова, 1983, с. 62, 65–67). Достовірність 
особливо популярного в с. Розовець драматичного 44 оповідання про попа Николу, який гото-
вий був убити попадю, щоб вона – його жінка – не викрила таємницю революційної діяльності, 
знаходить підтвердження і в матеріальних свідченнях у селі – могила попа Николи Ганчова зна-
ходиться на подвір’ї церкви, музей, заснований у його сараї, де колись ховався Левський та ін.

Мігруючі сюжети, мотиви та образи долають мовні, конфесійні та культурні кордони, в окре-
мих випадках вони взаємозамінюються або різним чином комбінуються. Навряд чи можна вхо-
пити та описати всі нюанси в конкретному вживанні текстів та образів у динамічній наративній 
культурній практиці. У даному викладі були наведені приклади адаптації завдяки історизації, ло-
калізації, персоналізації. Проявляючи креативність та індивідуальні імпровізаційні можливості, 
оповідачі при цьому дотримуються встановлених оповідних моделей, використовують у різних си-
туаціях, у різному контексті і різним способом готові структурні елементи, формули, кліше. Проте 
заслуговує на увагу намагання описати (на основі прикладів) і деякі «правила гри» оповідача. 
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Примітки
1 Поняття «священнослужитель» я використовую як загальне на означення служителів релігійного 

культу, абстрагуючись від церковної ієрархії та відповідних титулів.
2 
Піп у щоденній практиці означає православного священика або взагалі духівника, у деяких ви-

падках цей термін використовується з певною стилістичною «заниженістю».
3 

Битови приказки и анекдоти / отбрали и редактирали Петър Динеков и Стефана Стойкова // 
Българско народно творчество. – София, 1963. – Т. 10. – С.  457–507.

4 
Розповсюджена у Східній та Південно-Східній Європі (див.: КБП; СУС; Schullerus, 1000; Stroescu, 

3000; Пенушлиски, Вражиновски, 1987, № 124; Papamichael-Koutroubas, 1996).
5 
КБП 1641; Афанасьев, 1986, II, № 12; Ђорђевић, 1988, № 271; Пенушлиски, Вражиновски, 1987, 

№ 144.
6 
КБП 1920 H; Пенушлиски, Вражиновски, 1987, № 81, с. 146; Megas, 1970, № 69.

7 
Поширений у Східній Європі сюжет про попа в цаповій шкурі: КБП; СУС 831; Драгоманов, 1887, 

с. 339–351; Азадовский, 1963, № 1, с. 185–187; Пенушлиски, Вражиновски, 1987, № 74; Schullerus, 1846*; 
див. також: КБП *831A* (СУС –831A*), Алчният поп; КБП 830 C*, Признаци за времето; Ђорђевић, 
1988, № 102; Megas, 1970, № 77. У цих сюжетах Божа кара за порушення релігійних та етичних норм 
реалізується через метаморфози: піп висвячений на козла, віслюка, син попа на крота та ін. Образ попа-
віслюка, попа-козла має аналог в образі «віслюка (козла), висвяченого на попа» в анекдотах, про які мова 
піде далі.

8 
КБП 910 B, Купени съвети; КБП 922, Цар и калугер; Пенушлиски, Вражиновски, 1987, № 96; 

Ђорђевић, 1988, № 146–148; КБП *921C1*, Поповото прасе познава времето по-вярно от ходжата; Пе-
нушлиски, Вражиновски, 1987, № 100.

9 
КБП 592, Вълшебната свирка; Афанасьев, 1986, № 26; Ђорђевић, 1988, № 82, с. 179, 180; Пенуш-

лиски, Вражиновски, 1987, № 145. Піп замість царя або багатія: КБП 571 B; СУС 715 A та ін.
10 

Пор. широку рубрику «піп» у довіднику предметів та мотивів КБП.
11 

Ця роль фіксована в різноманітних казкових формулах та мовних кліше, як-от: «Села без попа 
немає», «Колись села без попа не було», «Попівство – найкраще ремесло: і від живих, і від померлих 
харч збирає», пор. також передмову до казок (БНТ, т. 10: 457, 465).

12 
Найпоширенішими є казки про «попів», рідше про вищий клір або про «чорне» духовенство.

13 
Двояке ставлення до священної особи виявлено не тільки в комічному зниженні та перевтілен-

ні. Зустрічі зі священиком (і для католиків, і для православних) були поганим знаком, сприймалися з 
пересторогою та забобонним страхом (Neumann, 2001; Lee, 1947). Міцним є зв’язок попа-диявола у 
болгарських та іноземних варіантах чарівних, легендарних, анекдотичних казкових сюжетів (КБП 613, 
831, *839 A**, 1536 B, 1730 B*).

14 
Bausinger, 1967; Рускова, 1987; Пиличкова, 1991.

15 
Турки в Македонії розповідають анекдоти про ходжів та про попів (Пиличкова, 1991 с. 332–364). 

Диспут про віру (в кого більше свят або святих) ведуть піп та ходжа (КБП *2102**; Пенушлиски, Вра-
жиновски, 1987, № 141), такий самий спір ведуть християнин та єврей (Moser-Rath 1984, p. 444–445).

16 
Див., напр.: КБП 1730 і наст., 1360 C, 1424. Дружина та дочка попа стають об’єктами сексуальних 

походеньок ратая (див.: КБП 1545, 1545 B, *1545 C, 1563).
17 

Пор., наприклад, «Не шутка ради шутки и не смех ради смеха, а острая сатира на нравы и обычаи 
духовенства и противопоставление им героя из народа – вот в чем выразилась морально-этическая 
сущность антирелигиозной сказки» (Азадовский, 1963, с. 16, а також у передмові до Пушкарьова).

18 
Адаптація – дуже широке поняття, використовується в різних науках, означає як процеси зміни 

та пристосування, так і результат цих процесів. Про адаптації у фольклористиці див.: Grider, 1975; 
Marzolph, 1996; Roth, 1998.
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19 
За аналогією віслюк (кінь) – піп / суддя / мусульманський священик / міністр та ін. пор.:  

КБП 1621*, 1621 A*, 1675, *1675 B*, *1675 C*.
20 

Систематизовані тут дані про поширення сюжету взяті зі статей та архівних матеріалів Енци-
клопедії казки, див. також: Драгоманов, 1887; Moser-Rath, 1984, s. 287, 291. Пор.: Азадовский, 1963, 
с. 187–189; Афанасьев,1986, с. 429.

21 
Курганов Н. Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагаю-

щее легчайший способ основательного учения русскому языку с седьму присовокуплениями разных 
учебных и полезных вещей. Во граде св. Петра, 1769. В период 1769–1837 г. («Письмовник» вида-
вався 11 разів).

22 
У східній традиції заповіт собаки призначений мусульманському священику (Marzolph, 1984; 

Драгоманов, 1887, с. 330–331). Про розповсюдження в доповненні до AaTh – Schwarzbaum, 1968, p. 348.
23 

Я не досліджую шляхи розповсюдження та запозичення сюжету, паралельного існування та 
складних взаємодій між народною та літературною творчістю.

24 (
Tubach, p. 376). Віслюк похований відповідно до ритуалу. Священик ховає віслюка згідно з похо-

вальним обрядом, за це його карає єпископ. Священик каже, що віслюк залишив єпископові п’ять лір, 
а єпископ відповідає: «Хай почиває з миром». Віслюк є також у фабліо «Mensa philosophica» Рютбефа.

25 
У контексті характерного для Ренесансу критичного ставлення до духовенства, яке проявляється 

як у самому стані духовенства, у зв’язку зі спробами внутрішнього реформування католицької церкви, 
з руйнуванням католицької єдності та поширенням релігійної доктрини протестантизму, так і з поле-
мікою проти євангелістичного вчення та протестантських сект за допомогою Контрреформації та ін. 
(Neumann, 2001, p. 854–855).

26 
Наприклад, у популярному в XVIII ст. романі «Жил Блаз» французького письменника Льосажа 

дія переноситься в Іспанію, де авантюрист дон Рафаель, який колись був змушений стати мусуль-
манином, дійсно ховає свого собаку за мусульманським звичаєм, але не для того, щоб посміятися з 
релігії Мухаммеда, а через те, що був п’яним. Він пом’якшив гнів мусульманського священика запо-
вітом від свого собаки на 200 золотих монет (Драгоманов, 1887, с. 331; Азадовский, 1963, с. 188–189; 
Афанасьев, 1986, с. 429).

27 
Для укладання «Кратких замысловатых повестей», де вміщені анекдоти («Додаток» (№ 2) до 

«Письмовника»), Курганов використовує переважно західноєвропейські літературні джерела, які він 
адаптує для російського читача, переробляє, вірогідно, також і фольклорні анекдоти (Новиков, 1971, 
с. 24–25).

28 
Найчисельнішими є українські варіанти, два з яких – у віршованій формі. 

29 
М. Драгоманов не наводить «протестантських» анекдотів з російських публікацій та рукописів 

XVIII ст. Він аналізує два українських та два російських варіанти. 
30 

Вона надрукована вперше в Женеві в 1872 році (Афанасьев, 1986, II, с. 290–344).
31 

У болгарському, сербському, македонському варіантах: КБП *1842 A; Krauss, 1905, s. 266–267, 
№ 372 (від сербського селянина, 1885 р.); Пенушлиски, Вражиновски, 1987, № 140. Про мотив «Служ-
би та парафії роздають віслюкам» див.: Mot. J 1263.1.1; J 1263.1.2; U 12. Наприклад, зустріч у фацеціях 
Хайнріха Бебела (Facetiae 1–3, 1508–1512), чия творчість на початку Реформації характеризується най-
гострішою критикою саме духовества (Moser-Rath, 1977). Див. прим. 19.

32 
У болгарському, румунському, грецькому варіантах: КБП *1842 A (a),(б); Stroescu 5687; Orso 1979, № 149.

33 
У болгарському матеріалі не зареєстрований варіант про удаваний заповіт похованої тварини. 

Християнське поховання поросяти – в болгарському, румунському та грецькому, а висвячення козла на 
попа – в болгарському та українському варіантах. 

34 
В інших варіантах КБП *1842 A не йдеться про іноземну належність високого духівника. Хит-

рий Петро або бідняк глузують над хтивим владикою (вар. 5, 7); заможний селянин висвячує свого 
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віслюка на попа, тому що в його селі немає попа, і йому набридло, що в нього постійно позичають 
віслюка, щоб привести попа при народженні, весіллі, похованні (вар. 3). Спрямованість анекдоту, 
репліки владики після того, як він бачить золоті монети на хвості у віслюка, в більшості випадків є 
стабільною фразою: він неписьменний, проте з голосом, нехай буде піп» (вар. 6); «Він неписьменний, 
хоча голос має гарний – нехай буде піп» (вар. 2); «Мови не має, але має голос» (вар. 3).

35 
Krauss, 1905, s. 266–267, у прим. до № 372, без деталізації.

36 
Гумор сюжету загалом не агресивний. У деяких варіантах відмічені соціально-культурні акценти, 

наприклад, «субаші» («найповажніші люди») зібралися на гулянку й запросили Хитрого Петра, щоб 
над ним пожартувати (Добрева, 1995, с. 107–108).

37 
Підтвердженням цього є спостереження різних дослідників, які з одного або іншого приводу заз-

начали (а в окремих випадках навіть «підводили» до того самі оповідачі), що деякі надто неймовірні іс-
торії та сюжети про минуле, прикрощі та непорозуміння розповідаються від першої особи, представля-
ються як власні переживання, частіше за все від відомих у суспільстві дотепних оповідачів. Див.: БНТ, 
т. 10: 267 (прибріхування від імені героя); Новиков, 1971, с. 7–10, 263–264; Романска, 1976, с. 216–219; 
Попвасилева, 1986; Георгиева, 2000, с. 73–74.

38 
Сучасна оповідна та «сміхова» культура жителів Банско була ретельно вивчена в рамках кількаріч-

ного дослідницького проекту Інституту фольклору, (Мицева, 1990; Петкова, 1992; Станоев, 1996).
39 

Народився в 1884 р., помер, імовірно, у 1970-х роках.
40 

У науковій літературі описані й інші випадки, де місцеві священики перетворені в «кристалізо-
вані» фігури для різноманітних справжніх і фіктивних комічних історій (див.: Bošković-Stulli, 1991).

41 
Пор.: «Попе, ти сиди тут, а піп Шчерю піде потанцює!» або «Попе, ти стій тут, а Шчерю піде 

чарку горілки вип’є!» (Станоев, 1996, с. 104).
42 

Пор. також: КБП *1836 C. Хоро замість молитви.
43 

КБП 1738. Усі духівники в пеклі; див.: КБП 1860 А. Судді в пеклі. Різні тільки персонажі. В основі сю-
жету лежить типове для анекдотів звертання до піраміди соціальних відношень і до ієрархії влади, на чому 
базується й справжня кульмінація оповідання: у дьогті піп став на плечі владиці, суддя – на князя та царя. 

44 
Інші локальні перекази відтворюють образ героїчного попа радше в комічному плані, пор. пере-

кази про попа Шайтана та про попа Стойка з Елена (БНТ, т. 11: 150, 155–156).
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СТАНОЙ СТАНОЄВ

БОЛГАРСЬКИЙ	ПОЛІТИЧНИЙ	АНЕКДОТ	
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО	ПЕРІОДУ

Едно от характерните явления във всекидневната устна комуникация в периода след дането на ко-
мунистическия режим в България е твърде слабо и спорадично създаване и разпространение на вицове 
и особено на политически вицове. В същото време вицовете навлезоха много интензивно в публичното 
пространство: в средствата за масова комуникация (преса, радио, телевизия, интернет), както и в спе-
циално съставяни сборници и брошури. Една от възможните причини за оттеглянето на политическите 
вицове от всекидневното разказване може да се търси в променените социално-политически условия и 
възможността за открито и свободно изказване на социалното недоволство. Подобно интерпретиране оба-
че не носи достатъчен евристичен потенциал, тъй като не може да обясни задоволително както бурния 
разцвет на вицовото разказване по времето на социализма, така и неговите прояви след това. 

Тезата на автора е, че в контекста на модерната държава и модерното упражняване на властта поли-
тическият виц би трябвало да се интерпретира не толкова като вид противодействие, а по-скоро като част 
от политическата социализация и самоидентификация на членовете на дадено общество. По-интензивно 
разказване на вицове възниква обикновено в ситуации на криза, когато политиката не може да изпълнява 
предписаната й роля на пълна посветеност на обществения интерес. Така при социализма разказването на 
политически вицове беше следствие от съчетаването на модерните институции и механизми на управле-
ние с традиционни властови практики. След падането на тоталитарния режим политическият виц отразява 
промените, които настъпват на политическата сцена. Той тематизира новите лица, институции и събития 
в социалния живот. В същото време вицът, както и по времето на социализма, не се задоволява само да 
маркира течащите социални процеси, но търси и тяхната по-дълбока и точна характерология.

After the fall of the Communist regime in Bulgaria, one of the basic phenomena in everyday verbal 
communication was rather weak and sporadic creation and dissemination of jokes, and especially of political 
jokes. At the same time, they entered public space intensively through special joke compendiums, brochures, and 
through the mass media (press, radio, television, the Internet). One of the possible reasons for the withdrawal of 
political jokes from everyday narration might be connected to the changes in the social and political conditions 
and the newly opened possibilities to express social discontent in an open and free way. Although possible, such 
an interpretation seems to be rather unsatisfactory and on the empty side of heuristic potential. It cannot offer a 
satisfying explanation for both the joke telling boom during socialism and joke telling in the period after it.

The author advocates that in the context of the modern state and the modern practices of power political 
jokes have to be interpreted not so much as manifestations of resistance, but rather as a part of the political 
socialization and self-identification of the members of a particular society. Intensifications of joke telling usually 
appear in situations of crisis, when politics is unable to achieve its prescribed role of a force fully devoted to social 
interest. Thus joke telling during socialism was a consequence of the mutual and combined existence of modern 
institutions together with governance mechanisms typical for the traditional power practice. In the period after the 
fall of totalitarian regime political jokes have been reflecting the changes taking place on the political scene. They 
have thematized the new personalities, institutions, and events in social life. At the same time, the jokes, much like 
during the time of socialism, have also marked the current social processes and have sought to find their deeper 
and more precise characteristics.

В останні десятиріччя болгарська фольклористика одержала унікальний шанс стати 
свідком переходу між двома докорінно різними соціальними і культурними системами. Було 
поставлено на іспит її вміння документувати і вивчати нові, незнані досі форми й масштаби 
громадянської активності 1. Водночас зміни, що відбулися наприкінці 80-х – на початку 90-х 
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років минулого сторіччя, не тільки дали новий і багатий матеріал, переструктурували до-
слідницьке поле, поставили нові акценти і вказали нові напрями науки і праці, але й поста-
вили свої неодмінні питання вже існуючим інтерпретувальним парадигмам. Одним з таких 
проблемних полів став анекдот і найбільше – політичний анекдот, розквіт якого є одним зі 
знакових феноменів соціалістичної щоденної культури.

Для дослідників теперішніх фольклорних процесів навряд чи може лишитися непоміче-
ною швидкість, з якою зникає короткий анекдот – не тільки політичний, а майже всі його 
різновиди – з усної комунікації вже в перші місяці так званого демократичного переходу 
в Болгарії. Це зовсім не означає, що політичний анекдот зник з повсякденного життя вза-
галі. Якраз навпаки: паралельно з видаленням його з розповідної сфери настав справжній 
розквіт анекдотичної літератури, який триває і нині. Тепер короткі анекдоти публікують 
постійно на сторінках газет і журналів; як стала тенденція утворилося видання спеціальної 
анекдотичної преси, а також багатьох спеціально укладених збірників і брошур з анекдо-
тами. Анекдоти входять також і до електронних засобів масової інформації і, зрозуміло, до 
Інтернету 2, причому не тільки як публікування чи телепередача текстів. Демократизація за-
собів масової інформації – друкованих та електронних – виявляється і у відповідному «жар-
туванні»: політичний анекдот істотно входить в їхню мову, стилістику, естетику (Иванова, 
2002, с. 42; Елчинова, 1993; Томова, 1993). Засоби масової інформації починають чинити 
зворотній вплив на усне спілкування і стають активними учасниками самого фольклорного 
процесу (Иванова, 2002, с. 35–63). Сьогодні нерідкісні випадки, коли при розповіді анекдо-
тів вказується, що вони були взяті з газети, з популярної радіо- чи телевізійної передачі або 
також з багатьох інтернет-збірок.

Але, незважаючи на відносне пожвавлення процесу творення анекдотів кілька років 
тому 3, це мало стосувалося саме політичного анекдоту, який зберігав дивну байдужість до 
політичної соціальної дійсності. А матеріал для анекдотичної інтерпретації подій безумовно 
існував. То були виключно складні і важкі роки повсякденного життя – гострі політичні по-
ляризації й колізії, поява нових осіб на політичній сцені, інфляція й безробіття, збіднення, 
що прогресувало, і брак елементарних товарів та продуктів харчування. Виникнення й по-
ширення політичних анекдотів залишалося спорадичним і найчастіше закритим явищем у 
тісних колах постійних прихильників тієї чи іншої політичної сили. І досі, наприклад, полі-
тичний анекдот не реагує на часто крайні амплітуди, якими характеризуються електораль-
ні уподобання болгар при всіляких проведених дотепер президентських, парламентських 
чи місцевих виборах. Незважаючи на те що збірники, преса й електронні засоби масової ін-
формації продовжують пропонувати тексти про політичних осіб та події минулого й сучас-
ного, вони у подальшому мало сприймаються живою наративною практикою 4. Зрозуміло, 
одразу можна заперечити, що в пост-соціалістичний період існують уже інші форми вільно-
го вираження соціального невдоволення. У такому разі треба пригадати, що політичний 
анекдот зовсім не привілей тоталітарних режимів. Він посідає певне місце у кожному на-
ціональному гумористичному репертуарі, і в цьому сенсі реальні підстави для виникнення 
політичних анекдотів, очевидно, глибші, і не слід було б зводити їх до реакції на певний тип 
владних зв’язків.

Кілька років тому автор запропонував колегам тезу, за якою політичний анекдот треба 
було б інтерпретувати не тільки як вид протидії владі, а як частину політичної соціалізації 
і самоідентифікації членів даного суспільства (Станоев, 2005). Теза ґрунтується на різних 
аргументах. Перший полягав у сумнівах в евристичних можливостях відомого і дуже по-
ширеного переконання, що існує як у науковій літературі, так і в широкій громадській сві-
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домості про політичний анекдот як соціальну віддушину і форму протесту, навіть спротив 
існуючому політичному порядку (Röhrich, 1977, s. 211; Нойман, 1987; Banc, Dundes, 1985; 
Cochran, 1989, p. 270; Roth, 1991, s. 192) 5. Зазвичай це знаходить підстави для бурхливо-
го створення і поширення політичних анекдотів в умовах тоталітарних режимів. Практика 
створення анекдотів того часу однак потребує більш детального розгляду подібної ідеї опо-
зиційності анекдоту. З одного боку, надзвичайно масовий характер розповідей політичних 
анекдотів, який охоплює всі соціальні прошарки, і швидше об’єднує, ніж розділяє керівних і 
керованих 6. З другого боку, практично неможливо встановити, наскільки конкретні кому-
нікативні цілі й наміри в акті розповіді політичного анекдоту включають опонування вла-
ді (Warneken, 1978, s. 30). До подібних сумнівів призводять і дослідження «малої людини» 
або «звичайної людини» часів соціалізму, які не збігаються з уявленням щодо тотального 
несприйняття влади, а швидше відкривають картину її адаптивної стратегії до системи 
(Fitzpatrick, 2005), і навіть інтерналізація проповідувальних і нав’язаних ідеологем і візій 
про громадський устрій як глибоко особистісних поглядів, цінностей і поведінкових моти-
вацій (Hellbeck, 2006) 7. 

Водночас варто було б запитати себе, чи самі соціальні й культурні контексти тоталі-
тарних режимів мають сприйматися як основа переоцінки значення й ролі розповідей по-
літичних анекдотів. Зрозуміло, що за таких умов вони досягають свого найповнішого роз-
витку – з погляду інтенсивності й широти розповсюдження. Уже з дистанції часу натомість 
зі значною мірою впевненості можемо стверджувати, що цей розквіт є наслідком залучен-
ня народів з колишніх соціалістичних країн до реалізації одного масштабного модерново-
го проекту (Eisenstadt, 1992), який виявився неуспішним і обмеженим певними часовими 
рамками. Після його припинення громадськість знову повернулася до попередніх напрямів 
розвитку і цінностей. У цьому сенсі, як і у світлі вже згадуваної багатої міжнародної гумо-
ристичної традиції, де політичний анекдот завжди був постійно присутній, було б корект-
ніше міркувати не по лінії наявності/відсутності політичного анекдоту як прояву опору чи 
опозиції, а по лінії сильнішої чи слабшої активності розповідей політичних анекдотів. За 
цією шкалою, за якою слід вимірювати рівень активності, не потрібно було б визначати 
силу політичного натиску. 

Друга група аргументів лежить у сфері самої політики. Незалежно від різних акцентів 
і нюансів при визначенні політики й політичного і філософи, і соціологи, і антропологи, і 
етнологи одностайні щодо політики, стверджуючи, що вона є основним структуробудівним 
організаційним компонентом соціальної системи, від якого суттєво залежить її існуван-
ня, стабільність і функціонування (Дюверже, 1999, с. 138; Баландие, 2000, с. 52; Bargatzky, 
1993, s. 277, 288; Дайнов, 2001, с. 118). Ще більше це стосується сучасної держави і її власної 
практики, яка ґрунтується на взаємному діалозі, співучасті й розподілі обов’язків між ке-
рівниками і керованими, що перетворює політичне в істотний аспект конструювання що-
денного світу, у «частину нашого існування» (Фуко, 1992, с. 64; Eley, 1994). Інакше кажучи, 
коли мислять і відчувають політику як щось своє, властиве не тільки керівництву, а, що 
дуже важливо, і самим керованим. Звідси випливає і її потужний ідентифікаційний потен-
ціал маркування належності до актуальної соціокультурної системи. 

У цьому контексті розказування політичних анекдотів могло бути інтерпретоване як 
одна з можливих стратегій, завдяки якій на символічному рівні політика «додається» у кри-
зові ситуації, коли з тієї чи іншої причини політика не виконує своєї громадської ролі і від-
повідно втрачає свою ідентифікаційну значимість 8. Розквіт політичного анекдоту в умовах 
тоталітарних режимів означає не надприсутність політики, а її дефіцит. Він породжений 
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фактом, що громадяни цього суспільства були позбавлені «будь-якої суб’єктності у грома-
дянській сфері, в політиці, в економіці» (Дичев, 2007, с. 11). Природа соціалістичного сус-
пільного устрою являла собою специфічне поєднання модерних владних інституцій і меха-
нізмів з традиційними владними практиками, заснованими на родинних, приятельських 
стосунках і особистих знайомствах, а також благодіянь за особисту відданість і партійну 
вірність 9. У такому разі влада реально відступала від повної присвяти громадським інтере-
сам, що у свою чергу породжувало відповідні стратегії для її реабілітації і конструювання.

Подібне пояснення, на думку автора, дає можливість відповідно пояснити поведінку 
політичного анекдоту також і в перехідний період, а головне – його відносне мовчан-
ня, яке, з деякими перервами, триває і досі. Воно було особливо притаманне з періоду, 
що настав безпосередньо після падіння комуністичної влади, коли суспільство охопила 
глибока політична поляризація. З цього приводу можна визначити ті перші роки пе-
реходу як такі, коли мало було оповідачів анекдотів. Політика, політична належність 
і пристрасті болісно втручалися в міжособистісні стосунки, переструктуровували пер-
сональні контакти і проникали навіть у найінтимніші питання людського життя. Бурх-
ливе вторгнення публічного у всі життєві сфери, наповнення ними до краю проблем 
політичної злободенності практично не залишило майже жодного місця для розповідан-
ня політичних анекдотів. Водночас це ознаменувало початок дечого дуже важливого: 
встановлювання нового типу зв’язків між владою і суспільством, нового типу політичної 
культури, «культури участі», як її визначають сучасні демократичні системи Г. Альмонда 
і С. Верба (1998, с. 42). Вона визначила і продовжує визначати незначну роль політич-
ним анекдотам у міжособистісному спілкуванні, а в певному сенсі й прогнозує перспек-
тиви їхньої проблематики.

У тематичному відношенні розказування політичних анекдотів часів посттоталітарного 
переходу пов’язане з процесами поступового й непростого відокремлення від минулого і ви-
роблення демократичних правил, моделей і форм суспільного життя. Одна з основних ліній 
розвитку політичного анекдоту – зміни, які відбуваються на політичній сцені. Вони відо-
бражають рекрутування нових політичних еліт і появу нових осіб та інституцій (політичних 
організацій, лідерів, президентів, прем’єрів, парламенту). Так, наприклад, ще в перші дні 
після створення демократичної опозиції – Союзу демократичних сил (СДС) – з’явилася така 
пародія на знайому абревіатуру:

– Чи знаєш, що таке ССС?
– Союз сексуальних сил.
(АИФ. – І № 343: 48).
Таку функцію політичний анекдот зберігає і надалі. Могутня піар-кампанія, що 

нав’язувала публічному просторові фігуру Петра Стоянова, якого демократична опозиція 
висунула кандидатом у президенти на виборах 1997 року, знайшла відображення у низці 
анекдотів. Вони пародіювали одну з рекламних формул, яка акцентувала беззаперечність 
вибору саме його («Тільки він!»):

Петро Стоянов біжить ранішній крос. Повертаючись додому, помітив, що забув узяти 
ключі. Стукає у ворота:

– Антоніно, Антоніно, відчини мені!
Пані Стоянова, все ще сонна, не впізнала президента:
– Хто там?
– Тільки він!
(http://www.petarstoyanov.com/fun/index.php).
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Вже пізніше подібна тенденція помічена, коли прем’єрський пост посів Симеон Саксько-
бурготський з його енігматичними фразами на зразок «коли для цього прийде час», «вірте 
мені!»:

Спитали в царя, котра година:
– Скажу вам, коли для цього прийде час. Вірте мені!
(АИФ. – І № 261 ІІ: 220).
Утвердження парламенту як найвищої владної інституції незабаром знайшло відобра-

ження і в анекдотах. Неважко помітити, що в образах депутатів були впізнані нові невігла-
си – персонажі фольклорної традиції з особливою впізнаваною силою і здібністю позначати 
межі свого й чужого, культурного й некультурного і т. п. (Рускова, 1987):

Питають депутата:
– Які були найщасливіші роки у вашому житті?
– П’яті роки, коли вчився у третьому класі.
(Сега, 2001, с. 18).
Один політик повернувся з передвиборчої поїздки і зайшов до спальні. У ліжку побачив 

дружину з чужим чоловіком і здивовано спитав:
– Що тут сталося, га?
Дружина говорить коханцю:
– Хіба я тобі не казала, що він дуже тупий. 
(168 часа, 2001, с. 42).
Три акули проковтнули трьох чоловіків, потонулих під час аварії туристичного кораб-

ля. Зустрілися акули через деякий час і почали скаржитися на свої біди.
Перша сказала:
– Ех, якби ви знали, яка біда мене спіткала! Як проковтнула одного французика – уся 

душа засмерділася парфумами, дезодорантами і пляжними оліями!
Друга розохалася:
– Ох, це ще не велика турбота! Я ковтнула одного росіянина – весь зад мені було поране-

но, доки видобула значки, п’ятикутні зірки і різні трофейні цяцьки з нього!
Третя каже крізь сльози:
– О, ваші прикрощі є ніщо проти моїх. Я, очевидно, ковтнула депутата з Великого на-

родного зібрання Болгарії. Доки переварила його голову, три тижні не могла зануритися у 
воду, плавала, наче поплавок над водою!

(Благолаж, 1994, с. 85) 10.
Депутат пішов купувати машину і каже продавцеві:
– Хочу купити отой «Мерседес»!
– Чудовий вибір, пане! – похвалив його продавець і спитав: – Який точно?
– Хочу з усіма екстрами і щоб був броньований, – буркнув депутат.
– Жодних проблем, пане. А що-небудь ще бажаєте?
– Природно! Хочу, щоб це був кабріолет! 
(Капитал, 2002, с. 51).
Зрозуміло, що анекдот, як і в часи тоталітаризму, не обмежується лише тим, що називає 

поточні політичні процеси, але й шукає їхню глибшу і точнішу характеристику:
Кандидат у депутати звертається до дружини після виборів:
– Можеш мене привітати, мене обрали!
– Не може бути, ти мене не обманюєш?
– Навіщо б я тепер обманював, адже сказав тобі, що мене вже обрали!
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(http://vicove.gbg.bg/index.phtml?oid=11).
– Що означає коаліційний партнер під час виборів?
– Майбутній корупційний партнер, коли прийдуть до влади.
(http://vicove.gbg.bg/index.phtml?tid=20&oid=155).
В одного вампіра народився син, і коли прийшов йому час іти на полювання, батько взяв 

його з собою, щоб побачити, на що той здатен. Коли пішли полювати, було темно, похмуро 
й холодно. По дорозі побачили одного жебрака, і вампір сказав синові:

– Давай, сину, знаєш, що робити. Давай!
Підбігло мале вампіреня до подорожнього, скочило йому на шию і почало пити кров. 

Трохи пізніше звернулося до батька і спитало:
– Бачив, тату, як я можу? Хочеш, щоб допив до краю?
А батько відповідає:
– Е, сину, сину, нащо випивати до краю? Я ж не навчаю тебе стати депутатом.
(http://vicove.gbg.bg/index.phtml?oid=11).
У посттоталітарній ситуації також може відбуватися характерна для президентських 

анекдотів (і не тільки для них) актуалізація вже відомих текстів щодо нових осіб на полі-
тичній сцені:

Передача болгарського радіо:
– Дзинь. Доброго ранку, дорогі слухачі. Час – сьома година. Товариш Віденов уже проки-

нувся, час і вам вставати. Бажаємо вам приємного дня з приємною музикою. 
За кілька хвилин:
– Дзинь. Зараз уже сьома година і десять хвилин. Товариш Жан Віденов починає робити 

гімнастику. Час і вам трохи порозминатися. Продовжуємо з музикою. 
Ще за кілька хвилин:
– Дзинь. Зараз уже сьома година і двадцять хвилин. Товариш Жан Віденов пішов прийма-

ти душ. Час і вам прийняти душ. А зараз музика.
І знову за кілька хвилин:
– Дзинь. Зараз уже сьома година і тридцять хвилин. Товариш Віденов снідає. А вам – при-

ємного дня з приємною музикою.
(АИФ. – І № 261 ІІ: 125) 11.
По радіо говорять, як пройшов день Костова. О шостій Костов прокинувся. А ви проки-

нулись? О шостій п’ятнадцять Костов робив свою гімнастику, а ви зробили свою? О шостій 
тридцять Костов переглядає пресу, а ви переглядаєте її? О сьомій Костов сідає снідати, а 
для вас музика...

(http://vicove.gbg.bg/index.phtml?tid=20&oid=155&sid=&did=&search=&offset41) 12. 
Розглянуті приклади розкривають якісно інший, порівняно з попереднім, стан політичного 

анекдоту. Чи з огляду на присутність у міжособистісному спілкуванні, чи з погляду тем і персо-
нажів, вони, очевидно, дуже різняться за інтенсивністю та тематичним багатством від анекдо-
тів тоталітарного періоду. Поширювані у відносно замкнутих колах і з коротким життям, нові 
анекдоти ближчі до пародій і публіцистичності. Водночас виразно простежується їхня залеж-
ність від засобів масової інформації. У ряді випадків це стає джерелом мотивів для створення 
анекдотів, а нерідко й джерелом текстів узагалі. У них часто можна вловити цілеспрямоване 
зусилля бути дотепним і не тільки при щасливому «просвітленні», коли реалізуються асоціації 
між порівнювальними об’єктами, що є характерним для анекдоту (Ulrich, 1977, p. 314). 

На цьому тлі особливу увагу привертає нова фігура у громадському житті постсоціаліс-
тичної Болгарії, яка посіла значне місце серед персонажів болгарських анекдотів. Ідеться 
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про так званих «борців». В основі цього явища лежать злочинні формування, що утворилися 
переважно з колишніх спортсменів, деякі з них мали досить відоме минуле. Ще на початку 
політичних змін вони заснували страхові й охоронні фірми, за якими крився рекет, торгів-
ля викраденими машинами, проституція, махінації з наркотиками та ін. «Борці» порівняно 
швидко утвердилися як серйозна економічна і суспільна сила, яка перетворилася на одне з 
джерел рекрутування нових економічних еліт 13. У громадській свідомості цей термін став 
синонімом дедалі зростаючого й організованого злочинства, чиї сліди ведуть на високі по-
верхи влади й політики. Анекдоти про «борців» почали поширюватися приблизно з кінця 
1993 року і швидко переросли у справжню анекдотову хвилю, яка до певної міри нагадала 
колишній етап розповідей анекдотів.

У цілому анекдот подає стереотипний образ «борця», який уже став об’єктом своєрід-
ного міфологізування в кримінальних хроніках засобів масової інформації (Иванова, 2002, 
с. 47–63). Основні характеристики «борця» – груба сила і багатство, представлені через на-
хабну поведінку, фізичний образ, атрибути:

– Знаєш, який девіз «борців»?
– Бій до страхування.
(АИФ. – І № 261 І: 63).
«Борець» вирішив купити собі годинника. Пішов до магазину. Продавщиця питає, що 

може йому запропонувати.
– Хочу найдорожчий – гукнув той.
– Але ж є різні. Ось золотий, дуже гарний, він водостійкий, можете навіть купатися з ним.
– Добре, його й візьму.
Через деякий час повернувся до магазину:
– Навіщо ви мене обманули? Скільки не натискав на годинника, ніякий душ не з’явився!
(АИФ. – І № 261 І: 48).
Один «борець» купив «Мерседес» зовсім новий, останньої моделі з усіма можливими 

екстра вагантними «прибамбасами». Купив його, заплатив і пішов. Через два дні повернувся, 
бо захотів купити ще один.

– Але як це, що трапилося, бо ж ви тільки два дні тому купили такий самий? – спитала 
продавщиця.

– Та ні, нічого не трапилось, але у тому я вже заповнив попільничку.
(АИФ. – І № 261 ІІ: 152).
– Чи знаєш, що написано на надгробному пам’ятнику «борця»?
– Одне серце і дві руки перестали битися.
(АИФ. – І № 261 ІІ: 162).
Анекдот виводить на перший план дурість головного героя – основну характерну рису 

створюваного образу «борця». Таким чином, він продовжує продуктивну традицію фольк-
лорних дурнів з їхнім односпрямованим і одноплановим поглядом на дійсність, з нерозріз-
ненням уявного і реального тощо (Рускова, 1987).

«Борцю» подарували на день народження LEGO. Він зачинився в кімнаті, складав, роз-
мірковував. Через дві години вийшов із сяючим обличчям:

– Успіх! Притому за дві години. А ті написали на коробці – п’ять років!
(АИФ. – І № 261 І: 80).
Два «борці» їдуть по магістралі:
– А, ось об’ява, поверни зараз праворуч!
– Та я вже об’явам не вірю! – відповів другий «борець». – Вчора прочитав одну об’яву, на-
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писано «Жінки». Увійшов, подивився, а то ... туалет!
(http://vicove.gbg.bg/index.phtml?tid=20&oid=11&sid=&did=&search=%E1%EE%F0%

F6&E8&offset=1).
«Борець» зайшов до музичного магазину, щоб купити акордеон. Питає про те, про се. 

Продавець:
– Так, пане «борець», так-так, пане «борець»...
І «борець» вигукує:
– А ви звідки знаєте, що я «борець»?
– Але ж ви прийшли купувати акордеон, а зразу почали обіймати радіатор.
(АИФ. – І № 261 І: 70).
Невігластво «борця» представлено на багатьох рівнях. Поряд з різноманітністю ситуа-

цій, в яких воно проявляється, цей стереотип охоплює і його родину: дурнями показані діти 
«борців», а також їхні дружини:

Дитина «борця» питає батька:
– Тату, чому я можу рахувати до ста, а інші діти не можуть?
– Ох, рідненький, та ти ж син «борця»!
Другий раз дитина знову питає:
– Татку, чому я знаю цілу азбуку і навіть можу читати по складах, а інші діти не мо-

жуть?
– Ох, батечку, але ж ти син «борця»!
І знову наступного дня:
Татку, чому в інших дітей пісюльки такі маленькі, а у мене удвічі більша?
– Та тобі ж вже 20 років!
(АИФ. – І № 261 І: 57).
Дві дружини «борців» розповідають, хто що готує, хто як доглядає чоловіка. Одна каже:
– А я, як кажуть, кожного вечора ставлю на нічний столик одну повну чашку води, а 

одну порожню.
– Навіщо? 
– А як йому захочеться попити вночі води...
– А порожню?
– А якщо не захочеться пити...
(АИФ. – І № 261 І: 47).
У низці анекдотів дурість заявлена зовсім напряму – через вказівку на риси фізичного 

вигляду «борця» або на його обмежені розумові здібності:
Як себе почуває мозкова клітина «борця»?
– Самотньо.
(АИФ. – І № 261 І: 49).
– Чи знаєш, що «борці» подумають, якщо їх заразили глистами?
– ?! 
– Щоб мати внутрішнє життя.
(АИФ. – І № 261 І: 59).
Проводиться симпозіум «борців». У залі всі з чолами на два пальці. Та от входить один – 

з високим чолом, приблизно на п’ять пальців. Усі в залі: «Ого!». А той усміхається:
– Силікон, браття, силікон!
(АИФ. – І № 261 І: 104).
Можна було б наводити ще багато прикладів, але вони тільки додали б певні штрихи 
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до основного способу, яким буває інтерпретований «борець». Він є новим перевтіленням 
дурості. За законами розказування анекдотів, у ряді випадків він прилучає, – за терміном 
Баузінгера «анексує» (Bausinger, 1961, с. 33; Köhler-Zülch, 1995), – до себе мотиви і сюжети, 
пов’язані в попередні роки з іншими героями анекдоту. 

Поява цього персонажа була закономірною та очікуваною не тільки через широку 
присутність «борців» у засобах масової інформації. З одного боку – як відкритий вияв ор-
ганізованої злочинності – «борці» представляли зовсім нове явище у громадському житті 
болгарина. З другого – вони персоніфікували нові соціальні й культурні реалії, складне ре-
структурування суспільного простору, зміну цінностей, норм і моделей поведінки. На що-
денному рівні однією з їхніх видимих сторін є відверта демонстрація фінансових можливос-
тей і добробуту. Серед обов’язкових атрибутів «борця» – золоті прикраси, фірмовий одяг, 
дорогі машини і, звичайно, мобільні телефони. Через це у низці анекдотів дурість виража-
ється у невмінні розпоряджатися багатством, у нетямущості вискочки.

Два охоронці їдуть, сидячи на задньому сидінні машини. Через якийсь час мобільник од-
ного дзвонить. Той бере слухавку і чує:

– Зачини вікно, бо мені протяг заважає!
(АИФ. – І № 261 ІІ: 84).
«Борець» в магазині біжутерії хоче собі купити хрестика. Продавщиця звертається до 

нього:
– Оце, бачите, такий, такий....
– Ні, ці дуже малі.
– Але візьміть цей, він більший.
– Ні, ні. Вгорі на ньому нема нічого. Я хочу як у шефа, з гімнасткою вгорі.
(АИФ. – І № 261 І: 64).
Розглянуті анекдоти про «борців» окреслюються як необхідна, адекватна стратегія в 

умовах серйозних соціальних, економічних і політичних змін. Як один з яскравих феноме-
нів нашого постсоціалістичного розвитку, «борці» посіли належне місце у низці значимих 
ідентифікаційних топосів. Як за характером висловленого послання, так і за часом їх появи 
й розквіту саме в анекдотах про «борців», можливо, знайшла вияв і найпродуктивніший 
розвиток дещо пригасла традиція розповідей політичного анекдоту.

Прикметно, що анекдоти про «борців» мають ті самі інтерпретувальні схеми, що й анек-
доти про політичних осіб і про події часів соціалізму. Так, вони виявилися черговою соці-
альною віддушиною, спротивом, способом уціліти і впоратися зі щоденними труднощами і 
т. п. (Иванова, 2002, с. 55). Водночас колективний образ недоумків-«борців» є спорідненим 
з широко розповсюдженими раніше і все ще живими в народній пам’яті анекдотами про 
міліціонерів. Частина з них навіть одержала друге життя з новими персонажами. Основне, 
що їх поєднує, – це їхня ясна владна природа. Популярність «борців» зовсім не вичерпува-
лася медійною героїзацією кримінального, хоч якою вона була важливою. Уже згадувалося, 
що вони утвердилися як серйозна економічна й соціальна сила, причому не абстрактна, а 
з реальними проекціями у повсякденність. На щоденній практиці відчули це багато людей, 
які наважилися стати на шлях приватної ініціативи, малого бізнесу тощо. Важко забути й 
галерею стікерів силових груповань, представлених чи не на кожному автомобільному пар-
кінгу, знаків, які маркують дивне поєднання страху від цієї сили і водночас надійності – за 
власний автомобіль, будинок, сім’ю, офіс тощо. 

Анекдоти про «борців» стали особливо популярними в момент відносного затишшя 
крайніх політичних пристрастей і нормалізації політичного життя, коли суспільство по-
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вернулося до спокійнішого ритму і моделі соціального життя. На передній план знову ви-
ступили проблеми соціальної інтеграції і пов’язані з нею об’єднуючі фігури. Однак таких 
політична сцена не встигла запропонувати. Незважаючи на динаміку цих років, у цілому 
процеси демократизації значною мірою зберігали попередні принципи і форми політичної 
поведінки. Ініційовані високими поверхами влади зміни знову розгортаються в межах відо-
мої вже дихотомії маси і еліти. Державна влада залишилася в руслі партійних обов’язків 
і сильної централізації (Кабакчиева, 2001, с. 113–142). Вона перетворилася на основний 
ключ формування нових економічних еліт (Кацарски, 1996, с. 137), які значною мірою були 
пов’язані з посткомуністичним перерозподілом наявних ресурсів (Кръстев, 2002, ІV; Кабак-
чиева, 2001, с. 123). На практиці вони мало цікавилися розширенням соціальної бази для 
здійснення новітнього проекту, а ще менше – благополуччям своїх співгромадян (Кръстев, 
2002). У цьому сенсі політичний процес розгортався не стільки в параметрах соціальної 
інтегрованості, скільки – більш віддалених тісніших перспектив групової ідентичності як 
результату зростаючої прірви між суспільством і політичними елітами та наростаючої не-
довіри до демократичних інституцій (Кръстев, 2002). До кризи владного зв’язку додалося 
ще й неуспішне керівництво декількох урядів, що змінили один одного; один з них виявив і 
демократичну опозицію, яка набирала тоді дедалі більшої сили. Наступні радикальні голо-
сування, які відбувалися одне за одним під час парламентських виборів, теж могли б тлума-
читися як симптом ідентифікаційних блукань болгарина.

У цьому смислі, якщо продовжує існувати принциповий фундамент подальшого розвит-
ку політичних анекдотів, то в полі зору відсутні відповідні фігури, які б уособлювали най-
загальнішу належність до соціокультурної системи. Подібний потенціал являють «борці». 
Як щодо факту свого повернення, так і щодо способу, який його визначив, розказування 
анекдотів знову розкриває глибоку природу актуальних соціокультурних процесів. Воно 
пропонує чергові інтегративні й ідентифікаційні стратегії, втілюючи їх у відповідні для цієї 
мети образи.

Примітки
1 Без претензій на вичерпність зазначу тільки деякі симптоматичні заголовки в цьому напрямі: 

Градът и фолклорът // Български фолклор. – 1991. – № 3; Политика и фолклор // Български фолклор. – 
1993. – № 4; Петров А. Лозунгът. Българинът излезе на площадите. – София, 1994; Иванова Р. Сбогом, 
динозаври, добре дошли, крокодили! Етнология на промяната. – София, 1997; Иванова Р. Култура на 
кризата – криза в културата. – София, 2002; Байчинска К. Преходът в България през погледа на социал-
ните науки. – София, 1997. – С. 123–173. 

2 Таку ситуацію дуже дотепно охарактеризував один журналіст, який з приводу подібної телевізій-
ної передачі писав: «Водоспади, водоспади, водоспади... Водоспади анекдотів на екрані телевізора...» 
(Новков, 2002, с. 1).

3 Див. результати проекту «Сучасний стан болгарського розказування анекдотів», що його здійсни-
ла в 1997 році група Інституту фольклору (АИФ. – І № 221).

4 З нових видань можна назвати, наприклад, працю В. Николової «От Тато до Бойко» (София, 
2006).

5 Показовими в цьому сенсі є заголовки і зміст збірників, які вийшли ще в перші роки перехідного 
періоду (Василев, 1990; Славов, 1991).

6 Порівняймо також спостереження за тоталітарною анекдотичною традицією часів націоналсоціа-
лізму (Röhrich, 1977, s. 211; Albrecht, 1986, s. 311).

7 Про тоталітарну практику з подібних позицій див.: Albrecht R. Der «Flüsterwitz» im Dritten Reich // 
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Fabula 27. – 1986. – H. 3/4. – S. 309–319. 
8 Цілком усвідомлюю, що як наслідок це залежить від конкретних політичних культур, від змісту 

конкретних договорів між керівництвом і керованими, від змісту того, що включається в уявлення про 
«нормальне обличчя» політики і т. п. У даному випадку така виведена закономірність достатня для 
цього аналізу.

9 У цьому сенсі деякі дослідники визначають тоталітарний модерністичний проект як викривлену 
сучасність (пор.: Eisenstadt, 1992, p. 21–41). Хоч і все розміщене подано в різному інтерпретативному 
дискурсі, дуже точним і дотепним є визначення І. Дічева «фольклорна модерність» (Дичев, 2007, с. 11). 
Детальніше про відображення такої специфіки розказування анекдотів див.: Станоев Cт. Вицът и не-
говите послания. – София, 2005. – С. 38–85.

10 Порівняй цей сюжет, датований 1979 роком, з персонажем болгарських наукових співробітників 
у Василева (1991, с. 100–101).

11 Жан Віденов – прем’єр-міністр Болгарії в 1994–1997 роках.
12 Іван Костов – прем’єр-міністр Болгарії впродовж 1997–2001 років. За моїми згадками, такий сю-

жет був відомий не тільки про Жана Віденова та Івана Костова. Колись його розповідали і з персонажем 
тодішнього партійного лідера і президента Румунії Ніколае Чаушеску.

13 Про соціальні корені явища «борців» і їхні культурні характеристики див.: Александров X. Възход 
и падение на мутрите // ЛИЦЕТО на проблема или проблемът на МУТРАТА. – София, 1998. – С. 10–33; 
Nikolov J. Organized Crime in Bulgaria // East European Constitutional Review 6. – 1997. – № 4.
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РАДКА БРАТАНОВА

СТИЛІ	ЖІНОЧОГО	Й	ЧОЛОВІЧОГО	ФОЛЬКЛОРНОГО	СПІВУ*	
(ще	раз	про	«Містерію	болгарських	голосів»)

В българската етномузиколожка литература въпросът за женското и мъжкото пеене е разискван глав-
но като компонент на фолклорната култура и ролята му на регионален маркер. При сравнението на двата 
певчески стила - женският и мъжкият - се наблюдават специфични разлики, които се отнасят главно до 
звукоизвличането, силата и атаката на звука и орнаментиката.

В резултат на утвърдилата се в средата на ХХ век професионална практика на фолклорна основа, се 
появява феномен в областта на певческото изкуство – т. нар. «народен хор». В него се преплитат различ-
ни тенденции:  от съхраняването на старинния начин на пеене до използването на съвременни модерни 
практики, свързани с музиката на западна Европа. «Кръстосването» на тези тенденции дава като резултат 
съвършено ново явление, което битува до днес и може да се определи като специфичен певчески стил.

Някои по-важни компоненти на този стил са разгледани в тази статия. 

In the Bulgarian ethnomusicological literature, the issue of woman’s and man’s singing is discussed mainly as 
a component of folk culture with regards to its role of regional marker.

A comparison of the two singing styles – the woman’s and man’s respectively – reveals specific differences, 
which refer mainly to the formation, strength, and attack of the sound, as well as to the ornamentation.

Professional singing practice based on folklore, which has established itself since the middle of the 20th 
century, resulted in the appearance of the so called «folk choir» phenomenon. Different tendencies interweave in 
it, from the conservation of the archaic way of singing to the usage of contemporary modern practices connected to 
the music of Western Europe. The interaction of these tendencies generates a completely new phenomenon, which 
exists up to today and could be defined as a specific singing style. Some of the most important components of this 
style are examined in the article.

У болгарській науковій літературі питання про жіноче та чоловіче співацьке виконав-
ство розглядалося не один раз. Коментар у зв’язку з цією темою стосується швидше жіно-
чого й чоловічого співу, як компоненту фольклорної культури та його ролі при визначенні 
специфічної форми даного регіону. Інакше кажучи, питання стилю найчастіше ставиться на 
регіональному рівні 1. У цьому аспекті стає зрозумілим, що жіноча практика виконавства є 
визначальною й домінуючою як кількісно, так і якісно.

Так, наприклад, коли коментується Пиринський регіон, найчастіше автори підкреслю-
ють жіноче двоголосся як визначальне для регіонального стилю співу, а про чоловічий спів 
кажуть, що «в деякий селищах, зокрема, Брезниця і Корниця, Гоцеделчевського округу, у 
містах Банско і в Санданському чоловіки... теж співають на два голоси» (Стоин, 1981).

Подібні констатації трапляються і при розгляді інших регіонів – Родопів, Тракії, Шоплуки та ін.
Якщо глибше поглянути на традицію чоловічого співу, то можна встановити, що зде-

більшого пісні, які виконують чоловіки, функціонально відрізняються від жіночих. Серед 
чоловічих обрядових пісень трапляються лише колядні 2.

Це дає підставу вважати, що чоловічий спів має більш виражену естетичну функцію, 
особливо якщо брати до уваги випадки, у яких це практикується (трапеза, весілля та ін.). На 
це, можливо, вказує той факт, що двоголосий спів у чоловіків трапляється рідше. Це явище 

* Стаття є частиною проекту, що виконується в рамках програми RSS за підтримки Фонду «Від-
крите суспільство».
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фіксується в селищах, згаданих вище, окрім того, у Велинградському районі, а також у міс-
тах Неделино, Златоградсько 3.

Загалом, порівнюючи чоловічий і жіночий спів, можна відкрити деякі цікаві факти, пов’язані 
з питанням стилю. Так, наприклад, компоненти співацького стилю 4 інтерпретуються для жінок 
і для чоловіків по-різному. Нижче будуть викладені деякі пов’язані з цим спостереження.

Звуковидобування
Особливо важливим є те, що йдеться про зв’язок між говором і співом (Кушлева, 1996). 

Тут з’являється одна з найбільших відмінностей між чоловічим і жіночим співом, і не тільки 
стосовно до болгарської фольклорної традиції, але й щодо співу взагалі. Маю на увазі, що 
спочатку чоловіки співають у тій самій теситурі, в якій і говорять. Природні резонатори є 
достатніми для надання сили звука, і немає необхідності шукати допоміжні (зокрема в жі-
нок у деяких стилях співу, як наприклад bell canto, використовуються і резонатори голови) 5. 
Окрім цього, діафрагмальне дихання, що є необхідним для будь-якого співу, у чоловіків є 
природним, тоді як у жінок воно переважно ключично-грудне (Кушлева, 1996).

Жіночий спів дуже відрізняється від природного мовлення жінки стосовно теситури, резонан-
су та дихання. У цьому сенсі майже завжди жінка співає й розмовляє по-різному. Це і є причиною 
існування різноманітних манер співу, що збагачує вокальну практику в стильовому відношенні. 

У жінок значно більше способів звуковидобування, ніж у чоловіків. Відомими є чотири 
види – відкритий, напівзакритий, фальцетний і з використанням резонаторів голови (най-
частіше це трапляється при вищезгаданому bell canto). У різних регіонах Болгарії фіксують-
ся усі види, окрім останнього.

У порівняльному плані ці явища є дуже цікавими. Так, наприклад, легко можна зна-
йти велику різницю в манері жіночого співу на Балканах (у Болгарії, Македонії, Туреччині, 
Сербії, Греції, Румунії та ін.), тоді як чоловічий спів у цьому ареалі порівняно мало відріз-
няється. Якщо порівнювати фольклорну вокальну практику балканських народів стосовно 
звуковидобування, можна побачити, що загалом жіночі стилі різняться між собою (іноді 
досить докорінно), тоді як чоловічі є приблизно ідентичними.

Сила й атака звука
У болгарському фольклорному способі звуковидобування окреслюється тенденція си-

лового співу, що є результатом прагнення до подолання звукового фону та відстані між ви-
конавцем і слухачем. Такими, як правило, є випадки, коли співають або на відкритому про-
сторі (пісні під час польових робіт і деякі обрядові пісні), або в ситуації інструментального 
акомпонементу, або коли поєднуються ці дві ситуації. Звук, щоб реалізуватися, форсується 
і мусить здолати звук інструмента або відкритого простору.

У жінок це уможливлюється через відкритий спосіб звуковидобування, при якому голос 
інколи переростає в крик. Закрите і фальцетне звуковидобування часто не спрацьовують у 
таких умовах через свою тиху динамічну характеристику.

У контексті світової практики відкритий спосіб співу трапляється порівняно рідко. Його 
можна почути переважно в слов’янських народів – росіян, українців, сербів, македонців, 
болгар, поляків, словаків та ін. Хоча відкритий спосіб звуковидобування, що присутній у 
європейській і світовій співацькій практиці, є темою, яку треба спеціально вивчати, проте 
відразу стає зрозуміло, що така манера є специфічною і маловживаною. 

рнаментика
Орнаментика – це компонент стилю, що має для нього особливе значення. Стильові 
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явища можна розглядати на різних рівнях – індивідуальному, локальному, регіональному, 
етнічному тощо. Я не буду детально зупинятись на цьому питанні, яке є предметом інших 
досліджень 6. Зазначу лише, що орнаментика та звуковидобування перебувають у прямій 
залежності, при якій зміна одного елемента безпосередньо відображується на інших, при 
цьому часто у відношенні нової властивості (якості).

У порівняльному плані найзагальніший висновок є таким, що для східного типу музич-
ного мислення 7 характерна лінеарність, тобто мелодія є основним типом виражального 
засобу. З цього випливає тенденція до пишної орнаментації, що, на практиці, заміщає деякі 
виражальні засоби з багатоголосся 8. На Балканах трапляються дві тенденції – лінеарний і 
вертикальний типи музичного мислення (останній більше виражений у західноєвропей-
ському стилі виконання). Результатом цього є унікальний балканський тип музичної канви, 
в якому поєднуються своєрідним способом дві тенденції.

* * *
У 30-х роках ХХ ст. у Болгарії створюється професійна практика на фольклорній осно-

ві, яка впродовж 1950–1980-х років найбільше проявляється в ансамблях народної музики і 
танцю 9. У цій практиці поєднується багато різноманітних тенденцій – від збереження ста-
ровинного способу виконання до виходу на сучасні модерні практики, пов’язані з музикою 
Західної Європи. Результатом цих процесів є і так звані «народні хори». Вони були не лише 
частиною ансамблів, але й упродовж 90-х років знайшли самостійний художній вираз. «Мо-
дерність» хорів типу «Містерії болгарських голосів» виявляється у багатоманітності оцінок – 
схвальних і «критичних», компетентних і не дуже. Не берусь стверджувати, чи можна гово-
рити про справжню «містерію», проте немає жодного сумніву, що це було щось унікальне.

Спробую в кількох словах охарактеризувати це явище, спираючись на основні погляди 
на проблеми, розглянуті вище.

З часу створення хорів і до сьогодні їхній репертуар у музично-технічному відношенні стає 
дедалі складнішим. У піснях, призначених для хорового виконання, використовуються гострі 
дисонантні гармонічні побудови, контрастна динаміка, складні сполучення різних розмірів 
тощо. Композитори залучають щораз більше виражальних засобів, які є частиною життя, а 
це у свою чергу дає виклик майстерності відповідного хору та його диригентові. З’являється 
необхідність у вдосконаленні технічних можливостей співаків і їхнього голосового апарату.

У хорах на зразок «Містерії...» беруть участь «народні співаки», тобто такі, які дуже добре 
володіють стилем і манерою традиційного фольклорного співу. Деякі з них мають академічну 
освіту – тобто навчалися у спеціалізованих закладах народної музики. Сама специфіка такого 
типу співу ґрунтується на відкритому звуковидобуванні – значною мірою співаки співають 
відкрито. Окрім цього, вони володіють орнаментикою, і так формується досить специфічна 
манера звучання. З іншого боку, будь-який хор має свою характеристику – багатоголосий спів, 
специфічну ієрархічність у трактуванні голосів, прагнення до колективного виконання (так 
звана «зіспіваність голосів»). У багатьох випадках вимоги до хорового співу входять у проти-
річчя з фольклорним типом співу. Наприклад, відкрите звуковидобування створює умови для 
виділення індивідуальних характеристик голосу, тембр виокремлюється яскравіше. А це за-
важає тенденції «зіспіваності», тобто індивідуалізація суперечить тенденції до уніфікації.

Такі проблеми особливо важко вирішувати, якщо диригент хору на зразок «Містерії...» 
не є добре підготовленим фольклористом. Фольклористична підготовка допомогає знайти 
правильний шлях, яким треба просуватися для адекватної інтерпретації локального стилю, 
незважаючи на використання складних композиційних технік. Найчастіше звучання певного 
народного хору визначають голоси його солісток (переважно перші сопрано) 10. Зазвичай це 
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співачки з яскравим забарвленням голосу, і в багатьох випадках інші хористки мимоволі на-
слідують їхню манеру співу. Коли виконуються пісні певного фольклорного регіону, сприятли-
вою умовою є те, що солістка є представницею регіонального стилю даної пісні (наприклад, 
тракійська солістка має бути провідною в обробці пісні, оригінал якої походить із Тракії). 

Питання адекватного відтворення локального стилю (тракійського, родопського, шоп-
ського та ін.) виникає тоді, коли хори розширюють свій репертуар, включаючи до нього 
пісні з усіх регіонів Болгарії. У 50–60-х роках ХХ ст. на початку творчого буття ансамблів 
народної музики, хори мали завдання виконувати насамперед пісні з місцевого фольклор-
ного репертуару – наприклад, ансамбль «Пирин» співав пиринські пісні, ансамбль «Родо-
па» – родопські, ансамбль «Тракія» – тракійські тощо. Виконання пісень усіх регіонів було 
«привілеєм» найкращих хорів – таких, як ансамбль «Ф. Кутев» або хор Болгарського радіо 
й телебачення (який у 1990-х роках став «Містерією болгарських голосів»). У 1980-х і осо-
бливо в 1990-х роках ХХ ст. усі хори такого типу намагалися показати свою майстерність, 
розширюючи свій репертуар у регіональному і технічному відношенні. Еволюція технічної 
майстерності призводить до іншого кола проблем – адекватного втілення локальних стилів.

Ключовим елементом локального стилю є орнаментика. Вона має вирішальне значення 
для визначення пісні як родопської, шопської, добруджанської тощо. У хорах на зразок «Міс-
терії...» носієм орнаментики передусім є партія перших сопрано, тоді як інші партії виконують 
переважно функцію супроводу головної мелодії. За умови майстерності диригента досягається 
дуже гарне відтворення орнаментики – як і від співачок, представниць різних фольклорних ре-
гіонів. І навіть більше – адекватне відтворення орнаментики даної пісні є саме тією обстави-
ною, за якою різко відрізняється манера співу так званого «академічного» і «народного» хору 11.

Іншим дуже важливим компонентом унікального звучання хорів є специфічна гармонізація 
й аранжування пісень (Кушлева, 1996). Тут також трапляються протиріччя між східним і західним 
способами виконання. Своєрідним, наприклад, є спосіб, який поєднує бурдонний і гомофонно-
гармонічний тип багатоголосся, використання багатої орнаментики в музичній канві та багато ін.

Важливим елементом специфіки народних хорів є також тональність, в якій написані 
пісні 12. Це пов’язано з діапазоном цих хорів, тембральними і динамічними характеристика-
ми голосів різних партій (Кушлева, 2000, с. 58). У 80–90-х роках ХХ ст. в ансамблі «Тракія» 
експериментували з розширенням діапазону хору. Намагалися розширити технічні мож-
ливості виконавців через зміну звуковидобування. Тоді композитори (найчастіше Стефан 
Мустафчиєв, диригент цього хору) мали можливість писати пісні в будь-якій тональності й 
творити вільно, без обмежень. З часом з’ясувалося, що ці «нововведення» є знову ознакою 
стилю, і не лише регіонального. Чергування різних способів звуковидобування й розширен-
ня діапазону сприяють тому, що хори стають більше схожими на академічні.

Ці та інші, навіть непомітні на перший погляд, деталі створюють враження унікального 
«саунду». На жаль, у моді існують злети й падіння. Наші унікальні хори мали великий успіх у 
світі упродовж десяти років. Нині ситуація інша, але сподіватимемося, що найкраще в мис-
тецтві здолає забуття і залишиться на довгі роки.

Деякі факти про «Містерію болгарських голосів»
·	 1952 року створено Ансамбль пісні Болгарського радіо й телебачення. Цей ансамбль 

відрізняється від інших, створених раніше, тим, що включає лише дві з трьох складових 
будь-якого ансамблю – хор і оркестр. Завданням цієї формації передусім є створення запи-
сів для двох згаданих засобів масової інформації і час від часу участь у концертах. Первин-
ний склад хору включав таких «зірок», як Янка Рупкіна, Ольга Борисова, Кремена Станчева, 
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Стефка Суботинова та ін. Деякі з них і зараз співають у цьому ансамблі. З хором працюва-
ли такі відомі диригенти, як Красимир Кюркчійскі, Стефан Мутафчиєв, Боян Нанков та ін. 
З кінця 80-х років постійним диригентом хору є Дора Христова.

·	 Наприкінці 60-х років ХХ ст. швейцарець Марсел Селіє приїхав до Болгарії. Трапи-
лась можливість почути болгарські народні хори, від яких він був у такому захваті, що на-
писав: «Я їхав до Болгарії шукати мед, але відкрив справжнє золото!»

·	 У 1982–1983 роках М. Селіє видав платівку з назвою «Містерія болгарських голосів». 
До неї увійшли записи народного хору Болгарського радіо й телебачення, народного хору 
ансамблю «Тракія» і народного хору ансамблю «Пирин».

·	 У 80-х роках ХХ ст. альбом мав неабиякий успіх у європейських країнах, і водночас 
набула популярності назва «Містерія болгарських голосів».

·	 У 1988 році платівку було номіновано на премію «Гремі», і з цього моменту почався 
творчій злет хору БРТ. Ансамбль починає тріумфальну ходу по Європі й цілому світу.

·	 На початку 90-х років ХХ ст. у хорі БРТ відбувається розкол. Частина співачок утво-
рює ядро нового хору разом з диригентом Здравком Михайловим. В одному з їх турне кон-
церт рекламується плакатом, на якому написано – «Містерія болгарських голосів».

·	 Проте в цей період порушується справа в міжнародному суді за права на назву «Міс-
терія болгарських голосів». Справу виграв М. Селіє і визначив ансамбль, який мав право но-
сити це ім’я – це був хор Болгарського національного телебачення (колишній БРТ). М. Селіє 
отримав і продюсерські права на всі твори, які були в першому «зірковому альбомі».

·	 У хорі БНТ співають виконавиці з відомого тріо «Болгарка» – Янка Рупкіна, Ева Геор-
гієва і Стоянка Бонева.

·	 У 1999 році хор перестає бути штатним при БНТ і стає самостійним, проте пред-
ставляє на телебаченні майже три ТВ-фільми щороку. А завдяки цьому хор користується 
частиною матеріальної бази БНТ – залою для репетицій і сценічними костюмами.

Примітки
1 Це підтверджують усі дослідження, присвячені даному регіону, а також такі, які мають загальний 

характер (див.: Кауфман Н. Българска народна музика. – София, 1977; Кауфман Н. Песни от Благоев-
градско // Българска музика. – 1958. – № 3. – С. 4–5; Кауфман, 1965; Манолов И. Традиционната инстру-
ментална музика в Югозападна България. – 1987; Стоин Е. Български епически песни. – София, 1980; 
Стоин Е. Музикално-фолклорни диалекти в България. – София, 1981).

2 Ще рідше двоголосся фіксується в обрядових піснях. Воно є тільки в деяких поселення Софій-
ської області – Обеля, Горні Богров та ін.

3 У цих регіонах вплив чоловічого двоголосся Пиринського краю є очевидним настільки, що можна гово-
рити про типологію явища (про чоловіче двоголосся див.: Кауфман Н. Българска многогласна народна песен. – 
София, 1968; Братанова Р. Двугласните народни песни от гр. Неделино, Смолянски окръг: дипломна работа 
(ръкопис). – 1983 а; Братанова Р. Развитието на Неделинския двуглас // Българско музикознание. – 1983 б. – № 4). 

4 Про компоненти співацького стилю див.: Братанова Р. Някои стилови особенности на пеенето в Югозападна 
България – звукови ефекти и звукови орнаменти // Известия на Исторически музей. – Благоевград. – 1999. – Т. 1; 
Кушлева А. Звукоизвличане и орнаментика принародното пене. Методи за тяхното овладяване. – Пловдив, 1996.

5 Див.: Назаренко И. Изкуството на пеенето. – София, 1961.
6 Див.: Братанова Р. Някои стилови особенности на пеенето в Югозападна България...
7 Тут постає питання про східний тип музичного мислення як опозицію західноєвропейській про-

фесійній і традиційній музичній культурі (див.: Братанова Р. Някои стилови особенности на пеенето 
в Югозападна България...).
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8 Див.: Братанова Р. Стилови аспекти на вокалната музика на Балканите. Сравнителни изследва-
ния (ръкопис). – 2001.

9 Див.: Братанова Р. Функционална промяна на народните инструменти и инструментална народ-
на музика (ръкопис). – 1998, а також цитовану там літературу.

10 Див.: Кушлева А. Постановъчни проблеми при развитието на гласа на народния певец от детска 
възраст до високия професионализъм. Традиция и съвременни тенденции. – Пловдив, 2000. – С. 56.

11 Достатньо почути одну й ту саму пісню від хорів двох типів (наприклад, «Димянинка» Ф. Куте-
ва) і ще раз переконатися, наскільки вирішальним фактором визначення стилю є орнаментика, поєдна-
на з відповідним типом звуковидобування. 

12 Так, найбільш зручними є тональності d-moll, e-moll через діапазон окремих партій і хору в цілому.
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МІГЛЕНА ІВАНОВА

БОЛГАРСЬКІ	ХІП-ХОП	ГРАФІТІ

От осемдесетте години насам общественото пространство в най-големите български градове е наситено с 
множество графити. Те маркират присъствието на създателите си в градската среда и същевременно изразяват 
различни схващания и възгледи. Оценявани от някои като вандализъм и свидетелство за липса на култура и ува-
жение към обществените ценности, а от други като проява на активна гражданска позиция или като привнасяне 
на цвят и живот в сивите градски пространства, тези изображения вече са част от българското ежедневие. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



312

Болгарська етнологія

В миналите десетилетия графитите бяха лесно разчитани и интерпретирани от останалите граждани. От 
1998 г. насам обаче общественото пространство все повече се изпълва с нови графити, които следват моделите, 
наложени от глобалната хип-хоп традиция. Големи и изписани най-често с разноцветни спрейове от младежи, ко-
ито наричат себе си райтъри, тези графити имат силно визуално присъствие в градската среда, но са по правило 
нечетивни за по-широките социални слоеве. Настоящата статия си поставя за задача да разгледа различните разно-
видности на съвременните български хип-хоп графити, както и начините за тяхното разчитане в райтърска среда. 
Обръща се специално внимание и на това как създателите им успяват да използват обществените пространства за 
частните си цели и така си набавят самочуствие, разграничават се от останалите граждани и се сплотят помежду си.

Public spaces of the biggest Bulgarian cities have been densely covered with graffiti since the 1980s. Marking 
their writers’ presence in the urban environment, at the same time they express various attitudes and points of view. 
Considered traces of vandalism or testimonies for the lack of cultural refinement and respect to social values, or 
alternatively interpreted as phenomena demonstrating active civic position, bringing in color and refreshing gray city 
spots, these images have already acquired notable existence in the urban space.

Bulgarian graffiti easily rendered themselves to reading in the 1980s and up to the middle of the 1990s. By contrast, 
since 1998 the urban environment has been increasingly covered with new graffiti following images characteristic for 
the global graffiti tradition. Considerably bigger and done with sprays, these graffiti have a strong visual presence in the 
urban milieu while remaining illegible for wider audiences. The present article aims at outlining the various types of 
Bulgarian hip-hop graffiti, as well as at revealing their interpretations by writers and connoisseurs. Attention is also given 
to the uses of public spaces which graffiti writers utilize for private purposes, allowing them to acquire self-confidence, 
to differentiate from the rest of the society, and to communicate intensively with one another.

Громадський міський простір, зовнішні фасади будинків створюють «обличчя» 
міста. Усі ми особливо чутливі до того, як вони виглядають. Гості та жителі міста, ін-
ституції та засоби масової інформації регулярно обговорюють і коментують ці питан-
ня, зміни, що відбуваються в даному напрямі. Починаючи з 80-х років ХХ ст., ці «не-
вралгічні» міські зони, в яких «публікації» повідомлень мають всі шанси вклинитися 
безпосередньо в публічний простір, насичені численними графіті. За допомогою цих 
засобів їхні творці позначають свою присутність у міському середовищі, сміливо ви-
словлюючи своє бачення й думки. На відміну від рекламних повідомлень, гасел і по-
літичних плакатів, графіті створюються найчастіше нелегально, однак це не зменшує 
їхньої значимості. Оцінювані, з одного боку, як прояв вандалізму та відсутності куль-
тури й поваги до суспільних цінностей, а з другого – як вияв активної громадської по-
зиції, або ж як джерело нових відтінків життя в сірих міських просторах, вони встигли 
стати часткою нашого сьогодення.

Графіті 80-х і початку 90-х років ХХ ст. значною мірою відрізняються від нинішніх. У ми-
нулих десятиліттях політичні та спортивні пристрасті, погляди й протести авторів цих «тво-
рів» легко читалися й інтерпретувалися всіма городянами 1.

Однак уже з 1998 року ми є свідками того, як громадський простір поповнюється дедалі 
новими хіп-хоп графіті. Великі, намальовані здебільшого різнокольоровими спреями, вони 
вирізняються сильною візуальною присутністю в міському середовищі, але, як правило, на-
писані нерозбірливо. Цими графіті їхні творці спілкуються між собою перед очима людей. 
При цьому послання, що містяться на щитах, залишаються незрозумілими для широких со-
ціальних верств. Використовуючи громадський простір для приватних і нікому не зрозу-
мілих цілей, автори додають нові елементи до власного світовідчуття, відмежовуються від 
інших людей, згуртовуючись між собою.

Хіп-хоп графіті можна побачити не тільки в нас, але й в усіх великих європейських, аме-
риканських і австралійських містах. Перші зразки цього відносно нового жанру з’явилися 
наприкінці 60-х років ХХ ст. у Філадельфії, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, де місцева молодь 
виписувала маркерами, ручками, спреями та іншими підручними засобами свої імена, 
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псевдоніми, ініціали. Невдовзі графіті цього виду стало так багато, що їхні автори почали 
створювати дедалі більші за розміром твори, вигадувати чудернацькі способи розпізна-
вання саме їхніх написів, робити їх яскравішими і помітнішими. У 70-х і 80-х роках ХХ ст. 
рейтери (ті, хто пишуть графіті) наполегливо експериментують у каліграфічній справі: 
вони шукають новітні, дивні й незвичні форми букв, використовують яскраві кольоро-
ві сполучення, що залишаються в пам’яті, створюють орнаменти у вигляді стрілок, ме-
режок або стилізованих символів. Сюди додається також фон. Поступово графіті стають 
важкими для читання та перетворюються на складні візуальні зображення. На початку 
1980-х років цей новий жанр поширюється не тільки в своєму природному сере довищі, 
він стає відомим через фільми, рекламні матеріали, хепінінги комерційно орієнтованої 
хіп-хоп культури. Саме за її посередництвом він проник у країни Західної Європи 2. Близь-
ко 2000 року хіп-хоп графіті набувають глобального поширення, і сьогодні важко знайти 
частину світу, де б вони були невідомі 3.

У нас вони виникли у 1998 році. Першими з’явилися таги-автографи, розробле-
ні на базі спеціальних графіті з іменами своїх творців. Вони бувають індивідуальні 
й групові. Крюта (колектив рейтерів) обирає собі, найчастіше, англомовні описові 
назви як вияв їх співдотичності до глобальної графіті-традиції та її авторського ба-
чення. Їх зміст – це переважно довгі назви, тому вони пишуться і розповсюджуються 
у вигляді абревіатур. Прізвища окремих рейтерів – псевдоніми. Майже без винятків, 
таги записуються латиницею. За своїм змістом це порівняно нескладні, стилізова-
ні підписи. Після тагів приходять так звані троу-апи (автографи, в яких набувають 
окреслення контури букв; іноді букви заповнюються або ж їм надається «глибина»), 
пізніше – шматки (багатокольорові зображення, що вимагають тривалішої роботи й 
ґрунтовнішого осмислення), характери (символічні обличчя та фігури), вайлдстайли 
(площинні, ускладнені й нечитабельні зображення з характерними для цього стилю 
«танцюючими» буквами й багатьма звивистими стрілоподібними орнаментами), 3D 
(графіті, що створюють ілюзію тривимірності; часто вони містять химерні комбінації 
фігуральних елементів, стилізовані дивні речі, обличчя й фігури людей, зображення 
міфічних істот та чудовиськ).

В останні кілька років графіті з’являються на вагонах: написи на стінах поїздів, 
топ-ту-боти (зображення, розташовані зверху до низу стіни), енд-ту-енди (зобра-
ження по всій довжині поверхні під вікнами вагону), холкери (зображення, що зай-
мають усю довжину вагона). Спочатку графіті писали тільки нелегально. Пізніше у 
спеціальних місцях створюються умови для легальних написів графіті. Переважно це 
відбувається під час організованих графіті-змаганнь. Крім того, дедалі більше шкіл 
та інших суспільних інституцій дозволяють малювати й навіть запрошують рейтерів 
виготовляти легали (легальні графіті) на неремонтованих фасадах, щоб їх освіжити й 
прикрасити.

Створення хіп-хоп графіті, однак, не є лише одним з видів художньої творчості. Багато 
разів повторюване й уже запроваджене на найбільш відкритих для огляду частинах місько-
го простору, графіті як явище має своєрідну культурну цінність. Перш за все воно є ознакою 
самоствердження та самовияву. Найвідоміші майстри мають шанси бути запрошеними для 
роботи представниками рекламної індустрії. Крім того, майстерно змальоване графіті-ім’я 
є умовою залучення до рейтерської спільноти. Послідовність і постійність, наполегливість 
і прогрес у цій справі ведуть до здобуття більш високого авторитету порівняно з іншими 
рейтерами. 
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Болгарські хіп-хоп графіті є частиною глобальної графіті-традиції. Від кожного рейтера 
слід очікувати створення графіті за основними принципами та різновидами хіп-хоп графіті. 
Попри це, при їхньому написанні існує широке поле для індивідуального почерку. Часто необ-
хідно виявити майстерність і винахідливість, щоб перехитрити охоронців порядку й закону.

Вибір та реалізація самого зображення є також питанням особистого вибору й пріори-
тетів. Розміщення графіті, їхні розміри, накреслення літер, тло та особливості кольорових 
сполучень є цілком індивідуальною справою. Найкращі рейтери завжди прагнуть вносити 
певні зміни у свої графіті.

Пересічні городяни сприймають одне й те саме графіті-ім’я, розписане різним спосо-
бом, за зовсім нове графіті. Воно для них чергова химерна, а іноді й безглузда суміш карлю-
чок, закрутів, деформованих букв та символічних зображень незрозумілого характеру. За 
всім цим рейтери здатні розпізнати знайомі й незнайомі графіті-імена, позитивні якості або 
ж недоліки зображень і навіть моментальний настрій їхніх творців.

Таги, розміщені на рекламі Будин-
ку меблів. Софія. 2005. Світлина 

М. Іванової

Троу-ап. Софія. 2005. Світлина 
М. Іванової

Багатокольорове зображення. 
Софія. 2004. Світлина М. Іванової

Символічні фігури. Софія. 2004. 
Світлина М. Іванової

Площинні й ускладнені зображення. 
Софія. 2004. Світлина М. Іванової

3D графіті. Софія. 2004. Світлина 
М. Іванової
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ГАННА СКРИПНИК

АКТУАЛЬНІ	ПРОБЛЕМИ	УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКИХ	НАУКОВИХ	
СТУДІЙ	ТА	ПРІОРИТЕТИ	ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ	ЕТНОЛОГІЇ

Висвітлення українсько-ізраїльських взаємин є актуальною проблемою української по-
страдянської історіографії, оскільки за радянського періоду ця тематика була табуйована, і 
дослідження із цього питання почали з’являтися лише протягом останніх років.

Однією з найраніших робіт з іудаїки в Україні, що вводила до наукового обігу ґрунтов-
ну джерельну базу та подавала своєрідний монографічний опис українського єврейства 
(у його підприємницько-торговому, приватно-родинному, громадському, релігійному та 
мовно-культурному житті), була підготовлена на основі розвідок кількох дослідників праця 
П. Чубинського «Евреи Юго-Западного края» 

1
, що ввібрала водночас відомості етнографіч-

но-статистичного експедиційного обстеження українських сіл і містечок. Не втратили своєї 
актуальності і праці інших дослідників ХІХ – початку ХХ ст., зокрема М. Костомарова, А. Гар-
каві, В. Антоновича, М. Драгоманова, І. Малишевського, І. Житецького, С. Єфремова) 

2
, у 

яких ідеться як про історію єврейської громади в Україні, так і про непрості українсько-єв-
рейські взаємини та особливості співжиття українських євреїв з етнічною більшістю – укра-
їнцями.

Важливим джерелом для вивчення українсько-єврейських міжетнічних взаємин є лі-
тературна спадщина Т. Шевченка. Звертання до єврейської тематики («Марія», «Давидові 
псалми»), зображення особливостей життя й побуту євреїв у поезіях і прозі Т. Шевченка, 
його переспіви біблійних сюжетів засвідчують добру обізнаність і належне поцінування по-
етом давньої культурно-історичної традиції євреїв 

3
. Світоглядний демократизм і гуманізм 

Т. Шевченка віддзеркалений у його лаконічному висловлюванні про те, що до людини, яка 
в біді та скруті, необхідно ставитись як до брата, незалежно від її віросповідання 

4
. Лояль-

не, людяне ставлення до єврейства Т. Шевченко задекларував і своїм протестним виступом 
(разом з М. Костомаровим, Марко Вовчок та П. Кулішем) проти антисемітських статей у 
петербурзькому журналі «Ілюстрація». 

Водночас, інтерпретуючи фольклорні та історичні версії подій і досвіду співжиття україн-
ців і євреїв, Т. Шевченко певною мірою поділяє традиційно усталену версію щодо ролі євреїв в 
українському житті: євреї-орендарі – вірні виконавці волі й посередники ворогів українства – 
польської шляхти. У цілому Шевченкове трактування єврейства вписується в загальну канву 
стереотипного зображення «чужих», історично ворожих сусідів – росіян, поляків, турків. Їхні 
образи в його творчості узгоджуються з існуючими фольклорними образами й мотивами – це 
образи кривдників, призвідців народної неволі та біди. Художня інтерпретація Т. Шевченком 
українсько-єврейських взаємин ілюструє помічену сучасними дослідниками неспівмірність 
української та єврейської моделей виживання на підневільних українських землях 

5
. Життя 

в розсіянні орієнтувало євреїв на співдії з найсильнішими етносоціальними групами, отже, в 
умовах підневільної України – з поляками та росіянами, проти української національної спра-
ви. Це не могло не сформувати взаємної неприязні, що віддзеркалено в фольклорній традиції 
народів, а відтак – знайшло відображення у творчості поета («Гайдамаки»). 

Особливості українсько-єврейського історичного співжиття, побуту, видів діяльності та 
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характерології євреїв привернули увагу і знайшли належне відображення у творчості видат-
ного поета й мислителя європейського рівня І. Франка («Перехресні стежки», «Мойсей», «По-
людськи» та ін.). Відома також його ґрунтовна наукова студія іудейської релігії в порівнянні з 
іншими давніми релігійними віровченнями («Поема про сотворення світу»), яка фактично за-
клала основи компаративістського релігієзнавства в Україні. І. Франко у своїх інтерпретаціях 
окресленої проблеми піднімається над часом і простором, критикуючи заземленість і мізерію 
привілейованих, але нікчемних вельмож – призвідців народного лиха, та декларуючи потребу 
порозуміння між народами на засадах людяності, об’єктивності й паритетності.

Важливими в контексті вирішення національного питання в Російській імперії та на 
українських землях є публіцистичні праці В. Жаботинського 

6
. Ідеолог сіонізму мислив 

Україну як центральний пункт єврейської політики, розумів, що українське питання є 
тією ключовою проблемою, яка найбільшою мірою визначить майбутнє Російської імпе-
рії, а отже, і долю євреїв на цьому терені 

7
. У його розвідках ідеться про долю світового єв-

рейства, подаються оригінальні (на тлі єврейської політичної думки) підходи, узасаднені 
на безкомпромісній критиці єврейської панівної верстви, яка накидала загалу діаспорно-
го єврейства «ненавиджену ролю знаряддя» підтримки домінуючих націй та уярмлення 
гноблених 

8
. Це стосується, зокрема, і з’ясування природи, причин і мотивації антисемі-

тизму, що проявлявся не лише в Україні, але й був неодмінним складником атмосфери, «в 
якій живе єврейська діаспора в світі протягом мало не всієї своєї історії» 

9
. Розкриваючи 

причини антисемітизму, який сформувався на тлі двотисячолітнього переслідування єв-
реїв у більшості європейських країн, В. Жаботинський рішуче відкидає усталені погляди, 
за якими причину явища вбачали, з одного боку, у ворожості інших народів до євреїв, а з 
другого, – у єврейському етноцентризмі та його важливій складовій – ідеї богообраності, 
культивування якої у єврейському середовищі породжувало особливі стосунки євреїв з не-
євреями. За В. Жаботинським, найглибша наївність – покладати всю відповідальність «за 
вічну катастрофу» євреїв на окремих людей, народи або уряди, оскільки початкове дже-
рело антисемітизму – це «саме явище вигнанства, перебування на чужій, а не своїй землі, 
яке й породжує «не людський, не особистий антисемітизм», а «антисемітизм обставин, 
властивий усякій спільноті в природі» 

10
.

В. Жаботинський задекларував об’єктивний погляд на українсько-єврейські стосунки, 
піддав критиці численні спроби абсолютизувати український антисемітизм як вроджену 
рису нації, оскільки українсько-єврейське протистояння загострювалося в критичні «без-
державні» періоди історії українського народу, який без підтримки урядових чинників бо-
ронив своє соціальне й національне буття від багатьох поневолювачів. Це ускладнювало 
його стосунки з тими етнічними групами, які підтримували російські чи польські владні 
режими. В. Жаботинський висловив віру в українсько-єврейське взаємопорозуміння, яке 
можливе не через взаємні претензії та звинувачення, а лише на засадах паритетності, праг-
матизму та поваги.

За радянських часів спеціальних досліджень з окресленої тематики з’являлося мало (як 
виняток слід згадати працю В. Тан-Богораза 

11
 та збірник праць з історії євреїв в Україні за ре-

дагуванням І. Галанта 
12

); деякі з них характеризувалися виразним публіцистично-ідеологіч-
ним забарвленням (Т. Кичко «Іудаїзм без прикрас» (К., 1963); Ю. Іванов «Обережно сіонізм» 
(К., 1969); А. Едельман «Современность и иудаизм» (Ужгород, 1970); Л. Беренштейн «Крити-
ка ідеології сіонізму – різновиду антикомунізму» (К., 1971) та ін).  Лише наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. вийшла друком низка праць, у яких розкривалася історія міграції євреїв та 
виникнення єврейських громад на українських землях, особливості єврейського самовряду-
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вання, релігійних течій і сект, творення сіоністської ідеології та соціал-демократичних єврей-
ських партій, роль євреїв у промисловості, науці й культурі українських земель Російської та 
Австро-Угорської імперій 

13
. Історіографічні питання в дослідженні українсько-єврейських 

взаємин тісно переплітаються з проблемами історії формування, чисельності, соціально-про-
фесійної та демографічної структури єврейської національної меншини в Україні та україн-
ської діаспори в Ізраїлі. Протягом останніх десятиріч з’явилося чимало публікацій, у яких з 
погляду сучасності аналізується історія виникнення й розвитку єврейських громад в Україні, 
а також подається етносоціологічний зріз окреслених проблем. З-поміж них виокремлюються 
розвідки О. Беренштейна, В. Наулка, О. Заремби. Так, О. Беренштейн порушує питання етно-
демографічної історії українського єврейства, висвітлює в історичній ретроспективі політи-
ко-економічні фактори динаміки чисельності єврейської громади (від кількох десятків єврей-
ських родин у містах України на початку ХVІ ст. до 2,5 млн євреїв наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст.). О. Беренштейн акцентуючи високі освітньо-професійні статусні позиції євреїв в Укра-
їні (освітній (майже 50%) та урбаністичний (99,2%)) у кінці 1980-х – на початку 1990-х років, 
пояснює це тим, що освіта за радянських часів (за умов відсутності природних економічних 
відносин) була важливим елементом механізму соціальної адаптації в іноетнічному серед-
овищі 

14
. Автор намагається дати відповідь на гострополітичні питання українського сього-

дення, розкрити сутність єврейського чинника в загальнодержавному контексті України. Так, 
торкаючись проблеми «олігархізації» української економіки та «єврейського представництва 
в кланово-олігархічних структурах», О. Беренштейн аналізує політико-економічні реалії до-
перебудовного періоду й аргументовано демістифікує єврейський фактор сучасного політи-
ко-економічного життя України, пояснюючи сучасні етнічні характеристики олігархічних 
структур як похідне «від взаємодії багатьох чинників у ході еволюції соціальної структури 
радянського / пострадянського суспільства та його єврейської складової зокрема» 

15
. Отже, 

етнічна структура феномену так званого «олігархізму» віддзеркалює етнічні характеристики 
найвищих ешелонів радянської номенклатури. 

Ґрунтовний науковий аналіз імміграційних процесів та їх мотивації, динаміки чисель-
ності євреїв в Україні, її детермінованості демографічними та міграційними факторами по-
дається у статті члена-кореспондента НАН України Всеволода Наулка, який зазначає, що 
протягом ХХ ст. чисельність і питома вага єврейського населення в кордонах сучасної Укра-
їни значно зменшилася: за переписом 1989 року в Україні нараховувалося 496 тис. євреїв 
(0,9 % усього населення республіки), а за даними Всеукраїнського перепису 2001 року єв-
реїв в Україні нараховувалося 103 тис. осіб (0,2 % усього населення країни). Стаття міс-
тить глибокий аналіз соціально-професійної структури українського єврейства, узасадне-
ний статистичними даними перепису населення 1989 року. Зокрема, єврейська меншина в 
Україні вирізнялася високими показниками зайнятості розумовою працею – 67,6 % (тоді як, 
наприклад, серед росіян України відсоток зайнятості розумовою працею становив 38,6, % 
серед білорусів – 31,6 %, серед українців – 29,4 %) 

16
, а також «соціально просунутою» по-

зицією в українському суспільстві (єврейське представництво серед керівників-управлінців 
становило 10,02 %; а в інших соціально-престижних сферах економіки, культури та науки 
сягало 45,42 %). Відтак єврейська меншина в Україні мала об’єктивні передумови для за-
безпечення своїх запитів та самореалізації, тому-то причину високих еміграційних настроїв 
серед євреїв України автор убачає не так в національних, як в соціально-економічних моти-
вах – у прагненні до економічної стабільності та поліпшення якості життя 

17
.

Академік НАН України Іван Дзюба є одним із сучасних дослідників, який підходить до 
висвітлення українсько-єврейських взаємин з усією об’єктивністю та відповідальністю, з 
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належною аргументацією позиції кожної зі сторін, аналізує історію співжиття українців та 
євреїв в Україні в контексті ширшої європейської історії 

18
. Предметом його прискіпливої 

уваги є, зокрема, праці з етнонаціональних питань відомого єврейського політичного діяча 
й публіциста В. Жаботинського та сучасних єврейських авторів. Основні положення націо-
налістичної концепції В. Жаботинського, на думку І. Дзюби, суголосні підходам Д. Донцо-
ва: плекання національної гідності, здатність обстоювати себе на шляху до самореалізації 
в державі, принцип опертя на власні сили, ставка на молодь, культивування національної 
волі тощо 

19
. 

Торкаючись складних періодів українсько-єврейських взаємин, І. Дзюба вказує на побу-
тування тенденційних оцінок цих явищ як у єврейському середовищі, так і в українському. 
Учений зазначає, що причина трагічних аспектів українсько-єврейських відносин полягає 
не в нібито «природному антисемітизмі українців», а у складності та в безпросвітній тра-
гічності життя українського етносу за підневільних умов і його нерівної боротьби за націо-
нальне та соціальне звільнення; у тому, що «вкрай жорстокі обставини тієї доби не могли не 
відбитись і на характері українсько-єврейських відносин» 

20
. До того ж стратегія виживання 

євреїв у іноетнічному оточенні полягала у їхній орієнтації на представників панівних на-
родів, у випадку з підневільною Україною – на поляків і росіян. Відтак український просто-
люд, доведений до відчаю жорстокістю окупаційних режимів, економічною експлуатацією, 
ототожнював євреїв із цими політично й соціально-економічно домінуючими режимами 
та поширював на них ту саму стихійну силу протесту, що й на інших поневолювачів. Не ви-
правдовуючи погромів як засобу національно-визвольних змагань, І. Дзюба зазначає, що 
жорстока правда тієї доби полягає в тому, що нелюдські знущання й економічний визиск 
щодо українців з боку завойовників і їхніх союзників породжували таку саму жорстокість 
серед частини українців, які стихійно боронили, як могли, своє природне право гідно жити 
на рідній землі 

21
. Із цього приводу Ярослав Грицак слушно зауважує: «Міжнаціональні від-

носини у минулому були далекими від ідилії і нерідко являли собою довгий ланцюг обо-
пільних насильств і злочинів, коли вчорашня “жертва” жорстоко мстилася своєму насиль-
нику» 

22
.

І. Дзюба також заперечує песимістичний підхід щодо можливості згармонізувати «єв-
рейське буття у неєврейському оточенні», на думку адептів якого, «справжня цивілізація, 
тобто прагнення до самостійного національного життя різних народів, «є ґрунтом, на яко-
му зростав антисемітизм» 

23
. І. Дзюба формулює єдино прийнятний у контексті сьогодення  

«реалістичний підхід до справи міжнаціонального замирення, надто у випадках задавнених 
історичних прорахунків: жоден народ не повинен чогось вимагати від другого» 

24
.

Започаткована В. Жаботинським традиція об’єктивного аналізу українсько-єврейських 
відносин знайшла свій подальший розвиток у працях інших єврейських авторів (М. Фел-
лера, І. Клейнера, Є. Грінгруза та ін.). Так, Є. Грінгруз у працях «Рівні критерії» та «Читаю-
чи Дубнова» спростовує покладання відповідальності за протистояння й факти насильства 
лише на український народ і застерігає неадекватне ставлення частини єврейства до укра-
їнської справи від демонстрування прямої чи відстороненої ворожості: «Небажання зрозу-
міти, чим живе народ, який сидить, між іншим, на своїй землі, ...приводило і може привести 
до небажаних наслідків» 

25
. 

Як серед українських, так і серед єврейських авторів трапляється ще чимало таких, які 
намагаються однобічно й упереджено трактувати історію українсько-єврейського співжит-
тя, що сприяє тиражуванню негативних застарілих стереотипів і ускладнює цивілізовані 
стосунки між народами. Свідченням цього є спостереження Л. Фіалкової про те, що україн-
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ська мова і сьогодні «в Ізраїлі розглядається як локальна» і що найгірше – мова «антисеміт-
ська», прихильність до якої нібито несумісна з добрим ставленням до Ізраїлю» 

26
. Подібні 

побутові негативізми й стереотипи трапляються і в українській публіцистиці, за якими, до 
прикладу, провина за голодомор в Україні та за сучасне зубожіння українського суспільства 
покладається на єврейську спільноту тільки на тій підставі, що в структурах більшовицької 
влади 20 – 30-х років ХХ ст. та в сучасних олігархічних кланах України значний відсоток ста-
новили і становлять представники єврейства. Годі й казати, що негоже й неприпустимо ви-
користовувати давні історичні події та факти для маркування сучасних реалій, що принцип 
колективної відповідальності народів за неправові дії корумпованих їхніх представників не 
може бути прийнятним у цивілізованих суспільствах, а тим паче не може слугувати засадою 
міжетнічного та міждержавного діалогу. 

Дослідження сучасних українсько-ізраїльських культурних взаємин є порівняно новою 
сферою зацікавлень етнологів і фольклористів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, адже 
саме нині культурне й наукове співробітництво має ознаки справжньої відкритості та зміни 
стереотипів. Співпраця між українськими й ізраїльськими науковцями відбувається як через 
безпосередні міжособистісні контакти науковців, так і по лінії Міжнародної асоціації укра-
їністів. Упродовж останніх років українські науковці взяли участь у міжнародних наукових 
конференціях, організованих університетом Хайфи та Єрусалима (член-кореспондент НАНУ 
В. Наулко, професор Л. Вахніна), а вчені з Ізраїлю стали постійними учасниками конгресів 
МАУ та РАУ. Побачила світ низка публікацій з єврейської тематики українських етнологів 
та фольклористів, зокрема, В. Наулка 

27
, С. Сегеди, О. Курочкіна, Г. Бондаренко, Л. Вахніної, 

Л. Мушкетик 
28

. З’являються також дослідження українсько-єврейських взаємин і в Ізраїлі за-
вдяки науковій діяльності вихідців з України. Так, у своїх публікаціях Лариса Фіалкова, яка 
неодноразово вказувала на важливість спільних українсько-єврейських наукових студій і ви-
дань та якій належить особлива заслуга в налагодженні українсько-ізраїльського наукового 
діалогу, звертається до проблеми етнологічного дослідження як російських, так і українських 
емігрантів в Ізраїлі. Нею опублікована у співавторстві з М. Єленевською праця «Русская улица 
в єврейской стране: исследование фольклора эмигрантов 1990-х годов в Израиле», присвяче-
на проблемам облаштування в новій країні євреїв з колишнього СРСР. Дослідження органічно 
пов’язане з фольклористикою, антропологією, лінгвістикою, соціальною психологією, полі-
тичними науками та географією. В Україні отримали позитивний резонанс публікації Л. Фіал-
кової у журналі «Народна творчість та етнографія» 

29
. Новим словом у науковому висвітленні 

українсько-єврейських взаємин стала праця дослідниці «Коли гори сходяться», яка розкриває 
образ Єрусалима в українському фольклорі, репрезентує фольклор з України в Ізраїлі (ідеть-
ся про образ Олекси Довбуша в єврейській культурі, про есхатологічні легенди та «фольклор 
катастроф», чи «чорнобильський фольклор» 30

). Особливий інтерес для українського читача 
становить розділ зазначеної праці, присвячений формуванню української діаспори в Ізраїлі, 
у якому йдеться про мовну політику та мовленнєву практику іммігрантів з України. Вихідці з 
України в Ізраїлі становлять близько 32 % від загальної кількості іммігрантів у 1990-х роках 
(тобто близько 300 тис.). Процеси ідентифікації іммігрантських спільнот в Ізраїлі жорстко де-
терміновані мовною політикою держави, наріжним каменем якої «стало не лише утверджен-
ня державного статусу івриту, але й відродження івриту як мови побутового спілкування» 

31
. 

Іврит, який майже 2 тис. років був мертвою мовою, нині директивами держави витіснив у 
побутовому житті інші узвичаєні мови: ідиш (мову європейських євреїв ашкеназі), ладіно 
(мову сефардів в Іспанії, Греції, Туреччині), іудейсько-арабську (мову євреїв в арабських кра-
їнах), іудейсько-перську (мову євреїв в Ірані та деяких регіонах колишнього СРСР), а також 
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інші мови країн, де перебували євреї до переселення. «Сьогодні в Ізраїлі є дві державні мови, 
іврит та арабська, фактичний статус яких непропорційний» 

32
, оскільки статус арабської, за 

слушним спостереженням дослідниці, «нижчий за статус мов деяких союзних республік у ко-
лишньому СРСР порівняно з мовою міжнаціонального спілкування, тобто російською» 

33
. Що 

ж до україномовних емігрантів, то вони, як зауважує Л. Фіалкова, «опинились у ще важчому 
становищі, по-перше, як меншина в івритомовній країні, і, по-друге, як меншина серед групи 
емігрантів з колишнього СРСР» 

34
. 

У пропонованій увазі читача праці вміщено короткий нарис Л. Фіалкової про розви-
ток ізраїльської етнології. В історичній ретроспективі дослідниця висвітлює становлення 
та розвиток фольклористики та етнології в Ізраїлі, акцентує роль провідних фахівців у цій 
царині знання (Йом-Това Левінського, Дова Садана, Дова Ноя, Елієзера Бен-Рафаеля, Бер-
нарда Спольського, Марії Єленевської та ін.), лаконічно окреслює зв’язки між українською 
та ізраїльською етнологією і фольклористикою.

Розвідки, уміщені в цьому виданні зачіпають як актуальні теоретичні проблеми етно-
логічної науки, так і прикладні питання соціальної практики, етнопедагогіки, функціону-
вання етнічних мов та культури етнічних меншин у сучасному ізраїльському суспільстві. 
Зокрема, стаття Е. Бен-Рафаеля висвітлює сутність націоналізму, його зв’язки з релігійними 
практиками; перетворення релігійних цінностей юдаїзму на складники національної іден-
тичності. Автор розкриває роль релігійного чинника в моделюванні єврейської ідентич-
ності, «оскільки зв’язок між релігією та народом завжди був первісним кодом юдаїзму» 

35
. 

Е. Бен-Рафаель аналізує різні типи єврейської ідентичності, торкається проблеми її транс-
формації, зауважуючи, що різновид єврейської колективної ідентичності, який постав на 
засадах етноцентризму, на викладених у Торі та Талмуді принципах богообраності народу, 
доречно назвати «кастовим», оскільки він «складається із соціальних практик, що поєдну-
ють дискурс і діяльність на основі релігійної легітимності» через концепцію «чистоти» 

36
. 

У контексті формування секуляризованої частини ізраїльського суспільства і спроб 
часткової модернізації релігійних настанов і десіонізації держави виникають певні су-
перечності між прихильниками демократичного підпорядкування релігійних символів 
суспільним цінностям та ультраортодоксальними адептами юдаїзму. Домінантними в ді-
яльності сіоністів – представників націоналістично-релігійного табору – є сповідування 
політичного месіанства, визнання унікальності євреїв як спільноти, пов’язаної з землею 
обітованою.

Мовні чинники національної ідентичності, проблеми зв’язку мовних практик з націо-
нальним питанням, успіхи та недоліки мовної політики держави Ізраїль висвітлюються в 
статті відомого фахівця прикладної та педагогічної лінгвістики Бернарда Спольського. Ав-
тор розкриває історію ревіталізації івриту як фактично мертвої в минулому мови, яку вда-
лося перетворити не лише на офіційну мову держави, але й на розмовну мову, забезпечити 
її функціонування як рідної. Хоча серед важливих структур та суб’єктів, що сприяли роз-
будові івриту як офіційної мови, були політичні націоналістичні партії, а також міжнародні 
сіоністські організації, гуманітарна інтелігенція, однак визначальну роль у мовно-ревіта-
лізаційній практиці, як підкреслює автор, відіграла держава. Б. Спольський зазначає, що 
політична реальність, перманентні арабо-ізраїльські війни, ідеологія мовної гегемонії не-
гативно позначилися на розвитку арабської мови в державі, а також звели нанівець зусилля 
щодо збереження російської.

Публікаційні матеріали даної праці містять також аналіз та огляд становища етнічних 
груп в Ізраїлі. Так, стаття Шарон Галеві розкриває складну етнічну структуру сучасного ізра-
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їльського суспільства, оскільки об’єднувальною для діаспорних груп – вихідців з різних кра-
їн «з відмінними обрядами, мовами, одягом та звичаями» – є лише релігія. Відтак формуван-
ня новітньої нації на основі етнічного розмаїття діаспори виявилося складною політичною 
проблемою. На прикладі етнічної спільноти Бней Ісраель – вихідців з Індії – Ш. Галеві на-
магається дати відповідь на питання про адекватність застосованих державою механізмів 
суспільної консолідації, про економічні статуси різних етнічних груп в Ізраїлі. Авторка роз-
криває складні процеси адаптації етнічної меншини мізрахі до ізраїльського суспільства, 
позаяк представники її почуваються дещо меншовартісними на тлі єврейської більшості. 
На відміну від домінуючої нормативної групи ашкеназі, тобто групи європейських євреїв, 
які вважаються моделлю народу Ізраїлю, мізрахі є маркованою групою, що об’єднує слаб-
ких, бідних, без певного освітньо-професійного рівня людей, єврейськість яких ставиться 
під сумнів домінуючим соціумом. Їхній особливий статус детермінований не лише внутріш-
ньоідентифікаційними процесами, але й зовнішніми факторами, пов’язаними з характер-
ними антропологічними та мовними особливостями індійських та ефіопських євреїв, а та-
кож певними дискримінаційними тенденціями (наприклад, перешкоди в укладанні шлюбів 
з євреями з інших груп). Залучений авторкою фактологічний матеріал про етнічні групи 
Ізраїлю дозволив їй дійти висновку, що етнічну ідентичність детермінують конкретні по-
літичні соціоекономічні практики та перебіг історичного життя.

Проблему багатокультурності сучасного Ізраїлю та особливості функціонування фоль-
клорних текстів субетнічних груп євреїв-сефардів – вихідців з Іспанії – розкриває у своїй сту-
дії Тамар Александер на прикладі єврейсько-іспанських паремій на позначення календарних 
свят. Нею зібрано 24 тис. паремій, з-поміж яких близько трьохсот належать до календарних – 
до святкового циклу Пуриму, Шабата та свята Естер.

До інших жанрових підвидів прозового фольклору, які знайшли своє висвітлення в ре-
презентованій праці, належать поговір, плітки, чутки, особливості функціонування яких 
розкриває стаття Алізи Шенгар. У ній ідеться про вплив цих фольклорних текстів на мо-
рально-етичну поведінку жителів кібуців, які створили складну мережу соціальних відно-
син, де суспільна думка виступає як неформальний механізм соціального контролю, оцінки 
та керування. Важливим засобом цієї суспільної регламентації поведінки кібуцників є гумо-
ристичні чутки та плітки, що передаються усно серед членів кібуцу.

Сміхова культура емігрантів, гумор є важливим чинником у подоланні психологічних 
та соціальних стресів, що їх переживають вихідці-емігранти з різних країн, переїхавши до 
Ізраїлю. Відтак ними створюються власні засоби масової інформації, теле- та радіоканали, 
які покликані сприяти успішній адаптації емігрантів. Вихідці з колишнього СРСР сформува-
ли в Ізраїлі мережу власних ЗМІ – основні ретранслятори домінуючого у їхньому середовищі 
білінгвізму. Марія Єленевська в представленій у збірнику статті розглядає сміхову культуру 
євреїв – вихідців з Росії, аналізує основні видання, жанрові й мовні особливості гумору, а 
також двомовний гумор – російською мовою та івритом. 

Стаття Ольги Гольдберг-Мулькевич присвячена традиційній матеріальній культурі. 
У ній порівнюються ремісничі вироби та орнаментика у євреїв і поляків, культури яких спі-
віснували протягом тривалого часу попри значну взаємну ізоляцію і відмінність. Проте на-
віть за умови відвертого дистанціювання та ізоляції в процесі тривалого історичного спів-
життя двох народів відбулися взаємопроникнення і трансформація певних елементів цих 
культур як у сфері звичаїв, так і в ремісничій творчості містечок і сіл.

У публікаційних матеріалах збірника йдеться також про елементи духовної культури, 
зокрема, розвідка Нілі Ар’є-Сапір репрезентує свято Пуриму та Тель-Авівський карнавал. 
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У статті розкривається історія започаткування Пуриму в Тель-Авіві, наводяться численні 
спогади інформаторів, про нього, описуються вуличні карнавальні події тощо. На відміну 
від інших релігійно-національних свят ізраїльтян, Пурим не належить до цього циклу свят, 
оскільки представляє насамперед святково-обрядову культуру діаспори. Ініціаторами його 
відновлення стали жителі Тель-Авіва, які задекларували прагнення колишніх вигнанців до 
творення незалежної єврейської спільноти.

У статті Орни Блюмен ідеться про особливості родинного виховання в середовищі ор-
тодоксальних євреїв, розкривається (з огляду на спосіб життя спільноти та поважне місце 
релігійних обрядодій у житті батьків) становище старших дітей та їхні трудові обов’язки. 
Авторка вказує на кодифіковану релігійними канонами традицію диференційованого під-
ходу до характеру та міжстатевого розподілу обов’язків між підлітками, на яких покладаєть-
ся значна частина домашніх робіт.

Гендерні проблеми євреїв – вихідців з Курдистану – порушує доктор філософії Хая Гавіш, 
яка на прикладі оповідей жінок розкриває зміни їхнього статусу, відмову від утрадиційненої 
пасивності та посилення участі в соціальному житті.

Складні політичні й економічні стосунки між євреями та місцевими арабами, що від-
биваються в перманентних ізраїльсько-палестинських військових конфліктах, також знахо-
дять відображення в представлених у праці розвідках. Зокрема, Галіт Хазан-Рокем ілюструє 
характер цих міжетнічних взаємин на прикладі підготовки до спільного ізраїльсько-араб-
ського проекту – влаштування Смітсонівської виставки в Америці. Хоча його не вдалося 
зреалізувати, проте час підтвердив, що через пізнання історії та культури кожної етнічної 
спільноти можна надати більшої ефективності миротворчим процесам. Авторка підсумо-
вує, що довготривале військове протистояння не принесло жодних позитивних зрушень, і 
«примара розділеного міста минулого перетворює саме місто на його власний кошмар.., що 
стоїть над безоднею» 

37
.

Арабо-єврейським стосункам та їх відображенню у фольклорних жанрах присвятила 
своє дослідження Хая Бар-Іцхак, предметом наукового аналізу якої стали легенди про не-
прості історії адаптації перших поселенців, а також протидію місцевої арабської людності 
захопленню земель. На тлі цих соціоекономічних та етнічних конфліктів поставали етіоло-
гічні легенди, у яких об’єкти природного середовища набували позитивного або негатив-
ного значення для кібуцників. Легенди про ююби (фінікові пальми), які побутують у кібуці 
Генносар, символізують протистояння двох спільнот – єврейської та арабської, а ююба по-
стає засобом комунікації між двома різними світами.

Запропоноване видання частково репрезентує і арабську культуру на теренах Ізраїлю. 
Так, мусульманському весіллю на території країни присвячена стаття Айлет Еттінгер. До-
слідниця виокремлює три способи справляння весільної обрядодії в місцевих арабів: тра-
диційний, сучасний та релігійний, описавши перебіг весільної церемонії, представивши 
оригінальні фольклорні тексти.

Репрезентовані дослідження розкривають для українського читача широку палітру  
етнічних дискурсів сучасного Ізраїлю.
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КІЛЬКА	СЛІВ	ПРО	ІЗРАЇЛЬСЬКУ	ЕТНОЛОГІЮ

Ізраїльська фольклористика та етнологія були започатковані ще до проголошення держави Із-
раїль у 1948 році. У журналі «Решімот» з’явилися перші публікації, що стосувалися місцевого фольк- 
лору, наприклад, про пісні шляховиків, про нові ізраїльські народні танці, сатиричні куплети про 
Гітлера та Муссоліні тощо. Серед перших фахівців, які прийшли в науку в середині 1940-х років, 
слід згадати Йом-Това Левінського, Дова Садана (Штока) та Хаїма Шварцбаума. Так, Й.-Т. Левін-
ський вивчав не лише східноєвропейський єврейський фольклор, а й становлення в Ізраїлі тради-
цій нових свят і жалобних дат, наприклад, Дня Незалежності, Дня пам’яті жертв Голокосту тощо, 
яким присвятив багато статей у журналах «Йєда ам» та «Маханаїм». Як і Й.-Т. Левінський, Д. Садан 
(народився в Коломиї) присвятив тисячі публікацій фольклору східноєвропейського єврейства з 
метою зберегти все, що залишилося від знищеної під час Другої світової війни культури. Йому на-
лежить і найкраща добірка гумору, зібрана в Палестині до проголошення Держави Ізраїль. Важли-
вим доробком Д. Садана стало теоретичне усвідомлення єдиного механізму існування всіх галузей 
культури та штучності кордонів між «високою» і «низькою» культурою, у тому числі між писемною 
та усною літературою. Х. Шварцбаум розпочав порівняльне вивчення єврейського та арабського 
фольклору, показавши їхню спорідненість (докладніше див. Hasan-Rokem, Yassif, 1989). 

Особливе місце в розвитку ізраїльської фольклористики належить Дову Ною (Нойману), 
який прибув до Ізраїлю, як і Д. Садан, з Коломиї. Він опинився в підмандатній Палестині ще 
перед Другою світовою війною, плануючи не так переїзд назавжди, як навчання в Єврейському 
університеті в Єрусалимі. Але Голокост, під час якого загинули батьки й від якого ледь утік на-
передодні знищення гетто його брат-підліток Меїр – майбутній етномузикознавець, остаточно 
зруйнував плани повернення. Спостерігаючи наприкінці 1940 – на початку 1950-х років велику 
хвилю алії (репатріації), Д. Ной виявив турботу про багатий фольклор вихідців із різних країн, 
який, на його думку, міг швидко зникнути через процеси модернізації та інтеграції. Бажання 
Д. Ноя зберегти фольклорну спадщину мало багато опонентів. У той час в Ізраїлі панувала іде-
ологія «плавильного котла», в якому через поєднання культур мала виникнути єдина ізраїль-
ська культура. І для прискорення процесу «плавлення» вважалося за краще позбутися кожній з 
іммігрантських груп власної культурної спадщини. Утім, Д. Ною вдалося заснувати в 1955 році 
Музей з етнології та фольклору при Хайфському муніципалітеті, з якого розвинувся Ізраїль-
ський архів фольклорного оповідання (ІАФО), у 1983 році переданий Хайфському університету. 
Зав дяки багатьом публікаціям у газетах і журналах (у тому числі розрахованих на підліткову 
аудиторію), а також щотижневим «відкритим понеділкам», коли до його єрусалимської квар-
тири міг прийти кожен охочий, незалежно від етнічної та релігійної належності, соціального 
стану та рівня освіти, проф. Д. Ной залучив до збирацької роботи багатьох людей; дехто з них 
продов жує її й тепер. Архів містить прозовий фольклор усіх етнічних груп Ізраїлю, у тому числі 
фольк лор арабів (християн та мусульман), друзів, черкесів тощо. Наукове керівництво Архівом 
у 1983–1994 роках здійснювала проф. Аліза Шенгар, 1994 року її змінила на цій посаді проф. Хая 
Бар-Іцхак. Безпосередню архівну роботу майже сорок років виконувала Една Гейхаль, а з її ви-
ходом на пенсію посаду архівіста отримала д-р Ідіт Пінтель-Гінсберг. На базі Архіву викону-
ються численні наукові й студентські дослідження, які у свою чергу збагачують архівні фонди.  
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Працівники Архіву охоче надають консультації й матеріли не лише ізраїльським, а й іноземним 
колегам (див. сайт Архіву: http://research.haifa.ac.il/~folklore/ifa.htm) 1. 

Д. Ною випала честь розпочати викладання фольклористики як окремої дисципліни 
спочатку в Єврейському університеті в Єрусалимі, а потім і в Хайфському університеті. Не 
дивно, що на щорічних конференціях з фольклору, які по черзі проводять усі ізраїльські уні-
верситети, колеги охоче використовують метафори, називаючи його «батьком ізраїльської 
фольклористики», а себе – його «дітьми», «онуками» та «правнуками».

Сьогодні в Єрусалимському університеті при Інституті Манделя з вивчення єврейських дис-
циплін діє комплексна програма викладання єврейського та порівняльного фольклору, у Хайф-
ському є відділення фольклору при кафедрі івритської літератури та порівняльного літературоз-
навства, а в Тель-Авівському та Беєр-Шевському університетах різні курси з фольклору читають 
при кафедрах івритської літератури. У різному обсязі викладається фольклористика й у деяких 
коледжах. Серед фахових журналів слід виділити «Мехкарей Єрушалаім бафольклор гаєгуді», 
«Йєда Ам» і «Пеамім» (журнал з фольклору східних євреїв). Інколи матеріали з фольклору дру-
куються також у «Хуліот» (але більшість публікацій у цьому часопису стосується літератури на 
їдиш) та «Садан» (у 2007 р. у цьому журналі, присвяченому вивченню івритської художньої лі-
тератури, вийшов спецвипуск із проблем сучасного ізраїльського фольклору). Журнали друку-
ються на івриті, але мають і анотації англійською мовою. Зазначимо, що мовою науки для із-
раїльських фахівців, не залежно від їхніх уподобань, давно вже стала англійська. Без публікацій 
на Заході, насамперед в Америці, «вижити» в академічному світі просто неможливо. 

Крім ІАФО, існує архів з музичного фольклору при національній та університетській 
бібліотеці в Єрусалимі (у Гіват-Рам, керівник доктор Гіла Флам), основу якого становлять 
матеріали, зібрані Меїром Ноєм, архів прислів’їв та приказок у Єврейському університеті, 
заснований проф. Галіт Хазан-Рокем 2. 

Отже, ізраїльська фольклористика розвивається переважно на базі університетів. Сис-
теми академічних інститутів, подібних до ІМФЕ НАН України, у країні немає. Учені мають 
поєднувати наукову роботу з викладацькою, а звільненими від викладання можуть бути 
лише архівісти, якщо вони працюють на адміністративних засадах (як д-р Ідіт Пінтель-Гінс-
берг). Що ж до ширших питань етнології, то поряд з фольклористами ними займаються 
також фахівці з інших дисциплін, зокрема соціологи, мовознавці, історики, географи та ін. 
Звичайно, в ізраїльських університетах є й кафедри соціології та антропології.

Особливістю ізраїльської ситуації у фольклористиці та етнології, як і загалом в ізраїльській 
науці, є значна кількість серед учених іммігрантів у першому чи другому поколіннях. Деякі з 
них приїхали ще дітьми й отримали освіту вже на івриті, інші народилися в Ізраїлі в родині ім-
мігрантів, треті приїхали дорослими, маючи фахову освіту. Існує певна кореляція між країною 
походження та науковими інтересами, проте йдеться саме про залежність, а не закономірність. 
Так, Д. Ной, володіючи різною мірою їдиш, польською, російською та українською мовами, по-
ряд з фольклором східноєвропейських євреїв досліджував фольклор євреїв з Марокко та Ємену. 
Те саме стосується професорів Ольги Гольдберг-Мулькевич та проф. Хаї Бар-Іцхак (обидві воло-
діють польською мовою і глибоко вивчають фольклор польських євреїв, але ним не обмежують-
ся: перша має у своєму доробку праці про матеріальну культуру єменських та іракських євреїв, 
а друга – про усну народну творчість євреїв з Ємену та Марокко й із сучасного ізраїльського, на-
приклад, кібуцного фольклору). Ілана Розен, батьки якої прибули з Угорщини, особливу увагу 
приділяє фольклору євреїв саме із цієї країни, паралельно розробляючи фольклор різних іммі-
грантських груп про заселення південних районів Ізраїлю. Натомість лише зрідка звертається 
до фінського фольклору проф. Г. Хазан-Рокем, яка прибула з Фінляндії. 
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Зв’язки між українською та ізраїльською фольклористикою й етнологією мають корот-
ку історію, що розпочалася, зокрема, доповідями засновника ізраїльської фольклористики 
Д. Ноя на міжнародних конференціях у Києві під егідою Київського інституту юдаїки (ди-
ректор Леонід Фінберг) у середині 1990-х років та його ранніми статтями, пов’язаними з 
українським фольклором [Neuman, 1956; Ной, 1960]. 

У 1896 році Теодор Герцль видав працю «Єврейська держава», на яку буквально через три тиж-
ні після виходу з друку прихильною рецензією відгукнувся Іван Франко. Ідеї Герцля про вирішення 
єврейського питання шляхом створення власної національної держави були на той час вже знайомі 
І. Франкові, адже, за спогадами В. Шкурата, вони обговорювали їх під час особистої зустрічі у Відні в 
лютому 1893 року. Саме особистість Т. Герцля, як відомо, надихнула українського письменника на 
створення поеми «Мойсей». Останній розумів прагнення Т. Герцля відбудувати єврейську держав-
ність і цим захистити народ від поневірянь, адже він сам мріяв про створення незалежної України. 
Водночас у рецензії відзначається ідилічність ідеї Т. Герцля [Wilcher, 1982]. Пізніше Т. Герцль над-
рукував також роман-утопію чи, точніше, роман-програму «Альтнойланд» («Нова-стара країна»), 
який за стилем і за спрямованістю близький до роману М. Чернишевського «Що робити?» (1902). 
У цьому творі він описав нову єврейську державу, багату, вільну, мирну, дружню і віротерпиму, яку 
євреї нібито вже збудували в Палестині. В епіграфі Т. Герцль звернувся до читачів зі словами, які 
стали лозунгом, що його всюди в Ізраїлі можна почути й побачити: «Якщо захочете, усе це не буде 
казкою». Безумовно, багатьом читачам цей епіграф нагадає знайомі слова з радянського «Авіамар-
шу» (слова П. Германа, музика Ю. Хайта): «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Ідеї побудови 
нового суспільства й «нової людини» у дусі свободи, рівності, братерства дуже привабливі й роман-
тичні, але практична реалізація цих ідей, на жаль, не завжди збігається з початковим сценарієм. 

Важливу роль у встановленні зв’язків з українськими вченими відіграв голова ізраїльських асо-
ціацій славістів та україністів мовознавець проф. Вольф Москович, який не тільки виступав на кон-
ференціях Інституту юдаїки в Києві, а й запрошував українських фахівців (істориків, філософів, лі-
тературознавців) на конференції до Єрусалима та друкував їхні праці у серійному виданні «Jews and 
Slavs». Саме він розпочав викладання україністики в Єврейському університеті в Єрусалимі, яке, 
на жаль, припинилося у зв’язку з його виходом на пенсію [Moskovich, 1996]. Деякі праці проф. В. 
Московича, що належать до етнолінгвістики, мають зацікавити і фольклористів [Moskovich, 1998]. 
У складі делегацій, очолюваних ним, нам довелося приїздити в Україну на конференції київсько-
го Інституту юдаїки, на конгреси україністів (до Харкова й Одеси), а також на конгреси славістів у 
Польщу й Словенію. І саме на цих конгресах зав’язались і розвинулись наші професійні та особисті 
стосунки з працівниками Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського, відомими українськими фольклористами Ларисою Вахніною, Лесею Мушкетик, Олексан-
дрою Бріциною (з останньою, як і з кандидатом філологічних наук Інною Головахою, ми бачилися 
й на міжнародних конгресах ISFNR – Міжнародної асоціації вивчення фольклорної прози). У 2002 
році Л. Вахніна приїхала до Ізраїлю у складі великої делегації з України (в якій брав участь акад. 
Всеволод Наулко) й виступила в Хайфському університеті на конференції «Антисемітизм та філосе-
мітизм у сучасній Росії та у Східній Європі». Сподіваємося, що ці плідні зв’язки триватимуть і надалі.

Примітки
1 Усі сайти, згадані в цій статті, було перевірено нами востаннє 30 серпня 2008 року, на той час 

вони були діючими.
2 Про наукові центри та періодичні видання з фольклору та етнографії див. також Інтернет-сайти 

ізраїльських періодичних видань і наукових установ: http://www.folklore.org.il/periodic.html; http://www.
folklore.org.il/instit.html#eretz. 
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Творення та репрезентація «національного дому» (релігія, мова, звичаї та обряди)

ЕЛІЄЗЕР БЕН-РАФАЕЛЬ

ВІД	РЕЛІГІЇ	ДО	НАЦІОНАЛІЗМУ:	ТРАНСФОРМАЦІЯ	ЄВРЕЙСЬКОЇ	
ІДЕНТИЧНОСТІ

All in all, nationalisms draw on the religious background of the population, even where the nationalists reject 
it personally. This perspective throws light on Jewish nationalism, since the religion-people link has always been 
a primary code of Judaism. It is against this background that we focus here on the question of collective identity. 
The Jewish case of national identity illustrates, in this respect, a case where nationalism integrates basic principles 
of action vis-à-vis the world and society, by disembodying them from the religious cosmogony and setting them 
in a new perspective with new meanings. Once a part of the national identity, such principles take on meanings 
that accord with, and support the establishment of a nation-state. A transformation that implies drastic changes of 
attitudes of individuals vis-à-vis their experience and environment, but which, at the same time, presents itself as 
the culmination of the collective’s destiny. It is in this perspective that one may understand the transformation of 
the Jewish religious identity into ingredients of various formulations of the national Jewish identity.

Релігія, націоналізм та ідентичність

Багато дослідників вважають націоналізм лише сучасним феноменом, який був сфор-
мований післяпросвітницькою культурою. На думку Гелльнера, націоналізм означає появу 
культури, яка формує націю (Gellner, 1983). Гобсбаум та Рейнджер пов’язують його з про-
цесами в самій нації, що продукують нові цінності, підтримуючи нерозривний зв’язок із 
минулим (The Invention of Tradition, 1983). Національна держава з її територією та мовою 
розглядається як продукт сучасного «соціального» будівництва, адже потребує відданості, 
яка раніше належала родині та релігії (Anderson, 1991).

Утім, тепер багато вчених схиляються до теорії так званих «множинних сучасностей» 
(Eisenstadt, 2003). Брубейкер знаходить коріння націоналізму як у сучасних суспільних цін-
ностях, що визначають спільноту як добровільне братерство, так і в ідеї органічного колек-
тиву – нації – об’єднаного культурою, пов’язаною з традицією (Brubaker, 1996). З огляду на 
таке бачення стає очевидною роль релігії як базового елементу націоналізму. Салінс дово-
дить, що релігійна боротьба в Європі ХVI–XVII ст. була лише першою фазою націоналізму 

לאפר-ןב רזעילא
תידוהיה תוהזה לש היצמרופסנרטה :תוימואלל תדמ

ריצקת

 וז הביטקפסרפ .ישיא ןפואב הנומאה תא םיחוד םמצע םינמואלה רשאכ וליפא ,הייסולכואה לש יתדה עקרהמ תבאוש תוימואלה ,יללכ ןפואב
 הלאשב ןאכ ונא םידקמתמ ךכ ךותמ .תודהיה לש ינושאר ןפוצ היה דימתש םעל תד ןיב רשקל רשאב תידוהיה תוימואלה תא תוארל תרשפאמ

 הרבחהו םלועה יפלכ םייסיסב הלועפ תונורקע תבלשמ תוימואלה היפל תורשפא םיגדמ ידוהיה הרקמה .תידוהיה תיביטקלוקה תוהזה לש
 הלא תונורקע ולביק תימואלה תוהזה לש קלחל ויהש עגרב ,ןכ .השדח הביטקפסרפב  םצומיאו תינללוכה תיתדה הסיפתהמ םשוריש ידי לע

 ,םתביבסו םתוסנתה יפלכ םיטרפה תושיגב םייטסרד םייונש בייחמ הז ךפהמ .תידוהי הנידמ-המוא תמקהב תוכמותהו תומאותה תויועמשמ
 וטלקנ רשא םיביכרמל תיתרוסמה תידוהיה תוהזה הקרופ הז רואב .הזמ ,יביטקלוקה לרוגה לש הנוילע הרטמכ ימואלה טקיורפה תגצהו ,הזמ

 .תימואלה תידוהיה תוהזה לש םינושה םישדחה םיחוסינב

תוהז ,תונויצ ,תודהי תוימואל ,תד :חתפמ תולימ
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ХІХ ст. (Sahlins, 1989). Шафер описує націоналізацію релігій і церков в Англії та Швеції, – не 
кажучи вже про Російську та Грецьку православні церкви (Shafer, 1972). В усіх цих випадках 
релігія ставала союзницею націоналізму, залишивши помітний слід у його еволюції.

Загалом націоналізм спирається на релігійний досвід населення навіть там, де самі на-
ціоналісти його відкидають. За твердженням Ентоні Сміта, націоналізм з’являється на релі-
гійних засадах і надихається ними, хоча в кожному суспільстві він може змішувати священ-
ні та світські поняття в різний спосіб та з різними наслідками (Smith, 1998). Націоналізм 
створює нові концепції колективної ідентичності, що трансформують традиції та релігію, 
але інколи зовсім відмовляється від них. Він запозичує символи зі «скарбниці» традиції та 
змінює їхнє значення, але все одно користується ними, щоб довести вірність минулому, яке 
одночасно ідеалізується: адже воно пропонує певну колективну «історичну долю», проте 
критикується з позицій нових суспільних цінностей (Tamir, 1993).

Така перспектива проливає світло на єврейський націоналізм, оскільки зв’язок між релі-
гією та народом завжди був первісним кодом юдаїзму. Відданість сіонізму цінностям тради-
ційного юдаїзму вже висвітлювалася (Avineri, 1981), але докладніше процес перетворення 
релігійних цінностей на складники національної ідентичності ще не розглядався, так само, 
як і його наслідки для нового суспільства. Ці питання стають ще цікавішими з огляду на 
те, що в цьому випадку націоналізм фактично створює нове суспільство, не лише завдяки 
зв’язку з релігійними аксіомами, але й через конфронтацію з релігійними силами. Більше 
того, залежність національної ідентичності від релігійного змісту необов’язково йде лише 
одним шляхом, чим може пояснюватися виникнення напруження та конфліктів.

Саме на цьому тлі ми й розглядатимемо питання національної ідентичності, яку по-
різному визначають у літературі (Giddens, 1991; Taylor, 1989). Ми розглядаємо колективну 
ідентичність як таку, що обов’язково включає три аспекти, пов’язані з різними базовими 
принципами (Ben-Rafael, 2002) – за термінологією Леві-Стросса, можна було б говорити 
про «глибинні структури» (Levi-Strauss, 1958). Перший аспект стосується того, як люди опи-
сують свій зв’язок з колективом та свої зобов’язання щодо нього; другий пов’язаний з тим, 
як окремі особистості описують соціальну, культурну або моральну унікальність цього ко-
лективу; третій – як вони сприймають специфічний локус колективу щодо зовнішніх груп. 
Ці три аспекти колективної ідентичності необов’язково сприймаються однаково всіма інди-
відами у складі колективу, а під впливом різних обставин, досвіду або цінностей відповіді на 
ці питання можуть мати різні формулювання. 

На нашу думку, єврейська національна ідентичність – це той випадок, коли націоналізм 
включає в себе базові принципи діяльності у світі та суспільстві у відриві від релігійної кос-
могонії з наданням їм нової перспективи та значення. Ці принципи, що були колись склад-
никами національної ідентичності, набули змісту, який збігається з ідеєю створення наці-
ональної держави. Така трансформація передбачає радикальні зміни у ставленні людей до 
свого досвіду та навколишнього середовища, і водночас є апофеозом колективної долі. Саме 
з цього погляду ми виходили, аналізуючи трансформації єврейської релігійної ідентичності 
в різні формулювання єврейської національної ідентичності.

Кастовий синдром

Традиційний юдаїзм завжди розглядав релігійну віру як первісний елемент єврей-
ської колективної унікальності та найважливіший атрибут їхньої ідентичності. Як каже 
Саадія Гаон: «Євреї є Народом тільки завдяки їхній Торі (Божественним настановам)»  
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[цит. за: Weinberg, 2002]. З біблійних часів ця ідентичність кілька разів змінювалася, але 
щонайменше з часу створення Талмуда принцип «Бога та Тори Ізраїлю» був найважливішим 
аспектом юдаїзму. Він обґрунтовував збереження єврейського народу як носія слова Божого 
та надавав ваги численним заповідям – включаючи колективну відповідальність за інших 
євреїв. Ці настанови передбачали вірність землі Ізраїлю та формували ставлення до неєвреїв 
як до «інших» або «чужинців». Однак єврейська віра є фундаментально монотеїстичною, і це 
вимагає не менш фундаментального універсалістського погляду. Напруження між одинич-
ністю богообраного народу та універсальністю Бога знімалоя через принцип, який проголо-
шував, що ця нація – через виконання заповідей – спокутує не лише себе, але й увесь світ 
загалом. Таким чином, єврейська нація виступала як богообраний народ, який має споку-
тувати все людство через дотримання настанов і законів «усередині» та «між собою».

Нам видається цілком доречним назвати такий тип колективної ідентичності «касто-
вим». Він складається із соціальних практик, що поєднують дискурс і діяльність на основі 
релігійної легітимності через концепцію «чистоти» (Smith, 1994). В очах своїх членів цей 
колектив відіграє «трансцендентальну» роль у досягненні високої мети на благо всіх, вклю-
чаючи тих, хто вважає народ-касту «негідниками» або навіть паріями.

Сучасність та розхитування аксіом

З початком нової ери та єврейською емансипацією кастовий синдром постав у вирі ре-
волюційних ідей і незабаром втратив значну частку свого впливу на євреїв. Багато хто став 
інакше виражати свою єврейськість, популярності набули ідеї рівності та особистих свобод 
(Russel, 1996). Євреї вірили, що економічний і технологічний розвиток зруйнує соціальні 
бар’єри та знищить дискримінацію. Насправді процеси, які відбувалися протягом ХІХ ст., 
викликали радикальні зміни у стосунках між євреями та неєвреями, наближаючи їх один 
до одного. З другого боку, той самий процес дав життя і новітньому антисемітизму: євреям 
дозволили повернутися в Англію та оселитися там, але серед еліти стало популярним при-
ймати християнство; євреїв прийняли до французької армії, але справа Дрейфуса виклика-
ла хвилю антисемітизму 1. Трансформація євреїв була викликана насамперед внутрішніми 
дилемами, що їх по-новому висвітлили європейські національні демократичні та індустрі-
альні революції. Новітній світогляд звернувся до «глибинних структур» єврейської ідентич-
ності як питань, що можуть отримати нові інтерпретації. 

Перше питання стосувалося концепції «єврейського народу» та полягало в тому, чи може це 
визначення, як раніше, вказувати на спільноту, що пов’язувалася переважно з релігією. А можли-
во, його треба розглядати здебільшого як громаду в соціальному, культурному та навіть етичному 
розумінні. Друге питання, пов’язане з концепцією Бога і Тори Ізраїлю, включало критерії визна-
чення унікальності євреїв у новій секулярній реальності. На противагу старій релігійній установці 
дедалі більше євреїв почало вважати юдаїзм лише культурним та історичним надбанням. Третє 
питання стосувалося концепції землі Ізраїлю, поглядів традиційного юдаїзму на місце розташу-
вання спільноти, що визначали всі інші місця як галут, тобто «вигнання». З традиційного погляду 
земля Ізраїлю – це реальна географічна місцевість, куди євреї повернуться «в часи спокутування». 
Багато хто почав сумніватися, чи вона насправді є батьківщиною всіх євреїв, чи її треба розгля-
дати як метафору, що має моральне, культурне та ідеологічне значення. Традиційні пояснення 
юдаїз му стали тепер єдиним варіантом відповіді на це питання, варіантом ортодоксальним (Ur-
bach, 1971). Інші трактування цих трьох питань можна знайти в нових різноманітних формах 
юдаїзму [Ben-Rafael, 2002]. І серед них перше місце посів сіонізм – єврейський націоналізм. 
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Трансформація сіоністської ідентичності

Наприкінці ХІХ ст. сіонізм запропонував національне вирішення кризи орієнтацій, що 
в той час спіткала євреїв. Він зберіг традиційне визначення життя євреїв за межами землі 
Ізраїлю як «вигнання», але замість плекання надій на спокутування шляхом дотримання 
заповідей закликав їх до практичної діяльності. Під впливом європейських націоналістич-
них ідеологій, що визначали націю та державність за територіальним принципом, сіонізм 
прагнув «територіалізації» єврейства на тому шматку землі, що став би місцем месіанського 
спокутування і «землею, з якої ми прийшли» (Avineri, 1981). Це посилання на традиційні 
релігійні цінності в сучасному націоналістичному стилі пояснює прихильність до сіонізму 
багатьох євреїв, зокрема серед еліти, що перебувала в пошуках єврейського колективного 
майбутнього.

Отже, такий відхід від традиційного юдаїзму являє собою секулярну та політичну відпо-
відь на питання, яке є по суті релігійним – визначення діаспори не як демографічного факту, 
а як факту вигнання. Більше того, єврейський націоналізм хоче вести людей саме до «землі 
обітованої», щоб вивести їх з галуту. Таким чином, сіонізм відкидає кастовий синдром, але 
не юдаїзм. Адже він погоджується, що в цього народу є лише одна релігія, і ця релігія – віра 
одного народу. Євреї, що приймають іншу віру, вибувають з єврейства, а неєвреї, які пере-
ходять у юдаїзм, також стають частиною єврейського народу. Цей симбіоз знаходить таке 
відображення і в тому, що традиційні символи зберігаються як національні емблеми, а та-
кож в інституційних заходах, що ґрунтуються на релігійних засадах 2.

Однак з іншого погляду сіонізм має певні недоліки порівняно з традиційним юдаїзмом. 
Так, кастова модель пов’язувала спокутування євреїв зі спасінням усього світу, а сіонізм го-
ворив лише про очищення єврейства, за сіоністською термінологією – про «нормалізацію 
єврейського народу». Таким чином, сіонізм став вразливим для критики з боку апологетів 
кастової моделі, які вбачали в ньому форму «колективної асиміляції» у неєврейському світі. 
Сіоністи, очевидно, це розуміли, і тривалий час намагалися надати універсального значен-
ня своєму баченню єврейського майбутнього, підкреслюючи його зв’язок з тією чи іншою 
загальною утопічною концепцією – наприклад, з поняттям «соціалістичний сіонізм». Вони 
представляли сіонізм як приклад здійснення соціальної утопії для всього світу. Лідери сіоніс-
тів – Давид Бен-Гуріон, Моше Шаретт, Берл Кацнельсон, Залман Шазар та ін. – відповіли на 
критику твердженням, що сіонізм має побудувати просвітницьке суспільство на землі Ізраї-
лю, що стане «світлом для всіх націй». Ідея взірцевого суспільства (хевра ле-мофет) включа-
ла республіканський принцип культурної єдності (мізуг галуйот, або «злиття вигнанців»), 
що мав спрямовувати соціальну інженерію на створення «спілки вигнанців з різних країн» 
(кібуц галуйот). Його метою було не лише залучення євреїв з усього світу, але також ство-
рення нової національної ізраїльської культури, орієнтованої – в секулярному дусі – на ети-
ку юдаїзму, соціалізму та лібералізму.

Одним із найважливіших етапів у досягненні цієї мети було відродження івриту як роз-
мовної мови. Важливо, що успішне створення розмовної мови на основі класичного івриту 3 
стало можливим завдяки тому, що в колективній пам’яті євреїв майже в усьому світі іврит 
був «первісною мовою євреїв» і Святого Письма. Ізраїльські сіоністи могли звернутися до 
цього знання, аби перетворити іврит у національну мову, яка б використовувалася також 
для секулярних щоденних цілей у суверенному єврейському суспільстві, поза діаспорою 4. 
Відродження івриту є найкращим прикладом такого «приватного» підходу сіонізму до ре-
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лігійних і традиційних цінностей. Священну мову було відірвано від святих текстів і «ви-
кинуто на вулицю» для опису найпрозаїчніших подій – це може здатися блюзнірством. Ще 
дивовижнішим видається той факт, що люди, які заново віднайшли іврит як розмовну мову, 
вже мали спільну говірку – їдиш 5.

Цей приклад показує, якою мірою сіонізм прагнув сприйматися як рух, що вдихав нове 
життя в єврейські символи та надавав їм сучасного значення. Це було перше джерело впли-
ву сіоністів. Відданість цим символам з часом стала основою всесвітньої солідарності євреїв 
з Державою Ізраїль. Таким чином, іврит став головною ознакою нового суспільства, яка по-
значала унікальний досвід євреїв в Ізраїлі як альтернативу життю в діаспорі та ставила цей 
досвід вище за будь-яку іншу єврейську реальність (Glinert, 1990). У цьому полягає джерело 
сіонізму як нової форми єврейської ідентичності, яка розрізняла «єврейський народ» зага-
лом та «єврейську націю» в Ізраїлі.

Мовна революція також стала основою для запровадження ідеології національної інте-
грації в період масової імміграції з багатьох країн. Водночас прагнення до мовної та куль-
турної уніфікації не тільки слугувало єдності нового суспільства, але й викликало в ньому 
розколи. Сам заклик до уніфікації передбачав визнання особливого статусу тих, хто мав стати 
взірцем, – покоління «піонерів». Більше того, як і в будь-якому емігрантському суспільстві, де 
новоприбульці намагаються пустити коріння, статус «місцевого» став ознакою соціального 
престижу. Саме діти емігрантів втілюють мрії своїх батьків та підтверджують успіх їхніх зу-
силь. Щодо Ізраїлю, то народжені в країні також несли на собі тягар захисту суспільства та 
озброєної боротьби з арабським оточенням, яка розпочалася на ранніх етапах державотво-
рення, – це також працювало на образ «солі землі». До того ж сини та доньки піонерів також 
гостро усвідомлювали, що вони є дітьми народу, який прийняв нову національну ідентич-
ність, а самі вони репрезентують «новий вид» євреїв, які ніколи не знали життя в діаспорі. 
Вони вважали себе серцевиною «ізраїльськості», яка походить від нової форми життя в країні. 
Тривалий час увійти до цієї еліти було дуже складно для прибулих до Ізраїлю навіть у юному 
віці. 

Утім, ця культура з роками зазнала докорінних змін. Колективістський підхід, який прева-
лював у період до створення держави та в перші роки державності, зі зміною демографічної, 
економічної та політичної ситуації замінився більш індивідуалістською моделлю. Держав-
ницька ідеологія, що набрала сили протягом 50–60-х років ХХ ст., підкреслювала необхідність 
переходу від утопії до розбудови нації. Країна, яка народилася з війни, та серйозно опікува-
лася своєю безпекою, віддавала почесті збройним силам і високо цінувала військову кар’єру. 
Масова імміграція, що потроїла населення протягом кількох років, привела до країни велику 
кількість різних культурних груп, в яких розчинялися нові погляди. У такій новій соціальній 
реальності багато міфів було зруйновано, зокрема міф про перевагу фізичної праці, яка посі-
дала центральне місце в поглядах піонерів. Вища освіта та професіоналізм почали вважатися 
такими, що варті докладених зусиль. Водночас імміграція та війни значно посилили зв’язки 
Ізраїлю з єврейським світом, який тепер розглядався як «природний партнер» країни.

Зі зростанням середнього класу культура набула рис західного споживацького суспіль-
ства, а «генерація 48-го» (покоління війни за незалежність) перетворилася на бюрокра-
тів, фінансистів, політиків та бізнесменів. Колишня зневага до «іноземних» мов зникла з 
розвит ком міжнародних комунікацій. Англійська стала фактично другою мовою на всіх рів-
нях освіти, професійної діяльності та бізнесу. 

Не викликає сумніву, що середній клас є тепер головним провідником єврейського на-
ціоналізму в Ізраїлі. Утім, хоч єврейський націоналізм і проголошує свою унікальність у се-
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куляризованих символах, гострі питання ідентифікації ще не вирішені та повсюди залиша-
ються важливими темами суспільних дебатів, які розділяють ізраїльтян. І тут також можна 
говорити про кілька єврейських ідентичностей. Щоб зрозуміти таке розмаїття, необхідно 
підкреслити, що єврейський націоналізм, подібно до інших, також шанує суспільні ціннос-
ті, пов’язані з демократією. В Ізраїлі досі фактично не існує конституції саме через те, що її 
створення вимагало б формалізації статусу релігії та її зв’язку з національною ідеєю. Труд-
нощі в чіткому розрізненні належності до релігії та до народу у спосіб, близький до лібераль-
но-демократичної філософії, і є головною причиною того, що за 60 років існування держави 
цього так і не було зроблено. Будь-яка спроба знайти визначальний modus vivendi знову роз-
дмухує неминучу конфронтацію суперечливих підходів – особливо між тими, хто обстоює 
необхідність демократичного підпорядкування релігійних символів суспільним цінностям, 
та тими, хто від імені релігії висуває неприйнятні для секуляризованого населення вимо-
ги. Це протистояння наочно демонструє, як особливі відносини релігії та націоналізму, що 
коріниться в первинних засадах юдаїзму, призводять до виникнення помітних культурних 
і політичних розбіжностей усередині національного суспільства. Один із проявів розбрату 
включає в себе погляди ультраортодоксів та загрожує самій легітимності національного й 
суспільного порядку. 

Ультраортодоксія – альтернатива націоналізму?

Рух ортодоксів виник у першій половині ХІХ ст. Він охопив усіх, хто прагнув зберегти 
свою відданість вірі у Божественне походження заповідей та заборону їхньої зміни. Цей та-
бір 6 намагався віднайти «концепцію єврейського народу», яка могла б конкурувати з мо-
дерним індивідуалізмом (Mittleman, 1996). По суті, його представники намагалися знайти 
таке вирішення питань секуляризації громадського життя, яке відсувало релігійну благо-
честивість на периферію та створювало значні труднощі на шляху тих, хто зберігав вірність 
настановам Талмуда. 

Цікаво, що ця форма юдаїзму організувалася у формі політичної партії з розробле-
ною платформою «Агудат Ісраель» – що вже є свідченням впливу нових часів. Питан-
ня рівня необхідної «модернізації» незабаром призвело до розколу між німецькими та 
східноєвро пейськими євреями. Німецькі лідери, такі як Гірш, Розенгайм та інші, вважа-
ли юдаїзм передусім гуманною релігією, а завданням «Агудат Ісраель» – місію всесвіт-
нього спокутування. Східноєвропейські чільники, навпаки, вимагали, щоб партія мен-
ше переймалася ідеологічним протистоянням із сучасністю, а більше – конфліктом із 
секуляризованим єврейством. З часом перемогла саме ця позиція, яка тепер отримала 
назву «ультраортодоксії» (Bacon, 1996).

Ультраортодокси в Ізраїлі пройшли свій унікальний шлях розвитку. З часу прибуття перших 
сіоністів вони самоізолювалися, використовуючи їдиш як розмовну мову та створюючи свою 
систему освіти (Friedman, 1986). Проте, всупереч цим «монастирським» тенденціям, вони не 
змогли відокремити себе від ізраїльського єврейського суспільства. Іврит поступово просочився 
до їхніх сімей та громад і став першою мовою багатьох угруповань. Такий розвиток зумовлений 
насамперед тим, що ультраортодокси відчувають необхідність контакту із секулярним секто-
ром для захисту своїх специфічних інтересів та отримання соціальної допомоги від держави 7. 
Дуже важливими є й особливості підходу ультраортодоксів до єврейства, який пов’язаний з тра-
диційним юдаїзмом. А оскільки вони насправді вважають, що здійснюють справжнє покликан-
ня єврейства, яке зможе принести спокутування, то вірять, що це завдання буде вирішено за 
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умови визнання його всім єврейським народом. Це неминуче підводить їх до посилення свого 
впливу в суспільстві та вимоги громадського визнання їх як істинних захисників юдаїзму.

Така орієнтація не завжди сприймається секуляризованою громадою, яка вважає осо-
бливі ознаки ультраортодоксів – одяг, ритуали, езотеричні інтереси – виявом відчуження 
від домінуючої культури. Водночас самі ультраортодокси вважають свій сектор таким, що 
глибоко задіяний у суспільних справах, і його роль у них, можливо, є, на їхню думку, най-
важливішою. Це доводить не лише використання ними державної мови у спілкуванні, але 
й створення власних партій для участі в національній політиці. У цьому розумінні, навіть 
залишаючись невід’ємною частиною всесвітнього руху ультраортодоксів, ізраїльські хареді 
(«благочестиві») відчувають себе саме ізраїльтянами та надають важливого значення своїй 
участі у справах «якщо не єврейської держави, то хоча б держави євреїв». З політичних та 
ідеологічних міркувань вони наближаються до націоналістично-релігійних сил, хоча й сут-
тєво відрізняються від них у кількох принципових аспектах.

Націоналістично-релігійні сили: шлях до радикалізації

Роками націоналістично-релігійно налаштовані ізраїльтяни беруть активну участь у 
політиці сіонізму, репрезентуючи його «благочестиве крило», яке істотно відрізняється від 
ультраортодоксів. Націоналістично-релігійні лідери вибудували структури, що в релігійній 
формі повторюють відповідні елементи світського суспільства: кібуци (колективні поселен-
ня), мошави (кооперативні села), університет тощо. На мовному фронті вони завжди були, 
на відміну від ультраортодоксів, серед найвідданіших захисників івриту й відповідали за 
стандартизацію релігійних текстів для загальнонаціонального використання (армійських 
та державних церемоній). Це є втіленням їхнього бажання зробити внесок до ізраїльської 
національної культури, виходячи із традиційних джерел.

Утім, у цьому секторі також існує фундаментальна дилема. Як громада, яка відкрито 
проголошує себе частиною всього суспільства, націоналістично-релігійні сили вдаються до 
гнучкого підходу щодо ставлення секуляризованої частини населення до релігійних справ. 
Водночас їхня релігійна орієнтація визначає єврейську віру як таку, що її мають сповідувати 
всі євреї. Отже, вони, так само як і ультраортодокси, намагаються впливати на єврейське 
суспільство загалом. На початку 1960-х років сформувався «авангард» активістів, які ви-
магали істотного впливу націоналістично-релігійних сил на державні справи. Шестиденна 
війна та окупація старого Єрусалима, Самарії та Юдеї, які є важливими місцями біблійної 
«землі Ізраїлю», вивели цих активістів на перший план. Нове керівництво, цитуючи свя-
щенні тексти, де йшлося про «Божественну обітницю» Святої Землі євреям, стверджувало, 
що релігійний обов’язок вимагає утримати ці території та заселити їх будь-якою ціною. 
Вони вважали це головним принципом національної політики. З приходом до влади правих 
партій у 1977 році їхні зусилля досягли успіху: уздовж кордону, який до 1967 року розді-
ляв Ізраїль та його арабських сусідів, з’явилися десятки нових поселень (Ben-Rafael, 1994). 
Коли розпочалися ізраїльсько-палестинські перемовини щодо створення поряд з Ізраїлем 
палестинської держави, політичні суперечки з державними керманичами щодо виходу з 
цих територій посилилися, що призвело до утворення екстремістських груп, частина з яких 
була залучена до підпільної діяльності. Криза почалася в листопаді 1995 року, коли прем’єр-
міністра Іцхака Рабина вбив фанатичний противник будь-яких ізраїльсько-палестинських 
домовленостей.

На відміну від ультраортодоксів, яких передусім цікавить суспільне дотримання на-
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станов Талмуда, націоналістично-релігійний табір насамперед орієнтований на формуван-
ня державної політики, яка б відповідала релігійним засадам, і понад усе – на отримання 
контролю над Святою Землею. Для цього руху концепція «землі Ізраїлю» є не просто най-
важливішим з трьох аспектів єврейської ідентичності (таку ієрархію можна знайти, либонь, 
у всіх різновидах сіонізму), але й набуває стійкого міфологічного значення, яке також безза-
перечно визначає унікальність колективу як спільноти, зв’язаної з територією.

Однак таке політичне месіанство породжує конфлікти не лише із секуляризованим се-
реднім класом, але й з тими представниками самого націоналістично-релігійного табору, 
які представляють первинне – і прагматичне – бажання правовірних юдеїв інтегруватися в 
національне суспільство, а не керувати ним.

Боротьба за спадщину: мізрахім 

В Ізраїлі релігія також впливає на політику у питаннях, які стосуються етнічних про-
блем. Слід наголосити, що етнічні розбіжності між ізраїльськими євреями пов’язані з окре-
мими формами етнічності, які на івриті отримали назву еда (мн. – едот). Цей термін по-
значає групу, члени якої апріорі вважають себе частиною більшої спільноти, яку розуміють 
по-своєму. Отже, це різною мірою стосується більшості груп іммігрантів з Північної Африки 
та Близького Сходу (мізрахім). Євреї з Ємену, ідеальний приклад такої громади, завжди вва-
жали себе часткою єврейського народу, і відповідно після прибуття до Ізраїлю – ізраїльсько-
єврейської спільноти. Їхня імміграція була здебільшого викликана релігійним традиціона-
лізмом, який привів їх до думки, що створення єврейської держави в Ізраїлі провіщує часи 
самого спокутування 8. Але невдовзі вони побачили, що їхні звичаї – стиль молитов, rites de 
passage, сімейні стосунки тощо – іншим євреям видаються специфічно єменськими, хоча 
вони самі завжди розглядали їх як суто юдейські. Отже, прагнучи адаптуватися до нового 
середовища 9, вони все одно не воліли розставатися зі своєю «єменською» сутністю, за яку 
вони трималися століттями, живучи серед неєвреїв як «євреї». 

Згодом, відвідуючи заклади післяшкільної освіти та університети чи вибудовуючи 
кар’єру, єменські євреї піддавалися дедалі більшому впливу домінуючої культури Ізраїлю, 
багато з них відійшло від старих традицій та влилося до середнього класу. Сам середній 
клас, хоча й складається переважно з ашкеназі (європейських євреїв), намагається репре-
зентувати «всеєврейську ізраїльську культуру» та є відкритим для соціально мобільних ви-
хідців з Ємену. Більше того, як еда (тобто етнічна спільнота), єменське населення загалом 
вважає, що євреї – «одна нація». Це стосується навіть найбіднішої частини населення, яка не 
може самостійно реалізувати своїх прагнень, мало стикається з магістральною культурою 
країни та загалом схильна триматися своїх громад 10. 

Цікаво, що громади, які піддавалися постійному впливу релігії і традиції, з часом поро-
дили релігійні еліти, що стають дедалі впливовішими. Ці еліти отримували освіту в різних 
єшивах (релігійних академіях), але скоро змогли зорганізувати свої. Цим новим рабинам 
вдалося утриматися у своїй громаді, зокрема у відсталих регіонах, де населення шанує ре-
лігійних діячів та прислухається до них навіть у нерелігійних питаннях. Цей процес привів 
до скасування тривалого суспільного табу в Ізраїлі, яке протистояло створенню будь-якої 
політичної партії на основі однієї з едот. Тепер уже ультраортодоксальна партія мізрахім 
«Шас», яка згуртувала навколо себе багатьох нових рабинів, під керівництвом харизматич-
ного рабина Овадії Йосефа зуміла отримати стабільне місце на політичній арені. Партія 
«Шас» заявила про себе як про передову релігійну силу й водночас – як про представника 
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інтересів соціально та економічно незахищеної етнічної громади. 
Подібно до елітизму ашкеназьких ультраортодоксів та націоналістично-релігійних сил, 

мотивація цієї партії також видає амбітне прагнення до абсолютного визначення всеєв-
рейського ізраїльського покликання. У даному випадку таке самостійно обране завдання 
виявляється в систематичній заміні слова мізрахі на сефардський у риториці цього руху. 
Наз ва сефарди загалом позначає відносно невелику групу нащадків єврейського населення 
середньовічної Іспанії. Після вигнання з Іспанії та Португалії сефардська культура поши-
рилася узбережжям Середземного моря та протягом сотень років була домінуючою в па-
лестинських єшивах. Саме завдяки тривалій історичній традиції Йосеф стверджує, що цей 
різновид юдаїзму є єдиною істинною спадщиною Святої Землі. Отже, всі ізраїльтяни мають 
прийняти його як національний культ. Оскільки юдаїзм, що практикується в громадах міз-
рахім, вважається ближчим до сефардської спадщини, ніж ашкеназський, це ставить перед 
мізрахім завдання національної ваги – повернути релігійній культурі Ізраїлю її «істинне» 
коріння. Саме в такому дусі «Шас» намагається запровадити нові форми молитви та бого-
служіння в синагогах (тепер виключно в тих, що належать мізрахім), які готові прийняти 
ці нововведення (Leon, 2003). Хоча, здавалося б, це вимагає від громад відмови від своїх 
власних традиційних обрядів.

Релігійність, секуляризм та російськомовні євреї

Взагалі слід зазначити, що зв’язок між єврейським націоналізмом та релігією призвів 
до виникнення кількох розколів у суспільстві. Один із них стосується ролі законів Талмуда в 
«кодифікації» громадського порядку; другий – впливу релігійних настанов на національну 
політику; а третій – конкуренції різних традицій на терені релігійних обрядів. У всіх випад-
ках можна говорити про діячів, які вважають своєю «місією» посилення впливу на центр. 

Особливістю цих розколів є відданість всіх ізраїльських євреїв, включаючи нерелігій-
них, традиційним символам. Опитування підтверджують, що більшість ізраїльських євреїв 
у жодному разі не відокремлюють себе від джерел юдаїзму. Багато з тих, хто вважає себе 
секуляризованим, відзначають єврейські свята й дотримуються деяких ритуалів: сімейна 
вечеря у п’ятницю, коли жінки запалюють суботні свічки, піст на Йом-Кіпур, ханукальні сві-
тильники, традиційні пасхальні страви тощо. Суспільний консенсус схвалює практику обрі-
зання, святкування бар-міцви (повноліття хлопчиків) та релігійні весілля. Насправді багато 
ізраїльських євреїв, включаючи нерелігійних, прирівнюють єврейськість до ізраїльськості 
та, безумовно, самоідентифікуються з обома поняттями. Вони відчувають себе частиною 
світового єврейства саме як ізраїльтяни (див.: Levy, 1996).

Цим пояснюється той факт, що ізраїльське суспільство, яке складається переважно з 
нерелігійних євреїв, як не парадоксально, досить негативно ставиться до неортодоксаль-
ного ліберального юдаїзму, що має значну популярністю в діаспорі. Ортодоксальних євре-
їв поєднує із сіонізмом, як вони самі вважають, ще один важливий аспект: єврейськість, 
на їхню думку, є первинною колективною ідентифікацією євреїв. Такий підхід протистоїть 
етнорелігійній концепції єврейськості, яка в діаспорі вважає природним те, що єврейська 
ідентичність є вторинною стосовно існуючих неєврейських національних ідентифікацій. 
Отже, незважаючи на те що неортодоксальна діаспора та нерелігійні ізраїльтяни сходяться 
у неприйнятті релігійної святенності, вони принципово інакше ставляться до своєї єврей-
ської ідентифікації.

Зв’язки між релігією та націоналізмом ускладнюються, коли доходить до абсорбції вели-
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кої групи нерелігійних осіб, зокрема російськомовних євреїв 11. Ці іммігранти високо цінують 
російські цінності та символи, які вони привезли з собою, розглядаючи їх як базові ознаки 
своєї ідентичності. Саме вони стали головними прибічниками розбудови полікультурного 
суспільства на основі власних, переважно неєврейських ознак унікальності та значної кіль-
кості російськомовних періодичних видань, заснованих ними з метою реалізації своїх праг-
нень – так само як і художніх творів російськомовних авторів-іммігрантів, численних громад-
ських заходів, що проводяться цією мовою, тощо (Ben-Rafael, Olshtain, Geijst, 1996). Усе це аж 
ніяк не заперечує сильного прагнення російськомовних євреїв інтегруватися до ізраїльського 
суспільства, їхнього поступового усвідомлення понять юдаїзму та оволодіння івритом. 

Таке повернення до юдаїзму, на нашу думку, стає можливим переважно через укорі-
нення єврейської символіки в національній культурі, зокрема у школі, літературі та гро-
мадському житті – незважаючи на той очевидний факт, що російські євреї активно підтри-
мують будь-які спроби обмежити релігійні закони. Одним словом, адаптація нерелігійної 
групи іммігрантів, таких як російські євреї, також відбувається під впливом того унікально-
го зв’язку, що склався між релігією та націоналізмом.

Ізраїльські араби: альтернативні моделі

Іншим наслідком – і не менш важливим – зв’язку між єврейським націоналізмом та ре-
лігією стало формування арабсько-єврейських відносин в Ізраїлі. Ідеться про співіснуван-
ня двох різних релігійно-національних союзів, оскільки в арабів-ісламістів націоналізм і 
релігія також тісно пов’язані. Щоправда, араби у наш час можуть бути і мусульманами, і 
християнами, проте, з огляду на абсолютну більшість серед них мусульман, «істинною» їх-
ньою релігією, безумовно, є іслам. В арабському світі не знайдеш жодної держави, яка б не 
визначалася як мусульманська або арабо-ісламська республіка чи монархія. Напруження в 
ізраїльському суспільстві пов’язане з тим, що, будучи єврейською державою, Ізраїль також 
намагається побудувати ліберальну демократію, включаючи арабську меншину. 

Арабів тут визнають за нацменшину, і відповідно надають їм усі права, пов’язані з цим 
статусом, – принаймні з ізраїльського погляду: арабська є другою державною мовою краї-
ни та мовою викладання в арабських загальноосвітніх школах; політичні інституції, партії, 
об’єднання, преса та література формують життєвий простір арабського населення. Араби 
налаштовані на збереження своєї арабо-палестинської ідентифікації, незважаючи на наяв-
ність конфліктів у багатьох сферах сучасного ізраїльського суспільства, з яким вони контак-
тують за допомогою івриту (Ben-Rafael, Brosh, 1995).

Утім, необхідно визнати, що стосунки між євреями та арабами є досить напруженими 
через ізраїльсько-палестинський конфлікт. Хоча така ситуація і не має ставати на заваді зу-
силлям щодо поліпшення статусу арабської меншини в демократичній країні, видається ві-
рогідним, що лише зі розв’язанням цього конфлікту з’являться можливості для примирення 
апологетів єврейського націоналізму з арабською меншиною. Однак навіть тоді демократії, 
напевно, доведеться враховувати, що в цьому випадку (стосовно арабо-ісламських націй) 
загальнонаціональна ідентичність є тісно пов’язаною з релігійною спадщиною, і перехід до 
іншої релігії має розглядатися як вихід зі складу єврейської нації. 

Ця проблематика несамохіть привертає увагу до досвіду Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії. Там також існує державна релігія (англіканство), яку очолює най-
вища національна влада – у цьому випадку сама королева, – хоча мільйони англійців мають 
інше віросповідання. Така модель залишається вкоріненою в демократії завдяки законодавству 
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та суспільним цінностям, які зменшують недоліки та збільшують переваги невходження до до-
мінуючої групи. Однак сучасні ізраїльські реалії не можна навіть порівнювати з англійськими, 
оскільки арабо-єврейські відносини в цій країні переважно залежать від стану відносин держа-
ви з палестинцями-неізраїльтянами, які є взірцем самоідентифікації для всієї меншини.

Постсіоністські суперечки

В ізраїлському суспільстві досі обговорюється та залишається важливим аспектом 
пов’язаності єврейської релігії та націоналізму питання стосунків Ізраїлю та єврейської діа-
спори. Протиріччя полягає в самому визначенні Ізраїлю як єврейської держави, яке можна 
розглядати як перешкоду в намаганнях ізраїльського єврейства вибудувати безпосередню 
тотожність із цим регіоном.

Ця проблематика залишається в центрі дебатів єврейських інтелектуалів Ізраїлю ще з 
перших днів виникнення сіоністської ідеології. Нагадаємо, що сіонізм зародився в діаспорі, 
і саме звідти пролунали заклики до територіальної локалізації юдаїзму на землі Ізраїлю. 
Однак це прагнення привело до переходу єврейського національного існування в нове і, 
скажімо так, незнайоме оточення. Зрозуміло, що в ідеології сіонізму підкреслення зв’язків 
з діаспорою означає безперервність розвитку єврейської історії. З іншого боку, укорінення 
на Близькому Сході вимагає існування на нових теренах єврейської нації як самостійної 
сутності, відмінної від діаспори, з власними інтересами та перспективами.

Отже, сіоністи, які оселилися в цій країні та пережили радикальну зміну способу життя, 
почали чітко розмежовувати свій нинішній досвід та існування в діаспорі. Прийнявши іврит 
як свою першу мову, вони ідентифікували себе як «інший вид» євреїв, а багато з них навіть 
використовувало для самовизначення поняття іврім (гебреї), на відміну від єгудім (юдеїв), які 
жили в діаспорі. Їм здавалося прийнятним підкреслювати свою вірність древньому Ізраїлю та 
виказувати зневагу до «діаспорного юдаїзму». Однак таке «рішення» лише окреслило фунда-
ментальні парадокси сіоністської ідеології, яка як носій національної ідеї прагнула виступати 
від імені всіх євреїв світу, але водночас надавала моральну перевагу тим, хто зрікся життя в 
діаспорі й оселився в Ізраїлі, щоб стати часткою нової нації на новій території.

Уже в 30-х роках ХХ ст. кілька інтелектуалів, відомих як «ханаанці», довели ці проти-
річчя до логічного кінця і почали вимагати, щоб євреї, які іммігрували до Ізраїлю, розірвали 
всі зв’язки з єврейством у діаспорі та зреклися назви «юдеї» і стали деюдаїзованими «гебре-
ями» 12. Ця програма намагалася пов’язати нову івритомовну громаду з далеким біблійним 
минулим та викреслити дві тисячі років історії діаспори. Із самого початку позиція «хана-
анців» була маргінальною в суспільстві, але з часом вони об’єдналися з лівими постсіоніс-
тами. На відміну від «ханаанців», постсіоністи (рух, що сформувався приблизно на початку 
1980-х років) критикують не діаспорне єврейство, а самих євреїв Ізраїлю, які визначають 
країну як єврейську державу. Цей табір зосереджує увагу на їзраїльсько-палестинському 
конфлікті та звинувачує в ньому Ізраїль та сіонізм, а також вимагає прибрати юдаїзм з ви-
токів національної самоідентифікації. Їхні погляди ґрунтуються на наївному матеріалізмі 
(Orr, 1994): як форма релігії юдаїзм приречений на зникнення – як і всі інші релігії, що ма-
ють зникнути під натиском науки та секулярної культури. «Ханаанці» та постсіоністи єдині 
в бажанні позбавити країну будь-якого релігійного забарвлення та вимагають з огляду на 
це «десіонізації» держави. Вони вважають, що ізраїльська нація має будуватися на терито-
ріальному принципі та засадах соціального й культурного плюралізму. Євреї в Ізраїлі на-
лежать до ізраїльської нації так само, як мешканці інших країн належать до інших націй 
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(Agassi, 1990). Антинаціоналісти – «ханаанці» чи постсіоністи – вважають, що єврейський 
націоналізм не може існувати без релігійного елементу, а його відокремлення неминуче 
призведе до зникнення єврейського націоналізму. Слід зазначити, що, крім суперечок між 
релігійними та секуляризованими силами, цей конфлікт ставить під сумнів саме підґрунтя 
націоналізму, який спирається на релігійну спадщину. Так чи інакше ці «критичні» підходи 
нагадують про друге-третє покоління єврейських інтелектуалів та борців, які на початку 
минулого століття приєдналися до радикальних рухів, таких як революційний соціалізм чи 
комунізм, та були готові принести свою належність до юдаїзму в жертву соціальній утопії, 
де єврейськість – як і будь-яка інша відмінність – неминуче втратить свій соціальний, полі-
тичний чи культурний raison d’être.

У наш час значну увагу приділяють єврейській ідентичності, в якій часто поєднуються 
елементи релігійної традиції та націоналізму (як серед релігійної, так і серед секуляризо-
ваної частини населення). Ізраїльські євреї загалом видаються не готовими звести юдаїзм 
лише до релігії або абсолютно світського націоналізму, цілком відірваного від спадщини. 
Передусім, поза сумнівом, вони не готові відродити в цій країні діаспорну концепцію етно-
релігійної групи. Їхнє головне прагнення полягає в подальшій розбудові єврейської нації, 
незважаючи на те, якою буде конкретна форма націоналізму. Адже, визначивши Ізраїль як 
державу євреїв, сіонізм породив низку складних проблем, які так чи інакше пов’язані з фун-
даментальним зв’язком між релігією та націоналізмом в юдаїзмі. 

Висновки: структурна трансформація єврейської ідентичності

Наш аналіз дозволив зробити кілька висновків, які можуть стати корисними у порів-
няльному вивченні націоналізму. Отже, можна стверджувати, що:

1. Ізраїльські реалії підтверджують, що релігія та релігійні мотиви можуть бути коди-
фікаторами націоналізму. Як і в інших випадках, тут наявний націоналізм, в основі якого 
лежить «національна» релігія.

2. Сіонізм успадкував традиційне розуміння діаспори як проблем стану (галуту), на-
давши їй націоналістичної перспективи. Таким чином, сіонізм вимагав радикальної зміни 
ставлення євреїв до самих себе, власного життєвого досвіду та культури, і жодним чином не 
намагався відокремити їх від юдаїзму. Насправді він збігається з традиційними концепція-
ми спокутування та обітованої землі. Отже, він запозичив свої символи з релігійної спадщи-
ни, секуляризувавши та «націоналізувавши» їхнє значення.

3. Найважливішим постулатом сіонізму є збереження принципу юдаїзму як єдиної ре-
лігії для євреїв і виключення їх з громади у випадку прийняття іншої віри 13 на противагу 
тому, що багато сіоністів не лише не дотримувалися релігійних настанов, але й були взагалі 
невіруючими.

4. Націоналізм загалом, і єврейський зокрема, спирається на культурні надбання, що 
лежать поза сферою релігії. Тут ми маємо на увазі насамперед ідею створення національної 
держави та розбудови нових загальногромадянських та демократичних цінностей.

5. Становище ізраїльських євреїв є прикладом того, як релігія може впливати на виник-
нення різних форм націоналізму. Таким чином, там, де світські сили обстоюють секуляри-
зацію традиційних символів, підкреслюючи загальні та універсальні цінності, інші обстою-
ють переважно ті версії націоналізму, що є ближчими до первісного релігійного змісту. Ці 
сили породжують численні розколи та політичну конфронтацію, що негативно відбивають-
ся на розвитку всієї системи.
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6. Ізраїльський приклад доводить, що релігійний фактор у відносинах більшості з мен-
шинами, де є наявні значні національні та релігійні відмінності, приводить до формування 
плюралістичної моделі поглядів, які передбачають стримування амбіцій домінуючої групи 
заради формування цілісного колективу й дотримання ним одного з основних обов’язків – 
поважати демократичні права меншин.

7. Нарешті, ми бачимо приклад того, якою мірою побудоване на націоналізмі суспіль-
ство, що запозичує цінності та символи з релігійної спадщини, є схильним до інтелектуаль-
них та академічних пошуків щодо джерел національної ідеології.

Таким чином, звернення сіоністів до релігійної спадщини, безумовно, стало додатковим 
фактором їхнього успіху, однак призвело до численних розколів, які супроводжували його про-
тягом усієї історії. Зрозуміло, що Ізраїль, як і будь-яке сучасне суспільство, стикається з іншими 
конфліктами, а особливо із соціальними, – він посідає одне з перших місць у світі за кількіс-
тю професійних суперечок і страйків. Однак цей вимір залишається другорядним у національ-
ній політиці, де вочевидь домінують два інших параметри. Перший – це поділ на ліві та праві 
сили, який виявляється переважно у «голубиному» чи «яструбиному» ставленні до палестино-
ізраїльського конфлікту і безпосередньо відображає ізраїльську специфіку. Другий параметр 
пов’язаний з об’єктом нашого дослідження: він стосується сил, які походять із тих громад і сек-
торів, що проголошують у той чи інший спосіб ідеї, побудовані на зв’язку між релігією та нацією.

Примітки
1 На початку 1890-х років з’ясувалося, що у французькій армії хтось співпрацює з німцями.  

У шпигунстві звинуватили офіцера-єврея Альфреда Дрейфуса. Трибунал визнав Дрейфуса винним, 
і його вислали на острів Диявола. Завдяки невпинним зусиллям з боку його родини, а також відомих 
письменників та політичних діячів, справу Дрейфуса було переглянуто, а його добре ім’я відновлено.

2 Найпомітніша така засада – це Закон про повернення, який стверджує, що всім євреям (у даному 
випадку – дітям матерів-єврейок та особам, що перейшли в юдаїзм) дозволено іммігрувати, отримати 
ізраїльське громадянство та спеціальну допомогу для успішної інтеграції в суспільство.

3 Важливий внесок у процес зробили секулярні письменники «єврейського відродження» – руху, 
що розгорнувся у ХІХ ст. у країнах Центральної та Східної Європи і викликав першу хвилю сучасної 
івритської літератури та публіцистики.

4 Зрозуміло, що ініціатори цієї лінгвістичної революції – піонери перших десятиліть ХХ ст. – мали 
фактично заново винаходити лексику та синтаксис, аби мова відповідала вимогам нового часу та місця, 
і відповідно іврит зазнав багатьох змін, що наблизило його до європейських мов, а також до їдишу та 
арабської.

5 Це перший випадок в історії, коли нова мова, що не була рідною для жодного з тих, хто нею го-
ворив, стала мовою групи, яка вже мала спільну говірку.

6 Він складався з литовських мітнагдім, які твердо дотримувалися єврейського класичного 
богослов’я, та членів хасидських рухів, які підкреслювали цінність спонтанного й емоційного релігій-
ного досвіду. Хасиди також поділялися на різні групи під керівництвом харизматичних лідерів.

7 Так, студенти єшив можуть не служити в армії, а великі родини отримують матеріальну підтрим-
ку для оренди житла.

8 З погляду єменських євреїв саме багатовікова вірність юдаїзму привела їх за Божою волею до 
Святої Землі. Такий «традиціоналістський сіонізм» вважав релігійний запал у діаспорі не менш важли-
вим, ніж зусилля піонерів, які заклали підвалини єврейської держави. 

9 Насправді останні єменські євреї, які іммігрували до Ізраїлю у 1990-х роках, уже не могли впіз-
нати себе у своїх «ізраїльських» родичах, а декотрі навіть попросили дозволу повернутися до Ємену. 
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10 Як уже зазначалося (Weingrod, 1990), дедалі більшої популярності набуває ритуал гілула – свят-
кове прочанство до могил людей, що вважаються «святими». Інший приклад подібного феномену – ма-
рокканська мімуна, свято хліба, яке йде за Песахом, і настільки усталилося, що набуло статусу громад-
ського свята «для всіх едот». До того ж релігійні практики різних громад часто зберігаються в багатьох 
синагогах, побудованих для тієї чи іншої конкретної етнічної групи еда.

11 Вони почали емігрувати до Ізраїлю у 1989 році, а 2003 року становили вже близько 17 % єв-
рейського населення. Цим іммігрантам загалом не вистачало суто єврейської культури та освіти після 
майже 80-ти років марксистсько-ленінського оточення. 

12 У 1951 році Ратош заснував Центр молодих гебреїв, підрозділ якого «Алеф» лобіював прийняття 
конституції, що повністю відділила б релігію від держави та скасувала всі зв’язки між євреями діаспо-
ри та Ізраїлем (Gorni, 1990).

13 За Талмудом, євреєм залишається навіть та особа, що перейшла до іншої віри. Однак ця на-
станова залишилася в тіні старовинного звичаю, за яким навернення євреїв до іншої віри вважалося 
«втратою».
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БЕРНАРД СПОЛЬСЬКИЙ

ЦІНА	МОВНОЇ	УНІФІКАЦІЇ:	ВІДНОВЛЕННЯ	ІВРИТУ	*

The revitalisation and revernacularization of the Hebrew language depended on a unique set of 
circumstances. In this paper, I ask what was so unique about the situation of Hebrew so that it was successfully 
revitalized and re-vernacularised. Secondly, I ask what was the cost of this success. In addition to specific 
conditions, the success of revival depended on consensus on a powerful Hebrew ideology. One regrettable effect 
of this was the squandering of the rich and diverse multilingual heritage that had previously marked the Jewish 
people, who over the centuries had maintained alongside Hebrew-and-Aramaic for sacred functions and literacy 
and an internal community language like Yiddish, Ladino, or Judeo-Arabic, mastery of one or more co-territorial 
vernaculars.
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У своїй статті (Spolsky, 2006) під трохи необережною назвою «Провали мовної політи-
ки» ми описували труднощі, з якими зіткнулися уряди та мовні активісти, коли намагали-
ся, подібно до короля Кнута, стримати хвилі поширення тієї чи іншої «більшої» мови. Ми 
не будемо знову наводити цю негативну динаміку, а сконцентруємося на одному прикладі, 
що його переважно вважають дуже успішним: на відродженні та поверненні до щоденного 
вжитку мови іврит. Як буде показано, цей процес залежав від унікальних обставин, але за-
хисники інших мов зможуть із цього почерпнути корисні відомості. Зокрема, йтиметься не 
лише про зусилля, необхідні для розбудови чи відновлення національної мови, а й про не-
бажані наслідки таких зусиль.

Спершу зупинимося на визначенні деяких термінів. Загальновживане слово «відро-
дження» стосовно мови не дуже вдале, адже воно передбачає просте повернення до якогось 
колишнього стану. У всіх відомих нам випадках – й іврит аж ніяк не є винятком – метою 
всього процесу є створення нової та зміненої форми мови, подібної та побудованої на старій 
нормі, але достатньо відмінної від неї, щоб викликати невдоволення первинних носіїв та 
нарікання з боку граматичних пуристів (Spolsky, 2002). Насправді деякі вчені навіть протес-
тують проти використання назви «іврит» на позначення нової мови, яка характеризується 
спрощеною фонетикою, зміненою морфологією та синтаксисом, який є ближчим до індо-
європейського, ніж до семітського, а також значно розширеним та переробленим лексико-
ном. Це не просто «відродження», а значні зміни задля відновлення мови. 

Стосовно івриту можна вказати на три важливі особливості. Перша – це надання офіційно-
го статусу доти незахищеній мові. Такий політичний акт реалізується, звичайно, через внесен-
ня змін до конституції (як у Південній Африці, де дев’ять африканських мов було додано до ан-
глійської та африканс), або ж через запровадження спеціального закону (як у Квебеці чи Новій 
Зеландії). Утім, такий акт залишатиметься суто символічним, якщо його не супроводжувати-
муть інші фундаментальні зміни. Наступні два аспекти не можуть бути вирішені на політично-
му рівні, однак принципово необхідні для зміни статусу мови. Перший із них Джошуа Фішман 
назвав «ревернакуляризацією», або відновленням повсякденного усного вживання мови. Іврит, 
який протягом майже двох тисяч років був обмежений лише сферами письмового та релігійно-
го обігу, знов використовується як звичайна розмовна мова у сучасному суспільстві. І скрізь – у 
школах та університетах, магазинах чи майстернях, офісах і театрах, стадіонах і гардеробах, у 
поліції, у в’язниці, в армії та концертному залі – звучить іврит від риторики до брудної лайки. 
Після довготривалого обмеження лише кількома сферами вжитку ця мова тепер заповнює весь 
соціолінгвістичний простір суспільства, хоча ще уживається з іншими мовами. Саме обмеже-
ність у мовленні (на противагу підвищеній увазі до вивчення мови в школах) породжує сумніви 
в доцільності таких великих кампаній мовного відродження, як баскська чи ірландська. 

Третій процес, який ми назвемо «ревіталізацією» 1, стосується відновлення природної 
передачі мови між генераціями, а саме: бажання батьків спілкуватися цією мовою зі свої-
ми дітьми та відновити її функціонування як рідної. Безумовно, це вкрай важливий етап у 
відбудові мови та забезпеченні її майбутнього. Саме брак ревіталізації змушує нас оціни-
ти зусилля з відродження ірландського геліку та мови маорі як невдалі. Насправді знання 
мови може зберігатися багатьма поколіннями, якщо вона викладається у школі, – саме так 
і сталося з латиною та івритом, і, очевидно, відбувається з маорі та геліком, але рухи за від-
родження мов небезпідставно вимагають чогось більшого.

Отже, тема нашої статті постає у двох вимірах. Перший – унікальна ситуація, яка дозволила 
ревіталізувати та ревернакуляризувати іврит. Другий – ціна, яку довелося заплатити за успіх.

Основні історичні обставини добре відомі. У ХІХ ст. багато євреїв ще дотримувалися 
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тримовної соціолінгвістичної моделі, яка виникла в останні роки існування Другого Храму. 
Іврит (або точніше – давньоєврейська та арамейська) залишався мовою священних текстів, 
молитов та загалом літератури 2; єврейська розмовна мова (їдиш у східній Європі, ладіно – в 
Туреччині та Салоніках, юдео-арабська – у Північній Африці, та ще багато інших) залишала-
ся мовою щоденного спілкування всередині громади. Уже в другій половині ХІХ ст. почала 
створюватися секулярна література деякими з цих мов, а мова території проживання (ро-
сійська, українська, арабська, турецька чи будь яка інша) використовувалася для спілкува-
ння з представниками державної влади та діловими партнерами. 

Наприкінці ХІХ ст. кожну з цих трьох груп уподобали представники того чи іншого єв-
рейського ідеологічного сектору: територіальною мовою спілкувалися ті, які могли і бажа-
ли асимілюватися, сіоністи обрали іврит як мову відновлення територіального націоналіз-
му, тобто планів повернення до Палестини, а їдиш, мову простого люду та новонародженої 
літератури, плекали прибічники культурного, позатериторіального націоналізму. Останні 
дві групи значною мірою змішувалися, отже, багато учасників знаменної конференції в 
Чернівцях 1908 року (Fishman, 1991; Glinert, 1993) писали обома мовами та прийняли резо-
люцію, за якою їдиш була лише «однією з мов єврейства». Прихильники івриту були менш 
толерантними та вимагали повної відмови від їдишу, як мови Вигнання.

Хто ж був серед прихильників івриту? По-перше, це була невелика група ідеологів і вче-
них, найвизначнішим з яких був Елієзер Бен-Єгуда, який розцінював згуртування сіоністів 
навколо івриту як природне продовження свого особистого повернення до Сіону. Бен-Єгуда 
доклав багато зусиль до створення мовних організацій. 1883 року він заснував таємний 
гурток «Техіат Ісраель» («Відродження Ізраїлю»), метою якого було відродження мови в се-
редовищі євреїв оттоманської Палестини; члени спілки мали говорити між собою лише ів-
ритом. 1888 року він створив другу організацію – «Сафа Берура» («Чиста мова»), яка мала 
поширювати іврит між дорослими. У 1890 році він зібрав чотирьох членів «Ваад галашон» 
(«Мовного комітету»), створеного для вироблення мовних норм. Жодна з цих груп не проіс-
нувала більше одного року (Chomsky, 1957, p. 234–239), але ядро активістів завжди залиша-
лося поряд з Бен-Єгудою та намагалося впливати на процес розбудови мови.

По-друге, важливу роль відіграла невелика група фермерів з нових поселень, які ви-
рішили, що їхні діти повинні вчитися у школі на івриті. Підготовча програма з івриту для 
чотири-, п’ятирічних дітей була створена в поселенні Рішон ле-Ціон 1894 року. Тамтеш-
ні вчителі не мали спеціальної освіти. 1896 року туди почали приймати трирічних дітей. 
У 1888 році уже всі дисципліни викладалися івритом. Один із учителів отримав педагогічну 
освіту в Єрусалимі (у школі ім. Евеліни де Ротшильд, де викладання велося англійською) та 
повернувся, щоб відкрити перший сучасний івритський дитячий садок у 1898 році. Протя-
гом наступних років відкрилося ще кілька таких садків.

Заснована 1895 року Асоціація єврейських учителів визнала іврит мовою навчання, бе-
ручи за основу сефардську вимову (ашкеназьку вимову дозволяли протягом першого року 
навчання та під час молитви). Наступне зібрання Асоціації відбулося 1903 року під голову-
ванням російського сіоністського лідера Менахема Усишкіна. На цій зустрічі Асоціація об-
рала іврит мовою навчання, а прямий метод – методом навчання мови без посередництва 
інших мов 3; делегати також вирішили вживати ашкеназьке письмо та сефардську вимову. 
Уже з 1905 року почали говорити про дітей із цих шкіл, які розмовляли івритом і вдома. 

Далі стає помітним вплив двох інших важливих факторів. Перший із них – це безза-
стережна відданість івриту нової хвилі сіоністів – засновників кібуців. З ідеологічних та 
практичних міркувань вони значною мірою змінили свій спосіб життя: відмовилися від 
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приватної власності та стали жити комунами, їсти у спільних їдальнях та виховувати дітей 
у спільних будинках. Вони дотримувалися правила розмовляти на людях виключно іври-
том (єдиним місцем для приватних розмов були спальні). Змінювали свої прізвища, які їхні 
предки отримали в наполеонівську еру, на івритські, такі як Бен-Гуріон та Бен-Цві. Другим 
важливим фактором стало запровадження івриту в школах міст з великим світським насе-
ленням: у Тель-Авіві, Єрусалимі та Хайфі, включаючи школи «Гільфсферейну» 4, в яких доти 
викладали німецькою. Зазначимо, що в Оттоманській імперії національні меншини могли 
обирати для своїх шкіл будь-яку мову викладання.

Важливим кроком стало рішення лейбористського руху в Палестині з 1907 року видава-
ти свій офіційний вісник лише івритом, а не їдишем, як це було раніше. «Символічна криза» 
настала через кілька років. Організація єврейських учителів відіграла важливу роль у «мов-
ній війні» 1913 року. Німецька єврейська організація, метою якої була допомога євреям у 
технологічно нерозвинутих країнах, «Hilfsverein der Deutshen Juden», вже створила кілька 
івритських середніх шкіл у Палестині і збиралася заснувати перший технічний інститут. 
У 1913 році ця організація заявила, що в новому інституті викладання вестиметься німець-
кою через непридатність івриту до позначення наукових понять. Ця інновація викликала 
сильний спротив з боку викладачів і школярів. Шляхом страйків вони змусили керівників 
погодитися перейти – як тільки це стане можливим – на іврит 5.

Помітну підтримку розбудові івриту як офіційної мови надавали англійські сіоністи. 
Докладний опис мовної війни з’явився у спеціальному додатку на 19 сторінок до англійської 
єврейської щотижневої газети у 1918 році саме тоді, коли британські війська під проводом 
генерала Алленбі просувалися до Єрусалима, переслідуючи турецьку армію. Пояснення 
мовного конфлікту в ньому супроводжувалося розповіддю про інцидент, що трапився в 
єрусалимській єврейській школі: німецький консул за підтримки турецького поліцейського 
змусив учителів перейти з івриту на німецьку. За тиждень після цієї публікації член бри-
танського парламенту з Уельсу (полковник, який щойно втратив сина, який служив в армії 
Алленбі в Єгипті) запитав військового міністра про ситуацію в Єрусалимі та про те, чи ін-
тернувала британська окупаційна армія вчителів німецької мови. Міністр відповів, що за 
його інформацією євреї в Єрусалимі говорять івритом, а армії було наказано визнати іврит 
однією з офіційних мов поряд з англійською та арабською. Таке визнання івриту підтримала 
й Ліга націй, яка видала мандат на Палестину Об’єднаному Королівству та формально вклю-
чила до нього положення з королівського декрету 1920 року 6.

За цими доленосними подіями стояв Хаїм Вейцман. Разом з Усишкіним він переконав Сіо-
ністський конгрес 1913 року підтримати створення Єврейського університету, й вони оби-
два протистояли планам використання німецької мови у технічному інституті, який мали 
створити в майбутньому. Під час війни Вейцман, який був громадянином Великої Британії, 
став директором Британської адміралтейської лабораторії. Його контакти з англійськими 
політиками привели до публікації Бальфурської декларації, яка мала підтримати створення 
єврейського національного дому в Палестині. Є підстави вважати, що саме Вейцман та сіо-
ністський рух стояли за визнанням івриту офіційною мовою, отже, недержавна політична 
активність зосередилася на ревіталізації івриту. 

Робота Ради з мови іврит припинилася під час війни, коли частину її членів турки депор-
тували до Дамаска, а інші емігрували до Америки та Германії. Вони повернулися в 1920 р., 
Рада знову почала збиратися двічі на тиждень, незважаючи на сильний холод, і зайняла-
ся створенням івритської термінології для бізнесу, теслярства, кухонного приладдя тощо 
(Saulson, 1979, p. 57). Того ж року голови ради Елієзер Бен-Єгуда та Давид Єллін звернулися 
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до провідних лідерів сіонізму з проханням виділити додаткові кошти на підтримку своєї ді-
яльності – адже кількість членів Ради було збільшено до 23. У 1922 році Раду було пере-
йменовано в Коледж мови іврит. Його керівництво звернулося до Верховного британського 
комісара з обґрунтуванням важливості стандартизації івриту та вимогою узгодження Коле-
джем перекладів усіх офіційних документів, за винятком секретних, в яких потрібно пере-
віряти лише окремі лексичні одиниці (Saulson, 1979, p. 62–65). Робота Коледжу протягом 
наступних двох десятиліть зосередилася на розвитку термінології. Це завдання успадкувала 
Академія мови іврит, яка зайняла місце Коледжу після створення Держави Ізраїль.

Іншою місцевою організацією, яка підтримувала ревіталізацію івриту, був Легіон за-
хисту мови («Гедуд л’мегінеї га сафа»), заснований Усишкіним у 1923 році. Легіон проводив 
громадські кампанії проти двох головних ворогів івриту, якими було оголошено англійську 
та їдиш. На одній із конференцій Легіону Усишкін звинуватив англомовних євреїв у тому, 
що вони говорять англійською задля отримання елітного статусу. Ще гостріше він виступав 
проти носіїв мови їдиш, а його Легіон декілька років успішно блокував створення кафедри 
їдишу при Єврейському університеті.

Отже, протягом перших 50-ти років усі заходи щодо відродження мови іврит здійснюва-
лися неурядовими місцевими організаціями, окремими вченими та сіоністськими політич-
ними лідерами; вони залежали від добровільної підтримки з боку єврейської меншини в Па-
лестині під британським мандатом та від новостворених навчальних та інших інституцій. 
Загалом більшість палестинських євреїв розділяла ці погляди, за винятком антисіоністської 
громади ультраортодоксів, які вважали іврит занадто священним для щоденного вжитку.

З плином часу палестинська єврейська спільнота набула рис підпільного руху спротиву, 
особливо після публікації англійським урядом «Білого аркуша», який погрожував припини-
ти єврейську еміграцію до Палестини саме під час знищення нацистами європейського єв-
рейства. Національна рада («Ваад леумі») почала перетворюватися на підпільний тіньовий 
уряд з підпільною армією («Хагана»).

Наступним кроком стало видання низки директив, що мали забезпечити абсолютну пе-
ревагу івриту всередині єврейської меншини (Shohamy, 2007). У серпні 1939 року була опуб-
лікована «Директива Центральної ради щодо захисту та розвитку мови іврит у єврейській 
громаді», яка представляла ідеалізовану програму мовної політики: всі й кожен зокрема мали 
розмовляти івритом, виключно івритом завжди і всюди; їхня мова мала бути чистою; нові емі-
гранти повинні були негайно розпочати вивчення івриту; усі дорослі мусили скласти іспит на 
володіння мовою та йти працювати лише за умови успішних результатів цього іспиту; усі осо-
бові імена мали бути гебраїзовані, газети – виходити винятково на івриті; використовуватися 
повинні були лише єврейські календарні дати; до того ж мали бути створені івритомовні суди. 
Ще кілька маніфестів були видані Центральною радою 1941 року. Кожне місто мало призна-
чити та проводити спеціальний День івриту; єврейські активісти мали бути присутніми у всіх 
сферах, професійних об’єднаннях, фабриках та лікарнях; усі неівритські газети слід було за-
боронити; усі назви вулиць повинні бути гебраїзованими; споживчі товари мали обов’язково 
маркуватися на івриті 7. Лише за тиждень з’явився ще один документ з рекомендаціями для 
мерів міст. Центральна рада сподівалася, що вони заохочуватимуть мешканців учити іврит, 
поширюватимуть гасла, вимагатимуть призначення до всіх організацій кураторів з івриту, 
розроблять плани дій щодо переведення всіх неівритських газет на іврит, а також закриють 
театри, що дають вистави іншими мовами. За два тижні ще одна директива описувала по-
рушення мовного законодавства, визначала порушників та обіцяла виправити негаразди: в 
одній зі шкіл певні курси читалися англійською, іврит не використовувався під час репетицій 
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національного оркестру, не івритом була надрукована книга про дієту, власник одного з кафе 
користувався дуже поганим івритом, оперний театр робив двомовні афіші тощо. 

Активісти намагалися переконати британську владу використовувати івритські дорож-
ні знаки та дороговкази. У Хайфі вони знайшли 128 знаків, які треба було виправити. Доб-
ровольці ходили по квартирах та рахували людей, які вміли говорити івритом. Насправді 
не було жодних офіційних засобів задля забезпечення реалізації цих планів, проте важливу 
роль тут відігравали громадська думка й повідомлення про випадки насильства проти ко-
ристувачів іншими мовами в громадських місцях. 

Якщо розрізняти ініціативи, що йшли «згори» (тобто урядові) та «знизу» (тобто добро-
вільні місцеві) (Kaplan, Baldauf, 1997, p. 196), то слід визнати, що до створення незалежної 
держави у 1948 році зусилля з відродження та ревіталізації мови іврит були направлені винят-
ково знизу. Втім, у той час спостерігалася значно складніша картина. Були окремі захисники 
мови, такі як Елієзер Бен-Єгуда та Давид Єллін, які час від часу створювали комітети, гуртки 
та інші інституції для підтримання й впровадження своїх ідей. Політичні лідери, такі як Хаїм 
Вейцман чи Менахем Усишкін, діяли самостійно або лише долучалися до існуючих організа-
цій з метою надання івриту офіційного статусу та розширення кола його вживання. Важливу 
роль у цьому процесі відіграла низка різноманітних організацій. Однією з них була Мовна 
рада, що з маленького гуртка ентузіастів розвинулася у справжню мовну академію. Друга – 
Союз учителів івриту, який надавав найбільшу підтримку тим, хто активно вивчав нову мову. 
Третя – Легіон захисту мови, який протягом щонайменше двох десятиліть залишався голо-
вним джерелом пропаганди та впровадження івриту. Четвертою стала найбільша організація 
єврейської меншини у британській Палестині «Ваад леумі», яка не лише підтримувала своїм 
прикладом ідею першості івриту, а й створила окремий підрозділ із впровадження мови. Од-
ним з її завдань у додержавний період було планування мовної та освітньої політики для під-
мандатних шкіл: незадовго до проголошення незалежності було вирішено, що викладання у 
школах вестиметься арабською або івритом, залежно від мови місцевої громади.

Після створення Держави Ізраїль не з’явилося окремої організації з підтримки івриту. 
Проте ці завдання перейшли до низки урядових інституцій, що продовжили ідеологічну бо-
ротьбу. Міністерство освіти (яке відповідає також за Академію мови) та армія стали двома 
найбільшими джерелами поширення й утвердження івриту. Обидві інституції докладали ве-
ликих зусиль, щоб навчити мові новоприбульців та забезпечити її використання у всіх своїх 
підрозділах. У перші роки після створення держави в суспільстві сформувалася сильна ідеоло-
гічна підтримка впровадження івриту. Нові емігранти опинялися в атмосфері, де їх постійно 
заохочували залишити «тягар» своїх діаспорних мов та перейти на іврит. Найзначнішими ви-
явилися зусилля шкіл та армії. Єврейські школи перейшли виключно на іврит, спостерігалося 
також послаблення позицій англійської, яка асоціювалася з колишньою владою. В армії було 
запроваджено т. зв. сержантський принцип щодо мови: годі було й думати про переклад на-
казів іншими мовами. Із самого початку в армії було створено освітнє відділення, яке відпо-
відало також за навчання основам івриту. Проте, незважаючи на успіх цієї кампанії, інші мови 
не припинили свого існування: англійська, арабська, французька, німецька, згодом російська 
вживалися на сторінках преси та обмежено – у громадському обігу.

Час від часу окремі люди намагалися змінити державну мовну політику (було зроблено 
кілька невдалих спроб позбавити арабську статусу державної мови), однак не знаємо жод-
ної групи, яка б і тепер працювала в цьому напрямку. Втім, за останнє десятиліття арабська 
організація з дотримання громадянських свобод в Ізраїлі «Адала» кілька разів зверталася 
до судів з приводу використання арабських вуличних та дорожніх знаків і виступила проти 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



351

Творення та репрезентація «національного дому» (релігія, мова, звичаї та обряди)

муніципальної політики заборони одномовних арабських рекламних щитів. Вона також ві-
діграла помітну роль в ініціативі уряду щодо створення Академії арабської мови. Так само 
не існує добровільних організацій, які б захищали статус їдишу чи ладіно, однак уряд кілька 
років тому створив спеціальні організації з підтримки обох цих мов.

З погляду єврейського активіста все це є ознакою безумовного успіху. Мова, якою не 
розмовляли півтори тисячі років чи навіть більше, повернулася до щоденного вжитку у всіх 
своїх функціях. Протягом десяти чи двадцяти років іврит був мовою, якою навчали у шко-
лах, говорили з дітьми, на вулицях, у кафе та друкували газети. У 1913 році іврит був присто-
сований до викладання математики та природничих дисциплін. У 1920-х роках він став мо-
вою єврейських інституцій у Палестині під британським мандатом і був визнаний урядом 
однією з трьох офіційних мов. Протягом 1930-х років ентузіасти активно пропагували іврит 
як мову щоденного обігу й засіб спротиву британській окупації та відстоювали безумовну 
першість івриту всередині єврейської громади Палестини. Коли 1948 року було створено 
Державу Ізраїль, ця перевага вже фактично існувала та гарантувала, що різномовні маси 
емігрантів, які хотіли б позбутися болючих спогадів про Голокост у Європі та відчуття своєї 
другорядності в арабських країнах, не вважали за жертовність перехід на нову мову.

Однак за все це довелося платити. Ціною стало знищення розмаїтого багатомовного 
спадку, який раніше був характерною рисою єврейського народу. Адже євреї протягом сто-
літь поряд з іврито-арамейським письмом для релігійних та літературних потреб, у щоден-
ному житті користувалися внутрішньою мовою громади (такою, як їдиш, ладіно чи юдео-
арабська) та володіли ще як мінімум однією місцевою мовою. Покоління емігрантів додало 
сучасний іврит до свого списку знаних мов, але їхні діти, під натиском суто івритської рито-
рики, відмовилися від інших мов – як єврейських, так і неєврейських.

Ціна виявилася високою. За винятком їдишу (який досі використовують деякі фундамен-
талістські секти в Ізраїлі та діаспорі), суто символічних реверансів у бік ладіно та світського 
їдишу – основної мови східноєвропейського єврейства до Голокосту, мови єврейської спадщи-
ни тепер фактично є мертвими. Їхнє культурне, літературне та фольклорне багатство стало до-
ступним лише для ностальгічних академічних досліджень. Другою великою проблемою стала 
втрата широкого спектра неєврейських мов, що їх емігранти привезли з собою та не змогли чи 
не захотіли передати дітям. Інакше кажучи, була втрачена можливість існування населення, яке 
б вільно володіло арабською, німецькою, французькою, фарсі, польською, італійською та навіть 
іспанською і пізніше – російською. У сучасному глобалізованому світі, де знання іноземних мов 
стає необхідним для отримання доступу до інформації та ринків, повернення до одномовності 
стало сумним наслідком ідеології, нібито необхідної для відновлення івриту.

Лише одна мова, здається, уникла цієї долі, бо глобальне поширення англійської не 
оминуло й Ізраїль. Але навіть тут є очевидними ідеологічні наслідки гегемонії івриту. Адже 
діти емігрантів з англомовних країн вивчають англійську лише в школі, як інші ізраїльтя-
ни, або під час закордонних мандрівок. Вплив старої ідеології недавно виявився в тому, що 
Міністерство освіти не дозволило англомовним батькам доплачувати за додаткові години 
англійської в школі, та в постійному параноїдальному галасі апологетів івриту, коли хтось 
пропонував додати до програми зайві годину-дві англійської мови.

Другою великою втратою стала ситуація з арабською. По-перше, те, що велика кіль-
кість євреїв, вигнаних з арабомовних країн у 1950-х роках не змогла або не захотіла пере-
дати свою мову дітям, спричинило велику втрату мовного капіталу. Щоправда вихідці з Пів-
нічної Африки ще до імміграції перейшли на навчання французькою, але емігранти з Іраку, 
Сирії та Єгипту загалом чудово володіли арабською. Лише небагато з них зберегли ці навички. 
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По-друге, програма вивчення арабської, що її ввели в івритомовних школах під тиском Мі-
ністерства оборони, є невдалою як щодо матеріалу (вивчається класична арабська мова), 
так і стосовно тривалості (обов’язкового трирічного терміну навчання замало, щоб оволо-
діти мовою на хорошому рівні). Ця програма, фактично, розроблена для невеликої групи з 
метою продовження навчання для задоволення потреб армійської розвідки.

Коли на державному рівні було змінено мовну політику через відмову від англійської, і зали-
шилися лише арабська та іврит як державні мови, здавалося б, з’явився шанс мати хоча б двомовну 
країну. Втім, у законодавстві часів британського мандату «офіційність» мови фактично зводилася 
лише до кількох функцій, як виписано в інших документах, що з’явилися внаслідок Версальської 
угоди: публікації офіційних документів та надання юридичних послуг обома мовами. Насправді ж 
англійська й надалі більше використовувалася в цих сферах, ніж «офіційна» арабська (Rubinsteіn, 
1986). Утім, держава прийняла інше важливе рішення: за день до проголошення Декларації не-
залежності освітня комісія вирішила зберегти в державних школах викладання івритом та араб-
ською. Розподіл мов, подібно до інших багатомовних країн, таких як Бельгія чи Швейцарія, мав 
ґрунтуватися на «територіальному» принципі, тобто за ознакою демографічної більшості в тій чи 
інший школі. Отже, всі державні школи, куди ходили єврейські діти, повинні були вести навчання 
на івриті, а ті, в яких училися арабомовні учні, мали користуватися арабською. Тому в Ізраїлі носій 
арабської мови може пройти весь шкільний курс, вивчаючи всі дисципліни рідною мовою, на від-
міну від Північної Африки, де їм довелося б переходити на французьку.

Однак політична реальність стала на заваді цій утопії. Протягом кількох років після 1948 року 
арабські території Ізраїлю залишалися під військовим управлінням, а на суспільне ставлення до 
арабів сильно впливали війни із сусідніми державами та постійна терористична загроза. Відомо 
(Amara, Mar’i, 2002), що програми арабських шкіл зазнавали серйозної цензури з метою при-
душення палестинської національної свідомості. Другою великою проблемою стала відсутність 
вищих навчальних закладів з арабською мовою навчання. Під час дії британського мандату уні-
верситети відкривалися та фінансувалися лише єврейською громадою, отже, тут панував іврит. 
Ані британська влада, ані арабська громада не прагнули засновувати або підтримувати арабські 
вищі навчальні заклади; навіть у Газі та на Західному Березі університети відкрилися лише після 
закінчення йорданського та єгипетського правління. Таким чином, арабомовні випускники ізра-
їльських шкіл, які хотіли б отримати вищу освіту, змушені були переходити до навчання івритом 
в університетах. З роками шкільна програма поступово змінювалася, були створені коледжі для 
арабомовних учителів, однак суттєві недоліки розвитку арабської вищої освіти так і не були подо-
лані, що призвело до появи настрою песимізму та відчуженості (Shohamу, 2008, p. 3).

Ідеологія мовної гегемонії також звела нанівець зусилля щодо збереження високої культури 
російської мови серед приблизно мільйона емігрантів, які приїхали до Ізраїлю після розвалу Ра-
дянського Союзу. Якщо дорослі загалом досягли функціонально диференційованої білінгваль-
ності, тобто вивчили іврит достатньою мірою, щоб інтегруватися в суспільство на економічному 
та політичному рівнях, і водночас зберегли російську мову для інтелектуального, культурного 
та громадського життя, то їхні діти стають повністю івритомовними, досягаючи нормального 
рівня студентів-ізраїльтян на шостому-сьомому році перебування в країні (Levin, Shohamу, Spol-
sky, 2003). Їхній рівень володіння російською помітно нижчий і загалом може бути оцінений як 
поганий, незважаючи на зусилля батьків заохочувати дітей до збереження мовної компетенції. 
Така сама тенденція спостерігається і у володінні іспанською іммігрантів з Південної Америки. 

Отже, справжньою ціною успішного відродження івриту стала залежність від абсолюти-
зованої ідеології, побудованої на хибному переконанні, що багатомовність – негативне яви-
ще, а одномовність є беззаперечною необхідністю функціонування офіційної державної мови. 
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Примітки
* Ця стаття є відредагованою версією нашого виступу на семінарі, що був організований Королів-

ською академією мови басків у жовтні 2007 року. Автор висловлює подяку Елані Шогамі за корисні 
поради.

1 У цьому випадку ми спираємося на термін «вітальність», як він використовується у праці В. Сте-
варта (Stewart, 1968).

2 Святе Письмо та молитви творилися переважно на івриті, Талмуд – обома мовами, писемність 
також.

3 Ідею прямого методу привіз із Туреччини Бен-Єгуда.
4 Гільфсферейн – союз допомоги євреям, відома філантропічна організація, створена у 1901 році 

євреями в Німеччини (прим. ред.).
5 Насправді Техніон відкрився лише через 10 років після війни. – у 1924 році.
6 У 1948 році новостворена Держава Ізраїль залишила ці положення в силі, лише викинувши з них 

згадку про те, що «закон вимагає викладання англійською мовою».
7 Очевидними є збіги з мовною програмою Квебеку.
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НІЛІ АР’Є-САПІР

КАРНАВАЛ	У	ТЕЛЬ-АВІВІ:	ПУРИМ	У	ПЕРШОМУ		
ІВРИТОМОВНОМУ	МІСТІ		

The founders of Tel Aviv dreamed of a city which character would be both Zionist and European. The annual 
carnivals of Purim in Tel Aviv that were  held from 1909-1936  were a perfect reflection of the city’s dual character.

This paper concentrates on the Purim processions and their key symbols which were the main feature of the 
carnival of Purim in Tel Aviv. These processions were dedicated to three main subjects: The Zionist enterprise, 
satirical performances related to actual political problems of the day and Purim’s traditional themes, all performed 
in the spirit of the carnival. 

It follows that Purim in Tel Aviv was an appropriate means to display in public the most urgent needs of the 
renewing Jewish  population in Eretz Israel during those years, namely the wish to express themselves freely and 
publicly, to have a national identity, to open themselves to the modern world and, at the same time, to remain 
attached to their roots.

Пурим – єврейське свято, яке нагадує про часи, коли євреї Персії уникнули геноциду. Ця 
історія розповідається у Книзі Естер 1. Диво Пуриму трапилося 13 Адара 2, у день, коли євреї 
мали бути знищені. Він називається Пурим на честь пура (жереб), що його кидав Гаман 3, 
коли визначав день здійснення свого задуму зі знищення євреїв. У той день євреї повстали 
проти своїх ворогів і перемогли їх.

У Книзі Естер розповідається, як почалося святкування Пуриму. Євреї Персії виконали 
прохання дядька Естер, Мордехая, відсвяткувати цей день. Визнанню свята сприяли послан-
ня Мордехая та Естер до всіх євреїв і діаспори. Процес визнання свята був тривалим і викли-
кав багато суперечок, але зрештою воно було схвалене і в Ерец Ісраель (у Землі Ізраїлевій), 
і всією діаспорою.

Євреї дуже люблять Пурим як веселе свято, але його історичне визначення є спірним. 
Існує багато запитань щодо обґрунтованості процесу святкування і часу святкування. Най-
поширенішим серед науковців є таке припущення: свято було запозичене та адаптоване до 
потреб єврейської спільноти, а історія Пуриму лише пояснює та намагається довести його 
право на існування. Є чотири завіти щодо Пуриму: читання Книги Естер перед аудиторією, 
Мішлоах Манот (обмін ласощами), роздавання милостині бідним і Пуримська учта 4. 

ריפס-הירא ילינ
םירופ לש יתנשה לבנרקה .דחי םג תיאפוריאו תינויצ היהת התומדש ריע לע ומלח ביבא לת לש הידסיימ

 .ריעה לש תועמשמה תלופכ התומד תא תונמאנב ףקיש , 1936-1909 ןיב םייקתהש ,ביבא לתב
 ושדקוה תוכולהתה .םינש ןתוא ךשמב ביבא לתב םירופ לש יזכרמה ביכרמה ויהש ,ןהלש חתפמה ילמסבו םירופ תוכולהתב זכרתמ הז רמאמ
 םלוכש ,םירופ לש םייתרוסמ םיאשונו תוילאוטקא תויטילופ תויעבל וסחייתהש םייריטס םיעפומ ,ינויצה לעפמה :םייזכרמ םיאשונ השולשל

.לבנרקה חור תא ואטיב
 תידוהיה הליהקה לש רתויב םיפוחדה םיירוביצה םיכרצה תא גיצהל םיאתמ יעצמא היה תורבודמה םינשה ךשמב ביבא לתב םירופש הארנ

 ,ינרדומה םלועל המצע תא חותפל ,תימואל תוהז תלעב תויהל ,ירוביצו ישפוח ןפואב המצע תא עיבהל הצפחש ,לארשי ץראב תשדחתמה
.הלש רבעה ישרושל הרושק ראשיהל תחא הנועבו תעבו

.תימואל תוהז ,תוכולהת ,ביבא לת ,לבינרק ,םירופ :חתפמ תולימ
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У Тель-Авіві, першому івритомовному місті Ерец Ісраель, Пурим святкувався відповідно 
до розвитку нової культури.

З перших днів існування Тель-Авіва метою його засновників було створити поселення, 
яке б відповідало новому образу єврея, що вже почав формуватися в Ерец Ісраелі. То мало 
бути суто національне поселення, що спиралося б на традиції минулого, пристосовані до 
потреб часу й місцевості, а також було відкритим до космополітичної культури й вільним 
від ізоляції, що було притаманним євреям у період їх Вигнання.

Реалізуючи ці тенденції, Тель-Авів став плідним ґрунтом для швидкого розвитку творчос-
ті. Митці та культурна еліта з усіх сфер потягнулися до нього, бо тут вони почувалися вільни-
ми, могли творити та виражати свої ідеологічні погляди. У цей період спостерігається поєд-
нання різноманітних культурних прагнень та ідеології національного самовираження 5. 

Яскравим прикладом такого поєднання була спроба реформувати свята єврейського 
річного циклу. Святам та їх символам надавалося особливе значення, яким ідеологи того 
часу, а особливо ті, що були представниками соціалістичного сіонізму, намагалися підсили-
ти усвідомлення ідентичності, яке переживали євреї, повертаючись на землю пращурів. Ті, 
що працювали в цьому напрямі, робили все, щоб відмовитися від традиційної релігії, осно-
ваної на сліпій вірі в Бога. Вони хотіли змінити шкалу цінностей, формуючи незалежний 
національний характер, який, однак, мав ґрунтуватися на традиціях та колективній пам’яті 
народу Ізраїлю, бо вони усвідомлювали, що повне відновлення неможливе без спільного 
минулого як основи нації. Вони також розуміли, що найефективнішим засобом посилення 
зміни ідентичності людей, що повертаються до своєї країни, є зміна системи відтворених 
ключових символів, які передадуться народові у вигляді важливих обрядів, у системі ідей, 
адаптованих до потреб часу та місця. 

З єврейського річного циклу були вибрані та виокремлені ті свята, що мали потенціал 
для відновлення символів з правильним змістом. Це такі свята, як Ту Бі Шват, Ханука, Песах, 
Шавуот. У діях реформаторів простежується спроба, за словами Еріка Хобсбаума, «винайти 
традицію», тобто відновити традиції з минулого нації та залучити до них нові елементи, 
щоб сформувати відновлену спільноту євреїв з єдиною ідентичністю 6. 

У Тель-Авіві у перших роках його існування були дуже активними численні групи сіо-
ністів. Серед них було багато відомих митців, які допомагали сприйняти оновлені свята. 
Святкування Хануки, свята Ту Бі Шват та Шавуот проводилися у визначений річний цикл, 
постійно розвиваючись, відкрито, у поєднанні із сильним бажанням нового поселення 
сформувати вільну націю на землі своїх пращурів 7.

Пурим не належить до свят, відновлених сіоністами-соціалістами в Ерец Ісраель. Можливо, 
тому, що це свято представляє насамперед діаспору, вони не бачили в ньому потенціалу для націо-
нального символізму. Однак це свято в 20–30-х роках ХХ ст. було вже відоме як «свято Тель-Авіва»: 
жителі Тель-Авіва в ті роки були ініціаторами та популяризаторами відновленого Пуриму.

Різні джерела, що розповідають про тогочасне святкування Пуриму в Тель-Авіві, відо-
бражають цінності та потреби відновленого єврейського суспільства в Ерец Ісраель. Свято 
в Тель-Авіві пройшло стрімкий та складний шлях культурної адаптації до часу та місця. Це 
єдине свято в єврейському календарному циклі, що має карнавальний характер, яке до-
зволяє веселитися, забувши щоденну рутину, обмеження, й розгулятися. Здається, що ця 
головна риса свята зробила його, що буде показано нижче, гарним прикладом для процесу 
ойкотипізації у бурхливих реаліях того часу 8.

Особливу увагу приділимо найвизначнішій події цього свята у Тель-Авіві в ті роки – 
святковому параду. Як відомо, паради мають церемоніальний характер з великим потенці-
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алом передачі цінних повідомлень великій аудиторії через символи, що з’являються в них. 
Особливо це виявляється тоді, коли паради проходять головними вулицями Тель-Авіва 9. 

Один із типів структури параду – формальний, коли парад рухається організованою ко-
лоною, а спостерігачі стоять на певній відстані. Така структура дає можливість підкреслити 
ключові символи, представлені на параді, особливо, якщо вони розташовані у відкритому 
мобільному центрі параду 10. Паради під час Пуриму в Тель-Авіві мають саме таку структуру, 
яка робить їх центральною подією святкування. 

У цій статті покажемо, наскільки різні ресурси представлені на пуримських парадах у 
Тель-Авіві, а також їхню складну та різноманітну символіку, як описані ці символи, що відо-
бражають потреби часу та місця, та який існує зв’язок між парадами й образом міста. Крім 
цього, розглянемо прихований символізм парадів як публічних подій, під час яких євреї в 
Ерец Ісраель вільно могли виявляти свої потреби та прагнення. 

Започаткування Пуриму в Тель-Авіві

Розпочнемо з дитячих спогадів Гавріеля Цифроні 11 про свято Пурим у Тель-Авіві:
«Пурим, Адлояда – велика колективна подія […] до святкування Пуриму прилучали-

ся всі […] усе місто до театру […] була атмосфера розкутості, вседозволеності […] Пу-
рим […] свято мало національний характер […] метою було націоналізувати процесії […] 
усе місто було в атмосфері […] усі прийшли, щоб бути щасливими, до першого міста націо-
нально-мовного відродження […] прийшли і були щасливі».

Ці слова вихоплюють найкращі моменти свята з погляду інформанта. Він описує загаль-
не свято, яке згуртовує всіх жителів міста для його колективного проведення. Опис передає 
настрій, який намагалися створити в ті дні для втілення сіоністських ідеалів. Слово «при-
лучалися» викликає асоціації структурованої, впорядкованої системи, що дотримується 
чітких інструкцій. Проте Цифроні також описує свято як подію, що характеризується «роз-
кутістю, вседозволеністю», надає особливого колориту карнавалові, головна мета якого – 
звільнитися на деякий час від умовностей повсякденного життя. 

Можливо, вираз Цифроні «усе місто до театру» пояснює, чому він не помітив супереч-
ності між словами «прилучатися» та «розкутість». Усі добровільно прилучалися до створен-
ня свята, яке було велетенською театралізованою виставою, успішне проведення якої за-
безпечувала ціла система правил та настанов. Процес створення свята і саме святкування 
викликали почуття захоплення, святковості та розкутості, що є типовими для таких подій. 
Інформант описав ентузіазм людей, спрямований на створення за допомогою великих за-
гальних свят атмосфери ідеологічного піднесення в тогочасному Тель-Авіві та у всій країні.

За словами інформанта, свято набуло національного характеру, воно вийшло за межі 
символізму, стало головною подією тогочасного життя. За своєю природою воно відповіда-
ло Тель-Авіву, що відігравав головну роль в Ерец Ісраель. 

Першими урочистостями в Тель-Авіві були різноманітні бали в центральних концерт-
них залах. Розповіді очевидців показують процес перенесення, коли святкування на вулиці 
міста, як це раніше відбувалося з іншими відновлюваними святами. Вихід на вулиці сим-
волізує тенденцію всезагального звільнення від вузького обмеженого світу, і опис свята в 
головному місті якнайкраще передає цю тенденцію.

У пресі та у словах інформанта немає опису святкової процесії 1912 року, яка була пер-
шим вуличним святкуванням Пуриму в Тель-Авіві. Тому важливого значення набувають 
спогади ініціатора свята – учителя Авраама Альдема, які дозволяють зрозуміти зміст пер-
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ших символів, започаткованих під час святкування Пуриму в Тель-Авіві:
«На Пурим єменці 12 носили костюми та просили милостиню. Це було дуже примітивно, і мені 

спало на думку одягнути школярів у історичні костюми так, щоб кожна маска чи костюм переда-
вали ідею з Біблії чи з історії або з нашого життя. Я попросив декого з моїх учнів пошукати вдома 
кольорову тканину, з якої ми зробили східні костюми, зокрема Мордехая на коні, який веде Гамана, 
дочки Їфтаха та її подружок, Давида з головою Голіафа. Процесія рушила з двору гімназії, пройшла 
по вулиці Герцля до воріт залізниці, де її зустрів натовп жителів Тель-Авіва, потім знову поверну-
лася до гімназії. Враження було дуже сильним, і містер Дізенгоф 13 запросив мене та подякував за 
блискучу організацію і пообіцяв фінансову допомогу для організації карнавалу наступного року» 14.

За спогадами Альдема, перша процесія Пуриму в Тель-Авіві символізувала зв’язок між 
давньою та сучасною Ерец Ісраель. Цю процесію, що пройшла Тель-Авівом, надихали ідеї, 
що їх поділяло все оновлене населення країни. Уже під час цієї першої події місто було визна-
не національним центром, бо воно виражало ідеї національного відродження. Як зазначив 
Альдема, процесія була найголовнішою подією в Тель-Авіві, вона проходила центральною 
вулицею під захопленими поглядами всього населення міста, яке своєю реакцією демон-
струвало, що ця подія справді відповідає їхнім настроям. Успішне проведення свята викли-
кало ідею проводити карнавал на Пурим і в наступні роки. 

Процесія в масках на Пурим, що їх описувала преса 1914 року, була названа «івритським кар-
навалом», і цей вираз, на нашу думку, вдало передає враження Цифроні про свято в Тель-Авіві.

«У суботню ніч процесія в масках пройшла вулицями Тель-Авіва. Це відновлений давньо-
єврейський карнавал, який вивів на вулиці Тель-Авіва більшість населення. У натовпі можна 
було побачити чудові костюми […] традиційні маски […] у світлі бенгальських вогнів, ві-
зок перемоги, який символізував давньоєврейську мову, в оточенні дітей, які несли пальмові 
гілки, справляв неймовірне враження. Процесія проходила вулицею Герцля, а звідти йшла до 
«Нового суспільства» […] і поверталася до двору гімназії, з якого вона вирушала. До пізньої 
ночі на вулицях можна було побачити поодинокі маски чи групи людей у масках. У цей час 
деякі маски збирали гроші у натовпу для Керен Каємет» 15.

Цей репортаж описує початок процесу творення ойкотипів: для святкування Пуриму 
в Тель-Авіві було запозичено ідею проведення карнавалу, що відбувався в інших країнах, 
але карнавальні заходи (костюми, феєрверки) були пристосовані до потреб тогочасного су-
спільства, особливо це стосується суспільств національних. 

Репортер згадує традиційні маски в процесії, підкреслюючи змішаний характер цього 
карнавалу, що показує зв’язок із традиціями народу Ізраїлю 16. Таким чином, ця подія стала 
своєрідним закликом до націоналізму, дотримання традицій та одночасно продемонструва-
ла космополітичну відкритість – складне унікальне становище Тель-Авіва.

Цитовані оповіді показали першу пуримську процесію як дуже помітну подію для Тель-
Авіва, який усе ще залишився ортодоксальним містом у ті роки. Подія мала знаковий, симво-
лічний характер 17. Система символів, як уже зазначалося, стала виразником потреб і прагнень 
місцевого населення, тією основою, що дала імпульс стрімкому розвитку святкування Пуриму. 

З численних джерел видно, що Пурим у 20–30-х роках ХХ ст. був різноплановим святом, 
що з кожним роком ускладнювалося. У різних формах та з різною інтенсивністю в націо-
нальному дусі описувалися історична дійсність і традиційні святкування, що проходили у 
вуличних гуляннях та балах.

У багатьох наявних у нас текстах «націоналізм» є ключовим словом у святкуванні Пури-
му в Тель-Авіві. Так, Сара Зеїра згадує 18:

«Я пам’ятаю платформи, візки з овочами, які демонстрували людям здобутки нашої 
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нації, країну, кібуц, мошав, усе, чого досягнули. Згодом з’явилися автомобілі з платформами 
Адлояди, Ерзи, Нехемія, Байл, Біблії, Єрусалимської стіни». І далі вона наводить рядки вірша 
Мордехая Зеїри: «Ідіть, і збудуйте мури Єрусалиму, і вже не будемо ми ганьбою!» 19

Зеїра підсумовує враження від пуримської процесії, що були для неї дуже важливими. 
Вона описує дві різні процесії, одну з 1920-х років, другу – з 1930-х. На її думку, з національно-
го погляду вони обидві мали спільну мету. У першій процесії вона описує розвиток сільських 
поселень в Ерец Ісраелі, які мали велике значення для зміцнення зв’язку із землею. У другій – 
змальовує картини з минулого на цій землі. Ця процесія демонструє важливість зв’язку між 
минулим та сьогоденням, через показ подібних настроїв людей у різні часи. Адже люди, які 
повернулись у країну, завдяки наполегливій праці зуміли подолати важкі часи. 

Зеїра не згадує місто Тель-Авів, описуючи ці дві події, проте можна зробити висновки, 
що: а) Тель-Авів був національним центром, тому тут було слушним застосування будь-
якого символу, який виражав би реалізацію сіоністських прагнень, навіть якщо це був 
символ природи, що суперечив урбаністичному характеру міста 20; б) показ зв’язку між ми-
нулим та сьогоденням сприяв відновленню колективної пам’яті ізраїльської нації з метою 
закорінення в дійсності. Опис історичного символічного вигляду процесії також доводить, 
що національний центр перенесено з Єрусалима до Тель-Авіва. Справді, Єрусалим був про-
відною темою процесії, і символізація його в Тель-Авіві звучить як певний натяк. 

Оповідач використовує емоційно забарвлені, піднесені описи, порівняння і повтори, із 
запалом виконує пісню Мордехая Зеїри, щоб посилити враження від героїчного минулого.

Емануель Аміран-Пугачов 21 так описує в інтерв’ю процесію Пурим:
«У Адлояді [пуримській процесії. – А.-С. Н.] […] візки, кавалькади, групи з трьох-чотирьох 

акторів, співаки з мікрофонами, і кожен співає про своє, наприклад, один був Шломо (Соломо-
ном), інший Давидом, пророчицею Дворою (Деборою). Кожен візок символізував щось біблійне 
чи єврейське. Натовп реагував. Він не просто стояв там і дивився: «Нехай хлопці нам загра-
ють…», вони були наївними, щасливими, це було щастя. Натовп радів».

Аміран-Пугачов, як і Зеїра, наголошує на зв’язку з давніми часами, який символічно був 
представлений у пуримській процесії біблійними образами. На його думку, процесія прохо-
дила під націоналістичними гаслами 22. Зокрема, Аміран-Пугачов звертає увагу на реакцію 
натовпу. Можливо, коли він говорить про щасливий вигляд натовпу, то має на увазі енту-
зіазм, викликаний цими гаслами. У своєму інтерв’ю Аміран-Пугачов описує почуття щастя 
як «наївне», можливо, тому, що бачить: сьогодні національна тема вже не викликає такого 
ентузіазму. Нам здається, що самого Амірана-Пугачова хвилює ця тема, а в його словах зву-
чить скептицизм щодо зміни нинішніх цінностей. 

Для наголошення біблійного характеру дійства оповідач використав зімпровізовану ци-
тату з Біблії [«Нехай встануть ці юнаки, і побавляться перед нами!» (2. Цар. 2: 14)]. Щоб ство-
рити візуальне враження про подію, він спробував детально описати картину, а також звернув 
увагу на зв’язок між сучасним Ізраїлем та його біблійним минулим, особливо його природою. 

Аміран-Пугачов сприймає процесію Пурим як невід’ємну частину оновленої дійсності 
людей Ізраїлю на їхній землі, поза символікою, що постає між ідеологічними закликами та 
реальністю.

Рафаель Клачкін 23 по-іншому описав враження від процесії Пурим, в якій він брав 
участь: 

«Я був клоуном. Кожен персонаж був особливим клоуном у відповідному вбранні. Автомо-
біль був відкритий, як оцей […], і ми танцювали, веселилися і співали різні пісні, головним 
чином, пісні Ерец Ісраелю».
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Клачкін намагався зобразити тогочасну атмосферу піднесеними словами. Він описує 
відкритий автомобіль, що символізує відкритість почуття щастя, яке охопило натовп. Опис 
Клачкіна можна назвати «Єврейським карнавалом» – заголовком, який з’явився тоді в ізра-
їльських газетах. Ідеологічне підґрунтя тут передається через дійство, яке мало карнаваль-
ний характер, де національне сплелося з зарубіжними атрибутами. Очевидно, Клачкін хотів 
сказати, що ідеологічно забарвлені пісні Ерец Ісраелю стали дуже привабливими завдяки 
клоунаді та карнавальному колоритові. Це опис формування ойкотипу карнавального ха-
рактеру, що задовольняв соціальні потреби того часу.

Преса робила все можливе, аби зайвий раз нагадати читачам про велику кількість лю-
дей, що прибули з багатьох поселень на свято Пуриму. Як уже зазначалося24, підкреслювався 
статус міста, в якому єврейське населення з усієї країни могло ідентифікувати себе за спільни-
ми ідеологічними символами. Журналістські репортажі зі святкування Пуриму в 30-х роках 
ХХ ст. давали читачам опис великих процесій, які проходили головними вулицями міста під 
гаслами: «Алійот (імміграційні хвилі) до Ерец Ісраелю» (Haaretz. – 1932. – 24 берез.), «Поеми 
в Ізраїлі» (Davar. – 1933. – 24 берез.), «Коліна Ізраїлю в давнину і в наш час» (Davar. – 1934. – 
2 берез.), «Від рабства до свободи» (Haaretz. – 1935. – 21 берез.) та ін. Детально зображуючи 
символічні картини з історії людей – учасників святкової процесії, – репортери намагалися 
підкреслити силу і провідну роль національної ідеї в житті ізраїльтян. Так, описуючи процесію 
під гаслом «Коліна Ізраїлю», репортер розповів про життя, яке будується в Ерец Ісраелі:

«На чолі – оркестр Маккабі 25, за яким рухається велика картина – група молодих людей, 
сильних і здорових, які співають і танцюють (під тривалі аплодисменти глядачів), далі – 
авто мобіль з гігантською статуєю працівника із знаряддями праці, квітучий фруктовий сад, 
ашкеназі 26, сефард 27, працівник і землевласник, представники Бейтара 28, усі вони на сцені, 
що обертається, співають і танцюють, насолоджуючись життям на своїй землі. Остання 
картина зображує, як крок за кроком зводяться новобудови» (Davar. – 1934. – 12 берез. – С. 1).

Сильний ізраїльтянин, заклик до об’єднання людей для розбудови країни, почуття щас-
тя – все це підкреслювалося в описі символічної картини. (Опис нових ізраїльтян було під-
силено згадкою оркестру Маккабі на чолі процесії.)

Підкресленням символізму за допомогою експліцитних описів (поетичні засоби ви-
словлювання, повтори тощо) репортери намагалися створити у свідомості людей утопіч-
ну картину життя, що його пропагували тогочасні ідеологи. Згадки про ентузіазм натовпу, 
який спостерігав за процесією, викликали у читачів враження, що колективна самоіденти-
фікація суголосна з керівною ідеологією, та, можливо, з почуттями, які вони переживають.

Ми маємо багато світлин зі святкуванням Пуриму в 20–30-х роках ХХ ст. На багатьох із них 
фотографи зафіксували картини національного змісту, які просувалися головними вулицями 
міста, вщерть заповненими людьми. На фото зображено «Національний дім (образно – Зем-
ля Ізраїлю) та його мешканці», «Керен Каємет», «Алійот (хвилі репатріації) до Ерец Ісраель», 
«Етнічні групи в Ізраїлі» та «Коліна Ізраїлеві». Дехто з інформаторів показав нам ці фотогра-
фії під час інтерв’ю. Вони використали їх для візуальної актуалізації національних символів, 
впливовості подій Пуриму і центральної ролі, яку відігравав Тель-Авів у житті Ерец Ісраелю.

З опису процесії, зі слів різних інформаторів та з їхніх повідомлень можна зробити ви-
сновок, що шляхом проведення процесії Пурим прагнули створити організоване та деталь-
но розроблене свято, події якого викличуть у натовпу захоплення, ентузіазм і почуття щас-
тя. Організатори намагалися викликати спонтанну реакцію натовпу на сплановані заходи, 
тобто хотіли досягти «планованої спонтанності», активізуючи ці події через самоідентифі-
кацію натовпу та емоційну колективну співучасть.
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Сатиричні образи в процесії Пурим 

Деякі інформатори – учасники подій Пуриму – іноді розповідали про сатиричні симво-
лічні зображення лідерів єврейського поселення в Ерец Ісраелі та єврейського світу, вну-
трішніх подій єврейських поселень та зовнішніх ворогів держави.

Традиція «Пуримського рабина» як частина святкових розваг, що походять від Маш-
варти Пуриму, добре відома. У ній втілилася потреба покритикувати і посміятися з лідерів 
громади. Цю потребу було легалізовано в межах «неурочного часу» свята. Елімелех Горо-
виць описує, що євреї європейської традиції гумористичним маскарадом висміювали своїх 
навколишніх ворогів та опонентів 29. У Пуримі Тель-Авіва задовольнялися ті самі потреби, 
однак євреям дозволялося вільно виражати своє розчарування і позбавлятися щоденного 
стресу. Хоч євреї Ерец Ісраелю не мали офіційно проголошеної незалежності, вони могли, 
що ми і продемонструємо, висловити свої потреби публічно під час Пуриму.

Сара Бекер-Блох 30 розповідає про символічне сатиричне зображення групи робітників 
із Тель-Авіва на вулицях міста в Пурим. Це картина, що показує їхні нагальні потреби: 

«Ми святкуємо Пурим для себе. Що ми вирішили? Ми зробили туалет, знак запитання 
на білому папері, а ось наш приятель намалював Дізенгофа, потім ми показуємо Дізенгофа, 
лише голову в туалеті, а на шапці запитання: “То що? Де туалет? Чому немає туалету?” 
Минуло кілька місяців, – і з’явився туалет». 

У цих словах Пурим постає як ліберальне свято: група легітимізувалася, виражаючи 
свої потреби, використовуючи сатиру на самого вельмишановного мера. Сатиричний сим-
вол довів свою ефективність: за словами С. Бекер-Блох, нагальні потреби групи були задо-
волені після їх демонстрації громадськості. 

Тогочасні газети описували символічні сатиричні виступи, що показували проблеми 
місцевих жителів. Так, у репортажі від 1921 року йдеться про те, що «один із клоунів має у 
себе на голові невеликий будинок із написом “Здається кімната в Тель-Авіві, оплата за п’ять 
років наперед”» (Haaretz. – 1921. – 23 берез.). У даному випадку наявний соціальний про-
тест щодо дефіциту житла у місті в той час31, і журналіст, бажаючи, очевидно, виділити це 
повідомлення, подав детальний опис клоуна.

У 1930-х роках під час відзначення одного зі свят Пурим у Тель-Авіві, журналісти писа-
ли: «Процесія спортивних колективів із факелами та натовп з «оскальпованим алігатором» 
на чолі рухалися до морського узбережжя вулицями Ахад Ха-Ама, Алленбі, Елієзера Бен 
Єгуди»32 (Haaretz. – 1935. – 18 берез. – Р. 1). До учасників цієї великої демонстрації приєд-
нувалися перехожі; це був сатиричний протест проти «скальпування» (різкої критики), яку 
принесла із собою хвиля четвертої алії 33. 

У текстах, на які ми посилаємося, описані не лише символічні сатиричні дійства, що 
відбувалися в Тель-Авіві на знак протесту, а й конфлікти між єврейською спільнотою та іно-
земною владою.

Міріам Берштейн-Коен розповідає про сатиричний протест проти Британського манда-
та 34 в Ерец Ісраелі: 

«Ми всі були одягнені в костюми з п’єси “Гамлет” Шекспіра, і ми в труні похоронили Бри-
танський мандат. Британці також прийшли, вони сиділи, аплодували, сміялися – і це було 
чудово. Ми були одягнені в чорне, з ліхтарями, палками і факелами у скорботній процесії». 

Берштейн-Коен натякає на глузування з британців, які, однак, аплодували такому ви-
раженому протесту. Актори використали британські традиції у підкресленні прихованої са-
тири. Газети описували, яке сильне враження на глядачів справила похоронна процесія, що 
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несла чорну труну, в якій було поховано Британський мандат, разом з єврейським легіоном 
та численними інституціями (Haaretz. – 1926. – 1 берез. – Р. 4). Причиною спокійної реакції 
британського керівництва на все те, що відбувалося, як вважає журналіст, є оформлення 
протесту у вигляді карнавалу й народних гулянь.

Іноді журналісти додавали невеликі коментарі до символічних сатиричних картин, 
можливо, для більшої переконливості та через побоювання, що опис непереконливий, і чи-
тач не зрозуміє його справжнього змісту і не сприйме повідомлення: «Друге місце отримала 
“П’ята алія”, в якій показано вагітну Алію – ляльку, – що мала важкі пологи, стримувані 
арабами й урядом» (Davar. – 1928. – 7 берез. – Р. 4) 35. 

Серед протестів під час свята Пуриму, про які згадують інформатори та газети, були й 
протести проти спроб узаконення нацизму в Німеччині. Цифроні розповідав: 

«Пізніше процесія отримала й політичне забарвлення. Молодий чоловік кричав: “Війна 
нацизму!”». 

Цифроні описав реакцію учасників процесії та людей, що спостерігали за нею, реакцію, 
що виразила колективне прагнення жителів країни перемогти всіх ворогів єврейської на-
ції. Активну позицію слід відзначати особливо, оскільки це була офіційна процесія, в якій 
натовп зазвичай не бере участі 36. 

У 1934 році газети дали символічне зображення євреїв Німеччини, які були представле-
ні у процесії Пуриму, про «Коліна Ізраїлеві»: 

«Глобус був оповитий збруєю зі свастикою, з якої чулося зміїне шипіння. Водій у нацист-
ській уніформі. Далі рухалися гігантські освітлені книги, що символізували духовну працю 
Ейнштейна, Фрейда, Вассермана, Ремарка та Людвіга. У кріслі на німецькій платформі сидів 
чоловік з чемоданом, схожий на Ейнштейна» (Davar. – 1934. – 2 берез. – P. 1). 

Детальний опис із повторенням слів, використанням епітетів актуалізував лиховісне 
значення образу.

Журналіст, який описував подію, наголосив, що ця сцена знайшла у глядачів палкий 
відгук. Здавалося, що межі між святом та реальністю стираються. Коли тема була особливо 
важливою, – як протест проти нацистського режиму, – сатира ставала зайвою.

Зрозуміло, що сатиричні фестивальні частини демонстрацій та процесій мали відкри-
тий і неформальний характер у фестивалі та громадських подіях, а особливо у процесіях. 
У них втілювалися, зазвичай, приховані потреби різних груп та угруповань, що часто не 
відповідали збалансованому та позитивному іміджу, який намагалася створити офіційна 
система 37. Як уже зазначалося, у багатьох описаних процесіях Пуриму було чимало сати-
ричних елементів, які стали невід’ємною частиною святкової процесії. Зрештою, організа-
тори цих процесій хотіли показати колективний легітимний протест групи, яка вважалася 
маргінальною, а згодом набрала достатньо сили для висловлення публічного протесту – тут 
євреї мали змогу виступити проти своїх ворогів із незалежної позиції.

Наведений вище опис характеризує Пурим як національне свято, символіка якого стала 
відображенням потреб оновленого єврейського населення Ерец Ісраелю, а саме – ідентифі-
кувати сіоністську ідеологію і сприяти покращенню становища євреїв у Ізраїлі та у всьому 
світі. Але в текстах, прочитаних нами, описані також традиційні звичаї святкування Пури-
му в Тель-Авіві.

Яаків Глуска розповідає 38:
«Наша спілка – «Цеірей Гамізрах» (Молодь Сходу) 39. Вона зібрала молодь і підготувала 

різні сценки з Біблії та життя традиційних персонажів. Один із них – на ім’я Занаані […] – 
розмальований чорною фарбою, як слуга королеви, біг попереду її карети, зображував раба. 
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Тут були Естер та Мордехай, що їхав на коні, з короною на голові та атрибутами короля, а 
інший персонаж вів його коня, голосно викрикуючи: «Так буде з кожним, Гаман проклятий, 
Мордехай благословенний».

Глуска спробував пожвавити ситуацію через детальний опис учасників, їхніх костюмів 
та поведінки. Він намагався актуалізувати традиційне дійство та його роль у пуримській 
процесії. Опис подано з погляду єменців (євреїв з Ємену). Єменці займали дуже низький 
щабель у соціальній ієрархії Тель-Авіва. Процесія дозволила їм на рівних правах виступити 
поряд з іншими групами, показати свої цінності та прагнення, влитися в масу демонстран-
тів й отримати визнання та схвалення своєї культурної спадщини та традицій 40. 

У газетах того часу участь «Цеірей Гамізрах» у масовій процесії описувалася так: «“Цеірей 
Гамізрах” урізноманітнив святкування Пуриму і представив у масовій процесії велику групу 
персонажів з Мегіли» (Davar. – 1926. – 1 берез. – Р. 4.). Слід пам’ятати, що в культурній системі 
того часу єменці представили біблійних персонажів 41. Тому згадуючи їх як відновлення тради-
цій діаспори у Тель-Авіві, процесія Пуриму може викликати в читачів відчуття, що книга Естер 
та святкування Пуриму набувають відмінного від традиційного значення, адже вони були пред-
ставлені персонажами, що нагадують про незалежне минуле людей Ізраїлю в їхній країні 42. 

Відомо, що постановки («Ахашверош Шпіль», «Продаж Йосифа», «Естер з Ахашверо-
шем», «Давид і Голіаф» та ін.) демонструвалися, починаючи з першої декади ХVІІІ ст., сту-
дентами єшиви перед трапезою на свято Пурим у єврейських сім’ях Центральної та Східної 
Європи. Актори ходили від оселі до оселі процесією в масках, але більшість дійств відбува-
лася саме в помешканнях через заборону євреям проводити їх публічно. Існує опис гри під 
час свята Пурим, і це, здається, було однією з перших спроб єврейського населення країни, 
на відміну від діаспори, висловити громадські потреби публічно 43. 

З цього опису складається враження, що розвиток зв’язків із традиційною культурою діаспо-
ри був важливим як для людей, які брали участь у цих подіях, так і для тих, хто описував та при-
стосовував їх для групи, що потребувала відновлення національної ідентичності та незалежності.

У 1932 році серед багатьох назв, запропонованих для процесії Пурим у Тель-Авіві, було 
обрано одну – «Адлояда». Це вираз із Вавилонського Талмуда (Talmud Bavli, Megila, 7, 2), що 
означав назву єврейського карнавалу. У пресі такий вибір різко критикували, та офіційні 
видання, що розповідали про подію, відразу сприйняли цю назву 44. Інформант, що описував 
процесію Пуриму під цією назвою, не уточнив, що це свято не завжди так називали.

Очевидно, свято Пуриму в Тель-Авіві сприймалося як цілком традиційне єврейське свя-
то. Інформанти, які розповідали про поєднання образів та ситуацій із книги Естер з традиці-
ями святкування Пуриму в Тель-Авіві у цей період, вважали ці характеристики невід’ємною 
частиною святкових подій в Ерец Ісраелі. Клачкін зазначав: «На Пурим вони представ-
ляли книги Естер у Тель-Авіві. Це традиція Пуриму». Анонімний інформатор розповів: 
«Я пам’ятаю вистави з Мегіли на Пурим, на сценах, а також в Адлояді, це надавало Пуриму 
особливого значення». Напевно, навіть у контексті оновленої реальності ці інформанти вва-
жали, що Пурим утратить своє значення без традиційних персонажів.

Газети того часу дуже барвисто змальовували традиційних персонажів, що були представ-
лені на Пурим у Тель-Авіві, розповідаючи про їх адаптацію до нових реалій. Однак виявилося 
необхідним спиратися на давні традиції єврейського народу, хоча він і представляє діаспору.

Вуличні події під час Пуриму в Тель-Авіві
Крім головної процесії та дійств, що проводилися на вуличних сценах, газети згадують 

й події, що відбувалися в різних куточках Тель-Авіва 45. Пурим – єдине свято серед свят єв-
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рейського річного циклу, яке стало святом євреїв у всьому Ерец Ісраелі (а можливо, й у 
всьому світі). Газети підкреслювали особливу роль дітей у святкуванні: на Пурим було про-
ведено багато «дитячих карнавалів» 46, тому поряд із основною процесією газети описували 
і дитячу 47. 

Святкування Пуриму в Тель-Авіві урізноманітнювалися та розширювалися у 20–30-х ро-
ках ХХ ст., і це стосувалося не лише процесії. Вуличні театри, спортивні змагання, різно-
манітні церемонії та хода ряджених наповнили вулиці міста. Багато подій відбувалося і в 
приміщеннях. Одні з них передавали традиції Пуриму (як, наприклад, читання книги Естер 
у головній синагозі Тель-Авіва), інші демонстрували неоднорідність свята в Тель-Авіві (як 
бали, що з’явилися після багаторічної дискусії, і мали виражати традиційний характер Пу-
риму, а також засвідчити європейський вплив). Деякі з подій поступово вийшли на вулиці, 
як, наприклад, читання книги Естер перед великим натовпом біля синагоги.

Інформатори, описуючи велике піднесення учасників святкування, наголошували на 
різноманітності емоційних проявів, що демонстранти – «щасливі, як піонери», інколи їх зо-
бражали як порушників усіх існуючих законів. Дехто описував велику подію, що відбулася 
на Пурим під час певної церемонії (процесії, балу тощо), інші говорили про враження від 
спонтанних подій 48. Загальним прагненням усіх інформантів та преси, що розповідали го-
ловним чином про заплановані події свята, було показати Пурим як величезне колективне 
святкування, незалежно від того, про що конкретно вони повідомляли. Свято описували як 
великий театр, що постав над щоденною реальністю, святковий театр усього народу, якому 
вдалося передати повсякденне життя надзвичайно драматично й реалістично. Згідно Еліє-
зером Шваїдом, Пурим в Ерец Ісраелі – це трансформація свята діаспори у свято визволен-
ня, і те, як зображалися ці події, відобразило цю трансформацію.

Пурим також характеризувався як свято, що відображало ідеологічну систему, що була 
визначальною для Тель-Авіва як оновленого національного та космополітичного центру, 
що в той же час спирався і на традиції. Його описували і як свято, яке відображає атмосфе-
ру великого міста, сповненого контрастів, пропагує освітні культурні цінності, несе людям 
світло й радість 49. Змалювання Пуриму показує життя Тель-Авіва, що його Іцхак Кац описує 
як «місто, яке саме було святом» 50. «Усе місто об’єднувалося на Пурим; були не лише меш-
канці Тель-Авіва, а й гості з Лівану та Єгипту. Це було величне свято. Сам Тель-Авів є Адло-
ядою, він сам є святом».

Як відомо з газетних повідомлень, широке святкування Пуриму в Тель-Авіві було при-
пинене 1936 р. через погіршення становища євреїв у Європі та місцеві заворушення, що 
ускладнювалися економічними проблемами муніципалітету. Усе ж було вирішено не «за-
бирати» Пурим у дітей, і його святкування продовжувалося на вулицях міста (Див., наприк-
лад: Haboker. – 1936. – 4 берез. – Р. 5; Haboker. – 1936. – 9 берез. – Р. 3.). 

У подальші роки події Адлояди повернулися на вулиці Тель-Авіва, але вони вже не мали 
ідеологічного забарвлення і не були масовими, як раніше. Інформанти відзначають, що по-
діям Адлояди, які характеризуються розважальністю та великою кількістю людей, усе ж 
бракує розмаху раннього періоду 51. Соціально-історичні фактори значно вплинули і зміни-
ли основні положення святкування Пуриму в першому івритомовному місті. 

На нашу думку, процесія Пуриму в молодому Тель-Авіві була унікальним заходом. 
Публічний вияв ентузіазму, рух вулицями міського центру, що вже мав риси майбутньо-
го урбаністичного середовища, добре слугував нагальній потребі відновлення єврейської 
спільноти, яка прагнула стати незалежною та вільною після тисячі років вигнання. Процесії 
Пуриму в Тель-Авіві, безсумнівно, мали велике значення для формування оновленої систе-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



364

Ізраїльська  етнологія

ми національної культури, яку Яков Шавіт називає «офіційною фольклорною культурою» 52 
в Ерец Ісраель на початку століття. 

Примітки
*Ця стаття ґрунтується на розділі з нашої докторської дисертації. Розповіді про церемонії та свят-

кування в Тель-Авіві в 1909–1936-х роках написано під керівництвом проф. Галіт Хазан-Рокем.
1 Книгу Естер (Есфірі) написано на сувої (на івриті – Мегіла). Вона стала частиною Біблії, її чита-

ють у день Пуриму. Естер (Есфір) – героїня книги. Вона одружилася з Ахашверошем (Артаксерксом), 
королем Персії, та змусила його врятувати євреїв у Персії. Авторка використовує транскрипцію імен, 
прийняту в іудейській традиції за Танахом (Старим Заповітом). До речі, переклад І. Огієнка зберігає 
імена у формі, близькій до оригіналу.

2 Шостий місяць за єврейським календарем (приблизно кінець лютого чи початок березня).
3 Легендарний Гаман згадується в Книзі Естер як головний міністр царя Ахашвероша та як голов-

ний лиходій.
4 Див: Ezra A. Ben. Purim // Celebrations’ Customs. – Tel-Aviv, 1963. – P. 188; Hasan-Rokem G. Purim // 

Les Fetes du Soleil-Celebrations of the Mediterranean Regions / A. Falassi (ed.). – Sienna, 2001. – Р. 40; 
Gaster T. H. Purim // Festivals of The Jewish Year. – New York, 1952–1953. – P. 215–232; Purim // The Book 
of Holidays / Levinski Y. T. (ed.). – Tel-Aviv, 1959. – N 6. – P. 296–277; Rappel Y., Shenhar A. Purim // Jewish 
Holiday’s Encyclopedia / Y. Rappel (ed.). – Tel-Aviv, 2000. – Р. 289–301; Waharmann N. Purim // The Holidays 
and Festivals of The Jewish People (Their Customs and Symbols). – Tel-Aviv, 1970. – Р. 117–133.

5 Див: Aryeh-Sapir N. The Formation of Urban Culture and Education: Stories of and about Ceremonies 
and Celebrations in Tel-Aviv in its First Years // Dor Ledor. – 2006. – N 26. – Р. 23–27 (про зміни в традиціях 
святкування Пуриму в Тель-Авіві йдеться на сторінках 109–210).

6 Див.: The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). – Cambridge; London; New York, 
1983.

7 Див.: Aryeh-Sapir N. The Formation of Urban Culture and Education... – Р. 43–44.
8 Термін «ойкотип», узятий з ботаніки, означає загальну характеристику рослини, що адаптується 

до певних умов шляхом природного відбору, і таким чином змінюється вид. С. В. фон Сідов викорис-
тав цей термін для пояснення природи змін, які можуть відбутися у фольклорних виразах, які змінили 
локалізацію і перебувають у процесі адаптації до нової традиції. Спочатку цей термін використовував-
ся для характеристики мотивів фольклорних творів. Л. Хонко розвинув цю думку, деталізуючи різні 
можливі адаптаційні зміни фольклорних виразів, які переходять від традиції до традиції та з місця на 
місце. Ойкотипи визначаються як мотиви, що адаптувалися до нового середовища та змінилися відпо-
відно до потреб суспільства (див.: von Sydow C. V. Folktales Studies and Philology: Some Points of View // 
The Study of Folklore / A. Dundes (ed.). – Berkeley, 1965. – Р. 219–242; Honko L. Four Forms of Adaptation 
of Tradition // Studia Fennica. – 1981. – N 26. – Р. 19–33; про карнавальний характер свята як символ 
визволення див.: Rite, Drama, Festival, Spectacle: Rehearsals toward a Theory of Cultural Performance / 
J. J. Macaloon (ed.). – Philadelphia, 1984. – Р. 208–240.

9 Щодо важливості місця, де проходить парад, див.: Kelton J. G. The New York City Patrick’s Day 
Parade: Invention of Contention and Consensus // The Drama Review. – 1985. – Vol. 29. – N 3. – Р. 93–105. Кел-
тон описує процесію, яка наполягає на русі через престижні райони Нью-Йорка, щоб виразити ірландську 
американську ідентичність її учасників; див. також: Kirsheblatt-Gimblett  B., McNamara B. Processional 
Performance: An Introduction // The Drama Review. – 1985. – Vol. 29. – N 3. – Р. 3. Кіршенблат-Гімблетт 
та Мак Намара стверджують, що важливими у церемоніальній події є не лише сама процесія, а й місце, 
де вона проходить (див. також: G.S.M. Of Feasts and Carnivals // Cultures. – 1976. – Vol. 3. – N 1. – Р. 8–9; 
Fernandes  J. Convivial Attitudes: The Ironic Play of Tropes in an International Kayak Festival in Northern 
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Spain // Text, Play and Story / E. Bruner (ed.). – Washington, 1984. – Р. 199–229).
10 Див.: Kirsheblatt-Gimblett В., McNamara В. Processional Performance...
11 Г. Цифроні (нар. у 1915 р.) приїхав до Ізраїлю 1919 чи 1920 році і жив у Тель-Авіві. Мав професію 

журналіста, працював у місцевих і закордонних газетах.
12 Євреї, які прибули з Ємену.
13  Тогочасний мер.
14 Див. спогади й архіви Авраама Альдема. За цими спогадами процесія відбулася 1912 року (див. 

також: The Book of Holidays / Y. T. Levinsky (ed.). – Tel-Aviv, 1959. – N 6. – Р. 281). Про Авраама Алдема 
див.: Aryeh-Sapir N. The Formation of Urban Culture and Education... – Р. 295–297.

15 Див.: Hapoel Hazair. –1914. – 14 берез. – Р. 15. Перший сіоністський конгрес у Базелі 1901 року за 
пропозицією професора Цві (Герман) Шапіра вирішив заснувати Ізраїльсько-єврейський національний 
фонд Керен Каємет (Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund KKL-JNF) для купівлі землі в Ерец 
Ісраелі для євреїв.

16 Щодо вогнів («Бенгальські вогні») під час фестивалю та карнавалу див: Spicer D. Festivals of 
Western Europe. – New York, 1958. – Р. 89–90. Щодо впливу європейських карнавалів та фестивалів 
(Римський фестиваль «Saturnalia», німецький Fastnacht та італійський карнавал) на традиції та свят-
кування Пуриму див.: Horovitz E. And Vice Versa: Jews against Their Enemies in Purim’s Celebrations // 
Zion. – 1994. – N 59. – Р. 129–169; Doniach N. S. Purim or the Feast of Esther. – Philadelphia, 1933.

17 Див.: Kirsheblatt-Gimblett В., McNamara В. Processional Performance...
18  С. Зеїра (1910–2001) приїхала зі своєю сім’єю з Одеси 1919 року. Вона жила у Неве Цедеку та 

Тель-Авіві, закінчила семінарій (коледж) за спеціальністю викладач молодших класів.
19 Мордехай Зеїра зробив віршований переспів сюжетів з книги «Nehemiah» 2: 17; 4: 16 (Старий 

Заповіт, або Танах). Це книга про народ Ізраїлю, що повертається на Батьківщину.
20 Про тенденцію оновлених націй представляти у громадських процесіях різні досягнення, вклю-

чаючи сільськогосподарські, див.: McDowell  J. Soviet Civil Ceremonies // Journal for Scientific Study 
of Religion. – 1974. – N 13. – Р. 269–270. Щодо символів природи в Тель-Авіві див.: Aryeh-Sapir N.  
The Formation of Urban Culture and Education... – Р. 65–82, 83–98.

21 Аміран-Пугачов (1909–1993) – композитор, педагог, лектор та головний інспектор музичної осві-
ти. Приїхав у Ерец Ісраель із Польщі 1924 року і жив у Тель-Авіві з початку 1930-х років.

22 Аміран-Пугачов особисто брав участь у приготуваннях до Пуриму. Див.: Arych-Sapir N. The For-
mation of Urban Culture and Education... – P. 148.

23 Р. Клачкін (1908–1987) був відомим актором, який грав у «Єврейському театрі», «Театрі Ерец-Іс-
раелю» і в театрі «Габіма». Невідомо, процесію якого року він описав.

24 Див. наприклад: «Останні потяги привезли з різних куточків країни, особливо зі столиці Єруса-
лима і з Хайфи групи туристів» (Haaretz. – 1925. – 11 берез.); «З часів свого заснування Тель-Авів ще не 
збирав такого натовпу, як учора, у день традиційного параду «Adloyada». Десятки тисяч зібралося в місті 
з різних куточків країни […], тисячі з Тель-Авіва і гості міста» (Davar – 1934. – 12 берез. – С. 1).

25 Єврейський конгрес у 1921 року вирішив консолідувати Єврейські спортивні товариства під на-
звою «Маккабі».

26 Одна з головних етнічних груп євреїв, що сформувалася в Європі, де розмовляла переважно на їдиш.
27 Одна з головних етнічних груп євреїв, що походить з Іспанії, після вигнання проживала пере-

важно в Греції, Туреччині, Болгарії та розмовляла на ладіно. Такий поділ на групи зберігається й досі.
28 Єврейський рух молоді, заснований 1923 року, прагнув символізувати нову єврейську відвагу.
29 «Пуримський рабин» – це представник громади, зазвичай клоун у відповідному костюмі, очіль-

ник парафії чи суддя, який виголошує кумедні промови, імітує весілля та традиції громади, копіюючи 
лідера громади чи рабі. Ця традиція – нова версія Машварти Пуриму, гра під час Пуриму згадана в Тал-
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муді, яка в той час була публічною і драматичною. Зазвичай вішали й палили фігурку Гамана. У V ст. 
столітті християнська церква заборонила євреям це робити, бо вважали, що фігурка Гамана символізує 
Христа. Євреї не здалися і проводили Машварту в сучаснішій формі в синагозі чи в огородженому дво-
рі. Християнські традиції карнавалу та розвиток світського театру вплинули на трансформацію Маш-
варти Пуриму в прогресивнішу форму «Пуримського рабина», а потім грається як Пуримшпіль (див.: 
Horovitz Е. And Vice Versa...; The Book of Holidays. – Р. 210–260; Shmeruk Ch. Mikra Plays in Yiddish, 
1697–1750. – Jerusalem, 1979. – Р. 20–31; Gaster Th. H. Purim and Hanukkah in Custom and Tradition. – 
New York, 1950. – Р. 72).

30 С. Бекер-Блок (1906–1991) приїхала до Ізраїлю з Литви 1925 року як член організації «Гахалуц» 
(«першопрохідник»). Вона працювала в різних галузях і брала участь у соціальних і політичних акціях 
чоловічих та жіночих груп робітників.

31 Про швидкий розвиток Тель-Авіва, що вимагав прискорення будівництва, та про політичну си-
туацію в той час див.: Bigger G. The Development of the building zone in Tel-Aviv in the years 1909–1934 // 
Tel-Aviv in its Beginning, 1909–1934 / M. Naor (ed.). – Jerusalem, 1984. – Р. 52, 56, 59.

32 Ахад Ха-Ам «один з народу» – псевдонім відомого літератора й мислителя Ашера Цві Гінцберга; 
Алленбі Едмунд Генрі Хайнман – британський полководець, до військ якого входив єврейський легіон; 
Елієзер Бен Єгуда – людина, яка відродила іврит.

33 Щодо «скальпування» див.: Giladi D. Tel-Aviv in the Fourth Aliya // Tel-Aviv in its Beginning, 
1909–1934. – Р. 80–81.

34 Після Першої світової війни, розгрому турків та завоювання Британією Палестини (яка пізніше 
розділилася на незалежні країни Ізраїль та Йорданію) право на управління цією територією (мандат) 
було передане Лігою Націй Британії. Мандат був отриманий у 1920 р. та проіснував до 1947 р.

35 Ця картина з’явилася у процесії Пуриму перед початком п’ятої алії (1933–1939). Алія – це хвиля 
імміграції євреїв, яка прокотилася Ізраїлем у порівняно короткий та визначений проміжок часу. Було 
кілька алійот до Ізраїлю наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст., і вони мали подолати ряд перешкод з 
боку правлячого уряду та місцевого населення. Це повідомлення було, можливо, протестом проти не-
гативного ставлення британців та арабів до алійот, і сподіванням, що прийде ще одна алія.

36  Див.: Davis S. G. Parades and Power: Street Theatre in Nineteenth Century Philadelphia. – Berkeley; 
Los Angeles; London, 1986. – Р. 162.

37 Ibid. – P. 164.
38  Я. Глуска (1898–1992) приїхав до Ізраїлю з Ємена 1908 р. і з того часу жив поблизу Махане 

Єгуда, що поряд із Тель-Авівом. Він працював будівельником, робітником на заводі, а також був спів-
власником з вироблення плитки.

39 Спілка «Цеірей Гамізрах» (Східна молодь), можливо, була створена 1911 р. в Яффі єменською мо-
лоддю, яка перебувала під впливом «Гапоель Гацаїр» (Молодий робітник) і намагалися вести свій власний 
спосіб життя. Вони спробували вплинути на інших іммігрантів з Ємену, хотіли створити сільськогоспо-
дарські поселення. (див.: Gluska Z. For the Yemenite Jews / Sh. Greidi (ed.). – Jerusalem, 1974. – Р. 116–118.

40 Щодо вираження потреб різних класів, навіть найнижчих, від доведення їхньої сили до передачі 
повідомлення суспільству див.: Davis S. G. Parades and Power...

41 Як уже зазначалося, єменці, а не лише араби, представляли орієнтальні образи і, на думку то-
гочасних ідеологів, могли вплинути на характер персонажів – предків біблійних часів. Барух Агадаті, 
піонер танцювального мистецтва в Ерец Ісраелі, створив новий танець євреїв Ізраїлю з використанням 
єменських елементів. (див.: Manor G. Agadati: The Pioneer of Modern Dance in Israel. – Tel-Aviv, 1986. – 
Р. 20, 21. У «Бецалель», школі мистецтв у Єрусалимі, єменські євреї відіграли головну роль у створенні 
«східних робіт», які відображали типові [...] реалії Ерец Ісраелю (див.: Shilo-Cohen N. Shatz’s Bezalel, 
1906–1929. – Jerusalem, 1983. – Р. 51.
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42 Авраам Альдема у своїх спогадах писав, що традиція єменців одягати костюми та йти просити 
милостиню викликала в нього ідею створити біблійну чи просто костюмовану процесію. Очевидно, він 
перебував під враженням символічних персонажів, що представляють біблійний період у наші дні. (До 
речі, проф. Єгуда Разхабі, дослідник єменських євреїв, заперечував існування такої єменської традиції 
у Тель-Авіві).

43  Щодо джерел «гри під час Пуриму» див.: Horovitz And Vice Versa...; Levinsky Y. T. The Book of 
Holidays; Shmeruk Ch. Mikra Plays in Yiddish...; Gaster Th. H. Purim and Hanukkah...

44 До комітету з вибору назви прийшло понад двісті імен (див., наприклад: Haaretz. – 1932. – 20 
бер. – Р. 3). Пропозиція з назвою «Адлояди» надійшла від Й. Д. Бекович і отримала суперечливі відгу-
ки. Одна з газет писала: «Це велика загадка: чому комітет вибрав таку дивну назву, та ще жіночого роду, 
зробивши виняток у граматиці, бо до цієї назви немає закінчення в жіночому роді? Все просто, ця назва 
перегукується зі словом «олімпіада» […] єврейська мова любить скорочення […] назву «Адлояда» не 
слід приймати, бо вона нагадує нам про п’янство Лота» (Davar. – 1932. – 7 лют. – Р. 4). Критика поси-
лювалася через іноземний вплив, що відчувався в назві, тоді як муніципальний секретаріат Тель-Авіва 
написав у газеті, що «комітет з вибору назви єврейського карнавалу “одноголосно” вирішив назвати 
його “Адлояда”, коротка форма від ад ло яда́ (“до невизначеного часу”), що зі статті з Талмуда, Мегіла 
7. Секретаріат також повідомив, що «комітет визначив жіночий рід цього слова» (там само); див. також: 
Haarez. – 1932. – 25 січ. – Р. 4; Haarez. – 1932. – 28 січ. – Р. 4.

45 Так, тисячі людей вирушили до двору Маккабі в комерційному центрі, де розпочалося офіційне свят-
кування, і проходила гра в шахи (Haaretz. – 1924. – 21 берез.).

46 Щодо «дитячого карнавалу на Пурим» див.: Bearzenu. – 1926. – 12 берез. – Р. 23.
47 Див., наприклад: Aryeh-Sapir N. The Formation of Urban Culture and Education... – Р. 127.
48 Там само.
49 Щодо характеру Тель-Авіва див.: Aryeh-Sapir N. The Formation of Urban Culture and Education... – 

Р. 23–35. Про фестиваль та карнавал як відображення суті міста див.: Dundes A., Falassi A. La Terra in 
Piaza; An Interpretation of the Palio in Siena. – Berkeley; Los Angeles; London, 1975; Edmonson M. S. Carnival 
in New Orleans // Caribbean Quarterly. – 1955. – N 4. – Р. 233–245; Savella A. The Carnival of Venice. – Milan, 
1984; Про оновлення міста за допомогою фестивалю див., наприклад: Cannadine D. The Transformation of 
Civil Oyster Feast // Past and Present. – 1982. – N 4. – Р. 107–136; Logan A. P. The Palio of Siena: Performance 
and Process // Urban Anthropology. –1978. – N 7. – Р. 45, 46.

50 Іцхак Кац (1901–1991) – учений, відомий своїми мистецтвознавчими студіями.
51 Традиція Адлояди була поновлена в Тель-Авіві в середині п’ятдесятих років минулого століття, і про-

водилася час від часу (1968, 1988 і в ювілей Ізраїлю) (див.: Carmiel В. Tel-Aviv in Costume and Crown, Purim 
Celebrations in Tel-Aviv, 1912–1935 // An exhibition catalogue, Eretz Israel Museum. – Tel-Aviv, 1999. – Р. 251. 

52 Див.: Shavit Y. Supplying a Missing System – Between Official and Unofficial Popular Culture in the 
Hebrew National Culture in Eretz Israel // Studies in the History of Popular Culture / B. Z. Kedar (ed.). – 
Jerusalem, 1996. – Р. 327–345.
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ТАМАР АЛЕКСАНДЕР

ТРАДИЦІЙНА	ПАМ’ЯТЬ	ТА	ЄВРЕЙСЬКА	КУЛЬТУРА:	
КАЛЕНДАРНІ	ПАРЕМІЇ	У	СЕФАРДІВ*

The folklore of the holidays, belongs to the «traditional memory» which is a part of the collective memory.  This 
paper is based on 300 Judeo-Spanish proverbs which deal with the holiday cycle. Holiday proverbs are not used only 
during the actual holidays, but through all the year as a metaphor for human situations or traits. 

I divided those proverbs into three groups: (a) The connection to the holiday is irrevocable, (b) the connection 
is not essential, (c) those that are barely connected. 

The proverb expresses simultaneously, the voice of the individual, the voice of the Jewish culture in general, and 
in particular, the voice of the ethnic group, (Sephardic Jews).  Traditional memory, as a part of collective memory 
may complete and overlap it, but may also contradict it. 

Уже тому, що євреї називають себе людьми пам’яті (am hazikaron), як зазначає французь-
кий історик П’єр Нора (Nora, 1984), вони не потребують іншої історії, окрім їхньої пам’яті. 
Заповідь «пам’ятай» – обов’язкова як для євреїв, так і для їхнього Бога. Дієслово «пам’ятай» та 
пов’язаний з ним вислів «не забувай» сотні разів повторюються в Біблії. «І будеш ти пам’ятати 
Господа, Бога свого» 1, – каже Бог віруючим, і вони відповідають: «Пам’ятай, не зламай запові-
ту Свого із нами!» 2. Бог скаржиться: «Бо про Мене забув Мій народ» 3 і люди також скаржать-
ся: «Нащо ж нас забуваєш навік, покидаєш на довгі дні нас» 4. Бог Ізраїлю – це Бог історії, й 
історія, яку слід пам’ятати, – це вплив Бога на історію для спасіння Його народу.

Хоч історія відіграла надзвичайно важливу роль для єврейської нації, вони довго не були 
зацікавлені у її написанні. У своїй книзі «Зхор» Йозеф Хаїм Єрушалмі (Yerushalmi, 1988) 
стверджує, що єврейська історіографія розпочалася лише в ХІХ ст. З післябіблійного періоду 
і до того часу колективна пам’ять євреїв містила лише події ритуалів та молитов чи події, що 
стали частиною річного календарного циклу. 

Отже, календарний цикл є одним із важливих елементів для розуміння культури. Він 
структурує час, ритм життя та виражає погляди на світ певної групи людей. Календарний 

 רדנסכלא רמת 
םיידרפס-םיידוהי םימגתפב םיגחה רוזחמ – תידוהי תוברתו יתרוסמ ןורכיז

ריצקת
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цикл – це головний елемент колективної пам’яті, що перебуває між статикою та динамікою, 
тобто між святами, вказаними Богом та прописаними в Біблії, і між святами, що додалися 
пізніше за згодою спільноти і можуть підлягати змінам.

Святкові обрядодії, розповіді, паремії, пісенний фольклор не зафіксовані, не записані: 
вони належать до «традиційної пам’яті». Самобутність паремій – у лаконічності жанру, тому 
вони ще менше пов’язані з історією, ніж розповіді. Майже неможливо передати історичну 
подію одним реченням, тому паремія може лише натякати на неї. Саме тому мобільність па-
ремій дозволяє пов’язувати їх з різними подіями. Одна й та сама, лише трохи змінена, може 
стосуватися різних подій, або різні паремії можуть стосуватися однієї події, навіть якщо 
вони суперечать одна одній. Ті самі паремії можуть використовуватися в різних контекстах, 
з різним значенням, залежно від творчої мети мовця (Seitel’, 1964) та реакції слухачів. Кож-
на паремія одночасно передає принаймні три голоси: голос особи, що подає паремію в но-
вому ситуаційному контексті; голос групи, виражений її унікальними характеристиками, 
такими як мова, традиції та соціальні норми; і голос нормативної колективної пам’яті. 

Ця стаття ґрунтується на 25 тис. єврейсько-іспанських паремій з друкованих видань, 
приватних недрукованих зібрань та особисто зібраних автором 5. З них принаймні 300 
(включаючи варіації) присвячені святковому циклу. Слід урахувати, що ця цифра відобра-
жає і вибір редакторів, які, можливо, не хотіли давати більше кількох прикладів на кожну 
тему (особливо в тематичних зібраннях). Три найбільші групи стосуються святкування Су-
боти – Шабату (102 паремії), Пуриму (карнавальне свято Естер, присвячене чудесному спа-
сінню євреїв від загибелі в Персидській імперії – 80 паремій) і Песаху (49 паремій).

Календарні паремії використовують не лише під час свят, а й протягом усього року. 
Якщо свято порушує звичний плин часу і створює особливий священний його період, па-
ремії про свята є мирськими, оскільки свято в паремії зазвичай згадується як метафора си-
туацій чи характерних рис людини. Тому зв’язки між цими пареміями та святами непрості, 
вони є різними – від паремій, в яких зв’язок зі святами безсумнівний, до паремій, де такий 
зв’язок необов’язковий, аж до тих, що майже з ними не пов’язані, і тема тут може легко змі-
нюватись якоюсь іншою. Ступінь зв’язку залежить від того, чи згадуються в паремії особ-
ливості того чи іншого свята.

Розглянемо, наприклад, паремію «Despues de Purim platikos» (дослівно: після Пуриму, 
маленькі тарілочки). У цьому контексті слово «platikos» означає «подарунки на Пурим» і 
стосується традиції обміну ласощами з друзями та сусідами під час святкування Пуриму. 
Значення паремії таке: дія, не виконана вчасно, втрачає свою цінність. Це аналог паремії 
з Талмуда 6, що на ладіно звучить так: «Avar zemano batel korbano» (у нашому перекладі 
дослівно: «минув його час, не потрібна його жертва»). Ця паремія про Пурим є однією з 
найпопулярніших серед святкових паремій. Вона згадується в 15 збірках, що репрезенту-
ють більшу частину сефардської діаспори (Ізраїль, Туреччина, Югославія, Болгарія, Греція 
та Марокко). Вона має багато варіантів, більшість з яких майже ідентичні, а також усталену 
структуру, що складається з трьох слів та одного прийменника. Усі три слова є основними у 
значенні паремії, оскільки зв’язок між цією паремією і певним святом очевидний. Це при-
клад стійкої паремії, яка метафорично зображує святкові традиції, характерні також для 
повсякденних ситуацій. Ми самі її чули та вживали в різних ситуаціях, наприклад, у разі 
невчасного виконання домашнього завдання студентами, запізнілих вітань, пригощанні 
ситого гостя обідом тощо. Можливо, така популярність паремії спричинена її стислістю та 
легкістю запам’ятовування, повторюваністю звука «п» у кожному слові та її доцільністю у 
багатьох типових ситуаціях. 
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Завдяки цій паремії свято Пуриму, яке відзначається один раз на рік, стає частиною 
традиційної пам’яті повсякденного життя сефардів протягом усього року.

Подібний зміст знаходимо і в іншій паремії – про Песах, проте на відміну від попередньої 
вона рідко вживається: «Cada coza en su tiempo i el guevo en pesah» (Moscona, 1981, p. 37) – «Усьо-
му свій час, як на Песах – яйце». Обидві паремії стосуються традиційної святкової їжі. Хоч яйця 
їдять і на інші свята, на Песах вони набувають особливого значення: яйце символізує святкове 
пожертвування. Можливо, ця паремія не така популярна, бо їй бракує поетичної форми першої 
паремії, яка є лаконічною і римованою, на відміну від довгого неримованого речення з двох 
частин у другій паремії. Річ у тім, що перша частина існує незалежно, це приказка «Cada coza en 
su tiempo» 7 («Усе має свій щасливий момент/удачу», або «Усьому свій час»).

В Іспанії є подібний варіант цієї паремії: «Cada cosa en su tiempo y los navos en Adviento» 
(Campos, Barella, 1993) – «Усьому свій час, редька на Адвент». Оскільки єврейсько-іспан-
ський фольклор запозичив багато паремій в Іспанії (країні, звідки походять сефардські єв-
реї), можливо, і це прислів’я запозичене. Християнське свято Адвент замінене на єврей-
ське свято Песах, а редьку, яка вживається в цей час, замінено на яйце – символічну (але 
не найголовнішу) їжу на Песах. Це приклад паремії, в якій зв’язок із певним святом не 
обов’язковий. На відміну від ще одного прикладу про Песах: «Ni Pesah sin masa ni ija sin 
kazar» (Foulche-Delbosc, 1985) – «Як Песах не буває без маци (прісний хліб), так і дочка без 
чоловіка». Ця паремія також дуже популярна та має багато версій і не може стосуватися 
іншого свята. Мацу їдять лише на Песах, це головна святкова їжа, що символізує поспішний 
від’їзд євреїв з Єгипту – вони не мали часу чекати, поки зійде тісто. Паремія складається 
з двох речень, що становлять порівняльний зворот. Перше показує факт: Песах не можна 
святкувати без маци. Це обов’язкова їжа за релігійними канонами. Друге речення означає 
бажання, але наявні семантичні зв’язки свідчать про спорідненість обох речень: «як…, так 
і...», «як А неможливе без Б, так і Ю не можливе без Я.» 

Така подвійна структура порівнює дві перші (А=Ю) і другі частини (Б=Я). Друге речен-
ня також споріднене з першим: конкретна їжа «маца» стає метафорою неодруженої донь-
ки. Вона, як маца, тверда, пласка та прісна. Цю паремію вживають для втішання дорослої 
доньки, мовляв, вона неодмінно вийде заміж, і стосується вона головним чином жінок, єди-
ним бажанням яких є заміжжя (Saporta y Beja, 1978, p. 47; Alexander, Hasan-Rokem, 1988). 
Символічна святкова їжа, яка нагадує про минуле як частину колективної пам’яті, вводить 
паремію у щоденний ужиток.

У виразах та ідіомах частіше, ніж у прислів’ях, використовують свята як метафори для ха-
рактеристики людини чи ситуації. Наприклад, кажуть про засмучену людину, «Kara de Tishabeav» 
(обличчя, як 9 Ава – дев’ятого дня п’ятого місяця Ава єврейського календаря). Ця дата асоціюєть-
ся з низкою великих катастроф в історії євреїв: руйнуванням Першого та Другого Храму (586 р. 
до н. е.; 70 р. н. е.), вигнанням євреїв з Англії (1290), Франції (1305), Іспанії (1492) та Австрії 
(1670), руйнування Варшавського гетто (1942). Цей день закарбувався в колективній пам’яті як 
день посту, скорботи та роздумів. Існує усталена традиція, що саме слід робити цього дня. Хоч іс-
торично не всі трагедії трапилися саме 9 Ава, зведення до одного дня забезпечує їхнє збереження 
у колективній пам’яті. Коли в Ізраїлі визначали день пам’яті Голокосту, багато людей пропонувало 
9 Ава (хоча цю дату і не було прийнято), вважаючи, що цього дня слід постувати, сидіти на підлозі 
одягненим у мішковину, читати сувій «Плач Єремії» та споживати перед початком посту симво-
лічну їжу часів скорботи, таку як непорізані яйця, спечену сочевицю в золі. Слід зазначити, що па-
ремії не розповідають про історію за допомогою читання текстів, чи виконання ритуалів, дотри-
мання традицій. Вони функціонують на рівні колективної пам’яті і постають у типових ситуаціях.
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А ось інша паремія: «Djuha se akordo de bezar a su mujer en dia de Tisha Beav» – «Джуха не 
забув поцілувати дружину 9 Ава» (Koen-Sarano, 1991). Джуха – образ дурника та трікстера в 
культурі сефардів, він відомий своїми безглуздими вчинками, незрозумілими для оточення. 
У традиційній сефардській общині подружжя не повинне виказувати своїх почуттів публіч-
но, особливо в день скорботи.

На відміну від 9 Ава, Пурим є святом радості. Якщо людина завжди радісна (щаслива), 
про неї говорять: «Ya riyo Purim» – «Пурим уже засміявся», а якщо навпаки, то – «No le rie la 
kara ni en Purim» (Bunis, 1993, p. 377) – «Він не сміється навіть на Пурим».

Не лише свята є метафорами щоденних ситуацій та образів, а й історичні особи, пов’язані 
зі святами, зображуються метафорично в пареміях та ідіомах. Наприклад, Мордехай та Га-
ман з Книги Естер. (За ритуалом, Книга читається вголос на Пурим. У ній розповідається про 
єврейську дівчину Естер, яку обрали дружиною короля Персії Ахашвероша. За допомогою 
свого дядька Мордехая вона зірвала план знищення євреїв жорстоким царським міністром 
Гаманом). Мордехай та Гаман стали символами добра і зла, євреїв та антисемітів. Мордехая 
називають «El buen jidyo» – «Добрий єврей». Гаман став символом зла, його ім’я дають воро-
гам єврейського народу, проте воно може використовуватися і в повсякденному житті: «Kyen 
pensa mal se abolta a la Aman» (Kolonomos, 1978) – «Той, хто має погані думки, стане Гаманом», 
адже він закінчив життя на шибениці. Та щойно образ втрачає святковий контекст, він почи-
нає трактуватися ширше й набуває інших значень. Наприклад, у Книзі Естер розповідається, 
як Мордехай не вклонився Гаману, і коли його запитали, чому він не висловив поваги до Га-
мана, він удав, що не чує запитання. Ця ситуація передається виразом «Azerse del Mordechai» – 
«Удавати із себе простачка», але його значення змінюється залежно від контексту. Наприклад, 
інформант так пояснив його вживання: «Діти билися у дворі школи, а коли вчитель запитав, 
що трапилося, хлопчик, який розпочав бійку, “вдав що він, як Мордехай”» 8.

Отже, давню ситуацію про справедливого єврея, який ризикував життям, не вклонив-
шись іновірцю, перетворено на повсякденну, і хлопчик, якого названо Мордехаєм, є не 
лише неправим, але й уникає відповідальності, діючи нечесно. Про подібну ситуацію розпо-
відає паремія про Мордехая: «Mordechai mi Yamo, kakwikoz vendo» 9 – «мене звуть Мордехай, 
і я торгую арахісом», що означає «моя хата з краю, я нічого не знаю». Повна назва імені та 
професії – це, насправді, форма уникнення відповідальності. Інформант розповів нам про 
бійку на базарі, винуватці якої удали невинних, коли прибула поліція. Описуючи цю подію, 
він і навів вищезгадану паремію. 

Паремії, де не згадують свята (до прикладу про Пурим та «ласощі на Пурим», чи Песах та «хліб 
Песах»), можуть широко використовуватися стосовно різних свят. Це об’єднує свята та створює 
відчуття єдиного інтегрованого річного циклу. Продемонструємо це на прикладі двох протилеж-
них феноменів. По-перше, це паремії, в яких згадується кілька свят, по-друге, однакові паремії ви-
користовуються для різних свят, змінюються лише їх назви. Наприклад, паремія з двома назвами 
свят: «Purim, Purim lanu Pesah en la mano» (Kolonomos, 1978, p. 108, N 385) – «Пурим, у нас Пурим, 
Песах у нас у руках», що означає: хоча ми святкуємо Пурим, але вже час готуватися до Песаху, 
який уже не за горами. Це приклад зв’язку в паремії, який відображає реальність, бо Песах, що 
відбувається приблизно через місяць після Пуриму, вимагає спеціальних приготувань у домі (які 
можуть тривати і цілий місяць), таких як миття та заміна всіх тарілок і всієї їжі, згідно зі спеціаль-
ними релігійними законами щодо Песаху. Якщо умовно поміняти місцями ці два свята, утворить-
ся часовий проміжок в 11 місяців (майже цілий рік). Тому про людину з дуже повільною реакцією, 
кажуть: «Pesah lo harvaron Purim yoro» (Bunis, 1993, p. 377, N 3280) – «Побили на Песах, а заплакав 
на Пурим». Щоб уповільнити плин часу, рахують дні, опускаючи свята: «Sin los shabatiot, moadim 
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Творення та репрезентація «національного дому» (релігія, мова, звичаї та обряди)

i dias envulados» (Moscona, 1981, p, 194) – «Без субот, свят та хмарних днів». Так говорять про того, 
хто хоче приховати свій справжній вік. Поєднання священного часу з виразом «хмарні дні», який 
належить до іншого семантичного поля, створює гумористичний ефект.

Наступний феномен – уживання однакових паремій щодо різних свят. Так, популярною є 
паремія, яка може стосуватися і 9 Ава, і Пуриму: «Darsha mi ijo que seya en tishahbeav» ( Moscona, 
1981, p.  13; Kolomos, 1978: N 453) – «Чи мій син прочитає проповідь хоча б на 9 Ава», або «Ke 
darshe mi ijo que seya en Purim» 10 – «Чи мій син прочитає проповідь хоча б на Пурим». Третя вер-
сія поєднує дві можливості: «Ke darshe mi ijo ke seya en tishabeav o en Purim» (Yehudah, 1972). Ця 
паремія стосується сина, який не справджує очікувань матері і не може прочитати проповіді. Ма-
тері байдуже, чи він зробить це на Пурим, коли її радість помножиться від святкування, чи в день 
жалоби, коли зміст проповіді відповідатиме настрою жалоби. Оскільки ці два дні протилежні за 
змістом, то ми бачимо, що одна й та сама паремія використовується то з одним днем, то з іншим, 
залежно від ситуації та поетичної стратегії мовця. Зв’язок між цими двома днями (опозиціями) 
вже виявлений в івритомовних джерелах. У Талмуді написано: «Как с наступлением ава сокра-
щают веселье, так с наступлением адара увеличивают веселье» (Трактат Таанит, 29 a) 11.

Вираз «Kada dia no es Purim» – «Пурим не щодня» вживають також щодо суботи. «Kada 
dia no es Shabat» – «Шабат не щодня» кажуть, коли хтось відмовляє у проханні або для того, 
щоб вказати на щось незвичайне, що трапилося одного разу і навряд чи скоро повториться.

«Kantarle las de Purim a uno» – «Заспівати Пурим для когось» означає сказати правду у 
вічі. Ця паремія використовується і зі словом Шабат: «Le kanto loz de saba». Один з інформан-
тів навів такий приклад: він працював у бібліотеці, а хтось шумів і заважав йому. Спочатку 
він намагався не реагувати, а потім, коли терпець увірвався, він «заспівав йому Пурим».

Сталі вирази, що тісніше пов’язані зі змістом свята, популярніші та частіше вживані. Ви-
слів «цього ніколи не буде» можна замінити на «Al anyo de Yovel» – «Під час п’ятдесятилітнього 
ювілею», тобто раз на п’ятдесят років; «A la shemita una vez» – «У рік шміти» (раз на сім ро-
ків, за єврейськими законами, фермери мають лишати свою землю незораною. Такий рік 
називається шміта, або «Para Tesabeab»). Порівняння з п’ятдесятилітнім ювілеєм чи з роком 
шміти справляє сильніше враження, ніж з 9 Ава, яке святкується щороку.

Свята поєднуються в річному циклі завдяки Шабату, який є найменшим проміжком 
часу між святим і священним: сім днів. З цього погляду Шабат є своєрідною з’єднувальною 
ланкою від свята до свята, від Шабату до Шабату. Більшість святкових паремій, пов’язаних 
із Шабатом, призначена для посилення релігійних законів щодо Шабату і висловлення осо-
бливої поваги до цього дня. «No toques lumbre on Shabat» (Kolomos, 1976) – «Не торкайся 
світла, тобто вогню, на Шабат» звучить як наказ і майже точно повторює біблійну заповідь 
«Не розпалите вогню суботнього дня у всіх ваших оселях» 12.

Шабат поєднує пам’ять про створення світу з історичною подією переселення євреїв з Єгип-
ту. Про це згадують кожного вечора у п’ятницю в молитві благословення Шабату: «…с любовью 
и доброжеланием завещал нам священную субботу, как память о бытии первозданном. Ибо сей 
день есть начало всех священных праздников, поминовение об исходе из Египта» 13.

З десяти заповідей та, що стосується Шабату, є докладнішою, нараховує не менше трьох ре-
чень, розпочинається словом «пам’ятай» 14. Шабат – день відпочинку навіть для Бога. Він не карає 
грішників у цей день. У паремії говориться: «El Dio no paga en Sabat ma en tados las dias de la se-
mana» (Koen-Sarano) – «Бог карає у всі дні тижня крім Суботи». Як пояснив інформант, ця паре-
мія дає відповідь на ключове теологічне запитання: чому здається, що праведники страждають, 
а грішники процвітають? На Шабат готується спеціальна їжа та вдягають особливий одяг: «Buen 
Djudyo kome en shabat pastel de kezo i guevo de baba» (Saporta, 1978, p. 95) (на Шабат хороший 
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єврей їсть пиріг із сиром та гусячі яйця). Навіть найменше зерно пшениці пишається, бо з нього 
готується їжа для Шабату: «El trigo dise, ‘no mire ke so chiko, de mi sale pan i biskochiko i dezayuno 
para Shabat» (Koen-Sarano). (Пшениця каже: «Не дивись, що я маленька, з мене приготують хліб, 
рогалик (бейгале), пиріг та сніданок на Шабат»). Використання назв їжі, типової для сефардів, 
поєднує ці паремії з культурою спільноти, і вони виражають та посилюють її етнічну ідентичність.

Якщо ви носите одяг для Шабату в будній день, це викликає певні запитання та припу-
щення. «Al prove de que lo vech vestido de dia de saba, o se cayo al canio o esta parido» (Saporta, 
1978, p. 162) – «Якщо ти бачиш бідняка, одягненого у речі для Шабату в будній день, то або 
він упав і забруднив повсякденний одяг, або в нього народився син». Паремія застерігає не 
поспішати з висновками щодо інших.

Серед паремій, що прославляють Шабат і втілюють загальноприйняту колективну 
пам’ять, є й інші, нетипові, що передають особисту думку, яка підриває сакральний зміст. 
Наприклад, вираз: «Dia di sabat, la vaka dil haham» (Levy, 1969) – «На Шабат корова рабина». 
Без знання його справжньої суті речення здається безглуздим. Це історія про корову, яка 
впала у водойму на Шабат. Люди у відчаї побігли до рабина (якого сефардські євреї нази-
вають «хахам») спитати, чи можуть вони витягти, врятувати корову в Шабат, бо в цей день 
працювати не дозволяється. Як і очікувалося, ребе сказав, що це заборонено, але коли він 
дізнався, що це його корова, то відразу змінив свою думку. 

У широкому контексті паремія використовується в ситуації, коли керівник ігнорує за-
кони, якщо вони шкодять його інтересам.

Інший приклад паремії, взятої з літературного контексту, ще одна історія: «Ni Shabat es, 
ni el dukado esta en basho» (Saporta, 1978, p. 175) – «Це не Шабат, якщо дукат (монета) не на 
землі». Йдеться про чоловіка, який прогулювався на Шабат і побачив на землі золоту монету. 
Він не міг підняти її, бо не можна торкатися грошей на Шабат, але оскільки не хотів втрачати 
грошей, то наступив на монету і вирішив стояти так, аж поки не зійдуть три зірки на небі, що 
є знаком закінчення Шабату. Повз нього проходив інший чоловік, який випадково перечепив-
ся через його ногу, та так, що той аж «зірки побачив» від болю. Тоді він сказав собі: «Якщо я 
побачив зірки, то Шабат закінчився», підняв монету й пішов геть (Koen-Sarano). Це ще один 
приклад того, як людина може тлумачити ситуацію залежно від своїх інтересів. Гра слів в ідіо-
мі «побачити зірки» створює гумористичне враження. Однак використання паремії окремо 
від оповіді надає їй іншого змісту, що йде від другого значення слова «basho» (внизу).

Інформант розповів про таку ситуацію: покупець намагається переконати продавця знизи-
ти ціну. Продавець, втрачаючи терпіння, використовує цю паремію по-своєму: сьогодні не свято 
(Шабат) і гроші не на землі (внизу), тобто немає причини знижувати ціну. Ще одне (третє) вико-
ристання цієї паремії має на меті вказати, що в суперечці твердження не пов’язані одне з одним. 

«Sin dicho Shabat» – «Не згадуючи Шабат» – тут ідеться про людей, які роблять щось 
заборонене в час Шабату, наприклад, ведуть розмову про бізнес. Вираз означає: «Сьогодні 
начебто не Шабат». Напевно, що сила слів нейтралізує і змінює час.

Отже, єврейсько-іспанські паремії, поширені серед сефардів, є невід’ємною частиною єврей-
ської культури як колективної пам’яті. Паремії, що стосуються релігійних тем, зокрема свята, міс-
тять принаймні одне слово на івриті (назву свята). Інші вживають слово на івриті замість іншо-
мовного слова, наприклад, mazal («вдача, щастя») замість іспанського «fortuna» чи турецького 
«kadem». Багато паремій повністю або частково ґрунтується на канонічних книжках на івриті, 
таких як Біблія, література мідрашей або Талмуд. Таким чином, вони зберігають єврейську куль-
туру як колективну пам’ять. Єврейсько-іспанські паремії виражають етнічну ідентифікацію гру-
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пи – традиційну пам’ять. Їх головна сила у мові (ладіно). Паремії мають коротку стислу поетичну 
форму і тісно пов’язані з мовою. Неможливо зробити переклад паремії, не втративши значної 
частини її смислових характеристик. Так, коли інші етнічні ознаки зникають чи розчиняються в 
культурі оточення, паремія зберігає свою мову та форму. Коротка форма допомагає її швидкому 
запам’ятовуванню. Людина, яка вже забула навіть мову, може пам’ятати паремію. Кожна етніч-
на група зберігає культурний зв’язок з країною, з якої вона походить. Минуло вже понад п’ятсот 
років, як євреї залишили Іспанію, однак ще й досі існує тісний зв’язок між сефардськими та іспан-
ськими пареміями. Багато іспанських паремій, адаптувавшись, потрапило до єврейської культу-
ри. Протягом століть, проживаючи в різних країнах (Туреччині, Греції, Болгарії, Марокко, Італії а 
пізніше і Франції), сефардські євреї акумулювали паремії з їхніх культур. До єврейсько-іспанських 
паремій потрапили і слова з цих мов. Отже, хоча паремія є колективним жанром, вона залишає 
достатньо простору для індивідуальної творчості. Існування різних версій однієї паремії свідчить 
не лише про їхню функцію в середовищі сефардів (у країнах, де вони жили), а й про наявність у 
них історичних нашарувань. Люди виражають свої уподобання, вибираючи певну паремію із за-
гального репертуару групи, змінюючи її та вживаючи в певному контексті.

Уживання різних паремій виражає ментальність особистості, єврейської культури зага-
лом й особливо ментальність етнічної групи (у цьому випадку сефардських євреїв, що роз-
мовляють на ладіно). Кожна паремія передає «правду» мовця у певний момент, навіть якщо 
ця правда вербально не виражена або заперечує історичні факти і не завжди збігається з 
«нормативним голосом» певної групи й культури. Традиційна пам’ять як частина колектив-
ної пам’яті може доповнювати та перегукуватися з нею, а може й суперечити їй. У цьому 
розуміння кожна паремія має свою правду для кожного мовця, як кажуть: Refran mentirozo 
no ay – «Жодна паремія не вводить в оману».
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ГАЛІТ ХАЗАН-РОКЕМ

ДІАЛОГ	ЯК	ФОРМА	ЕТИЧНОГО	СПІЛКУВАННЯ:			
ФОЛЬКЛОРНИЙ	ФЕСТИВАЛЬ,	ЯКОГО	НЕ	БУЛО	**	

The article addresses the issue of dialogical emergence of culture focusing on a tripartite research enterprise 
involving Palestinian, Israeli and US scholars. The research described was a project of applied research, i.e. in 
preparation of a representation of Jerusalem at the American Folklife Festival in Washington D.C. The topics 
discussed include the political context of folklore, public folklore and the ethical aspects of research. Finally the 
representation of a particular Jewish festival, Sukkoth, is analyzed in parallel to the analysis of the Folklife Festival, 
highlighting some theoretical aspects.

У статті докладно розповідається про групу людей, які вірили в утопічну ідею діалогу та 
співпраці як шляху до миру в охопленій війною частині світу – у Палестині-Ізраїлі. Це розпо-

* Статтю надруковано англійською мовою (див.: Folklore Follows Communication. – 2007. – 
N 292. – P. 193–209).

היה אלש לביטספה :תיתא תולהנתהכ חיש-וד
תיצמת

 רקחמה לעפמ .םייאקירמאו םילארשי ,םייניטסלפ םירקוח ויה ויפתושש רקחמ לעפמב דקמתמו ,תוברת לש םייגולאיד םיטביהב קסוע רמאמה
 םיאשונ םינודינ רמאמב .ןוטגנישווב  יאקירמאה תיממעה תוברתה לביטספב םילשורי גוציי תארקל רמוח וניכהב ימושיי רולקלופב קסע ןודנה

 ,תוכוס ,יפיצפס ידוהי גח לש חותינ גצומ ףוסבל .רקחמ לש םייתא םיטביה ,ירוביצ רולקלופ ,רולקלופה לש יטילופה רשקהה :ןלהלדכ
  .םייטרואית םיטביה תאלעה ידכ ךות ,לביטספה חותינל ליבקמב

 חתפמ תולימ
.ירוביצ רולקלופ ,ימושיי רולקלופ ,יאקירמא ,יניטסלפ ,ילארשי ,תוכוס ,הקיטלופ ,הקיתא ,גולאיד ,לביטספ ,םילשורי
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відь про експеримент, у якому ми намагалися зафіксувати пам’ять про минуле, яка вияви-
лася пам’яттю про недосягнуте і, що важко уявити навіть у найстрашніших кошмарах, може 
бути недосяжним й у майбутньому. І хоча це розповідь про провал, водночас – метонімія ще 
більшого провалу, вона все ж таки свідчить про невгасиму надію цих людей жити разом, 
творити разом і навіть разом вивчати народну творчість 1.

Спробуємо описати та проаналізувати колективне співробітництво щодо презентації нашого 
рідного м. Єрусалима, у якому ми брали участь упродовж 1992–1993 років. Підґрунтям став до-
слідницький проект на основі польової роботи з вивчення фольклору та побуту мешканців Єруса-
лима, який здійснював Смітсонівський інститут у Вашингтоні. Дослідження проводили з метою 
представити Єрусалим як окрему тему на вул. Молл на Капітолійському пагорбі (улітку 1993 р.) 
у рамках щорічного фольклорного фестивалю, що його ініціює і проводить Інститут. Фестиваль 
починається в кінці червня і триває близько двох тижнів, а його кульмінація – святкування Дня 
Незалежності Сполучених Штатів Америки, яке відбувається 4 липня. Двома іншими темами, за-
планованими для фестивалю 1993 року, були культура каджунів, які проживають на півдні США, 
та бальні північноамериканські танці. Тобто обидва проекти, з погляду американських науковців, 
були національними, а ми в свою чергу репрезентували, так би мовити, міжнародний проект.

Звичайно, проект слід розглядати в контексті тогочасних політичних реалій, ці події відбу-
валися ще до визнання Ізраїлем національних та політичних прав палестинців. Пізніше це пи-
тання розглянемо докладніше, але спершу варто наголосити на тому, що право палестинців по-
вною мірою виразити свої культурні, політичні, економічні права та права людини заперечувала 
більшість урядів Ізраїлю, починаючи з 1967 року. До того ж ізраїльтяни мають важкі спогади про 
1948–1967 роки, коли місто було поділене, і вони не мали змоги дістатися Стіни плачу, єврейсько-
го кварталу Старого міста і цвинтаря на Еліонській горі. «Єрусалимське питання» стало одним із 
найважчих у розв’язанні палестинсько-ізраїльського конфлікту. «Дві столиці для двох держав» – 
гасло радикальних миротворчих рухів представників обох таборів, проте націоналістичні сили з 
обох боків вимагали контролю над містом виключно для себе. І знову «Об’єднаний Єрусалим» під 
егідою Ізраїлю став ціллю для більшості політиків та громадян Ізраїлю. Ці обставини, як і бажання 
зберегти міжнародну традицію щодо історичного, релігійного та культурного статусу Єрусалима, 
виявилися фатальними для проекту, який ми хочемо обговорити й проаналізувати. 

«Давайте представимо Єрусалим на Американському фольклорному фестивалі»
«У кожного є місто, яке зветься Єрусалим» – це рядок із популярної в Ізраїлі пісні на 

івриті. Цей вислів передає почуття трьох мільйонів людей, які належать до трьох різних мо-
нотеїстичних релігій. І тільки це, не згадуючи навіть про інші труднощі та особливі аспекти, 
унеможливлює створення проекту, який би представив Єрусалим 2.

Особливо добре це стає зрозумілим, коли презентація вимагає візуальних або наочних 
елементів, які фіксують загальні уявлення в чіткіших образах. Коли планується спеціалізова-
на виставка, труднощі можуть виникати щонайменше з двох причин – через велику кількість 
образів та фантазій про місто в уяві тих, чиїм завданням є організація виставки, а також через 
велику кількість таких образів, яка, на думку авторів, притаманна очікуваній аудиторії.

Щодо опису презентації зазначимо (натяк на це міститься у назві статті), що Єрусалим не 
був представлений як тема на Американському фольклорному фестивалі влітку 1993 року. Офі-
ційною причиною, яку повідомили членам науково-дослідної команди та її керівникам, був брак 
коштів. Не такою явною, але не менш важливою причиною для відмови стала інша подія того 
ж року, що відбулася в іншій частині Вашингтона – підписання угоди між Ясіром Арафатом та 
Іцхаком Рабином. Підписана 13 вересня 1993 року на газоні біля Білого дому, ця Угода, відома 
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також як Угода Осло, закріплювала мир і поділ земель на західному березі р. Йордан між Ізраїлем 
і Палестиною. 

Сьогодні вже зрозуміло, що презентація Єрусалима як міста співіснування двох націо-
нальних культур, яка мала стати головною подією Фестивалю, не могла відбутися. Адже вона 
навряд чи збігалася з «творчою двозначністю», яка була стилістичною ознакою сенсаційно 
успішного тексту Угоди Осло. Принаймні кілька впливових осіб вважали ці дві культури вза-
ємовиключними. Тобто концептуальна несумісність Єрусалима як об’єкта виставки, який по-
бачать мільйони людей, та реального міста, яке становило болючу проблему домовленостей 
в Осло, розв’язання якої відкладалося на невизначене (есхатологічне?) майбутнє, безумовно, 
стала однією з причин, чому скасували реалізацію проекту в межах фестивалю.

Але повернімося до підготовчих стадій у формуванні об’єкта, який так і не був представ-
лений, та до особливих інтелектуальних, політичних і соціокультурних аспектів при його 
підготовці. Інтелектуальна, дискурсійна й виконавча сфери, у яких розвивалися всі раніше 
згадані події, – це те, що зазвичай називають «прикладним фольклором». Співвідношення 
між прикладним фольклором та фольклористикою багато обговорювали відповідні фахів-
ці обох галузей (Kirshenblatt-Gimblett, 1998, p. 140–155). Важливо наголосити на тому, що 
прикладний фольклор має тенденцію зосереджуватися й підкреслювати сучасні соціально-
політичні аспекти життя, яскраво їх ілюструючи. 

На відміну від американських, міжнародні об’єкти виставки потребують польових дослі-
джень, які проводять місцеві, тобто не американські, наукові колективи, а координують їх уче-
ні, які добре обізнані в місцевих реаліях, подіях та тенденціях 3. Соціальна, політична й культур-
на сфери життя в Єрусалимі – місті, яке населяють представники двох народів і трьох релігій, 
кожна з яких формує свій історичний та метафізичний виклад подій, що тільки він і визнається 
істинним, вимагали від команди науковців (представників усіх цих груп населення) працюва-
ти так, щоб жодна з ідей не стала домінантною, і жодна не лишилася поза увагою. Для цього 
довелося чимало попрацювати і притримати свій власний суб’єктивізм, визнати думки інших 
груп. Сукупність матеріалів, використаних у дослідженні, стала плідним ґрунтом для плюраліз-
му та виховання толерантного ставлення, адже для того, щоб зібрати ці матеріали, необхідно 
було розкрити потаємні внутрішньогрупові знання кожної з етнічних і релігійних груп та бути 
відкритими до сприйняття цих знань заради плідної взаємодії. Фольклор взагалі має великий 
потенціал до розкриття антиієрархічного та мультикультурного аспектів різних культур. Він 
певною мірою протистоїть намаганням урядовців зробити культуру канонічною та офіціозною 
і час від часу виступає проти спроб урядовців діяти в цьому напрямку. Чим меншу толерантність 
виявляють урядовці, тим більший протест проти різних ідеологічних нашарувань. 

Тепер назвімо учасників проекту стосовно їхньої національної та інституційної належ-
ності. Ініціатора проекту – Смітсонівський інститут – представляли головний адміністра-
тор, директор Фестивалю та його продюсер. Усі вони відвідали Єрусалим з метою обміну 
досвідом з керівниками місцевих дослідницьких груп. Двоє штатних дизайнерів Фестивалю 
також відвідали місто, щоб скласти враження про вигляд та природу «об’єкта». 

Дослідницьку команду Палестини, яка працювала паралельно та в кооперації з ізраїльською, 
очолювала Суад Ель-Амірі, яка була тоді професором архітектури в Бір-Зейтському університеті, 
засновником, а пізніше – директором Рівакського інституту палестинської народної архітектури 
та мистецтва. Крім її досягнень у сфері науки варто відзначити те, що вона була також однією з 
ключових фігур у культурному та політичному житті Палестини, брала участь у двосторонніх пе-
реговорах між Організацією визволення Палестини та представниками Ізраїлю, які відбувалися 
у Вашингтоні паралельно з таємними переговорами в Осло, тобто в період формування нашого 
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проекту вона перебувала в США. Коли було утверджено та сформовано Палестинську автономію, 
професор Ель-Амірі певний час очолювала Міністерство культури Палестини. 

Очевидно, основним критерієм обрання автора керівником ізраїльської дослідницької 
групи був професійний досвід. Але, напевно, робота на цій посаді була б неможливою, якби 
не досвід участі в мирному процесі, особливо в його відгалуженні – феміністському русі. Там 
ми вивчали тактику мирного, ненасильницького протистояння як частину культурного діа-
логу, який розвивався між Палестиною та Ізраїлем протягом кількох років. 

З багатьох питань єрусалимська дослідницька група співпрацювала з муніципальною вла-
дою, яку очолював мер Тедді Коллек. Хоч у Палестині ще не функціонувала така інституція, де-
легація Смітсонівського інституту зустрічалася з офіційними представниками обох сторін. Па-
лестину представляв тогочасний лідер Фейзал Хусейні, який виконував обов’язки мера. Обидва 
політичні керівники так ніколи й не зустрілися особисто, проте дебати між керівниками наукових 
проектів, професором Ель-Амірі та автором цієї статті, проходили в дружній атмосфері, основою 
яких стала наша попередня співпраця щодо спільної ізраїльсько-палестинської боротьби за мир, 
у ході якої склалися особисті взаємоповага й довір’я. Співробітники груп, які займалися безпосе-
редньо проведенням дослідницької польової роботи, бачилися рідко, якщо взагалі зустрічалися.

Усвідомлюючи складність проекту, Смітсонівський інститут призначив для нього куратора, 
фахівця з народної музичної творчості, доктора Амі Горовиць, яка пізніше стала продюсером пла-
тівки «Шляхами народу» (її випустили за підтримки тієї ж установи). Особливо організатори Фес-
тивалю цінували в ній те, що вона була не лише експертом в одній із найпопулярніших серед орга-
нізаторів Фестивалю галузей, але й те, що вона легко інтегрувалася в обидві дослідницькі групи. 

До складу наукових груп входили також окремий координатор з кожної зі сторін і чле-
ни, які були спеціалістами в одній із вузьких галузей фольклору, а саме: прози, танцю, пісні, 
мистецтва й ремесла, релігійного фольклору. У дослідженнях брали участь й експерти з пи-
тань специфічних етнічних, місцевих або релігійних груп та формувань. Близько десяти на-
уковців від Ізраїлю та приблизно стільки ж із палестинського боку займалися безпосереднім 
опитуванням та документацією, а кількість проведених інтерв’ю становила близько двох-
сот. Головним завданням було знайти найкращих майстрів традиційної та сучасної міської 
культури. З них ми мали вибрати тих, хто гідно представив би наш проект на Фестивалі. 

Потреба у створенні такого важливого та складного проекту виявила той факт, що пред-
ставники жодного з таборів не мали задовільних баз даних, щоб черпати з них інформацію, 
хіба що декілька архівів, які мали деякі дані про культуру певних регіонів. Побічним продук-
том цього дослідження, мета якого – представити матеріали на Фестивалі у Вашингтоні за під-
тримки Смітсонівського інституту, стало зібрання матеріалів ізраїльського та палестинського 
фольклору з Єрусалима. Усі оригінали відео- та аудіозаписів, фотографій і слайдів, звичайно 
повністю каталогізованих, тепер зберігаються у Смітсонівському інституті у Вашингтоні. Для 
кожної із дослідницьких груп були окремо зроблені копії. З ізраїльськими матеріалами можна 
ознайомитися в Науковому центрі з фольклору при Єврейському університеті, а з палестин-
ськими – у вищезгаданому Рівакському інституті в Рамаллі-Ель-бірех. 

Фестиваль усередині Фестивалю: поетика святкування
У цій частині статті висвітлимо події так, як ми їх спостерігали під час роботи ізраїльської 

команди. Пошуки, збір та документація інформації, здійснювані командою, стосувалися таких 
аспектів: календарні свята, ритуали, пов’язані з життєвим циклом, народна медицина, усна на-
родна творчість, пісні й танці (як релігійні, так і світські), кулінарні традиції, мистецтво й ремес-
ла (гончарні вироби, вишивка) і т. п., а також специфічний фольклор і традиції різноманітних 
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етнічних груп євреїв, які проживають у місті (такі, як єменські, сефардські, ефіопські, курдські 
та іранські євреї). Ми взяли інтерв’ю у наглядачів і відвідувачів численних святинь і святих 
місць, таких, як Стіна плачу, могила царя Давида та меморіал Яд Вашем пам’яті жертвам голо-
косту. Ми задокументували традиційну поведінку біля них, а також в інших відомих місцях, 
таких, як торгова вулиця ім. Бен-Єгуда (мідрехов), єврейський квартал Старого міста, на ринку 
споживчих та продовольчих товарів Махане Єгуди, в кафе «Таамон» (місце, де збираються пред-
ставники лівих угруповань і творчої інтелігенції) та в тогочасному місці зустрічей Таліта Кумі** 
(назву взято з тексту Нового Заповіту; Євангелія від св. Марка 5: 41). Процес приготування їжі, 
а також традицію харчування також було проілюстровано: ми записали кілька рецептів страв 
національної кухні, які передавали усно, а також опис самих страв. 

У першу чергу документації потребували ті галузі, які представляли основний інтерес 
для організаторів Фестивалю – музика, мистецтво, ремесла та харчові традиції (Kurin, 1989, 
p. 8–21; Cantwell, 1991, p. 148–163; Bauman, Swain, Carpenter, 1992; Sommers, 1996, p. 227–
231). Нові знання, які з’явилися в результаті проведеної нами роботи, були також інтегровані 
до нашої бази даних, вони, так би мовити, робили чіткішими обриси єврейської культури в 
Єрусалимі, розширювали та збагачували запас знань, а інколи суперечили нашим попере-
днім науковим концепціям.

Постійно піднімали питання співвідношення між етнічним та національним самови-
значенням та їхніми ознаками, інакше кажучи – про «дислокації культури» (Bhabha, 1994). Для 
того щоб висвітлити ті аспекти історичної пам’яті, які зосереджені у просторі та предметах, як 
було передбачено проектом, ми б хотіли зосередитися на одній темі народного життя, в якій ці 
аспекти стають особливо актуальними: свято Сукóт – поставлення куренів (кущів) в Єрусалимі.

Свята були одним із перших завдань при підготовці дослідження. А свято Сукóт, з властиви-
ми йому наочними виявами, звичайно, заслуговувало уваги, поступаючись хіба що фестивалю 
на Пурим. Свято поставлення куренів – одне з трьох свят єврейського календаря, які відзначали 
паломництвом до Єрусалима в ті часи, коли там стояли храми Соломона й Ірода. Етимологія на-
зви свята пояснює її походження від місць, в яких євреї відпочивали протягом блукань пустелею 
(Левит, 23: 42) 4 – це були тимчасові споруди, за дах яким правили гілки або очерет 5.

Зауважимо, що це свято тематично вписується у концепцію самого Фестивалю: обидві 
події слугують ланками в річному циклі, обидві включають встановлення, а пізніше – де-
монтаж тимчасових споруд, тобто сам перебіг події визначається життєвим циклом тим-
часових будівель. Під час свята поставлення куренів та Фестивалю тимчасовим спорудам 
відведена складна семіотична та символічна роль: вони мають показувати історично скон-
струйовану ідентичність. Як уже зазначалося раніше, свято включає два аспекти: кочовий 
спосіб життя та швидкий перебіг подій – це символізується використанням куренів як ко-
роткочасного житла під час мандрів євреїв пустелею та їхніх поневірянь. Разом із тим воно 
парадоксальним чином нагадує про один із найбільш ідеалізованих періодів стабільного 
минулого народу, про час, який асоціюється з Першим та Другим храмами Єрусалима. 

Основний акцент як на святі Сукóт, так і на Фестивалі робиться на музиці, мистецтві та 
ремеслах і харчуванні. Хоч ці складники домінують при святкуванні багатьох урочистостей, є 
достатньо важливих ознак для виділення саме їх при порівнянні свята, яке ми розглядаємо, і 
Фестивалю – їхній сильний зв’язок із побудовою тимчасових споруд та виокремленням ареалу 
проживання. Ці дві ознаки також долучаються до комплексної динаміки, яка інтерпретує ста-

* Ідеться про улюблене єрусалимцями місце зустрічей біля залишків старої будівлі, де немож-
ливо було розминутися. Типовою практикою було домовитися так: «Зустрінемося біля Таліта Кумі, а 
там кудись підемо» [прим. перекладача.]
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тус Єрусалима як осередку «вічності», а також вказує на постійний зв’язок між цим містом та 
єврейською національною ідентичністю. Отже, щодо засобу репрезентації в кожному з випад-
ків – і стосовно Сукóт, і стосовно Фестивалю – йдеться про специфічні моделі, що показують 
культурно та ідеологічно зумовлену географію історичної пам’яті.

Документація, яка стосується свята поставлення куренів містить відеозапис, на якому відзня-
то два ринки (Махане Єгуда та Меа Шеарім). На них перед святом купують чотири символічні 
рослини (мирта, верба, пальма, етрог), які необхідні для святкового ритуалу в синагозі. Також 
був зроблений аудіозапис розмов з інформаторами, деякі з яких були власниками куренів, знятих 
на відеоплівку, а інші розповідали про зведення та прикрашання куреня. До документації входив 
також відеозапис щорічного прийому в мера, який відбувається у фортеці («Вежа Давида»).

Коли польові записи було проаналізовано, цікавими в семіотичному плані виявилися 
такі суперечливі значення свята Сукóт, як «швидкоплинність» і «вічність». Багато хто з ін-
форматорів у своїх інтерв’ю наголошував, що єрусалимські курені чи кущі (однина – сукá, 
множина – сукόт) є локальним феноменом. Водночас виявилося протиріччя між історич-
ним кочовим ідеалом, який відображають ритуали святкування, та зі сіоністською ідеологі-
єю з її акцентом на єврейській репатріації, стабільності й укоріненні. 

Частина дослідницької роботи була спрямована на виявлення зв’язку та аналогій між 
традиціями святкування й урбаністичним довкіллям. Результати включали задокументова-
ну рекламу «Вічного Куреня» (зазвичай з алюмінієвих конструкцій), з одного боку, та ре-
кламу продажу вищезгаданих символічних рослин поряд з рекламою сезонних розпродажів 
взуття й одягу – з другого. Концепція вічного куреня явно протирічить первісній ідеї про 
зведення тимчасових будівель.

У будь-якому разі ніхто з інформаторів не навів жодних месіанських асоціацій, 
пов’язаних з описом свята у стародавніх джерелах, як наприклад, в одного з пророків: «Того 
дня Я поставлю упалу Давидову скинію» (Книга пророка Амоса, 9: 11), і, судячи з усього, 
ніхто не знав про старовинну традицію «здійснити хід довкола Єлеонської гори в Хошана-
Раббá» (тобто в останній день Сукóт. – Г. Х-Р.)» (Gliss, 1994, p. 196] 6. Це відображає месіан-
ське вірування в те, що майбутнє воскресіння почнеться на Єлеонській горі. Але представ-
ники ультраортодоксальних течій завжди зауважували, що покаяння в гріхах, скоєних за 
поточний рік, має відбутися не пізніше ніж в останній день Кущів (Сукóт).

В інтерв’ю йдеться про характерні риси куренів, які зводяться в Єрусалимі: їх будують із простих 
матеріалів, зазвичай із білої тканини (за однією з версій, такі економічні матеріали мають символіч-
не значення чистоти). Курені, збудовані з інших матеріалів, наприклад, із синього або чорного окса-
миту, вважали нехарактерними для цього регіону, і це свідчило про те, що такий курінь збудував 
якийсь прибулий з іншого міста. Таким чином, характерна для Єрусалима проста сукá втілює пре-
тензію на існування особливої неперервної єрусалимської єврейської самоідентифікацїї. Принцип 
аскетичної простоти діалектично підпорядковано іншим естетичним принципам, які в традицій-
ній культурі набули релігійного забарвлення: хіддур міцва – звеличення заповідей, ной сукá – кра-
са куреня. Стандартними декоративними елементами є портрети ушпизинів, тобто патріархів, та 
зображення інших поважних біблійних фігур, яким, згідно з отриманими від одного з інформантів 
свідченнями, надається містичне, кабалістичне значення; символи благословення землі, такі, як сім 
видів плодів (пшениця, кукурудза, олива, фінік, гранат, смоква, виноград) та типові для свята Сукóт 
чотири рослини, про які йшлося раніше 7; декоративно оформлені вірші з Біблії та найтрадиційніші 
прикраси – паперові гірлянди й паперові квіти, рейзелех (у перекладі з ідишу – маленькі троянди). 
Там були і численні сучасні символи – Державний прапор, Декларація про незалежність Ізраїлю, 
фотографії пейзажів з усієї країни, а також зображення та фотографії квітів і тварин.
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Таким чином, елементи оздоблення є двох типів: символи поневіряння та неперервних 
традицій, принесені діаспорою, виставляють поряд із символами національної незалежнос-
ті та здобуття землі. Специфічна групова ідентичність розкривається через використання 
глатт-шах, ультракошерної тростини, що, як кажуть, створює типовий дах, який повинен 
складатися з окремих гілок. Інший інформатор категорично заявляв, що його батько, на-
впаки, бажає бачити щось «живе» у сукá і тому обирає зелені гілки, а «не голі прути, як ті, 
що в Меа Шеарим» (ідеться про ультраортодоксальний район).

Один із будівельників куреня, пан Вейнберг з Меа Шеарим (один із кандидатів для участі у 
фольклорному фестивалі), та його сукá заслуговують особливої уваги. Його вишукано декорова-
на сукá приваблює щороку таку кількість відвідувачів, що виникла необхідність у створенні спе-
ціального графіка відвідування. Таким чином, курінь пана Вейнберга ефективно поєднує аспекти 
приватного та громадського простору, на відміну від інших куренів (звичайно ж, за винятком того, 
що ставить мер). У ньому втілюється продовження приватного простору у сферу, яка зазвичай є 
громадською 8. Змішування типів простору також виражається у вимозі щодо того, що сукá пови-
нна мати нещільний дах, щоб крізь гілки було видно зорі. Таке поєднання житла і навколишнього 
середовища додає сукá космологічності, пов’язуючи її з небесами (раєм). Розширення приватної 
сфери у публічний простір – це також характеристика і фольклорного фестивалю9. Крім того, по-
єднання приватного й публічного набагато помітніше, коли ремісники та інші учасники намага-
ються «робити свою домашню справу» на фестивалі, ніж навіть найпублічніші версії Сукот. 

Сукá Вейнберга прикрашена викарбуваними в міді емблемами дванадцяти колін Ізра-
їлевих; символами, які представляють кожен із місяців юдейського календаря; скляними 
коробками із зображеннями кожного ушпіз (міфічного гостя в курені), метеликами та пта-
хами (і ті, й інші, за словами власника куреня, мають особливе значення, пов’язане зі свят-
куванням). На запитання щодо майбутньої участі у Фестивалі у Вашингтоні пан Вайнберг 
відверто відповів, що він не має наміру перевозити жодного з його постійних елементів де-
кору, однак він готовий виготовити нові прикраси, особливо для фольклорного фестивалю. 
Після цього йому було запропоновано виготовляти прикраси безпосередньо на місці і про-
давати їх під час заходу. Деякі інші інформанти, особливо жінки, запропонували як варіант 
спілкування з відвідувачами Фестивалю навчити їх мистецтву витинанок та виготовлення 
інших паперових прикрас, таких, як різнокольорові ланцюжки та новорічні листівки. 

Місто в місті: політика («помилкової») презентації 
Представляючи всі ці матеріали щодо Сукóт у Єрусалимі, нашою основною метою було не 

надати загальну етнографічну інформацію, а скоріше проаналізувати її, щоб зрозуміти, до яких 
інтелектуальних та творчих дій треба було вдатись, щоб репрезентувати цей і подібний етно-
графічний матеріал для виставки та представити об’єкт «Єрусалим» на фольклорному фестива-
лі. Інакше кажучи: як нам представити Сукóт у Єрусалимі, представити сам Єрусалим?

Повернімося до початкового групування учасників дослідження, які готували матеріали 
для Фестивалю. Фольклористи, що були серед нас, незалежно від їхньої національності або ста-
ті, долучилися до дослідження, керуючись нашою професійною концепцією фольк лору і народ-
ної культури як колективної, творчої і такої, що реалізується в малих групах. Ці групи, зокрема 
такі, як сім’я або соціальне оточення (сусіди) зазвичай мають постійний характер. Фольклор, 
на думку фольклористів, передбачає динамічну взаємодію між традиція ми та інноваціями, 
і, звичайно, він передається усно та в неканонічній, неінституціоналізованій формі. Зі свого 
відтворення народної культури Єрусалима ми намагалися виключити ті традиційні виконавчі 
культурні форми, що їх увібрали в себе елітні культурні інститути, наприклад, актори, які ви-
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ступають у ролі байкарів. З одного боку, представники муніципалітету були стурбовані тим, що 
місто буде представлене в такому тривіальному та «непарадному» вигляді, який повинні були 
створити відібрані нами інформатори. Після деяких дискусій ми всі погодилися виключити 
з представників народної культури Єрусалима цілителя, який лікував жовтуху, прикладаючи 
анальний отвір голуба до пупа пацієнта 10. З другого боку, пропозиція заступника голови відді-
лу культури муніципалітету відкомандирувати невеликий камерний оркестр, щоб представити 
«його Єрусалим» на Фестивалі, була абсолютно неприйнятною для нас, фольклористів. 

Взаємодія між місцевими ізраїльськими фольклористами та представниками Смітсо-
нівського інституту, більшість з яких є професійними фольклористами, була іноді не менш 
складною, ніж наші стосунки з представниками муніципалітету. Групи народного танцю – 
дуже популярний в Ізраїлі вид проведення дозвілля – були відхилені як можливі учасники 
Фестивалю смітсонівськими фольклористами, які більш орієнтовані теоретично (пор.: 
Kirshenblatt-Gimblett, 1998, p. 71]. Вони назвали їх об’єктом «штучного відтворення», що за 
їхньою термінологією є прямим антонімом до терміна «фольклорне життя». На нашу думку, 
особливо інтригуючим у цьому контексті було те, що метафорична мова використана в обох 
випадках для висловлення своїх оцінок щодо того, як слід ставитися до життя. Це, як нам 
здається, є свідченням надзвичайної важливості цього питання. Ізраїльська команда була 
схильна розглядати рішення як таке, що ґрунтується на недостатньому розумінні ролі «ви-
найдених традицій» у реальному фольклорному житті країни (Hobsbawm, Ranger, 1983) 11.

Можна проаналізувати відмінності в підході адміністративних працівників муніципалі-
тету та фольклористів за допомогою двох концептів, на яких Стефен Грінблат (Greenblatt, 
1990) будує свій аналіз демонстрації культури – чи це є мистецтво, чи етнографія: диво та ре-
зонанс. У той час як офіційні особи з муніципалітету обстоювали віддалений та вражаючий 
ефект здивування, метою фольклористів, схоже, було створення виразнішого та відомішого 
ефекту резонансу. Те саме протиставлення може бути інтерпретоване як надання переваги 
культурно-специфічному та унікальному першими (хоча камерну музику не можна назвати 
унікальною) та культурно-порівняльному й універсальному – другими.

Найпроблемнішою була пропозиція, яку висунув один із муніципальних музеїв міста 
щодо транспортування величезного кам’яного блока з «Воріт Хульди», який раніше виставля-
ли у Толедо, до Вашингтона. Ця ідея свідчить про існування такої концепції фольклорної куль-
тури, яка б містила діахронічний аспект археологічного минулого в сучасному фольклорному 
житті. Місце археології у формуванні національної ідентичності в Ізраїлі справді вимагає та-
кого включення (пор.: Zerubavel, 1995; El-Haj, 2001). Представники Смітсонівського інститу-
ту відхилили цю пропозицію через високу вартість транспортування. Ті самі аргументи були 
ще раз використані й щодо останнього рішення не представляти весь Єрусалим. 

Протиставлення «дива» та «резонансу» може бути сформульоване і в іншому теоретич-
ному контексті. Тоді як фольклорне життя розглядається невід’ємною частиною практики 
щоденного життя (de Certeau, 1984; див. також: Kirshenblatt-Gimblett, 1998, p. 216), Єруса-
лим на багатьох рівнях сприймається як щось піднесене над сферою рутини. Культурна тра-
диція небесного Єрусалима (Aptowitzer, 1931, p. 137–153, 257–287), яка, схоже, не вражає 
муніципалітет, коли йдеться про щоденну гігієну і чистоту міста, слугує серйозним бар’єром 
при спробі поєднати Святе місто з творчістю звичайних людей. 

Переговори між палестинською та ізраїльською дослідницькими групами рухалися 
складною траєкторією навколо питань належності, ідентичності, законних вимог, успад-
кованих прав власності, безперервності, унікальності почуттів кожної з представлених на-
ціональних спільнот. Слід зважати на те, що хоч взаємного визнання не було ще досягнуто 
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на політичному рівні, наш проект не зміг би існувати без таких припущень. Таким чином, 
певною мірою, це був руйнівний для переважаючої ідеології підхід, але у ретроспективі 
його можна розглядати як одну з багатьох маленьких арен, на яких у той час виборювало-
ся взаємне визнання. Найчутливіше питання – питання Єрусалима, яке й досі стоїть між 
Палестиною та Ізраїлем, – повинно було бути вирішено щонайменше на рівні його моделі. 

Одним із найделікатніших питань політичного символізму такого відтворення в цьому випадку 
була, звичайно ж, сама побудова «географічної ідентичності», за допомогою якої повинен був репре-
зентуватись етнографічний матеріал, інакше кажучи – спосіб поділу реальних сфер, що розгляда-
ються цим проектом. Навіть питання щодо того, чи це, зрештою, один проект чи два за лишилося без 
відповіді, оскільки назвали захід Єрушалаїм – Алькудс – Єрусалим (сподіваємося, що не порушуємо 
правильного порядку; здається, хронологією був визначений саме такий порядок). Але якщо тексти 
навіть обов’язкових двосторонніх угод можна виправити (та чи справді це можливо у довгостроко-
вій перспективі?) шляхом уведення «творчої двозначності», розділення території не дозволяє вдава-
тися до таких складних операцій. Це також стосується і відкритості тлумачення вербальних текстів, 
на відміну від більш обмеженої свободи трактування візуальних відтворень. Питання демаркації, 
щоб не сказати встановлення кордонів, між двома частинами виставки природно створювало сим-
волічну (та реальну) кризу. Дехто з ізраїльських представників муніципалітету «Об’єднаного Єруса-
лима» вважав образливим навіть саму постановку питання, але врешті-решт усі зрозуміли, що на 
практичному рівні воно повинно бути вирішене. Це був один із тих моментів, коли сподіваєшся, що 
вирішення питання про презентацію відіб’ється і на рівні прийняття політичних рішень. Одним із 
найдивовижніших рішень, яке хоча б на одну хвилину дозволило всім учасникам дискусії зітхнути 
з полегшенням, було рішення щодо заміни прямої демаркаційної лінії зигзагом. Було зрозуміло, що 
на рівні презентації пряма лінія більше асоціюватиметься з «кордоном», ніж неправильна крива, 
яку можна сприймати як «природний», а не «політичний» кордон (політичні кордони справді відо-
бражені на картах більш прямими лініями). Інше рішення, яке підтримали всі сторони, стосувалося 
відтворення в «реальності» (тобто на презентації на вул. Молл) реальної карти районів Єрусалима 
так, як вони розподілені між різними спільнотами.

Іншим інтерактивним складником дослідницького процесу, через який відбивалися полі-
тичні факти, був статус наших американських колег, які створили і приймали Американський 
фольклорний фестиваль, щодо «місцевих». Культурний статус США у світі, особливо у східній 
частині Середземномор’я, відбивався і в силі та впливові, який вони демонстрували у взаєми-
нах, пов’язаних із дослідженнями. Дисбаланс ставав сильнішим, тільки-но ми підходили ближ-
че до обговорення конкретних питань реалізації проекту, тоді як у загальнотеоретичних обго-
вореннях та обговореннях матеріалу місцеві вчені часто сприймались як хороші спеціалісти. 
Як представники Ізраїлю, так і представники Палестини були однаково зацікавлені в тому, щоб 
представити «нашу» культуру. Окремі дискусії щодо спільної семіотики фаршированих овочів 
або вічного тривіального питання «Чия ж все-таки їжа – фалафель?» повторювалися знову і 
знову. Американці думали над тим, як інтегрувати нас до Заходу під назвою «Американський 
фольк лорний фестиваль», який нагадував про «Pax Americana» (мир по-американськи), коли 
наші народи буквально боролися за свою землю в умовах такого миру.

Можливість включення в Американський фольклорний фестиваль не лише Єрусалима, а й Ін-
дії, Індонезії, Чеської Республіки та інших країн (не всіх в один і той же рік), здавалося, могла бути 
розтлумачена по-різному. З одного боку, ця можливість відображала процес пошуку «коренів» у 
країні, яка наголошувала на позитивних сторонах того, що є суспільством емігрантів (Kirshenblatt-
Gimblett, 1998, p. 177–200). Участь американців, які походили з представлених країн, справді поси-
лювала це враження. З другого боку, всі учасники абсолютно чітко усвідомлювали, що ця ситуація 
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відображала правлячий статус у політиці, а також у сфері культури, який США займали у світі. Панів-
не становище, а також той факт, що презентація повинна була відбуватися на американській землі 
(знову ж таки буквально) та перед американською аудиторією (незважаючи на значні відмінності – 
етнічні та інші – всередині цієї аудиторії), вимагали процесу «культурного перекладу» (Asad, 1986, 
p. 141–164), які з погляду «місцевих» дослідників часто сприймались як викривлення. 

При відтворенні використовується метонімія, синекдоха та метафора. У випадку, який 
розглядається тут, просторове відтворення історичної пам’яті, здавалося, перетворилось на 
особливу фігуру, яку деякі французькі нарратологи, запозичивши термінологію А. Гайда, 
визначають як mise en abyme (Dällenbach, 1977; Ron, 1987). Ця фігура, буквально «поставле-
на над безоднею», описується як така, що створює зменшену версію всього мистецького та 
літературного твору. Точний ступінь схожості між цілим та його мінімізованою версією був 
об’єктом обговорень, яких ми тут торкатись не будемо. На нашу думку, спроба представити 
одну (дві?) столицю (і), Єрусалим, у серці іншої – Вашингтона, є складним випадком mise en 
abyme. Теоретичне проникнення в суть цієї нарратологічної фігури може сприяти глибшо-
му розумінню механізму відтворення міста в місті. Важливо також пам’ятати, що обидва ці 
міста претендують на роль центру світу 12. Основний теоретик цієї фігури Люсьєн Деленбах 
сформулював вплив цієї фігури таким чином: «Mise en abyme виникає несподівано як абсо-
лютна протилежність до домінуючої інтерпретації [тексту], і як така вона слугує потужним 
засобом внесення протиріччя в саме серце процесу читання» (Dällenbach, 1977).

Нам не обов’язково приймати тлумачення Деленбаха для всіх випадків mise en abyme, щоб 
визнати, що воно підходить до даного випадку. Проект, в якому єврейська та арабська народ-
ні культури та фольклорне життя Єрусалима вивчались у формі діалогу, щоб здійснити їхнє 
відтворення у Вашингтоні, відобразив складну урбаністичну ситуацію, що ми й намагалися 
продемонструвати шляхом багатосторонньої та діалектичної інтерпретації кожної з позицій у 
цій ситуації. Такі численні інтерпретації справді суперечили одна одній та підривали певні до-
мінуючі інтерпретації того періоду щодо позицій ізраїльтян і палестинців у місті. Отже, це до-
слідження може оцінюватись як другорядна частина миротворчого процесу, який тривалий 
час відбувався паралельно з політичним миротворчим процесом – тобто як ще один mise en 
abyme (Saunders, 1985). Можливо, внутрішні протиріччя з їхнім творчим та реставраційним 
потенціалом становили загрозу політичним та економічним силам, які повинні були сприяти 
його фактичній реалізації. Модель, що розділяла Єрусалим у серці Вашингтона, передбачала 
можливість досягнення справжньої mise en abyme 13, і тому знову була відкладена.

Роки, які пройшли з того часу, не принесли жодних позитивних зрушень, і, щоб повірити в те, 
що відтермінування не триватиме до есхатологічного майбутнього, потрібна постійна надія. Між 
частинами міста споруджено фізичний бар’єр, стіну, зроблену зі страху, підозри та насильства. 
Віра однієї з груп у те, що без стіни вони накличуть на себе терор, вносить хаос у життя тих, хто не 
може потрапити до своїх шкіл, лікарень, до родичів, до святих місць. Примара розділеного міста 
минулого перетворює саме місто на його власний кошмар, mise en abyme, що стоїть над безоднею.

Примітки
1 Першу версію цього документа проголошено на XII Світовому конгресі єврейських досліджень уліт-

ку 1997 року. Попередня англійська версія представлена в Міжнародному центрі спеціальних досліджень 
Університету Нью-Йорка в листопаді 1997 року, а розширена версія – у Вищій школі соціальних наук у 
лютому 1998 року. Версія івритом опублікована під назвою «Репрезентація та діалог у фольклорному до-
слідженні: поетика та політика фольклорного фестивалю, якого не було» (Мехкарей Єрушалаїм бафольклор 
гаєгуді XIX–XX» (1997–1998, с. 459–473). До цієї версії включено обговорення практичного семінару на 
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тему «Фольклор та етика», організованого Лаурі Хонко в Турку (Фінляндія).
2 На цю тему існує багато описового та історичного матеріалу. Щодо єврейської культури див., на-

приклад: Sabar, 1993, p. 43–77; Luz, 2004.
3 Під час фольклорних фестивалів, які проводили в інші роки, серед учасників були Індія, Індонезія, Японія. 
4  Уперше свято під назвою «Кучки» згадано в Біблії після того, як брати Ісав і Яків розійшлися, і 

Яків побудував курінь (на івриті – сукá) і назвав те місце на його честь. Після цього він збудував вівтар 
у Сихемі, який Давид перетворив на свою столицю і назвав Єрусалимом (Буття, 33: 17–20).

5  Термін «сукá» (курінь) кілька пророків використовували як поетичну назву Єрусалима (Ісайя, 
1: 8; Амос 9: 11).

6  Вони також забули про характерний єрусалимський звичай, коли жінки благословляють риту-
альне пальмове листя (лулав); в інших випадках благословення виконується тільки чоловіками, як і 
благословення трьох інших символічних рослин (Gliss, 1994, p. 194). Іноді назва останнього дня свята 
транскрибується як Ошана-Раба або Хоша ’на рáббá́ (Велика Осанна) [прим. перекладача].

7  Протиріччя між вічним та ефемерним також проявляється у пластикових копіях згаданих чоти-
рьох та семи видів плодів, які ми не задокументували в наших польових записах, але які з того часу 
стали досить популярними на ринку.

8  Крім того, випадками напівпублічних або публічних сукόт є ті, що будуються в синагогах та готелях. 
9  Бауман зі співавторами (Bauman, Swain, Carpenter, 1992, p. 27–38) розглядають складні приклади 

обрамлення з посиланням на ті самі питання.
10  Сам факт досить цікавий, історія цього чоловіка широко документувалася, є його інтерв’ю у 

місцевій газеті. 
11  Чарльз Брігз (Briggs, 1993) правильно критикував відбраковування «винайдених традицій» як 

чогось більш фальшивого.
12 Цю концепцію розробляв в американській інтерпретації, з наданням особливої уваги Єрусалиму, 

Стефан Грінблат (Greenblatt, 1991).
13  Рабинський Midrash описує спорудження храму Соломона над безоднею (Палестинський Талмуд, трак-

тат Санедрін, глава 10, пункт 2; Вавилонський Талмуд, трактат Сука частина 53 a-b та інші паралелі).
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ХАЯ БАР-ІЦХАК 

ЛЕГЕНДИ	КІБУЦІВ	ПРО	ДЕРЕВА,	ПОСЕЛЕННЯ		
ТА	СВІТОГЛЯД	ЖИТЕЛІВ

This article examines the rhetoric of place in an Israeli kibbutz.  The aggregate of the stories collected in the 
kibbutz creates a narrative of the local culture in which the ethos of Zionist socialist settlement in all its complexity 
is expounded.  The analysis of the stories as told by the generation of the founders and the kibbutz born first 
generation uncovers the polyphonic life of the narrative and its ‘dialogic narration’. In the narration the tree 
becomes a key symbol that contains a whole slew of simultaneous meanings and ambiguities.  It relates to the 
main values and problems of the society such as the conquest of the soil and building of the settlement uprooting 
and planting, Jews and Arabs, nature and culture, and more.  In this way the stories exemplify the importance of 
local legends for cultural interpretation.

У цій статті розглядаються легенди про заснування кібуцу Генносар. Як зазначали до-
слідники Катріель та Шенгар: «Діяльність із заснування поселень та дискусія навколо них 
завжди були характерним явищем розбудови ізраїльської нації. Особливо символіка, у дусі 
якої проводилися дискурси з приводу перших поселень, почала відігравати роль елемента, 
що формує ізраїльську національну свідомість, починаючи з перших сіоністських спроб за-
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селити ці території на початку ХІХ ст.» (Katriel, Shenhar, 1990, p. 359). Катріель та Шенгар 
досліджують легенди, пов’язані з укріпленими поселеннями, які переважали в додержавно-
му ізраїльському суспільстві. Увагу зосереджено на місцевих легендах, в яких описані події 
не виходять за межі одного кібуцу, але яскраво відображають сіоністсько-соціалістичний 
дух та всі проблеми, пов’язані з цим.

У дослідженнях фольклору легенди про заснування поселень або про перші поселення 
зараховують до так званих «легенд про витоки», чи «легенд про походження» (Bar-Itzhak, 
1996, p. 21–31). Цей жанр вважається першою спробою географічного самовизначення. 
А теорія про наперед визначене місце, де має розміщуватися поселення, надає цьому жанру 
ознак міфу. Деякі з учених справді називають ці легенди «міфами». Наприклад, коли Яель 
Зерубавель описувала легенду про Тель Хай, вона чітко зазначила, що: «…кожна нація від-
творює своє минуле і створює свій власний міф про походження, священний текст про ранні 
події в її історії, які становлять нову парадигму в житті нації» (Zerubavel, 1991, p. 193).

Цей жанр тримається на певних реаліях та намаганнях завдяки ним надати легенді 
правдивості. Популярність і стійкість таких легенд пояснюється тим, що вони відомі та по-
ширюються між людьми, які проживають у певній місцевості й мають схожу долю та спільне 
громадянство. Саме ця група людей оберігає та поширює легенди. Усна народна творчість 
підсилюється писемними пам’ятками, такими, як місцеві хроніки, та літературою в цілому 
(Dorson, 1972, p. 159–162). Концепція етіологічних легенд та міфів є проблематичною. Ці тер-
міни ввійшли в моду, коли дослідження фольклору перебували на початкових стадіях. У той 
час їх вживали щодо всіх текстів зі схожими рисами. Існування специфічних етнічних жанро-
вих визначень, притаманних тій чи іншій етнічній групі, а також перекручування, що могли 
бути внесені вченими у досліджувану культуру, за рахунок використання термінології, яка до-
пускала вигадку та «правду», відмінну від тієї, що була екзистенційно важливою для спільно-
ти-носія, здебільшого ігнорувались (Ben-Amos, 1976, p. 215–242). До речі, кожне суспільство 
сприймає легенди про своє походження як невід’ємну частину свого життя. І будь-яка спроба 
(зовнішня чи внутрішня) заперечити їхню правдивість породжує хвилю опору та побоювань 
щодо намагань посягнути на екзистенційну правду та священні цінності. Гудман зазначив, 
що «коли міф визнають міфом, це здається намаганням применшити його значущість. Міфи 
в період своєї могутності здебільшого залишаються непоміченими» (Goodman, 1993, p. 107) 
Тут терміни «легенди про витоки» та «міфи» вживаються не для того, щоб поставити під сум-
нів їхню правдивість, а для того, щоб наголосити на важливості та святості, яка надається їм 
в усній народній творчості суспільства, в якому вони поширені 1.

Члени кібуцу Генносар визначають історію свого поселення як «Історію сідріот» – іс-
торію ююби. Або, як було зазначено одним із оповідачів з покоління засновників: «Усі та 
кожен з нас асоціює своє поселення та прибуття на цю землю з ююбами. Я не знаю жодної 
більш символічної рослини ніж ююба. Не можна уявити Генносар без ююб» 2.

Ююба, також відома як китайський фінік або як «терновий вінок Христа» – кісточкове 
дерево або чагарник із сімейства крушинових. Це рослина з міцним і товстим корінням, з 
колючками та соковитими їстівними плодами. Ююба походить з Африки, але прижилася і в 
Ізраїлі, згадки про неї є у Мішні 3. Ще п’ятдесят років тому долину Генносар вкривали густі 
зарості ююби. Араби називали їх sedar (дерево) або rubadiya (чагарник). Ююба – міцне де-
рево і може жити протягом тисячі років. 

Ююба – головний символ кібуцу Генносар. Зображення ююби прикрашало кібуцну їдаль-
ню протягом багатьох років, і досі можна побачити в різних офіційних повідомленнях кібу-
цу. «Пісня ююби», написана членом кібуцу, стала його своєрідним гімном, її досі співають 
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на щорічному святі. Проте історії про ююбу стали переважно частиною міфу про заснування 
поселення, спільною для всіх членів кібуцу, та ностальгічними згадками про дитинство для 
представників його другого покоління. Усні розповіді членів кібуцу Генносар, різні писемні 
пам’ятки й публікації 4 недавніх років та ті, що зберігалися в архівах, показали, що легенда 
мала різні версії. Незважаючи на відмінності у варіантах, почутих від різних оповідачів, усі 
вони належать до так званих «діалогічних оповідей». Цей термін ввели Брюнер і Горфейн, 
які підтримували ідеї Бахтіна щодо мови, але застосували їх до фольклорної прози (Bruner, 
Gorfain, 1984; Bakhtin, 1981). На їхню думку, легенду слід розглядати не ізольовано, як ста-
тичну монологічну дійсність, а діалогічно, у межах інтерактивної дійсності: «Кожну леген-
ду передають по-різному, а не лише як перелік суперечливих аргументів, чи синтагматичну 
функцію певної дії. Легенда постає в динамічному переплетенні стилів, що озвучують соціаль-
ні та ідеологічні позиції оповідача. Легенди є поліфонічними, вони об’єднують події сюжету, 
містять непряму мову героїв, коментарі та ремарки оповідача та й зворотну реакцію аудито-
рії» (Bruner, Gorfain, 1984, p. 57). Яскраво виражену діалогічність бачимо в переказах легенд 
представниками другого покоління кібуцників. У їхніх оповідях вирізняються дві точки зору. 
Перша – це оповіді засновників кібуцу, до яких вони приєднуються; друга – їхня власна інтер-
претація подій, яка часто відрізняється від першої або цілком суперечить їй. 

Сукупність усіх легенд, зібраних у Генносарі, створює наративну традицію місцевої 
культури, традицію, в якій сіоністсько-соціалістичний характер ставлення до процесу по-
селення трактується на прикладі культури конкретного кібуцу.

Проте, перш ніж перейти до розгляду власне легенд, слід ознайомитися з деякими фактами з 
історії Генносару. Історія кібуцу Генносар, розташованого на західному узбережжі Галілейського 
моря, починається з групи підлітків, які народилися чи росли в Палестині та навчалися у Дитя-
чій робочій школі у Тель-Авіві. Більшість із них продовжила середню освіту в Бен-Шеменському 
поселенні молоді, де вони з частиною своїх однокласників сформували ядро першої групи посе-
ленців. У 1930-х роках основу більшості груп у поселеннях становили іммігранти, які приєдна-
лися до того чи іншого руху перших поселенців. Спочатку члени таких груп жили в тимчасових 
таборах, заробляючи на життя найманою працею та очікуючи на створення постійних посе-
лень. Вони працювали в комунальних поселеннях Дганія та Кінерет, розташованих на узбереж-
жі Галілейського моря. У 1934 році група молоді перемістилася до Мігдаля – поселення вільних 
землевласників, яке було розташовано за кілька кілометрів від сучасного Генносару; вони пере-
їхали до щойно звільненого табору, який належав Єврейському агентству, й стали відомими як 
«Молодіжна група з Мігдаля». У 1936 році до них приєдналися члени руху Ноар Гаовед (робоча 
молодь), започаткованого у Єйн Гароді, Гіват Бреннері та у Тель Йозефі. Справжній процес уко-
рінення у Генносарській долині почався 1937 р. Незвичним було те, що молодь претендувала на 
ділянку землі, а це суперечило поселенським правилам. Навіть сьогодні деякі з учасників тих 
подій воліють замовчувати цей епізод. Іншим свідченням незаконності цього процесу є слова 
одного з оповідачів: «Коли ми приїхали й оселилися – неважливо як, хоча ми обрали не цілком 
законний шлях, – перше, що ми мали зробити, – це зрубати ююби» 5.

Зараз не час розбиратися в історичних деталях поселення. Зауважимо тільки, що зем-
ля, на якій вони оселилися, належала Єврейській асоціації колонізації Палестини (ЄАКП) 6. 
Спочатку група тимчасово працювала на цій території зі згоди ЄАКП. Але в 1940 році члени 
групи «захопили» близько 280 акрів земель ЄАКП, де вони почали викорчовувати густі наса-
дження ююби, які покривали більшість території. Присутність групи на території Генносару 
вдалося легалізувати тільки після тривалих суперечок і переговорів із ЄАКП та місцевими 
сільськогосподарськими установами. 
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Про появу таких груп поселенців розповідає одна з легенд 7. До нашого дослідження 
ввійшли й інші її версії, що існують в усній традиції.

«Початок вересня – це початок сезону оранки. Досі тут був голий ґрунт. Минуло три 
роки відтоді, як на ці землі ступала нога людини або звіра. Раніше, під час “оранки політич-
ного ґрунту”, зрізали і ююби. Жінки з арабських поселень також зрізали товсті гілки та 
використовували їх на дрова. За останні три роки ці місця стали суцільними заростями 
ююб та дикої ожини… 

Це був святковий день для групи та Ісраеля 8: день, коли для оранки дали трактор та 
п’ять в’язнів Генносару... 9 Трактор прибув із поселення Ашдот Яаков, він мав п’ятдесят кін-
ських сил – гігантську потужність на той час. Оснащений глибоким плугом, він готувався 
“взяти приступом” цей давній пустир площею в 500 дунамів (0,5 км2). Ісраель планував, що 
трактор, почавши орати довгою бороною, викорчує коріння ююб. Після цього до справи ві-
зьметься «піхота»: четверо чоловіків навантажать коріння на два вози, запряжені двома 
парами мулів. Дерева складуть на внутрішньому подвір’ї та продадуть на дрова.

Після першої борозни стало зрозуміло, що їхні зусилля зійшли нанівець. Ніхто не вра-
хував того, що коріння ююби може виявитися міцнішим за залізний плуг. Сила врослого в 
землю коріння виявилася більшою за п’ятдесят кінських сил. Усі спроби виявилися марними.

“Кілька днів ми намагалися орати довкола коріння, щоб розрізати розгалужену кореневу 
систему, а потім прив’язати коріння до трактора та витягти його. Ми навіть спробували 
вибухівку”, – розповідав один із поселенців. – Тоді Ісраель спробував метод ірригації, основ-
ною ідеєю якого є зволоження ґрунту довкола коріння. Після того, як земля стане м’якою, 
необхідно закріпити на коренях товстий ланцюг з гаком та потягнути його трактором. 
Інколи ланцюг рвався, а інколи коріння ююби виходило із землі, тягнучи за собою величезні 
грудки ґрунту та залишаючи після себе воронку діаметром у кілька метрів. У нас був дієвий 
метод, але не вистачало точності розрахунків та води. Та невелика її кількість, яку ми 
мали, була нам потрібна для поливання інших насаджень. Отже, ми повинні були носити 
воду, і спочатку робили це діжами. Проте робота йшла надто повільно, а трактор не міг 
стояти без діла – кожна година коштувала нам грошей. 

Ми “мобілізували” машину, позичили великий резервуар і почали виливати воду. Працю-
вали з упертістю та старанністю мурах. Трактор тягнув з усіх своїх п’ятдесяти кінських 
сил, а Ісраель допомагав з усіх своїх людських сил. Ююби викорчовували одну за одною, і поле 
ставало все чорнішим і чорнішим.

Трактор орав та обробляв землю. Але виявилося, що в землі ще достатньо коріння для 
того, щоб зламати плуга. Цві, водій трактора, був настільки захоплений процесом, що ні 
на мить не переривав оранки. Сім разів плуг ламався, і сім разів його возили в Ашдот для 
зварювання.

І ось нарешті – зорана земля, справжнє поле! Гори ююб перевезли до внутрішнього 
подвір’я на підводі, яку сконструював Ісраель. Усе працездатне населення працювало на полі 
і в вечірні зміни, й у вихідні, дві машини весь час возили воду, а робота просувалася, набли-
жаючи нас до райського життя!...

На початку грудня весь шмат землі в 500 дунамів із непрохідного ююбового лісу пере-
творився на рівне чорне полотно. Того місяця, коли група святкувала Хануку, організували 
навіть процесію з факелами на честь зораного поля. Процесія тривала допізна. У ті дні, у час 
битв на російському фронті, ця процесія символізувала те, як світло пронизує темряву та 
повстає проти неї... Було таке відчуття, ніби викорчувавши ююби, ми викорчували сумні-
ви, які тяжіли над Генносаром близько п’яти років”». 
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Усі легенди про викорчовування ююби побудовані як легенди про походження єврей-
ських поселень на Землі Ізраїлю та просякнуті сіоністським духом. Це найбільше виявляється 
у зміні природного ландшафту людиною. У легендах Генносару – це викорчовування ююби та 
«перетворення колючого лісу у квітучий сад», як сказав про це один з оповідачів. Сіоністська 
діяльність справді істотно змінила ландшафт і породила також багато ландшафтних міфів 
(Bar-Gal, Shammai, 1983). Найвідомішими з цих міфів є міфи «про осушення боліт» та «квітучу 
пустелю» 10. У цих легендах, поширених у сіоністських населених пунктах, перші поселенці зо-
бражені як визволителі, які прийшли, щоб відродити землю такою, якою вона була – «краєм, 
що тече молоком та медом». І не варто забувати, що суворі умови повернули поселенців до 
реальності. Різкий контраст між реальним та очікуваним вони пояснювали тим, що Земля Із-
раїлю була квітучою та плідною, як це описано в Біблії, однак перетворилася на пустелю вна-
слідок розбрату в єврейській громаді та вигнання людей з їхніх земель. Тож відновлюючись, 
єврейська громада формувала образ нової людини, яка власними силами та з допомогою но-
вітніх технологій відродила землі та повернула їм колишню славу 11.

Ще одним аспектом сіоністського духу цих легенд, є те, що зусилля нових поселенців 
виправдані лише за умови, якщо вони пов’язані з неймовірними фізичними чи емоційними 
затратами, а також з обробкою землі, – це показує наявність кардинальних змін колишньої 
ситуації. Усі легенди про перші поселення демонструють це тією чи іншою мірою. Чи це 
легенди про осушення боліт, озеленення пустелі або зведення укріплених поселень, – в усіх 
них простежуються революційні зміни, пов’язані із застосуванням фізичної праці та зусиль, 
які асоціюються з обробкою землі (пор. Bar-Gal, Shammai, 1983; Katriel, 1993, p. 116). Біль-
ша частина наведеної нами легенди присвячена опису неймовірних зусиль з викорчовуван-
ня ююби. В усіх легендах є детальний, інколи навіть технічний опис трактора, поливаль-
ної системи або процесу викорчовування, як, наприклад, в одній із легенд: «Ми зламали не 
один плуг, але здолали ююби».

Про кардинальні зміни після викорчовування ююби також йдеться в багатьох інших 
легендах. Оповідачі використовують звороти, які наповнюють діяльність перших поселен-
ців сакральним змістом. Спроби обробляти землю описані з використанням зворотів релі-
гійного змісту. Це відображає трепетне ставлення до акту поселення та до обробки землі, 
й мало назву «релігія праці». Про використання цих мовних засобів для передачі святості 
поселення згадують також Катріель та Шенгар у своєму дослідженні укріплених поселень 
(Katriel, Shenhar, 1990, p. 368).

Той факт, що заснування сільськогосподарської общини було пов’язане зі знищенням 
дерев, причому в регіоні, де вони є рідкісними й цінними, – дуже важливий. Розглядати 
його треба у кількох аспектах.

1. Ставлення євреїв до дерев загалом та до фруктових зокрема: дерева – один з ключо-
вих символів Біблії, початок усього з Дерева Життя та Дерева Знань (1 М. 2: 9). У дерев є 
сила створювати життя (1 М. 1: 29). Людина порівнюється з деревом, так само, як люди Із-
раїлю – з виноградною лозою, з фіговим деревом тощо. Сини порівнюються з молодими на-
садженнями, дружина – з плодовитою лозою (Псалом 128: 3). У Священному Писанні існує 
заборона зрізати фруктові дерева: «Коли будеш облягати місто багато днів, щоб воювати 
з ним та щоб здобути його, то не знищиш його дерева, і не піднесеш сокири на нього, бо з 
нього ти їстимеш, і його не будеш стинати, бо чи ж пільне дерево – то чоловік, щоб увійти 
перед тобою до обложеного міста? Тільки дерево, що про нього ти знаєш, що воно не дерево 
на їжу, його знищиш та зітнеш, і будеш будувати з нього речі облягання проти того міста, 
яке провадить з тобою війну, аж до упадку його» (5 М. 20: 19–20) 12.
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Література Талмуда говорить про заборону знищувати дерева. «Не знищуйте [харчі]», бо 
«чума, яка викорчовує дерева», може обернутися проти самих людей. У Гемарі (трактат Бава 
Кама, 91 b) зазначено, що рабі Ханіна пов’язував смерть свого сина з передчасним знищенням 
фігового дерева [див. також: Бава Батра, 26 a]. У єврейському фольклорі душа людини часто 
асоціюється з деревами. У книзі рабі Єлєзера (розділ 34) дереву надають людських якостей, 
які виявляються, коли його зрізають, це нагадує момент залишення тіла душею: «Коли зріза-
ють фруктове дерево, лунає голос з одного кінця світу до іншого, але його не чутно… І коли 
душа полишає тіло, лунає голос з одного кінця світу до іншого, але його не чутно…» 13

Тісний зв’язок між поселенськими легендами та викорчовуванням дерев не може не 
бути проблематичним, враховуючи ставлення до дерев у традиціях іудаїзму. 

2. Озеленення та насадження лісу на Землі Ізраїльській є основними елементами сіоніст-
ського духу. Це знайшло яскраве вираження в народній творчості даного періоду: піснях, леген-
дах, обрядах. Такою формою вираження стало те, що другорядне свято Ту Бі Шват (15-е число 
єврейського місяця швата), яке раніше в діаспорі відзначалося лише шляхом поїдання фруктів 
з ізраїльських земель, почали відзначатися як свято, під час якого садили дерева. Ось як, на-
приклад, Ієшуа Маноа описує тогочасне святкування в Йорданській долині: «В останні роки в 
сільськогосподарських общинах стало традицією, що вчитель місцевої школи приводить своїх 
учнів до Дганії, щоб посадити там дерева… Діти вирушають ще до сходу сонця. Вони йдуть піш-
ки, їдуть верхи або на підводах, а перед ними йде оркестр» (Manoah, 1971, p. 478).

3. Ююби до прибуття єврейських поселенців були тісно пов’язані з арабами: землі, які 
тепер займає Генносар, колись належали ЄАКП, їх винаймали та обробляли орендарі-араби. 
Араби орали землю, яка була між ююбами. Вони мирно співіснували з деревами та мали 
з цього користь. Коріння та зрізані гілки слугували їм дровами, їхні крони давали затінок 
улітку, плоди вживали в їжу, а листя й гілки застосовували в медичних цілях. Джаміль М., 
якого ми ще згадаємо і який у цій історії є «іншим», так розповідає про своє ставлення до 
ююб: «Інколи мій батько каже мені: “Там, де зараз виноградники [кібуцу], росли ююби, 
справжні ююбові джунглі. А потім прийшли вони [євреї] та викорчували їх. Вони викор-
човували по чотири–п’ять ююб за день. Підіть-но туди, де живуть араби, – і ви побачите 
там ююби. Чому? Бо вони дають затінок усе літо. Ми не знищуємо ююбу, якщо вона нам не 
заважає. Ми залишаємо її на своєму місці. Ми не рубаємо її. Якщо вона заважає роботі чи 
будівництву – ми викорчовуємо її, але тільки, якщо немає іншого шляху. Ююби дуже сильні, 
і легко відновлюються зі свого коріння”.»

Для арабів узагалі притаманно пристосовуватися до природних умов, в яких вони жи-
вуть. З ююбами вони утворюють певний симбіоз 14. Нових поселенців, євреїв, описують як 
таких, хто воює з ююбами та перемагає їх за допомогою металевих пристосувань, наполе-
гливості та винахідливості. До легенд додається аспект війни титанів: природи й культури.

Історія про викорчовування ююб, пов’язана з єврейським поселенням, перегукується з 
історією викорінення попередньої спільноти, яка проживала на цій території, тобто йдеться 
про місцевий єврейсько-арабський конфлікт. Проте легенди перших єврейських поселен-
ців, які викорчували ююби, замовчують це. Докладні відомості про цей аспект поселення 
з’являються лише в оповідях другого покоління. Але навіть у легендах першого покоління 
можна простежити лінію якогось міфічного зв’язку між арабами та ююбами. Це є виявом 
одного з найглибших соціальних почуттів – страху перед «іншими». 

Пояснимо це на прикладі двох легенд:
«У ті дні, коли ми жили в Мігдалі, ми збудували високу вежу. На ній було встановлено ве-

ликий ліхтар, який обертався. Він освічував усе поселення та місцевість неподалік. Це було 
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пов’язано з тим, що на нас постійно нападали араби. Вони атакували без попередження! 
Я мав бігти і зайняти свою позицію. Я все біг і біг. Вони викорчували ююбу, і я не знав про це. 
Я стрибнув у неї – прямо в колючки! Світло прожектора падало на мене і освітлювало мою 
схованку. Я хотів пригнутися, щоб у мене не стріляли, але не міг зробити це через шипи. 
Я застряг у ююбі. Я думав, що мені настав кінець. Коли атаку відбили, я покликав на допо-
могу – і мене витягнули» 15.

Іншу історію розповів Моше Абас. У ній ідеться про період Війни за незалежність.
«Під час війни вони [араби] заважали нам, а ми – їм… Це означало, що жодна ніч не 

минала без стрілянини. Щоночі стріляли, іноді просто в повітря, чи щось на кшталт того. 
Одного разу вони вирішили напасти на поселення й налякати їх [арабів]. Була одна компа-
нія, яка мала зв’язки з Мігдалем. Хлопці з Мігдаля та з Генносара. Я думаю, що їхнім ватаж-
ком був Ісраель Леві, батько Ноа – він був моїм дядьком, його вбили. І вони на них напали. 
Араби робили так: вони саджали ююби біля кошар, але не довкола них, а біля виходу – щоб 
вівці не могли втекти. Вони ввійшли в поселення і почали стріляти – почалася перестрілка. 
Я точно не знаю, що тоді трапилося. Авігдора з Мігдаля, двадцятирічного хлопця, було по-
ранено, і його намагалися евакуювати. Він мав серйозне поранення. Але він так заплутався 
в ююбі своїм одягом та поясом, що його не могли звільнити, – і залишили там. Вони [араби] 
його катували. І він помер. Сьогодні, коли я думаю про це, мені здається, що ююба захистила 
арабів. Дерево схопило і не відпускало того хлопця. Воно захищало арабів» 16.

У цих історіях звучить відлуння єврейських та арабських фольклорних мотивів про лю-
дей, яких було поранено після того, як вони заховались у дереві. Обидві історії детально 
описують дії ворогуючих сторін. У першій нападали на євреїв, у другій атакували вони самі. 
Але в центрі подій була ююба. У першій історії все відбувається на території оповідача – 
про це свідчить викорчувана ююба. У другій ююба постає як невід’ємна частина життєвого 
простору арабів, вона має свою визначену та загальновідому роль. В обох історіях описано 
збройні сутички між арабами та євреями, в ході яких євреї отримують поранення. Араби та 
ююби немовби діють разом проти євреїв, становлять у цьому протистоянні одне ціле. Вони 
постають страшною силою, і хоча герой першої історії рятується, у другій єврейський хло-
пець потрапляє в пастку і його закатовують 17.

Як уже зазначалося, історії про ююбу також поширені серед представників другого поко-
ління поселенців Генносару, але в дещо іншому плані. Почуті від батьків легенди про викорчо-
вування ююби вони розповідають на свій лад, супроводжуючи їх історіями про своє дитинство, 
проведене в тіні цих дерев. Для другого покоління, народженого в Генносарі, ююба більше не 
символізує жахливу реальність, яка заважає створенню поселення. Усі ті ююби були викорчу-
вані їхніми батьками, а ті, що залишилися, ростуть за межами кібуцу. Тобто вибратися до ююб 
і погратися в їхньому затінку було приємною пригодою. Розповідаючи ці історії, оповідачі по-
думки повертаються до свого дитинства та молодості: «Коли ми були дітьми, на північ від їдаль-
ні були зарості ююб, там, де тепер загін для коней. Там був тин, і коні там паслися й гуляли. 
Ююби все ще росли в місцях, які не залучалися до господарювання. Певною мірою, це були, так би 
мовити, “мертві зони”. Ми будували халабуди. Що це означає? Кожна ююба має свою форму. Ми 
трохи під нею прибирали. Потім стелили килим, мати або щось інше і voilà! Ти маєш власний 
“будинок”. Ми жили в ююбах. Це були т. зв. “потаємні ююби”. Що таке «потаємна ююба»? Діти 
восьми-десяти років розбивалися на групи і “воювали”. У кожної групи була своя ююба, і в кожної 
з них були якісь таємниці. Вони казали: “Не видавай секрету. Це наша потаємна ююба”» 18.

«Коли я народився, і минуло кілька років відтоді, як нам дозволили гуляти без нагляду, в Генно-
сарі вже не було ююб. Щоб знайти ююби, нам доводилося йти за межі кібуцу. Це був щотижневий 
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суботній похід, і, звісно ж, нам це подобалося. У ті роки майже не було фруктів, а це були наші 
власні фруктові дерева. Ми йшли до ююб, рвали та їли їхні плоди. Ми любили їх. Коли плід падає 
на землю, і в нього є час, щоб висохнути, він стає солодким-пресолодким. Я пам’ятаю, що в нас не 
було пакетів, або чогось подібного, щоб збирати плоди, тож ми набирали їх у кишені або знімали 
сорочки і робили з них вузли, в які складали фрукти – щоб їх вистачило до наступної суботи.

Найвідомішою та найбільшою була ююба, яка росла серед бананів, під нею було поховано 
шейха. Роками ніхто не займав її – мабуть, через могилу. Ми йшли туди, і це був цілий всесвіт 
для нас. По-перше, нам здавалося, що ми дуже далеко від поселення – тоді ще не було заасфаль-
тованої дороги, і по ній рідко їздили машини, не те що тепер, коли ця дорога – основна артерія, 
у той час вона була досить ізольованою. Навкруги були переважно пшеничні поля. Ти міг лежати 
в полі, будувати халабуди та уявляти, що ти в Америці, чи в якихось далеких і чарівних світах. 
Годинами ми гралися в тому місці, і, звичайно, їли смачні солодкі плоди. Тоді нам здавалося, що 
це екзотично й особливо. Ми справді так вважали» 19.

Як зазначалося, існує дуже багато таких оповідей, сповнених ностальгії дорослих опові-
дачів за роками свого дитинства та юності. Ці історії показують, що друге покоління, наро-
джене вже в кібуці, сприймало навколишню природу невіддільно від ююб. Для них ююби – 
частина самоідентифікації у природних умовах, вони символізують їхню вкоріненість на 
землі Ізраїлю. Може, саме тому вони чутливіші до зв’язку з місцевістю та її колишніми меш-
канцями, в їхніх історіях більше почуттів. Водночас вони намагаються передати все, що за-
мовчувалося в переказах їхніх предків. Це ми покажемо на прикладі ставлення до плодів 
ююби (фініків) в їхніх історіях та в історіях їхніх батьків. 

Поїдання плодів ююби посідає чільне місце в розповідях євреїв другого покоління, вони 
часто описують їхній приємний смак, про що поселенці першого покоління майже не зга-
дують. У їхніх історіях взагалі немає свідчень про те, що ююба – плодове дерево, і фрукти 
(фініки), які на ньому родять, дуже солодкі та поживні, і їх можна зберігати про запас. Це 
можна пояснити, по-перше, – почуттям вини за викорчовування фруктових дерев усупереч 
єврейській традиції; а по-друге – наявністю чіткого асоціативного зв’язку між арабами та 
ююбами. Тут доречна аналогія із ситуацією з оповіді Тамар Катріель. Вона наводить заува-
ження члена кібуцу Їфат, котрий, вказавши на оливу, що росла в кібуці біля музею, з гірко-
тою промовив: «Я ніколи не їстиму ці оливки. Це для мене табу. Вони посадили це дерево. 
Як же я можу їх їсти?» (Каtrіel, 1993, p. 138).

Як уже зазначалося, легенди другого покоління описують процес поселення, підкреслюючи 
приховані в історіях попереднього покоління моменти. В історіях другого покоління ця проблема, 
з усіма її етичними та ідеологічними напівтонами, набирає містичних рис і відбиває стурбова-
ність, почуття провини та необхідність виправдання заснування поселення. Єврейсько-арабська 
боротьба за землю постає як споконвічний конфлікт між культурою, яка прагне підпорядкувати 
собі природу, та природою, що повстає та карає тих, хто осмілився посягнути на неї.

У деяких оповідях це дуже чітко змальовано:
«Моя мати завжди нам розповідала, що коли вони жили у Мігдалі та дивилися з пагор-

ба вниз на долину, то бачили, що вона всіяна ююбами. Там не було нічого, крім ююб та їхніх 
шипів. І саме тому, прийшовши сюди, перше, що вони мали зробити – це позбавитися ююб, 
знищити їх. Для нас, дітей, ююба завжди була прикладом дерева із сильним корінням. Справді, 
якщо ви знаєте, що таке ююба, ви повинні знати і те, що її коріння вростає глибоко в землю і 
там розгалужується. І його не так просто знищити. Звісно, мій батько [Ісраель Леві] відіграв 
головну роль у викорчовуванні ююб. Просто не було іншого виходу: поселенцям потрібна була 
рівна земля, щоб орати та забудовувати територію. Це було неможливо на пагорбі – там 
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було арабське поселення Роєр Абу-Шуша, тому їм довелося оселитися в долині.
Для них [покоління засновників] ююби стали символом того, що вони можуть перемог-

ти будь-які труднощі. Пізніше це стало своєрідним генносарським міфом. Я зрозумів це так, 
почувши від своїх товаришів: вирвати ююбу з коренем ніби означало заявити: «Я тут!». Уся 
історія Генносару пов’язана із суперечками з приводу земель. Звісно, вони брали до уваги [ара-
бів]. Але в ті дні вони думали, що намагаються вкоренити сіонізм. На мою думку, якби араби 
були менш агресивними до Генносару, вони досягли б згоди у багатьох питаннях, а це було б 
доб ре і для самих арабів. Вони були дуже відкритими, розумієте, судячи з оповідей, у Ігаля 
Аллона та в Овадії Шаєка, наприклад, були з ними товариські стосунки. І якби вони не були 
такими агресивними, не було б стількох воєн. Але це був такий період для всієї країни» 20.

На початку оповіді мовні конструкції характеризують мовця як типового представника 
оповідачів другого покоління, який розцінює діяльність своїх батьків як акт перероджен-
ня. Початок перекликається з видінням Єзекіїля, пов’язаним з переродженням: «Була наді 
мною Господня рука, і Дух Господній випровадив мене, і спинив мене серед долини, а вона – 
повна кісток!» (Єз., 37: 1). Але переродження з погляду світського сіонізму – це не Боже-
ственний акт, як це трактується з погляду релігії, це робота простих людей, які борються з 
труднощами, щоб сказати: «Я тут!»

Однак нерідко можна почути, що, мовляв, не було іншого вибору в історіях, що виправ-
довують перших поселенців. Або: «Якби араби були менш агресивними до Генносару, то 
вони досягли б згоди в багатьох питаннях, а це було б добре і для самих арабів», чи «Це був 
такий період для всієї країни». Уся тема освоєння землі в додержавний період є дуже драж-
ливою. З плином часу емоції стали більш суперечливими – гордість за вчинки першопроход-
ців, які заявили «Я тут!» тепер супроводжується почуттям провини.

Змія та могильна ююба
«На земельній ділянці неподалік від арабського поселення залишилися рости поряд дві чи 

три великі ююби. Тоді я ніколи не замислювався, чому; але це справді було так – вони все ще 
там стояли. Одного дня вони (кібуцники) копали довгий рів, щоб прокласти якусь трубу, і 
рів мав проходити через ююби. Мені було п’ятнадцять, і я вже був археологом-аматором. 
Мені було цікаво там, де копали. Під час перерви на відпочинок я пішов уздовж рову, щоб усе 
роздивитися, як слід. Коли я дійшов до ююб, я зрозумів, що вони стояли на могилах, – ось 
чому їх не зрубали. На поверхні ми побачили каміння. А на метровій глибині ми знайшли 
арабську могилу з кістками. Я дослідив її. Я зрозумів, що це не така давня могила. Я побачив 
череп. Очистивши його, я побачив, що око закриває заплата, а тканина, з якої її було зробле-
но, вже почала розкладатися. Я побачив монету, яку я ідентифікував як турецьку. Я пішов 
далі і наткнувся ще на каміння та ще на одну могилу. Тоді вперше в житті я подумав, що 
слід бути обережнішим, і дивитися куди сунеш свої руки. Я заглянув у могилу, і там була 
змія! (не гадюка, а ящіркова змія 21. Я дивився на неї, а вона на мене, потім вона повільно по-
чала відповзати і сховалась у якомусь глибшому місці». 

Голубина ююба
«У бананових заростях росла велика ююба. Ми називали її голубиною. Вона, скажу я вам, 

була приблизно такої висоти, як відстань від того стільця до цього місця [показує відстань 
близько двадцяти метрів]. Вона займала велику площу. Вона була дуже розгалужена. Захо-
дячи під неї, ви ніби заходили під дах з ююбового листя, вона була схожою на гігантський бу-
динок, підлога якого була всипана кісточками від плодів та плодами. Щосуботи ми йшли до 
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неї, щоб назбирати плодів. Ми навіть шили спеціальні торбинки, щоб збирати в них фініки. 
І я знав особливий присмак плодів кожної з ююб, які росли в долині. Ви знаєте, що 99 % фініків 
червиві? Я пам’ятаю, що були «витончені» хлопці та дівчата, які розламували плід, перш ніж 
почати його їсти. Я їв їх цілими. Коли ми виросли, ми, здається, були в дванадцятому класі, 
нам захотілося заробити грошей. І хоча це і було заборонено, ми вирішили рубати дерева та 
продавати їх. Ми пішли до голубиної ююби і влаштували там справжній гармидер. Але один 
з моїх знайомих розповів мені, що ця ююба вціліла не просто так. Довкола неї були могили 
арабських шейхів. Там було колективне захоронення, закрите грудою каміння, і тому араби 
не чіпали її. На мою думку, ця ююба була священною. Той же товариш розповів мені, що ююби 
символізують арабів. Ти їх викорчовуєш, а вони виростають знову. Він вірив у те, що араби 
колись повернуться на землі, на яких ростуть ююби. Мене не було в Генносарі чотирнадцять 
років. Коли 1975 р. я повернувся, ююба зникла. Я почав цікавитися, чому її знищили, і вияви-
лося, що це зробили для того, щоб араби не могли заявити про свої права на ці землі. Голубина 
ююба – це символ мого дитинства, який викликає ностальгію. Це був мій зв’язок з тими зем-
лями. Для мене ююби – це особливий аромат, уколи шипів, неповторний смак» 22.

У кожній з цих двох історій оповідач висловлює побоювання, що араби можуть повер-
нутися на ті місця, де росли ююби та назвати їх своїми. У першій історії це передано натяка-
ми, а в другій говориться прямо.

Страх у цих оповідях втілюється в щось надприродне. В історії про змію – це мотив, ти-
повий як для єврейської, так і для арабської культур, – ідея про покарання за осквернення 
могил. Насправді, у цих історіях власне покарання не сталося, але той факт, що їх розповів 
оповідач-єврей, який не належить до релігійної громади, означає, що і в його системі мо-
ральних цінностей осквернення могил – це щось неприйнятне. І оскільки це зробили члени 
його общини, він переживав суто особистісний конфлікт.

У розповіді про «Змію та могильну ююбу» знищення дерева спричиняє віднайдення та 
розкриття арабської могили. Змія та всі символи, пов’язані з нею в єврейській культурі, ви-
кликає асоціації з первородним гріхом. А оповідач не загинув, можливо, тільки тому, що 
вперше в житті вирішив подивитися, куди він суне свої руки. Інакше кажучи, тут наявні 
страх перед небезпекою, яка причаїлася поміж коренів ююби, там, де знаходяться арабські 
кістки, що їх ніби охороняє змія. Ми неначе повертаємося до того, що чули в легендах пер-
шого покоління про викорчовування ююб. І попри те, що в історіях покоління засновників 
люди перемогли ююби, в історіях другого покоління йдеться про те, що небезпека прича-
їлася в надрах землі. Після того, як змія відповзає, не витримавши погляду людини, вона 
все-одно залишається десь глибше, це символізує одночасно почуття провини й страху.

Також варто відзначити діалогічний стиль оповіді, який показує прихований конфлікт 
між другим та першим поколіннями з приводу знищення голубиної ююби в кінці другої іс-
торії. Оповідач питає, для чого викорчували дерево, і дізнається, що це було зроблено, щоб 
араби не могли заявити про права на ці землі. Явного конфлікту немає, але у фінальній час-
тині оповіді мовець тужить за ююбою, і, певною мірою, критикує її знищення.

Ці історії неминуче ставлять перед нами питання, яким чином змальовують ці ситуації 
представники іншого табору, а саме, палестинського суспільства. Палестинці полишили ці 
землі під час війни 1948 р. й переїхали до Сирії та Лівану, тому в нас немає можливості по-
чути ці історії від них. Але ми змогли записати таку історію зі слів одного з членів родини, 
який повернувся на місце подій 23. Оповідач, Джаміль М., якого ми вже згадували, працював 
у Генносарі багато років. Про себе та свою сім’ю він каже: «Ми жили в арабському поселенні 
Мадждал, мій дідусь належав до п’ятого покоління, яке проживало тут з турецьких часів. 
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Перші з них [генносарці], Овадія Шаєк та його оточення спочатку жили в Мігдалі, і тільки 
потім переїхали до Генносару. Деякі з тих земель належали ЄАКП, інші – арабам. Мій бать-
ко, починаючи з 1934 р., працював у Генносарі з кількома із засновників, такими, як Овадія 
Шаєк та Їгаль Аллон та іншими. Він був з ними до кінця!» 

Ось як розповідає Джаміль М. про могильну ююбу:
«У бананових заростях були могили шейхів, це місце називали кладовищем. Кожній з 

ююб було не менше, ніж сто років. У них були величезні гілки, які покривали ділянку близько 
п’яти дунамів. Це були останні з викорчуваних ююб, це сталося не так давно – у 1970 р. Рада 
кібуцу наказала знищити їх. Сьогодні, якщо ви підете до того місця, де колись були могили, 
то бананів там уже немає. І скільки б ви не поливали землю – на ній не виросте трава. Стеб-
ла зовсім крихітні. Я знаю, я працюю там. Там майже нічого не росте. Ці могили стародав-
ні, мабуть ще з часів Мухаммеда. Це лихе місце».

Це священна легенда про покарання за осквернення священних поховань. Джаміль 
наводить повчальний приклад покарання за гріх: земля перестає бути родючою тому, що 
викорчували дерева. Очевидним у його розповіді є протистояння двох культур. Розповіда-
ючи про знищення ююб він каже: «Я не думаю, що землі, насаджені ююбами, повернуть 
[арабам]. Це справа давно минулих літ. Ми будемо з євреями до кінця. Мій батько каже: 
“Я сподіваюся, що ти помреш, поки євреї ще будуть на цих землях”. Але він додає: “Араби 
говорять, що їм все одно, чий уряд при владі: арабський, єврейський чи турецький. Поки 
він не зачіпає землю та жінок, посадовці можуть робити все, що їм заманеться. Їх можна 
контролювати. Земля – це моя кров. Це в мене від дідуся. Але землю не можна звільнити”».

З одного боку, Джаміль визнає перевагу населення кібуцу, де він виріс. Він та його сім’я 
сприймають дійсність з мовчазною згодою, у цьому є певний момент покірності долі. З дру-
гого боку, Джаміль ясно та безкомпромісно висловлює свою думку з приводу єдності арабів 
та їхніх земель: «Ця земля – моя кров». Ця твердість значною мірою пояснює емоційність, 
що проявляється у фольклорі кібуцу. Тобто історії членів кібуцу про могильну та голубину 
ююби з’явилися внаслідок суб’єктивного переосмислення й сприйняття оповідей представ-
ників «іншої» зацікавленої сторони. 

Повертаючись до історій кібуцу і до ююб, можна впевнено стверджувати, що вони сим-
волізують відсутність того, чого вже давно немає. Нині в кібуці Генносар ююб немає взагалі. 
Але на противагу цьому факту існує багато цікавих історій про спроби другого покоління 
відродити насадження ююби. 

«Коли я працювала викладачем у дошкільнят, ми з моєю сестрою Ніцою намагалися при-
нести та посадити ююбу на подвір’ї дитячого садка. На той час я вже посадила там сім рос-
лин, які асоціюютьcя з ізраїльськими землями, і вирішила, що ююба також має бути серед 
них. Але як ми не намагалися, вона не росла. Ніца винайняла трактор і ми почали копати. Що 
цікаво – це було дерево з такою кореневою системою, що воно просто мусило вирости. Сьогод-
ні ніде в Генносарі немає жодної ююби. Одна росте поблизу приміщення архіву. Декілька – на 
прилеглій території. Але в самому кібуці – ні, жодного дерева. Ця місія зі збереження виду мені 
не вдалася або, якщо бути точнішою, то не вдалася нам обом. Це символізувало минуле і при-
йдешнє. Це дерево, яке об’єднує те, що було і те, що буде, та об’єднує засновників і наступні 
покоління. Дерева залишаються для нащадків. Я навіть уявляла, як мої діти рватимуть та 
їстимуть їхні плоди. Але не вийшло. Ми намагалися кілька разів, але не вийшло» 24.

Намагання оповідачки та її сестри посадити ююбу в Генносарі можна інтерпретувати по-
різному. Та сама оповідачка, яка розповіла про викорчовування ююб, наполягаючи на тому, що 
для засновників кібуцу ця діяльність втілювала твердження «Я – тут!», тепер намагається зро-
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бити щось протилежне – посадити ююбу на подвір’ї дитячого садка. Дуже важливо розглядати 
це в контексті 25: вона вважає, що ююба має бути одним із семи видів дерев та рослин, які сим-
волізують Землю Ізраїлю: «до Краю пшениці, й ячменю, і винограду, і фіги, і гранату, до Краю 
оливкового дерева та меду» (5 М. 8: 8). З цього погляду, її дії – як антитеза до дій засновників, 
тому що ця жінка визнає органічне місце ююби в природі країни та навіть приписує їй певну 
святість, поєднуючи її із сімома видами рослин, згаданих у П’ятій книзі Мойсеєвій «Повторення 
Закону». Але у вчинку оповідачки є й інше підґрунтя: вона прагне відновити насадження ююб 
на території кібуцу, щоб посилити зв’язок батьків-засновників і дітей. Вона як педагог розуміє 
важливість того, що Брюнер та Горфейн називають емпіричним діалогом між особистістю та 
суспільством (Bruner, Gorfain, 1984, p. 72, 73). Відсутність ююби як символу послаблює сим-
волізм. Діти більше не мають змоги побачити, торкнутися чи відчути смак ююбових плодів. 
Звісно, що без матеріального підґрунтя для емпіричного діалогу всі діяння предків-засновників 
забудуться молодшим поколінням. 

Проте навіть одне бажання відновити ююби свідчить не лише про визнання природ-
них умов країни, а й про відчуття захищеності: жодної небезпеки немає більше в їхній тіні. 
Страх того, що повернуться араби й вимагатимуть назад землі, на яких ростуть ююби, від-
ходить у небуття. І якщо в Генносарі виросте хоча б одна з ююб, посаджених членами кібу-
цу, це розв’яже проблему сприйняття молодшим поколінням ююби як символу. Це дасть їм 
можливість відчути єдність з ююбами, а не вважати їх чимось чужорідним. На завершення 
історії одна з оповідачок з другого покоління провокаційно заявляє 26: «Ююби наші. Я не 
знаю, хто за них боровся і хто їх саджав. Але вони – частина нас. Я можу посперечатися з 
будь-яким арабом на предмет того, що вони такі ж наші, як і їхні. Я асоціюю своє походжен-
ня й дитинство саме з ююбами. Вони багато значать для другого покоління, яке виросло 
на території кібуцу» 27. З другого боку, те, що жодна з ююб не росте, хоч це для рослини є 
природним, можна зрозуміти як покарання. Це чітко відбиває почуття провини за діяння 
батьків і також прийняття ююби як ключового символу у фольклорі кібуцу Генносар.

Шеррі Ортнер у своїй дискусії про символіку показує, що деякі символи нібито 
об’єднують усе, що представлено певною системою. Це священні символи, які перепліта-
ються так, що стають комплексною системою ідей, які об’єднують певну групу населення 
(Ortner, 1973) 28. Оповідь, створена з історій про ююби, які побутують у кібуці Генносар, вка-
зує на складність символу ююби: завоювання земель і поселення, героїзм і самопожертва, 
викорчовування та нові насадження, природа й культура, євреї та араби, дитинство й при-
годи, гордість, осторога, провина та ін. Ююба стає ключовим символом і засобом комуніка-
ції між двома різними світами, символом, який за своєю природою містить у собі величезну 
кількість протиріч. І саме через це генносарські легенди про ююбу є ідеальним прикладом 
важливості місцевих легенд у справі культурного самовизначення.

Примітки
1 Ця стаття ґрунтується на нашій книзі «Israeli Folk Narratives: Settlement, Immigration, Ethnicity 

(Detroit, 2005). Більш ранню версію опубліковано в «Journal of American Folklore» (1999. – N 112 
(446). – Р. 479–496). Я б хотіла подякувати своїм учням, які зробили внесок у цю роботу: Рахель Даззі, 
вчительці та виховательці з кібуцу Генносар, завдяки якій я вперше дізналася про легенди про ююби, та 
Ноу Шамір-Ронен, яка допомогла мені з організацією зустрічей з оповідачами та пошуками матеріалів 
у кібуцному архіві. Про обговорення оповідей сакрального характеру та різних підходів до них див.: 
(Dundes, 1984).

2 Розказано Ц. Єгудіт.
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3 Ісп. – Azufaifo, фр. – Jujubier, іт. – Giugalo, гр. – Tjtjifia. У християнській традиції відоме як «тер-
новий вінок Христа».

4 Більшість кібуців документували свою історію практично з часів заснування. Майже кожен кібуц 
має власний архів. Архіви кібуцу Генносар зробили значний внесок у наше дослідження.

5 Розказано Ц. Єґудіт.
6 ЄАКП (PICA – англійською мовою) – організація, створена для поселення євреїв на Землі Ізраїлю, 

заснована 1924 року. У 1900 році барон Едмонд де Ротшільд передав управління сільськогосподарськи-
ми колоніями, заснованими в Палестині, Єврейській асоціації з питань колонізації – ЄАК (JAC), яка 
була створена 1891 році з ініціативи барона Моріса де Гірша. А після встановлення британського ман-
дату над Палестиною, Ротшільд знову прийняв відповідальність за колонії та створив ЄАКП (PICA) як 
філію ЄАК, президентом якої став його син Джеймс. ЄАК / ЄАКП надавали поселенцям позички на 
вигідних умовах. У 1936–1939 роках ЄАКП брала активну участь у створенні нових поселень, у тому 
числі й кібуців. У 1957 році ЄАКП припинила свої трансакції з поселенцями, передала своє майно 
уряду Ізраїлю, а свої землі – Національному ізраїльському фонду. За ці роки ЄАК / ЄАКП та сім’я Рот-
шільдів інвестували в поселення Ізраїлю близько 5,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

7 Історія Авшалома Цорефа (Tsoref, 1964, p. 51–61).
8 «Ісраель» – Ісраель Леві, один із засновників кібуцу та одна з його найвідоміших та найшановані-

ших осіб. Його було вбито під час одного з боїв Війни за незалежність.
9 Це стосується групи членів кібуцу, яких заарештували після сутички з арабами із сусіднього сели-

ща, в якій одного селянина було вбито.
10 Бар-Гал та Шаммай вказують на подібні явища в інших місцях, де відбувався процес сучасної коло-

нізації та формування поселень, що супроводжувався контактуванням людей і нового довкілля, напри-
клад, у США та Новій Зеландії (Lawson, Stockton, 1981, p. 527–535; Watson, 1971, p. 65–77).

11 Шауль Кац докладно висвітлює позитивний образ Землі Ізраїлю в очах перших поселенців, які вва-
жали її недоліки як тимчасові у специфічному контексті сільськогосподарського поселення Петах Тікви. 
На його думку про те, що тогочасна концепція ґрунтувалася на тому, що технологічні знання, отримані в 
Європі, важливіші для розвитку галузі сільського господарства у Палестині (Katz, 1982, p. 49–72).

12 Різні інтерпретації вказують на те, що людське життя асоціюється з деревом і залежить від нього.
13 Ставлення до дерев у традиціях іудаїзму розкрито в окремих працях (Patai, 1942; Ayali 1995).
14 Ююба згадується в палестинській фольклорній прозі (Muhawi, Kanaana, 1988, p. 122–125).
15 Розказано Л. Шульке.
16 Розказано Йобі Л., переказ зі слів Моше А. 
17 Першу історію було записано безпосередньо зі слів Шульке, одного із засновників кібуцу. Дру-

гу – зі слів представника другого покоління, оскільки він її чув від одного із засновників. В обох опо-
відях посилаються на перше покоління. Але в кінці другої історії оповідач, як представник другого 
покоління, висловлює власний погляд: «Коли я думаю про це…» – і проводить прямі та опосередковані 
паралелі між арабами та ююбами.

18 Розказано Л. Бенні.
19 Розказано К. Ноа.
20 Розказано К. Ноа.
21 Є два види ящіркової змії – Malpolon Moilensis та Malpolon Monspessulanus. Деякі з них отруйні, 

а деякі – ні. 
22 Дві історії Л. Йобі.
23 Записано моєю ученицею Рахель Даззі.
24 Розказано К. Ноа.
25 Слід пам’ятати про важливість контексту в дослідженні фольклору (Ben-Amos, 1971, p. 3–15; 
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1993, p. 209–226).
26 Розказано К. С. Іріс.
27 Слід бути обережними в обговоренні питання ідентифікації другого покоління з корінними жите-

лями. Справді, їх самоідентифікація з природою країни та ююбою викликає розуміння того, що корінне 
населення також пов’язувало себе із цими самими природними умовами та символами. Проте вони роз-
глядають цю природу як частину власного життя. Після того, як нами була прочитана на цю тему лекція 
у Стенфордському університеті, професор Джоуль Байнін написав про оповіді кібуцу своєму братові, 
який також займається дослідженням культури Генносару. Він надіслав нам листа електронною по-
штою: «Ватікім (першопоселенці) кібуцу Шомрат робили те саме з оливковими садами, щоб посадити 
апельсинові дерева. Нелогічний вчинок з будь-якої точки зору. І мені приємно бути одним із тих, хто 
відновлює насадження олив у тій самій місцевості, де вони росли».

28 «Об’єднуючі символи – це символи, які емоційно сильним та порівняно не диференційним спо-
собом виражають [та] представляють для учасників те, що для них означає система» (Ortner, 1973, 
p. 1339–1340).
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АЛІЗА ШЕНГАР

ПОГОВІР	ЯК	ЗАСІБ	СУСПІЛЬНОГО	КОНТРОЛЮ		
В	ІЗРАЇЛЬСЬКИХ	КІБУЦАХ**	

ПАМ’ЯТІ ДЖОЗЕФА ШЕФЕРА

Kibbutz is a voluntary form of communal settlement prominent in Eretz Israel from the pre-state, British Mandatory 
period through the 1960s and 1970s. Due to limited means of communication with the outside world, and the voluntary 
nature of life on the kibbutz, forms of legends and rumors about settlement members and behavioral patterns served 
normative and communicative purposes. This article analyzes three such legendary rumors, and points to their functions 
in terms of communicating information, evaluating behavioral possibilities and reinforcing desired activities. The article 
considers evolving functions of the legendary rumors, in light of the changing nature of kibbutz life in the 1980s.

I
Кібуц – ідеологічна громада, побудована на добровільних засадах, – є також організаці-

єю, що формально надає послуги та виробляє продукцію, і суспільством, яке складається з 
великої кількості малих груп. На початку свого існування кібуци мали не більше кількох де-
сятків членів і зазвичай були розташовані далеко від інших поселень. У поодиноких випад-
ках, коли вони мали телефонний зв’язок із навколишнім світом, єдиний апарат містився пе-
реважно в кабінеті секретаря. Листи зазвичай привозив скарбник або інший представник із 
міста, який також приносив інформацію про різні події, що відбувалися в країні. Нечисленні 
щоденні газети звичайно запізнювалися, і члени кібуцу читали їх у читальні або в їдальні. 

* Уперше надрукована англійською мовою в журналі «Fabula» (1989. – N 30 (1/2). – Р. 63–82). Цю 
статтю було написано під час нашого перебування у ФРН за грантом Фонду Олександра фон Гумболь-
дта. Автор висловлює щиру подяку професорові Р. В. Бредніху за його великодушність та допомогу. 

רהנש הזילע
ילארשיה ץוביקב תויתדגא תועומש לש תיתרבחה ןתטילש

 תרושקת יעצמא בקע .לארשי תנידמ תונש דע יטירבה טדנמה ימימ ,לארשי ץראב תיתובדנתה תובשייתה תרוצכ וחתפתה םיצוביק
 ושמיש םתוגהנתה תורוצ לעו ץוביקה ירבח לע תועומשו תודגא ,ץוביקה לש יתובדנתהה םייחה חרוא ללגב םגו ,ינוציחה םלועה םע םילבגומ
 תורוצ תכרעה ,עדימ תריסמל עגונב ןהלש תויצקנופה לע עיבצמ אוה ;תויתדגא תועומש שולש חתנמ הזה רמאמה .תויתרושקתו תויכרע תוילכת
 תועומשה לש תונתשמה תויצקנופה לע ןד רמאמה ,20 -ה האמה ףוס תארקל ץוביקה ייחב םיוניש רואב .תובוט תויוליעפ קוזיחו תוגהנתה

.תויתדגאה
דנוב ,לארשי ,תויתדגא תועומש ,ץוביק :חתפמ תולימ
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Приїзд лектора, митця, громадського чи політичного діяча завжди був важливою подією, 
незважаючи на те, що члени кібуцу найчастіше могли легко підтримувати незалежні по-
літичні дискусії та формувати власне культурне життя. Дошка об’яв та місцевий бюлетень 
слугували важливим і безпосереднім джерелом інформації. Місцем для зустрічей в кібуцах 
були спільні душові та спеціальні приміщення, такі, як житниця, дворик перед їдальнею, 
центральний лужок, кухня, а пізніше – єдиний у кібуці радіоприймач біля їдальні. Таким 
чином, велика фізична скупченість на досить обмеженому просторі сприяла формуванню 
тиску громадської думки на будь-які відхилення від прийнятних норм поведінки.

Міжособистісне спілкування в маленьких кібуцах було дуже інтенсивним – не лише з 
погляду функціонального імперативу, але й як засіб, без якого неможливо було б створити 
общинний спосіб життя. Піонери ідеї кібуців були згуртовані спільною метою заснування 
нового поселення, яке стало б їхнім внеском до розбудови національного ідеалу Ізраїлю як 
країни, населеної євреями, а також соціального ідеалу рівності та суспільності. До того ж, 
слід додати, що засновники кібуців зазвичай були також членами одного й того ж моло-
діжного руху, іммігрували з однієї країни та належали до однієї вікової категорії (приблиз-
но 20 років), а в цьому віці людина природно тяжіє до «общинного» життя. Вони хотіли 
побачити втілення всіх своїх соціальних мрій та сподівань у житті громади, яку вони самі 
створили. Отже, легко зрозуміти велику інтенсивність міжособистісних контактів серед зас-
новників кібуців.

На тому ранньому етапі вважалося, що всі члени громади здатні зрозуміти всі пробле-
ми, важливі як для всієї групи, так і для кожного індивіда. Такі питання обговорювалися 
на загальному зібранні та під час неформальних зустрічей, а також на регулярних обме-
жених форумах. Принципи взаємної відповідальності й допомоги фактично легітимізували 
майже тотальну соціальну комунікацію та сприяли формуванню вимоги максимального за-
лучення кожного члена громади. Це широко сприймалося як право втручатися в будь-яку 
справу як суспільного, так і приватного характеру. Отже, не дивно, що засновники кібуців 
насторожилися, коли в групі почали формуватися пари й сім’ї, адже вони побоювалися, що 
родини самоізолюються, послабиться зв’язок з іншими членами групи. Загальновідомо, що 
в революційних суспільствах, які підпорядковані служінню певній ідеї, родинні зв’язки по-
слаблюються, а сім’ї сприймаються як елемент, що «конкурує» з колективною системою. 
Коли ж революційне завзяття згасає, то на перший план виступають родина та взагалі про-
цеси усталення життя. Щоденна рутина пересилює постійне ревне служіння головній ідео-
логічній меті, торуючи таким чином шлях для зміцнення родинних тенденцій (Rosner, Palgi, 
1976).

Тепер ситуація радикально змінилася через те, що населення численних старіших кі-
буців значно зросло. Якщо навіть не брати до уваги зміну пріоритетів кібуцного руху, яка 
відбулася за останні десятиріччя, можна впевнено стверджувати, що маленької згуртованої 
одновікової групи спільного походження та ідеології більше не існує. Сучасна громада кі-
буцу складається із представників двох-трьох генерацій, людей різного походження з різ-
ними поглядами та ставленням до багатьох питань. На противагу попередньому ідеалові 
товариськості тепер перше місце посідає родина, а різні соціальні та національні обов’язки 
помітно втратили колишню привабливість.

Складна система інститутів та виборних комітетів витіснила сьогодні прямі соціальні 
контакти та постійний безпосередній діалог. У неминучому процесі інституалізації спіль-
ний пошук рішень за допомогою обговорень і дебатів часто заміщується зверненням до 
письмових статутів. Складність адміністративної, технічної та організаційної систем кібу-
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цу також сприяла певним істотним змінам у самій громаді: звичайний член кібуцу, який 
не отримав спеціальної освіти або не відіграє значної ролі в його управлінні, вже не може 
зрозуміти всіх процесів у кібуці взагалі. Між цілими секторами громади виникли інформа-
ційні розриви, а різноманітні виробничі сфери надають все більшої влади спеціалістам або 
членам громади, обраним на певну посаду. 

Кібуци більше не ізольовані від подій в Ізраїлі та світі. Вони стали часткою «всесвітнього 
села», створеного масовими комунікаціями, та відкрилися для його впливу. Проте, як і ко-
лись, життя в кібуці вільно обговорюється на роботі, під час колективних трапез, а також у 
різних комітетах та гуртках. Здається, що кожен говорить про все, але якщо придивитися, 
стає помітною комунікаційна прірва у сфері міжособистісних контактів між різними віко-
вими групами та соціальними прошарками. Це легко помітити, наприклад, у тому, які місця 
займають люди під час їжі або зборів. Контакти та прямі діалоги, що відбуваються між чле-
нами різних груп у різних випадках (наприклад, у комітетах), – лише виняток, який тільки 
підтверджує правило (Tamir, 1985).

Е. Коен, досліджуючи зміни, що відбулися в соціальній структурі кібуців, вказує на різні 
соціально-історичні етапи їхнього розвитку. Він вирізняє три відмінні фази: 1) «бунд» – в 
якому обов’язок членів щодо групи є переважно моральним і ґрунтується на глибокій вірі 
в «абсолютні цінності», які надають трансцендентального змісту діям та стосункам у ме-
жах групи; 2) «громада» – яка характеризується наявністю морально-етичних зобов’язань; 
члени общини вже прив’язані до підгруп, що визначені в загальній структурі громади; 
3) «федерація» – у якій обов’язки членів є переважно утилітарними; на цьому етапі ролі та 
обов’язки членів визначаються формальними інститутами кібуцу, які так само відповідають 
за надання послуг та розподіл благ (Cohen, 1975).

На ранньому етапі існування кібуців громадська думка цінувалася в них понад усе – 
особ ливо як механізм соціального контролю. М. Е. Спіро, відвідавши один із кібуців на 
початку 1950-х років, стверджує: «Найефективнішою технікою соціального контролю в 
будь-якому «ґемайншафті» є суспільна думка; в кібуці вона навіть важливіша через майже 
абсолютну відсутність приватного життя [...], що тримає людину під постійним соціальним 
наглядом. Усіх бентежить громадська думка. Її не можна уникнути. Кожен у кібуці знає геть 
усе про будь-кого іншого» (Spiro, 1956). Можна вважати, що послаблення інститутів прямої 
демократії в кібуцах, формування вікових та робочих груп і подальша сегментація на під-
групи загрожує самоідентифікації та входженню до спільноти, а мережа комунікативних 
зв’язків слугує засобом збереження солідарності та самоідентифікації за допомогою соці-
ального контролю, через тиск громадської думки кібуцу (Weimann, 1980).

Ґ. Вейманн демонструє потенціал застосування методів мережевого аналізу до роз-
мовних мереж, що існують серед жителів кібуців. Комп’ютерний аналіз соціограми карти 
розмовних зв’язків між членами кібуцу допоміг виділити всередині мережі певні підгрупи 
(або кліки). Для опису цієї мережі використовуються два поняття – «транзитивність» та «ба-
гатоканальність», які великою мірою пояснюють характер структурного поділу мережі на 
підгрупи. Аналіз Вейманна вказує, що інтеграція та комунікаційний потік до всіх частин ме-
режі реалізуються опосередковано через її слабкі ланки, які слугують своєрідними «моста-
ми» між групами, а також через людей, що перебувають на периферії своїх груп, які стають 
«мостовиками» (Networks Analysis in a Kibbutz Community, 1985).

Більше того, звичайно ми розрізняємо два види соціального контролю: процеси, за 
допомогою яких соціальна група забезпечує відповідність поведінки своїх членів норма-
тивним очікуванням, тобто соціальний контроль за допомогою примусових засобів (ін-
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ституціональні заходи), і соціальний контроль через переконання (ритуали, норми вза-
ємовідносин, чутки, поговір та громадська думка). Навіть в анархічних суспільствах, що 
відмовляються від усіх видів формальної організації або формальних вимог до своїх членів, 
існує неформальний груповий тиск, який, за твердженням Р. М. Кантер, серйозно спонукає 
до підкорення груповим настановам (Kanter, 1973).

С. Шур вважає, що іноді важко відділити культуру певної групи (загальну сукупність 
набутих етичних моделей, норм, ставлень, поведінки та думок) від її ж «громадської 
думки», тобто думок представників цієї групи з ряду актуальних питань. Він пропонує 
розв’язувати цю проблему за допомогою концепції «континууму думок», який постулює 
існування продовженого процесу формування думок у будь-якому суспільстві. Таким чи-
ном, думки, що переважають, з різноманітних питань розподіляються в континуумі, по-
люсами якого є базовий соціальний консенсус з одного боку (необхідна умова існуван-
ня суспільства), та особисті думки – з другого. Особисті думки, яких дотримуються люди 
особливого соціального стану або соціально визначної групи, становлять частину всієї 
громадської думки. Якщо така особа або група знайдуть спосіб публічно висловити свої 
думки, то серед великого загалу може бути спровокована дискусія щодо певного питання. 
Думка, сформована шляхом дискусії в широкому загалі, є тією самою громадською дум-
кою, що її вимірюють опитування та враховують політики. Якщо домінуюча думка, яку 
підтримує суспільство, не суперечить конституційним або культурно-етичним нормам, 
вона зрештою стає соціальним консенсусом, частини якого в свою чергу формують базо-
вий соціальний консенсус. Динамічний плинний стан цього континууму і є «громадською 
думкою», яка впливає і зазнає впливу у плані консенсусу в постійному та двосторонньому 
діалектичному процесі (Shur, 1983).

II
Незважаючи на значні зміни, сила громадської думки в кібуцах залишається впливо-

вою, особливо та її частина, що формується в міжособистісній комунікації: чутках, поговорі 
та в оповідях. Й. Шефер зазначає, що існує двостороння залежність між обсягом інформації, 
яка потрапляє до кібуцу через формальні джерела, та інформації, що надходить у суспіль-
ство через неформальні джерела. Коли інститути кібуцу систематично поставляють інфор-
мацію, залишається не так уже й багато простору для матеріалу, який надають окремі осо-
би. Але коли ті ж інститути нехтують поширенням інформації, то створюється вакуум, який 
швидко наповнюється повідомленням окремих осіб.

До того ж офіційна інформація потрапляє до всіх членів кібуцу одночасно через три по-
стійні комунікаційні джерела: зустрічі членів, дошку об’яв та бюлетень кібуцу «Алон». З ін-
шого боку, неформальна інформація передається усно, а її зміст, навіть якщо й був достовір-
ним на початку, трансформується в ході передачі від однієї особи до іншої. Інформаційний 
«голод» існує переважно щодо питань особливої суспільної чутливості (Shepher, 1972).

Більшість оцінювальної інформації в кібуці поширюється більше через неформальні, 
ніж формальні джерела. Елементи, які Шефер виділяє як теми для чуток у кібуці, також при-
датні для поговору та неслави. Шефер стверджує, що теми чуток охоплюють усі аспекти 
життя в кібуці: як той чи інший чоловік працює – добре чи погано, чи він товаришує зі 
своїми співпрацівниками; його стосунки з дружиною, особливо щодо розподілу праці між 
ними, але й щодо інтимніших справ, таких, як позашлюбні уподобання, ставлення до дітей, 
рівень культурного життя, вигляд його оселі, саду, його відносини з батьками; його участь у 
суспільних заходах кібуцу, поведінка та висловлювання під час зборів, позиція щодо голов-
них і другорядних питань, та й навіть стан його здоров’я. Усі ці теми слугують чудовим мате-
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ріалом для пліток. Оскільки неформальна система комунікації іноді «створює» факти, вони 
потім також стають предметом оцінювання.

В особливих умовах суспільства кібуцу великого значення набуває громадська думка 
його членів. Оскільки громадська думка чутлива до найменшої деталі, яку можна інтер-
претувати як факт, більшість членів кібуцу дуже переймається своєю поведінкою на людях. 
Вони намагаються не робити не лише нічого такого, що може сприйматися суспільством 
негативно, але й того, що, хоч і є саме по собі безневинним, може бути неправильно про-
інтерпретованим. Оскільки інститути кібуцу не мають ні юридичної системи, ні будь-якої 
іншої примусової сили, немає жодного сумніву, що чутки, поговір та плітки стають найваж-
ливішим засобом соціального контролю. Адже лише вкрай цинічна людина змогла б вихо-
вати в собі таку нечутливість до думки своїх товаришів, щоб стати невразливою для міжосо-
бистісного спілкування та поговору. Негативним аспектом цієї високорозвиненої системи 
комунікації є труднощі у зміні вироблених та усталених оцінних моделей. Це може іноді 
приводити до «таврування» людини, яке фактично спрацьовує як пророцтво, що справджу-
ється. Формальна комунікація може протидіяти таким виявам, й іноді спростовувати необ-
ґрунтований поговір та навіть розхитувати стереотипи, що його породили (Shepher, 1972, 
p. 197–198).

Отже, поговір та неслава відіграють важливу роль як засоби соціального контролю та 
утримання від порушення норм (Allport, Postman, 1965). Цей внутрішній механізм є дуже 
сильним, іноді навіть сильнішим за формальні механізми. За умови одностайного громад-
ського осуду порушник може зазнати остракізму, наслідки якого будуть значно гіршими, 
ніж будь-яке рішення комітету. Утім, через диверсифіковану природу більшості кібуців (вік, 
стан, етнічне походження, участь у політичному русі, родинні зв’язки, робочі та дружні кон-
такти) такий одностайний громадський осуд напевне не сформується, а порушник зможе 
знайти притулок та буде прийнятий невеликим колом друзів.

Шур визначає п’ять етапів формування громадської думки з тієї чи іншої пробле-
ми (Shur, 1972):

1. Допроблемний етап: проблема не існує у свідомості суспільства.
2. Латентне існування: проблема «висить у повітрі», але ще не була формально чи пуб-

лічно озвучена.
3. Активація: специфічна група, яка є тісно пов’язаною з проблемою, активує її. Це від-

бувається також за допомогою неформальних розмов у суспільних місцях.
4. Пошук рішення: специфічна група формує думку щодо концепції або розв’язання 

проблеми.
5. Дія: частина групи звертається до посадових осіб суспільства та намагається впли-

вати на них через переконання або прямий комунікативний тиск, безпосередньо віч-на-віч 
або за допомогою медіа.

Очевидно, можна стверджувати, що поговір функціонує у трьох окремих комунікатив-
них системах: 1) у когнітивній системі, яка доводить інформацію до членів кібуцу на дода-
ток до «офіційних» комунікативних каналів, таких як бюлетень чи дошка оголошень (The 
Kibbutz Gazette…, 1985); 2) в оцінній комунікативній системі, сутність якої полягає в за-
доволенні групових потреб; окрема особа повинна відповідати суспільним очікуванням, а 
поговір сприяє згуртуванню членів кібуцу стосовно очікувань та оцінок; таким чином, він 
слугує механізмом соціалізації та соціального контролю; 3) у «винагороджувальній» кому-
нікативній системі, яка підтримує особу чи групу осіб похвалою та лестощами або карає її 
через звинувачення, злість та заперечення; за відсутності формальної системи винагород / 
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покарань (зниження та підняття зарплатні, спеціальні засоби заохочення тощо), суспіль-
ство може винагороджувати або карати через неформальне поширення поговору та несла-
ви (Weimann, 1980, p. 230).

Відхилення від соціальних норм є загальним соціальним феноменом, і вищенаведені 
приклади стосуються відхилень від нормативної системи кібуців. Треба розуміти, що кібуц 
не є закритою соціальною системою, а скоріше громадою, що добре інтегрувалася до із-
раїльського суспільства. Таким чином, обговорюючи кібуци, важливо враховувати норми 
ізраїльського суспільства загалом. Але якщо ми говоримо про відхилення, то необхідно на-
голосити, що кібуци відомі в Ізраїлі та світі як соціальні структури з дуже низьким рівнем де-
віації, як вона визначається в сучасному суспільстві (тобто різних злочинів). Слід визнати, 
що завдяки жорсткій природі соціального контролю всередині кібуцу та відносно високому 
рівню самоототожнення більшості членів з цінностями кібуцу, що не суперечать цінностям 
ізраїльського суспільства, тут фіксується дуже мало випадків порушень закону, та й цей рі-
вень є значно нижчим, ніж той, що вважається нормальним в інших сегментах суспільства.

Девіації, як вони виражені у фольклорі кібуцу, зазвичай ґрунтуються на внутрішній 
нормативній системі кібуцу. Загалом можна стверджувати, що міжінституційні конфлікти 
в кібуці відбуваються переважно між родинними і фінансовими інститутами та ціннісною 
системою і політико-економічними чинниками.

Нижче наведемо приклади сучасного фольклору кібуцу. Їх можна визначити як поговір, 
не вдаючись до з’ясування того, чи це оповідь, що стала пліткою, чи навпаки. На нашу дум-
ку, важливими видаються такі факти:

a) це були оповіді про окремих людей у трьох різних кібуцах; в інших кібуцах та в із-
раїльському суспільстві поза межами кібуців існують паралельні версії, але їхня унікальна 
соціально-психологічна функція в межах системи кібуців є безсумнівною;

б) ці історії сприймалися суспільством кібуцу як достовірна інформація та фактична іс-
тина; для тих людей, про яких вони розповідалися, вони ставали злісним наклепом; для нас 
це фольклорні твори, які необхідно вивчати в їхньому власному контексті;

в) усі три приклади можна характеризувати, як «легенди про ворогів» (Smith, 1984); 
вони мали на меті нашкодити особі, яка порушила соціальні норми, та створити про неї не-
гативну громадську думку; той факт, що суспільство приймало ці історії за достовірні опо-
віді свідчить про їхнє ставлення до героїв історій 1; 

г) «тривалість життя» цих трьох оповідей була відносно короткою, і жодна з них не ввійшла 
до традиційних переказів, які коріняться в суспільстві та передаються від покоління до поколін-
ня як частка традиційного репертуару, ознаками цих чуток є їхня тимчасовість та непевність.

III 
Текст A
«Є в нашому кібуці один чоловік. Таких інколи називають «стовпами суспільства». Коли він 

говорить на зібранні, то всі замовкають та прислухаються. Йому завжди є що сказати, і в ньо-
го завжди є прибічники. Він керує великим та успішним підприємством, яке належить кібуцу. За 
своїми обов’язками він часто подорожує за кордоном і має свою машину, що є двома виразними 
показниками статусу в нашому кібуці. Він і вигляд має непоганий, тож жінки його люблять.

Ну, коротше кажучи, цей великий чоловік одного дня має коронаротромбоз і потрапляє 
до лікарні. Я про це нічого не знала, бо ж весь день провела у класі. Коли я повернулася до кібу-
цу опівдні, я зустріла метапелет (нянечку) свого сина по дорозі до кімнати [...]. Я ще приві-
татися не встигла, а вона вже питає: “Ти чула?” Я відповідаю здивовано: “Що чула?” – “Що 
сталося з А.” – “А що з ним сталося?”
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І вона мені почала розповідати з майже сяючими очима, як Н., його дружина, поїхала 
до Єрусалима на тиждень, щоб доглянути свою хвору матір, і як через пару днів А. привів до 
своєї кімнати шведку-волонтерку, ну знаєш, справжня блондинка, така пташечка. Корот-
ше, пташечка лежить у ліжку й чекає, а А. у ванній кімнаті приймає душ і передчуває насо-
лоду, аж раптом його дружина несподівано повертається раніше, ніж очікувалося. А. нічого 
не чує, бо вода біжить, а він насвистує. Дружина викидає пташечку з ліжка, а сама лягає, 
накриває голову простирадлом і чекає. А. виходить з ванної в чудовому настрої, стрибає до 
ліжка і починає обнімати й цілувати жінку під простирадлом.

Його дружина зненацька здирає з голови простирадло, і бідолашний чоловік падає на місці 
із серцевим нападом. Він тепер у лікарні в поганому стані, а вона весь час біля нього сидить.

Я була просто в шоці. Це була така дивна історія, що я просто не могла піти до своєї кімна-
ти, ми ще десь півгодини стояли й говорили. Увечері, за обідом і потім також перед виступом 
якоїсь акторки з Тель-Авіва всі тільки й говорили про те, що сталося з А. Коли його дружина по-
вернулася з лікарні через два дні, ніхто її ні про що не запитував, усі лише хотіли дізнатися, що 
з ним. Зрештою вона, зрозуміло, теж почула цю історію, бо ж у кібуці такі речі не приховаєш, 
і все це заперечила. Потім усі взнали, що це була неправда, і хтось просто вигадав цю історію.

Питання: Ті члени кібуцу, з якими ти говорила, шкодували, що так сталося?
Відповідь: Мені було його жаль, бо він був такий гарний, але були й ті, хто його зовсім не 

жалів. Мій чоловік, наприклад, тільки порадів.
Питання: А ти знала, що таку саму історію розповідали про промисловця Буму Шаві-

та, який потім за власною ініціативою прийшов на телебачення та оголосив, що він здо-
ровий, ніякого серцевого нападу в нього не було, і попросив, щоб люди перестали розповідати 
про нього ці байки.

Відповідь: Так, я бачила. Але це було потім. Я цю історію потім чула в інших кібуцах, 
а зрештою вони навіть надрукували її в одному з бюлетенів. Дехто казав, що вони просто 
“вкрали” цю історію в нас.

Питання: А в інших кібуцах також розповідали історії про волонтерку?
Відповідь: Думаю, що не завжди. Але в кібуці І та кібуці К також ішлося про волонтерку».
Тему вищенаведеної історії можна визначити як «Невдала подружня зрада та її мораль». 

Щоб правильно її зрозуміти, необхідно прояснити деякі речі про позицію кібуців щодо цьо-
го приводу. На початку свого існування кібуци проповідували доктрину вільного кохання. 
Пара, яка певний час зберігала стосунки і хотіла створити родину, зверталася з проханням 
виділити їм окрему кімнату без шлюбної церемонії. Формальну церемонію зазвичай від-
кладали до народження їхньої першої дитини і проводили лише для того, щоб зафіксувати 
її законний статус. Жінки звичайно зберігали свої дівочі прізвища, а право на розділення та 
розлучення ніяк не обмежувалося. Така вкрай ліберальна політика, яка розглядала особис-
ту свободу та еротику як антибуржуазні елементи, урівноважувалася глибоким відчуттям 
цнотливості, яке єврейська традиційна освіта вдихнула у засновників кібуцу, а також рево-
люційним аскетизмом та товариськістю.

Утім, такі уявлення пізніше повністю змінилися. Хоча загалом політика залишається лі-
беральною, коли справа йде з дотриманням певних специфічних та практичних норм, став-
лення до позашлюбних зв’язків зовсім не таке поблажливе, воно досить критичне й суворе. 
Незважаючи на поширені уявлення про те, що партнери мають демонструвати порозуміння 
й терпимість і не піддаватися емоціям щодо тимчасового відхилення, громада усвідомлює, 
що позашлюбні стосунки загрожують стабільності та єдності суспільства, отже, їх необхід-
но уникати. Право на розлучення досі є непохитним, хоча загальна думка з цього приводу 
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відводить його реалізацію лише на випадок крайнього відчуження та розчарування. Отже, 
радикальної трансформації зазнав образ ідеальної родини. Дружба, довіра та взамєморо-
зуміння на все життя видаються важливішими за сексуальний потяг, а відповідальність та 
вірність – за легковажність (Talmon-Garber, 1970).

Ця історія також відображає родинні норми кібуцу щодо стабільності сім’ї (Slater, 1963). 
Неформальні комунікації в такому тісному та згуртованому суспільстві не дають змоги при-
ховати будь-які позашлюбні стосунки, тому вони швидко стають «секретом Полішинеля». 
Консервативне ставлення до позашлюбного сексу виражене в цій історії, як і заздрість до 
особи, яка має успіх серед осіб протилежної статі. Ця історія містить елемент відлякування 
тих чоловіків, які, мабуть, також прагнуть сексуальних пригод без певних зобов’язань. Со-
ціальний контроль може, таким чином, працювати неформально через механізм поговору.

Для нашої історії також характерний колективний протест проти високопоставлених членів 
кібуцу. Початкова рівноправність жителів кібуцу, яка ґрунтувалася на спонтанній солідарності 
та сильній ідентифікації з егалітарними цінностями, поступалися соціальному розшаруванню в 
сучасних кібуцах. Гомогенність була зруйнована розподілом праці, виникненням авторитарної 
структури, формуванням різних груп солідарності та створенням і ростом сімей.

Процес виникнення еліт та різних груп солідарності очевидний на різних ступенях в 
усіх кібуцах (Talmon-Garber, 1970, p. 205–221). Розповідь демонструє велику різницю між 
двома соціальними верствами: елітним прошарком, до якого належить герой оповіді, пред-
ставники якого займають провідні позиції в суспільстві та управлінні, та нижнім прошар-
ком. Перший має особливі привілеї, пов’язані з утриманням, комфортом (автомобіль) та 
розвагами, як і високий престиж та інші «еготичні» переваги. Соціологічні дослідження за-
свідчують, що цей елітний прошарок є одночасно і «консервативним», який відкидає ви-
моги нижнього прошарку щодо створення вищих стандартів життя та отримання більшої 
незалежності від громадських інститутів.

Дослідження Шура, які дають нам уявлення про проблему рівності в кібуцах, свідчать 
про те, що одним із найважливіших критеріїв успішності в кібуці є саме «статус керівни-
ка». Той, хто отримує цей статус, також має дещо більший вплив та повагу, але зазвичай не 
отримує якихось матеріальних привілеїв, або переваг у своїх відносинах з керівниками у 
сфері споживання. Вони звичайно не мають якоїсь особливої «адміністративної ідеології» і 
не більше задоволені життям у кібуці, ніж інші (Shur, 1983).

Імовірно, що упередження щодо адміністративних та офіційних посад не зовсім ви-
вітрилося, що й відбилося в нашій оповіді. Існує велике напруження та амбівалентність у 
ставленні до ролей, що не допускають фізичної праці. Принципи егалітарного етосу і тепер 
настільки сильні, що дозволяють прямо оцінювати феномени, які викликають заздрість. 
Непряма заздрість зазвичай виражається за допомогою різних жанрів фольклору, до яких і 
належить наш приклад.

Також помітними є нотки остороги та критики щодо інституту волонтерства, який в опо-
віді представляє молода шведська волонтерка. Нестача робочих рук та неприйняття найма-
ної праці, яка б дозволила членам кібуцу «експлуатувати» працю інших і перетворила б їх на 
«капіталістів», відкрили кібуци для груп зарубіжних волонтерів, переважно в пікові періоди 
сільськогосподарського року. Часто між членами кібуців та волонтерами формувалися ро-
мантичні стосунки, що приводили до шлюбу. Проте пари не завжди зберігаються. У багатьох 
випадках члени кібуцу залишають його та й навіть країну після одруження.

Більшість членів кібуцу вважають волонтерів кочівниками, які протиставляються групі 
постійних мешканців. Таке ставлення помітно впливає на стосунки між цими двома гру-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



409

Освоєння довкілля і формування образу «нового» єврея

пами. Найбільшого впливу зазнають молоді люди, які вступають у контакт з іноземцями. 
Для них волонтери, які походять з іншого осередку, представляють зовнішній світ. Мабуть, 
можна сказати, що шлюб між членом кібуцу та іноземним волонтером дає можливість на-
ступній генерації в кібуці розширити свої зв’язки за межі вузького кола людей, яких вони 
знають з дитинства. Тут ми бачимо елемент тяжіння до нового досвіду та можливостей нав-
чання, виявлення ініціативи та отримання досвіду.

У центрі цієї історії – ізраїльський стереотип, згідно з яким молоді та привабливі іно-
земні дівчата є легкодоступними в сексуальному плані. Історія передбачає, що загрози за-
знають не лише молоді чоловіки, яких ці дівчата можуть збити зі шляху самоідентифікації 
та вільного вибору, як вираження їхнього бажання незалежності та окремої ідентичності, 
але й усталені родини та давно одружені сім’ї кібуцників, включаючи членів еліти, до яких 
висуваються більші вимоги. Зарубіжні дівчата становлять загрозу єдності та збереженню 
нормального соціального функціонування.

IV
Текст Б
«Останнім часом наша, та й не лише наша, молодь почала звертатися за річними від-

пустками, щоб помандрувати за кордоном. Це вже досить поширена практика, проте рі-
шення комісії з подорожей досі бувають суворими.

Близько трьох років тому молодята попросили рік відпустки. Дівчина мала родичів у 
Південній Африці, яких вони хотіли відвідати. Проте комісія з подорожей їм відмовила.

Дівчина, чоловік якої, до речі, був не з нашого кібуцу, наполягла, і вони поїхали до Півден-
ної Африки попри відмову. Здається, вона там викладала іврит у школі, а він – ізраїльські 
пісні та народні танці.

Згодом почали приходити листи про різні чудеса, що з ними відбувалися. Усе було пре-
красним, чудовим. Вони подорожували, тішилися життям – справжнісінький рай. Потім 
вона написала, що завагітніла. Власне, усі листи вона надсилала до однокласниці, з котрою 
лишалася на зв’язку – від неї ми про все й дізнавалися.

Повернувшись із семінару, присвяченого культурним центрам, Р. повідомив, що Г., член 
кібуцу, посланий до Африки у справах виробництва пластикових труб, бачив і нашу молоду 
знайому, що вже народила чорношкіру двійню.

Питання: Як у кібуці відреагували на ці новини?
Відповідь: Члени кібуцу ледь не померли від сміху.
Питання: Чи всі цій історії повірили?
Відповідь: Звичайно.
Питання: А чи вона потім підтвердилася?
Відповідь: Зовсім ні. Молодята повернулися до кібуцу з дитиною. Ніякої чорношкірої двійні.
Питання: І що тоді сказали члени кібуцу?
Відповідь: Ніхто нічого не сказав. Насправді вона ще раніше присилала свою фотографію 

з дитиною, але всі сказали, що дитину вона просто позичила для знімку, щоб зберегти свою 
таємницю. Проте я від початку підозрювала, що це неправда».

Між першою і другою історіями є багато подібного. Зокрема – питання про обмеження 
в рамках спільноти, чи соціальні обмеження. Соціальна й психологічна динаміка, пов’язана 
з прагненням здобути приватний простір, чітко простежується у співвідношенні між спро-
бами скористатися з можливостей, що лежать поза сферою кібуцу, і водночас вимогою до-
тримання вірності цій сфері, зокрема місцевій традиції. Кібуц є частиною революційного 
руху, що руйнує спадкоємність і заохочує творче новаторство. Саме тому кібуц підштовхує 
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міську молодь, представників молодіжних рухів відкидати традиції. Проте в той же час пе-
редбачається, що народжені в кібуці лишаться там на все життя і продовжуватимуть справу 
батьків. Отже, вірність кібуцу є вірністю місцю, вона передбачає, що діти залишаться жити 
в тому ж кібуці, що й батьки, хоч ізоляція і відсутність можливостей обмежують свободу 
молоді (Talmon-Garber, 1970, p. 185–187).

Ця історія демонструє проблему, що постала тепер у багатьох кібуцах: двозначне став-
лення молоді другого покоління до необхідності залишатися в кібуці їхніх батьків. Тепер 
багато молоді, особливо хлопців, довго подорожують за кордоном, відслуживши в армії. Ці 
подорожі покликані позбутися відчуття ізоляції з усіма його конотаціями обмежених мож-
ливостей пересування та звужених життєвих перспектив. Повернення до кібуцу після три-
валої подорожі створює також проблему реадаптації.

Отже, зрозумілим є неспокій батьків, коли їхні діти вирушають у далекі землі, адже ця 
подорож значною мірою є певною відмовою від кібуцу і втіленням прагнення окремої й 
незалежної ідентичності. Проблема загострюється, якщо, як у нашій історії, кібуц таку по-
дорож не схвалює, і тоді її сприймають як розрив, відкритий бунт проти колективної дис-
ципліни, відкидання суспільної етики і норм.

Більше того, наші герої вирушили до Південної Африки, яка для представників кібуцу є 
абсолютною протилежністю ідеології їхнього руху з його свободою, співпрацею і рівністю. 
Мандрівка до Південної Африки постає як відмова від соціалістичних та колективістських 
ідеалів кібуцу і натомість – прийняття індивідуалістських та споживацьких цінностей. Спі-
ро у своєму дослідженні вже зазначив, що хоча друге покоління представників кібуцу і поді-
ляє ідеологічні позиції своїх батьків, вони вже демонструють меншу відданість та емоційну 
належність до нього (Spiro, 1956, p. 174).

Отже, ця історія стосується проблеми моральних цінностей. Хоча конкретні причини 
відмови молодятам і не вказані, зрозуміло, що комітет виніс оцінне судження. Важливо за-
значити, що кібуц для пропагування своїх пріоритетів має не лише інституційні важелі – він 
зміцнює свої цінності ще й через виховання всередині спільноти, через газети, семінари 
для членів руху тощо (Rosner et al, 1978). Можливо, саме завдяки цьому моральні цінності 
кібуцу завжди перебувають серед його головних цілей, і постійно утверджуються через між-
особистісне спілкування. Кібуц – дуже свідома спільнота, і перед нею постійно виникають 
дилеми, пов’язані з тим, що повсякденне життя вимагає компромісів з абсолютним ідеоло-
гічним диктатом. Інакше кажучи, існує напруження між системою цінностей та її практич-
ним застосуванням унаслідок чутливості членів кібуцу до подвійних стандартів.

Також слід зазначити про вміння кібуцу пристосовуватися до змін через різні обставини. 
Оскільки в його системі цінностей не виділена головна з них, кібуц через конфлікти щодо су-
перечливих цінностей витворює власний спосіб змінювати й виправдовувати дії, пояснювані 
іншими цінностями. Хоча за це вміння пристосовуватись кібуц платить відчуттям відсутності 
чіткої ідеологічної лінії та кризи, перевага такого пристосування полягає, зрештою, в тому, що 
кібуц за різних обставин продовжує існувати, зберігаючи власні специфічні принципи (Shepher, 
1972, p. 174). Власне, ці суперечності щодо моральних цінностей, що створюють напруження в 
різних сферах повсякденного життя, є важливим фактором у нашій оповіді. Молодята, що по-
при заборону їдуть до Південної Африки, заслуговують на осуд, проте чоловік, який поїхав туди 
ж у справах за дорученням з економічно виправданою метою, в цьому поговорі на негативну 
оцінку не заслуговує. Хоча можна сказати, що він є необхідною ланкою для передавання інфор-
мації, важливої для сюжету цієї історії, також можна з повними на те підставами визнати, що на 
нього дивляться крізь пальці, і в цьому полягає такий суспільний подвійний стандарт.
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У цій історії добре показано двоїстість норм, а також сумнів у авторитетності кібуцно-
го комітету. Можливо, вона також відображає конфлікт і напруження між іще двома еле-
ментами: з одного боку, оригінальним анархічним складником кібуцу, що ґрунтується на 
невеликій групі людей, міцній ідентифікації зі спільними цінностями і їхніми носіями, під-
креслення рівності й запереченні авторитетів; а з другого боку – дедалі більшій потребі у 
формальній організації зі специфічними владними структурами з різних питань (різні ко-
мітети, що регламентують усі сфери життя членів кібуцу – навчання, відпочинок і т. п.) і під-
порядкованість бюрократії, щоденним імперативам у галузі економіки, суспільства тощо.

Одним із головних показників цього напруження є вживання таких понять, як «органіч-
ний» і «механістичний». На противагу дюркгеймівському вживанню, термін «органічний» у 
кібуці застосовують на означення похідних від самоочевидних рішень маленької первинної 
психологічно близької групи, тоді як «механістичний» позначає формальне, бюрократичне, 
пов’язане з компромісами (Shepher, 1972, p. 116, 172–174).

Не можна оминути увагою і того факту, що попри визнаний ідеал загальної рівності, не-
залежної від релігії, раси чи статі, народження чорношкірої двійні члени кібуцу сприйняли як 
покарання для жінки-порушниці. Якби молодята, зважаючи на заборону, не поїхали до Пів-
денної Африки, їх би таке лихо не спіткало. Отже, в їхньому переступі можна виділити два 
елементи: заборонена подорож до Південної Африки і подружня зрада. Остання мала б зали-
шитися в таємниці, проте її наслідок, за поговором, став явним. В обох випадках жінка є го-
ловним рушієм сюжету, а її чоловік залишається пасивним, і в поговорі йому відведено лише 
вторинну роль. Можливо, це пов’язано з тим, що поговір поширювали жінки серед жінок.

V 
Текст В
«Як ви знаєте, я багато років пропрацювала метапелет у школі. У мене великий педаго-

гічний досвід і багато успіхів, хоча й розчарувань багато – як і у всіх педагогів.
В одному з моїх класів колись була дівчинка, що любила, скільки її пам’ятаю, вдягатися 

в гарний одяг, вибирати розмаїті аксесуари. Вона першою проколола вуха, а решта дівчат 
перейняли це в неї. Це було незвично, але хай би там що ми робили, ми нічого не могли зміни-
ти. Вона була природженою леді, хоча батьки були зовсім на неї не схожі.

Коли вона повернулася до кібуцу після армії, вона мала такий вигляд, ніби зійшла зі сто-
рінок журналу мод – наче то було найважливіше в її житті. Особливо вона шаленіла за 
черевиками, і я ніяк не збагну, де вона брала на те гроші.

Якогось дня вона поїхала до Хайфи і купила дуже дорогі італійські черевики. На вулиці 
Герцля є спеціальний магазин італійського взуття із захмарними цінами. Вона в тих чере-
виках і трьох днів не проходила, як вони розлізлися.

Вона повернулася до магазину, вимагаючи поміняти черевики або повернути їй гроші. 
Власник магазину був з нею грубим і відмовився замінити черевики чи повернути гроші. 
Вона стала наполягати і здійняла галас, перш ніж власник знітився і порадив їй написати 
до італійської фабрики, де те взуття виробляли.

Вона написала і незабаром отримала дуже ввічливу відповідь. Вони написали, що дуже 
шкодують через завдану їй незручність. Вони вже понад двадцять років виробляли одяг і 
взуття для померлих, і поки що ніхто не жалівся.

Питання: Чи вона сама розповіла вам цю історію?
Відповідь: Ні, я почула її від подруги.
Питання: Але чи від неї цю історію хоч хтось чув?
Відповідь: Не знаю, але всі в кібуці це чули.
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Питання: І як вони це сприйняли?
Відповідь: Казали, що більше вона італійського взуття не купуватиме. І звичайно, всі 

над тим дуже сміялися».
Важливо знати, що в кожному кібуці є норми, які визначають певні товари чи послуги 

як переступ. Той, хто купує їх поза кібуцом, може наразитися на досить жорстку реакцію. 
Щоправда, соціальна критика вже менше стосується дрібних предметів, скажімо, одягу чи 
побутових електронних приладів, які тримають удома. Звичайно, з часом і ці норми зміню-
валися. Тут також діє відома модель, за якою індивідуальний переступ поширюється і стає 
легітимним. Цей процес тривав знову і знову, починаючи з бурхливих обговорень, напри-
клад, того, чи не надати електрочайники всім членам спільноти; тепер дискусії точаться 
навколо власних телевізорів (Shepher, 1972, p. 210).

Наша історія пов’язана з означенням продукту як переступу і недотриманням правил 
того, як треба одягатися (особливо жінкам). Проте в основі історії лежить важливе для спіль-
ноти кібуцу питання аскетизму. Колись аскетизм був важливою складовою частиною системи 
цінностей кібуцу. Вимога дотримання аскетизму була прямо пов’язана з основними догмата-
ми ідеології кібуцу, акцентуванням етичних норм, колективізмом і «футуристичною» часо-
вою перспективою. Гедоністичне споживацьке задоволення вважалося не надто важливим 
складником життя, оскільки воно мало ґрунтуватися на ідентифікації з певними ідеалами та 
прагненні розв’язати поставлені цими ідеалами завдання. Національна ідеологічна система, 
соціалістична система та особистісна система – усі так чи інакше передбачали аскетизм.

Високі стандарти життя вважалися показником буржуазного способу життя. Підготовка 
до класової боротьби вимагала символічного зречення цінностей ворожого табору і підпоряд-
кування аскетичним нормам. Аскетизм також вважався за честь і знак належності до вузько-
го кола обраних – тих, хто впроваджуватиме в життя соціалістичні ідеали рівності та співпра-
ці. Очевидним є те, що зменшення, нейтралізація і нормативний контроль за споживанням, 
закорінені в систему цінностей та інституційну структуру кібуцу, можливі лише тоді, коли 
потреби його членів незначні, прості й порівняно уніфіковані. Зростання потреб споживачів 
незмінно призводить до урізноманітнення потреб і порушує систему колективного спожи-
вання. Розмаїття споживацьких вимог також ускладнює усталення єдиної громадської моделі 
і потребує простору для маневрів та вибору (Talmon-Garber, 1970, p. 223–243).

Постійне зростання стандартів життя і в Ізраїлі, і в кібуцах спричинило невідповідність 
особистих вимог членів кібуцу їхнім егалітарним уявленням. У наведеній вище історії легко 
помітні вияви цієї невідповідності, оскільки оповідачка відверто виражає своє несхвалення 
відмови молоді від аскетичних ідеалів. На її думку, молодь стає обмеженою: цікавиться не-
потребом і не намагається актуалізувати справжні цінності. Оповідачка-вихователька та-
кож висловлює своє невдоволення тим, що споживацька настанова учениці є переступом 
соціалістичних, національних та особистісних ідеалів. Отже, перед нами постає конфлікт не 
лише між різними цінностями, а й між різними поколіннями.

Й. Талмон-Ґербер зазначає, що жінки започаткували споживацькі течії в кібуцах із двох 
причин. Першою і головною є брак задоволення від праці – розчарування, сум’яття і нев-
доволення щоденною працею ускладнюють ідентифікацію з кібуцом та його цінностями, 
і прагнення задоволення й комфорту починають заповнювати створену через брак твор-
чості порожнечу в свідомості 2. Другою причиною є те, що жінки кібуцу складають більшу 
частину працівників сфери обслуговування. Вони далекі від проблем сфери виробництва і 
представляють інтереси споживацької частини членів кібуцу (Talmon-Garber, 1970, p. 652).

Оповідачка натякає також на поганий вплив героїні на клас, ревнощі та конкуренцію 
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між дівчатками. Їй здається, що дівчина могла здобувати гроші сумнівними способами, 
оскільки бюджет кібуцу таких розкошів дозволити не міг – зокрема, вона могла отримувати 
гроші ззовні, що є серйозною проблемою для суспільства кібуцу (Shur, 1984). Учителька-
оповідачка представляє соціально-ідеологічну еліту суспільства кібуцу, тобто найсвідомішу 
страту, що дотримується аскетизму. Хоча тяжіння до компромісів з цього приводу є харак-
терним для позиції більшості кібуців, напруження досі існує і лише загострюється, якщо 
якісь члени кібуцу демонструють жагу і залежність від предметів розкоші.

І. Ґлак вказує на послідовні й важливі відмінності у ставленні до проблеми споживання 
серед представників різних вікових груп у кібуці. Чим старішою є група, тим слабшим є її 
тяжіння до споживання, а аскетичні течії сильнішими. Ґлак приймає тезу, що чим далі осо-
ба від часів нестатків, тим сильніше змінюється її ставлення до споживацьких цінностей і 
сприйняття стандартів життя. Знайдене нею співвідношення між віком і прагненням само-
реалізації, на її думку, утверджує тезу про відмінності у сприйнятті елементів рівня життя. 
Чим менший вік, тим вищим стає прагнення самореалізації (Gluck, 1981).

На думку Талмон-Ґербер, заснування Держави Ізраїль справило великий вплив на підрив 
аскетичних цінностей. Суверенність держави також відіграла важливу роль у посиленні соці-
альних процесів, що підривали провідний статус кооперативних поселень: стара волюнтарист-
сько-місіонерська структура була замінена державною, що спирається на закон і карні заходи. 
І хоча роль кібуців зменшилася, суперечності між цінностями представників кібуцу і решти на-
селення зросли. Коли внутрішня певність і зовнішнє схвалення членства в кібуці як елітного 
статусу були джерелом гордості, ця гордість передбачала певні обов’язки й компенсації, що до-
помагали членам кібуцу долати негаразди, без відчуття якоїсь втрати. Та коли внутрішня пев-
ність та суспільне схвалення кібуцу як провідного статусу похитнулися, рівновага соціальних 
винагород для членів кібуцу також порушилася. Сумнів і непевність у статусі зменшили їхню 
готовність жити в аскезі, і коли компенсація через визнання статусу першопрохідців і лідерів 
зникла, посилилася тенденція до отримання компенсації у вигляді миттєвого задоволення. 
Саме через цей процес на зміну початковій аскетичній ідеології прийшла ідеологія споживаць-
ка, хоча цей процес проходив не без труднощів і боротьби (Talmon-Garber, 1970, p. 230–290).

Головне питання, яке треба поставити, таке: якою буде нова інтерпретація, коли змі-
няться умови для аскетичного чи споживацького підходу? Коли у сфері базових вимог у 
кібуцах настане відносний достаток, «творче споживання» прийде на зміну «пасивному спо-
живанню». Найцікавішим є те, як колектив зможе задовольнити вищі і конкретніші вимоги 
особи, яка самореалізується, оскільки умови, змінюючись, створюють потребу переоцінки 
нинішніх проблем (Gluck, 1981, p. 32).

Ця історія є свідченням не лише прихованого конфлікту між ідеологіями аскетизму та 
споживання, але також вказує на стосунки між продавцями та споживачами в ізраїльському 
суспільстві. У нашому випадку покупець є членом кібуцу, а продавець – міським жителем, 
тобто йому, згідно зі звичаями кібуцу, не можна як представникові дрібної буржуазії довіряти, 
адже він не проґавить нагоди обдурити наївного члена кібуцу. Своєрідним доказом нечеснос-
ті міських продавців і дурного марнославства екстравагантних споживачів є те, що дорогий 
магазин, як виявилося, продавав черевики для мерців – імовірно, це символізує екклезіастове 
«Наймарніша марнота, – марнота усе». До того ж, практика підготовки померлих до похован-
ня (особливий одяг, взуття і макіяж) дуже далека від розмаїтих єврейських та ізраїльських 
поховальних звичаїв, що додає цій історії гротескно-макабричного виміру.

VI
Отже, усі три наведені тут приклади поговорів демонструють зміни в ізраїльських кібу-
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цах у 1980-х роках. Талмон-Ґербер описала ці зміни як перехід від «бунду» до громади (Tal-
mon-Garber, 1970, p. 12). Стадію «бунду» натомість тепер проходять нові кібуци, засновані 
молоддю. Головними прикметами цієї стадії є:

– відданість революційній місії, яка пронизує всі сфери життя;
– повна ідентифікація індивіда з колективом;
– первинні спонтанні й прямі стосунки між усіма членами;
– неформальний суспільний контроль;
– гомогенність (кібуци засновувала незаміжня молодь, що разом проходила соціальне 

та професійне навчання) (Shur, 1986). 
Процеси ж, що приводять до формування громади, такі:
-розпорошення революційної ідеології та її пристосування до обставин, що змінилися;
-менш сильна ідентифікація з колективом;
-стандартизація поведінкових норм і створення правил соціального контролю;
-відмінності між функціями та групами, що їх виконують.
За теорією Коена, тепер кібуци переживають тертя між двома системами цінностей: з одно-

го боку, раціональною теорією економічного розвитку, а з другого – кооперативною системою, 
що ґрунтується на безпосередніх міжособистісних стосунках. Обидві системи цінностей зако-
рінені в первісну ідеологію кібуцу, проте їхня актуалізація є драматичною і суперечливою (Co-
hen, 1976). Коен також стверджує, що процеси індустріалізації, модернізації та урбанізації, що 
змінили інституційний уклад і соціальні зв’язки в кібуцах, також поставили під сумнів здатність 
кібуцу зберігати свій унікальний соціальний характер (Cohen, 1976). М. Рознер, дослідивши 
зв’язок між вимогами економічної системи та кооперативними цінностями кібуцу, також вка-
зав на розрив між кооперативними цінностями та реаліями кібуцу (Rosner, 1972).

І справді, різні зміни в кібуцах можна простежити на прикладі чуток-переказів. Наш 
аналіз показав, що такі оповіді ґрунтуються на соціальних нормах, і їхня інтерпретація є 
не внутрішньою, а полягає у змісті, що його надають слухачі відповідно до норм поведінки 
в групі. Цей зміст можна визначити як уявлення членів спільноти про те, що є правильним 
чи неправильним для певної особи за певних обставин. Оскільки норми є абстрактними 
ідеями і тому мусять описувати певні риси людей, їх можна застосувати для опису дуже тон-
ких відмінностей, в різних ситуаціях за різних обставин (Mills, 1967).

Розрив між цінностями й реальністю можна пояснити ще й розривом між поколіннями. Зас-
новники, що колись бунтували проти своїх батьків і тепер виховують ту саму революційну ідео-
логію у своїх дітях, сподіваються, що наступне покоління продовжуватиме справу їхнього життя і 
не буде таким бунтарним, яким було їхнє покоління. Коен і Рознер, обговорюючи «революційний 
спадок», вказують на дилему, що постає перед другим поколінням: з чим ідентифікуватися – чи 
сприйняти перейняті ними в ході соціалізації цінності батьків-засновників без змін як абсолют, 
чи прийняти реалії кібуцу, що все більше відхиляються від цих цінностей? (Cohen, Rosner, 1970).

Можна стверджувати, що друге покоління також хоче повернутися до первісних цін-
ностей і змінити реальність, щоб вона з ними узгоджувалася. Є дві моделі, популярніші 
серед молоді в кібуцах, ніж серед ветеранів: модель інновації чи переступу і модель повер-
нення до первісних цінностей. Перша є поєднанням сприйняття реальності як конгруент-
ної із задекларованими початковими цінностями і підкреслення наголосу на трансформа-
ції реальності й відкидання моральних цінностей. Модель же повернення є поєднанням 
сприйняття реальності як відмінної від задекларованих первісних цінностей і наголошен-
ня на актуалізації цих цінностей (Rosner at al., 1978, p. 58–61).

Сила поголосів як форми вираження й механізму соціального контролю (оцінки) в кібу-
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ці ґрунтується, звичайно, на тому факті, що кібуц є водночас і виробничою, і споживацькою 
(включаючи житла) громадою. Це спричинює створення складної мережі соціальних від-
носин, що породжують суспільну думку як неформальний механізм соціального контролю, 
оцінки й керування. Ми простежили систему соціального контролю, оцінки й керування за 
допомогою поголосів, що передаються усно серед членів кібуцу. Вони вказують також на 
діалектичні стосунки між свідомістю і громадською думкою (соціальною свідомістю), що 
живлять і посилюють одна одну (Shur, 1972, p. 82).

Зрозуміло, що жоден із випадків, розглянутих нами, не вважається серйозним порушенням 
норм кібуцу, отже соціальний контроль є досить слабким у цих сферах. Можна стверджувати, 
що відносна терпимість допускає порушення в питаннях сім’ї, споживання та інших особистіс-
них виявах, спричинених відсутністю остаточно усталених норм щодо них. Якщо б мова йшла 
про відхилення серйозніші та суворіші, мали б втрутитися кібуц та його формальні інститути, 
тому тут не було б місця соціальному контролю у формі яскравих гумористичних оповідей.

Жарт стосується кожного, хто не поводиться згідно з нормами громади кібуцу, і свідчить 
про те, що ці поговори тощо створювалися не лише для веселощів. У такій насолоді від жартів є 
елемент бунту з боку слухачів: бунту проти прийнятих заборон та обов’язків і вдоволення зав-
дяки відкиданню тягарів, зобов’язань та обмежень. Цікавий і веселий сюжет, який не залишає 
слухачів байдужими, слугує містком до глибшого та важливішого рівня інтроспекції, що його 
активують моральні конотації цих історій. Таким чином, гумор у поговорах функціонує як засіб 
спрямування реакцій слухача за налаштування моральних елементів, адже для того, щоб насо-
лодитися моральними відхиленнями в сюжеті, слухачі повинні мати можливість сказати собі: 
«Я б цього не зробив». Такий спосіб дозволяє слухачеві насолоджуватись як опосередковано, 
спостерігаючи руйнацію норм, так і безпосередньо, відчуваючи свою моральну вищість.

Можна припустити, що фольклор кібуцу, який, як ми бачимо, підкреслює розрив між прий-
нятими практиками та ідеологією і прихованими бажаннями та прагненнями членів громади, 
зростатиме й поширюватиметься зі збільшенням цього розриву. Він залишається прихованим 
лише доти, доки індивід повністю ідентифікує себе з цією організацією, і доти, доки він відчу-
ває, що його життя має ціннісний сенс, який слугує нагородою за труднощі суспільного життя. 
Загальна ідентифікація може зазнати суворого випробування в щоденній актуалізації, оскільки 
така актуалізація тягне за собою зміщення акцентів з теоретичних до практичних міркувань.

Час актуалізації революції – це також багато в чому час розчарувань. Ідеали, за які боролися 
засновники кібуців, більше не видаються ані центральними, ані унікальними. Чари та блиск усьо-
го починання можуть потьмяніти, якщо виявиться розрив між ідеалом та реальністю, і, більше 
того, – між особистим життям та соціальною структурою (Talmon-Garber, 1970, p. 229, 230).

Примітки
1 Усі версії історій розповідали наші студенти з педагогічного коледжу «Оранім», який належить 

кібуцному руху. Користуючись цією можливістю, висловлюємо їм подяку за допомогу та співпрацю, 
яка тривала і після закінчення цього дослідження.

2 На відміну від цього погляду, А. Левітан та М. Палгі (1973) показали, що задоволення жінок від 
їхньої праці є не меншим, ніж задоволення чоловіків. Левітан вважає, що виробнича діяльність не має 
для жінок такого великого значення, як для чоловіків. Саме через це жінки задовольняються менш важ-
ливою роботою, нижчим статусом, впливом та перспективами підвищення, маючи при цьому той же 
рівень задоволення, що й чоловіки. (Див.: Levitan A. The Place of Work in the Life of the Female Kibbutz 
Member // The Kibbutz. – 1976. – N 3–4. – Р. 92–104 (Hebrew); Palgi M. Sex Differences in the Area of Work 
in the Kibbutz //The Kibbutz. – 1976. – N 3–4. – Р. 411–821 (Hebrew).
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ХАЯ ГАВІШ

МІЖ	ДІАСПОРОЮ	ТА	БАТЬКІВЩИНОЮ:	ЗМІНИ	В	СТАТУСІ	
ЄВРЕЙСЬКИХ	ЖІНОК	ІЗ	ЗАХО	(КУРДИСТАН)	

(за	їхніми	оповідями)**

The Jewish community of Zakho served as a spiritual and religious center in the northern mountain region of 
Kurdistan. The family structure was patriarchal, whereas the women were housekeepers and were responsible for the 
education of the girls and the male children.

Changes in the status of women came about when they fully identified with collective communal values, such as 
religious attachment to Eretz Israel, and to Jerusalem, in particular. Thus, the change in status of Kurdistani Jewish 
women began prior to their immigration, while in the State of Israel they gradually consolidated their status on an 
equal standing with men.

Останнім часом в Ізраїлі проведено дослідження щодо змін, які сталися в житті єврейок 
різних країн завдяки їхній сіоністській діяльності та алії 1 до Ізраїлю (Meir-Glizenstein, 2001, 
p. 109–130; Glass, 2001, p. 84 –108). Деякі з них присвячені способу життя релігійних жінок 
з Європи, Америки, Північної Африки та Азії, у тому числі з Курдистану (Shilo, 2000, p. 218–
228; Sered, 2001, p. 391– 407). Ця стаття присвячена висвітленню умов, завдяки яким група 
покірних і пасивних жінок із Захо в Курдистані перетворилася, після повернення з діаспо-
ри на Батьківщину, на сильних та ініціативних, що й відбилося в їхніх особистих оповідях 
(Gavish, 2004). Типовою жіночою діяльністю, про яку тут йтиметься, було паломництво до 
священних могил у Курдистані та відповідальність за кошти, які збирали в скарбнички для 
пожертвувань. До неї зараховується й відповідальність за прийняття рішення про алію до Свя-
тої землі, а також клопоти, пов’язані з самою подорожжю, коли жінки опікувалися безпекою 
супроводжуваної ними групи. Зміни у статусі жінок сталися ще до проголошення Держави 
Ізраїль у 1948 році як результат пробудження релігійних почуттів до Святої землі та алії. 

Проблеми статусу жінок становлять частину нашого проекту, присвяченого вивчен-
ню громади із Захо, а дані були отримані переважно з особистих оповідей, записаних нами в 
ході фольк лористично-історичного дослідження. Перш ніж перейти до висвітлення цієї теми, 

* Інша версія цієї статті вперше надрукована на івриті (з анотацією англійською мовою): Gavish H. 
Patterns of Feminine Initiative. Strength and Resourcefulness as Reflected in Personal Narratives of Jews from 
Zakho, Kurdistan // Jerusalem Studies in Jewish Folklore. – 2006–2007. – N 24–25.
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зробимо кілька вступних зауважень. По-перше, статус жінок у громаді Захо безпосередньо 
пов’язаний з умовами існування громади загалом. З Першої світової війни громада постійно 
зазнавала впливів процесів модернізації, які у свою чергу приводили до змін у статусі жінок. 
По-друге, як свідчать різні наукові джерела, існує певна подібність у статусі жінок у Курдистані 
та в інших мусульманських та єврейських громадах в Азії та Північній Африці (Druyan, 1992, 
p. 76–78; Schely-Newman, 1996, p. 277–279). З досліджень курдської єврейської громади, прове-
дених у Єрусалимі на початку 1950-х років, дізнаємося, що статус єврейських жінок із Захо дуже 
подібний до статусу курдських жінок-мусульманок (Feitelson, 1984, p. 239–250).

Нами було опитано 70 інформаторів, серед них – 21 жінка. Чоловіки переважно опису-
вали роль жінок в інформативній манері, інколи навіть наголошуючи на ній. На відміну від 
чоловіків, жінки в центр оповіді ставили себе й свою діяльність, хоча, звичайно, згадували 
при цьому й чоловіків (пор.: Sered, 2001, p. 391–407).

Громада Захо була традиційною, тобто релігійною. Захо лежить далеко від Багдада, який був 
центром єврейського життя, й на території, де з’єднуються кордони Іраку, Турції та Сирії. У мину-
лому – це регіональний духовний і релігійний центр єврейських громад Північного Курдистану. 
Напередодні алії до Ізраїлю в 1950–1951-х роках там жило 315 єврейських родин, які налічували 
1850 осіб. За словами євреїв Захо, у найкращі часи громада мала близько 5 тис. членів. Типовою 
ознакою життя громади було дотримання традицій, що зазнали дуже мало змін. Можемо ствер-
джувати, що подібна ситуація існувала і в інших громадах Північного Курдистану. 

Базовою соціальною одиницею громади була розгалужена патріархальна родина, подібна 
до тієї, яку мали сусіди-мусульмани. Усі жили під одним дахом. Коли сини одружувалися, вони 
приводили дружин до своєї домівки, де ті починали виконувати домашню роботу під наглядом 
свекрухи. Дівчата зазвичай виходили заміж у 13–16 років, а хлопці – у 15–22 роки. Дівчат при-
мушували виходити заміж дуже рано, і їхні страждання відбилися в багатьох почутих нами опо-
відях. Ось, наприклад, розповідь однієї жінки, яка одружилась у 13 років: 

«Дівчину не питали [чи вона згідна взяти шлюб]... Я не була згідна. Я плакала, кричала. 
Протягом трьох місяців я з ним не розмовляла. Тільки-но він з’являвся, як я його проганяла. 
Так воно було... Мені було соромно, і я весь час плакала. Сім місяців я була заручена [з ним]». 
Потім вона додала з покорою: «Добре» [погодилася] [Salha Mizrahi, IFA, Zakho II: 2] 2.

Завдяки патріархальній побудові родини її голова мав абсолютне право діяти так, як 
вважав за потрібне. «Залізною рукою» він контролював кожну дію дружини. Ролі чоловіків 
та жінок були абсолютно різними. Жінки займалися домашнім господарством, виховували 
дівчат і до певного віку – хлопчиків. Чоловіки мали утримувати родину фінансово. Наведімо 
усне свідчення одного інформатора, який був членом найбільшої з родин Захо, про життя у 
патріархальній родині: «Їжу готували вранці, опівдні та ввечері, й це була типова жіноча 
робота. Рівності між чоловіками й жінками не було... чоловіки їли окремо... [Ми] зазвичай 
сиділи навколо великого блюда з м’ясом, великого, дуже великого плаского блюда. Мій бать-
ко сидів на підлозі, а блюдо вони ставили на низеньку лавку... Коли ми закінчували – їли 
вони [жінки]... [жінки] також обвіювали нас під час їжі, обвіювали нас повітрям.., приходи-
ли обвіювати нас... якоюсь тканиною на палці. І влітку ми їли, а вони обвіювали нас» [Meir 
Zaken, IFA, Zakho II: 31].

Зміни у статусі жінок виявилися тоді, коли вони повністю прийняли такі колективні ціннос-
ті громади, як релігійну відданість Єрусалиму як символу Святої землі й алію до нього. Раніше 
це було притаманно лише чоловікам та релігійним керівникам громади. Усе це прищеплюва-
ли в синагогах через молитви та коментарі до Біблії. Жінки Захо, які синагогу не відвідували 
(Brauer, 1993, p. 257), засвоювали такі цінності опосередковано. Інколи вони навіть брали на 
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себе головну роль у їх реалізації, можливо, вбачаючи в цьому засіб самовираження або потай 
сподіваючись, що це якось поліпшить їхнє становище. Прикладом є клятва, яка складається 
лише з одного слова, «Єрусалим», і популярна насамперед серед жінок. Туга за Єрусалимом була 
притаманна всій громаді загалом, але саме жінки були її типовими виразниками [Salah Huja, 
IFA, Zakho I: 10]. Ця клятва була зовнішнім виразом любові, чи, щонайменше, пристрасного 
бажання вільно мріяти про зміни. Ось що розповіла нам одна з інформаторок: 

«Весь час ми прагнули до Єрусалима, до тепла Землі Ізраїлевої, й ми клялися Єрусали-
мом. Найміцнішою клятвою було сказати: “В Єрусалимі”. І якщо робили щось, а закінчува-
ли, промовляючи “Єрусалим”, це означало, що так і є! Повірте мені, ми були хворі Єрусали-
мом і казали: “Якби лише дістатися до Землі Ізраїлевої”». 

Саме ця ситуація спонукала жінок вийти зі своїх домівок та розпочати активну діяль-
ність, у результаті чого вони зрівнялися з чоловіками.

Євреї Захо, які протягом століть розвинули глибоке почуття до Землі Ізраїлевої та до 
Єрусалима, не маючи змоги перебратися туди, знайшли їм заміну. Прикладом може слу-
гувати проектування простору Землі Ізраїлевої на Курдистан, що чітко виявилося у визна-
ченні Захо як «курдистанського Єрусалима» (Sabar, 1982). Та сама тенденція привела до 
присвоєння різним місцям у Курдистані власних назв, притаманних Землі Ізраїлевій, щоб 
вони ніби почали функціонувати як її заміна. Так, гора Синай та могила пророка Нахума ні-
бито «були перенесені» з Елкоша, що в біблійній Землі Ізраїлевій, до Елкоша, розташованого 
в Курдистані. Один раз на рік, під час свята Шавуот (яке символізує передачу Тори народу 
Ізраїлю після виходу з Єгипту), євреї Захо здійснюють паломництво до могили пророка На-
хума у християнське с. Елкош. Біля підніжжя місцевої гори з назвою Синай вони проводять 
ритуал, що відтворює передачу Тори (Gavish, 2003, p. 25–46).

Усе це дає можливість зрозуміти зміни у статусі жінок, які вимагали від чоловіків узяти 
їх, навіть вагітних, із собою в паломництво. Жінки відігравали в цих подорожах значну, 
хоч і короткочасну роль. Провівши все життя спочатку в батьківському домі, а потім у домі 
чоловіка, вони зустрічалися з чоловіками та жінками з інших громад і на короткий час на-
солоджувалися уявною рівністю. 

Значне підвищення суспільного статусу помітне в особистих оповідях тих жінок, які зай-
малися збиранням грошей у скарбнички для пожертвувань. Ця роль надавала жінкам мож-
ливості впливати на життя громади. Скарбнички благодійних внесків були майже в кожному 
єврейському домі. Одна з таких скарбничок, на якій було ім’я рабі Меїра Бааль Га-Неса, симво-
лізувала тугу за Землею Ізраїлевою. Рабі Меїр Бааль Га-Нес («чудодій») – це досить загадкова 
в історичному плані фігура, особу й могилу якої літературні джерела пов’язують з м. Тиверія. 
Джерелом визначення його як «Бааль Га-Нес» є агада, тобто легенда з Талмуда (Talmud Bably, 
Abodah Zarah: 18 A), яка розповідає про викрадення римлянами сестри його дружини до бор-
делю. Рабі Меїр підкупив стражника й умовив його відпустити свояченицю, пообіцявши, що 
йому нічого не буде, якщо під час покарання він вигукне: «Бог Меїра, дай відповідь мені!» 
Стражнику справді вдалося врятуватися від покарання, а той вигук став мотивом, пов’язаним 
з магічною силою рабі, завдяки якій можна подолати всі перешкоди й урятуватися.

Особою, відповідальною за збір пожертвувань у скарбничку рабі Меїра Бааль-Га-Неса у 
Захо, була жінка, яку всі знали як бабусю Хетé. Її за добрі діла глибоко поважали. Крім того, 
бабусю Хетé часто називають засновницею сімейної династії із сильною сіоністською спрямо-
ваністю. Образ її дійшов до нас завдяки розповіді її онука про його дядька, сина бабусі Хетé. 

«Він був великим і полум’яним сіоністом. Особливе місце в його серці посідала любов до 
Єрусалима, яку він успадкував від своєї матері й нашої бабусі Хетé. Вона була відповідальною 
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за скарбничку пожертвувань рабі Меїра Бааль-Га-Неса... раз чи два на рік вона заходила з 
цією скарбничкою до кожного будинку в Захо. Люди казали: “Прийшла бабуся Хетé” і давали 
їй [пожертвування]. Якщо в когось не було грошей, він давав їй трохи пшениці, борошна, 
цукру, щось із одягу. Все, що людина мала, вона могла віддати бабусі Хетé. Зібрані речі вона 
розподіляла між сиротами, удовицями, молодятами, які мали одружитися й потребували 
спільної допомоги. Для тих, хто бідував, існувала єдина адреса. Вони приходили до бабусі 
Хетé, й вона ... давала, згідно з потребами цієї людини... Такою була бабуся Хетé.., й вона 
зав жди мріяла про Єрусалим» [Hanania Mordechai, IFA II: 1–7].

Бабусі Хетé не пощастило потрапити до Єрусалима, її поховали в Захо. Але її діти й онуки 
були щасливішими й дісталися Землі Ізраїлевої. Її син, Ілля Хетé, був одним із двох активістів 
підпільної діяльності, якому вдалося організувати нелегальний переїзд до Землі Ізраїлевої че-
рез Сирію. Оповідь його племінника також має особистий аспект, адже завдяки бабусі Хетé той 
прагнув створити поважну сімейну династію в релігійних і сіоністських традиціях. 

Героїня цієї оповіді, засновниця релігійно-сіоністської династії, отримує таку шану сво-
єї родини, якої зазвичай ніколи не було в жінок у Захо. І все це завдяки її відданості Землі 
Ізраїлевій, яка була ідеалом громади. Але так шанували її не лише в межах родини, а й в усій 
патріархальній громаді Захо.

В іншій історії, яку розповіла жінка, можна виділити кілька взаємопов’язаних аспектів. 
У її центрі постає жінка, яка проявляє витримку і волю, та немовля, врятоване матір’ю. Ця 
оповідь – поєднання невигаданої події з надприродним виявом релігійної віри.

Важливим є й контекст, в якому було розказано історію. Під час опитування одного з 
рабинів курдської громади в Єрусалимі в нашу розмову раптом втрутилася його дружина. 
Дуже емоційно вона почала розповідати, як рабі Меїр Бааль-Га-Нес дивом допоміг її родичці 
з чоловіком дістатися із Сирії до Землі Ізраїлевої:

«Жінка з моєї родини в Сирії прибула [до Ізраїлю] з двотижневим немовлям... Вагітною вона 
не могла здолати подорож. Ті [хто супроводжував їх у дорозі] сказали їм: “Вона вагітна. Ми не 
хочемо її брати. Їй треба буде йти вночі, тому що вдень всюди є вартові”. Тим часом вона розро-
дилася, і за два тижні її чоловік сказав: “Все! Я не можу більше стримуватися. Ми йдемо до Землі 
Ізраїлевої!” Вони йшли пішки.., і новонароджена донька плакала. І тоді ті, хто переправляв їх че-
рез кордон [нелегально із Сирії до Землі Ізраїлевої, бо ті, хто за Британським мандатом правили 
в Палестині, обмежували імміграцію], сказали: “Залишимо дівчинку тут. Поховаємо її”. Вона 
[дитинка] весь час плакала. Вона [мати] розповідала: “Я годувала її груддю й сказала йому [чо-
ловікові]: “Чи ж це не сором? Я висажуюсь ночами, а ти збираєшся її вбити?”. Вона [мати] при-
тисла її до грудей й сказала: “Як тільки-но я доберуся благополучно, я піду на могилу рабі Меїра 
Бааль-Га-Неса [в Тиверії]”... [Потім] вона додала: “Ми, дякувати Богу, дісталися благополучно. 
Зараз ця дівчинка вже заміжня й має власну дитину”» [Esther, Habib Aluwan, IFA, Zakho I: 14].

У таких оповідях образ жінки виходить на перший план, а мораль, яку вона передає, по-
лягає в тому, що до жінки варто прислухатися. Жіночий аспект цієї оповіді посилюється, як 
уже зазначалося, втручанням у нашу розмову, коли вона ніби продемонструвала приховану 
конкуренцію з чоловіком. Отже, поряд із основним текстом про імміграцію та врятування 
життя ця оповідь містить і приховану інформацію про силу жінки, яка врятувала свою дитину. 

На цю оповідь жінку надихнули вірування традиційного суспільства, представником яко-
го вона є. Діючи всупереч нормам, прийнятим у патріархальних суспільствах, вона рішуче за-
перечила плани чоловіків. Щоб додати історії більшої достовірності, оповідачка сказала нам, 
що почула її від родичів під час весілля тієї самої дівчинки, про яку йшлося в оповіді. 

У багатьох особистих розповідях, які почули ми від євреїв Захо, йдеться про імміграцію до 
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Землі Ізраїлевої ще до проголошення Держави Ізраїль. Ці оповіді, більшість із яких розповіли чо-
ловіки, підкреслювали роль жінок у прийняті й реалізації рішення вирушити в дорогу, а також 
про їхню стійкість, коли під час подорожі виникали проблеми. У цих оповідях жінки зображені 
рівними чоловікам у здатності приймати швидкі рішення як у родині, так і в громаді. 

Алія із Захо почалася ще в середині ХІХ ст., коли Палестина була частиною Оттоман-
ської імперії, посилилася після Першої світової війни, пішла на спад у середині 1930-х років 
і зовсім припинилася під час Другої світової війни. У той час не йшлося про діяльність сіо-
ністів, які не мали жодного стосунку до цього процесу.

Інформація про сіонізм дійшла до Захо випадково через емісарів, присланих рабинами 
для збору грошей для релігійних установ на Землі Ізраїлевій. Вони розповіли людям про те, 
що відбувається там, про піонерів сіоністського руху, які прибули до країни й оселилися в 
ній, і про призначення після Першої світової війни першим Британським Верховним комі-
саром Палестини єврея сера Герберта Самюеля. Євреї Захо побачили в цих новинах знак 
Божий; їм здалося, що Самюель – це месія, й багато хто, не вагаючись, вирішив порвати зі 
звичним способом життя й спробувати перебратися до Палестини. 

Бажання виїхати розхитало структуру сім’ї й привело до її повної реорганізації. Проб-
леми виникали, коли один із подружжя, чоловік чи жінка, не хотіли їхати. Проте у таких 
випадках чоловік і жінка рішення приймали разом. Однак поведінка жінок могла різнитися. 
У той час, як одні жінки підвищували мотивацію, інші намагалися відкласти рішення або 
зовсім заблокувати його, побоюючись залишитися без родичів. Ось яку історію про свою 
дружину розповів нам рабі Шмуель Барух, який пізніше багато років був старшим рабином 
курдської громади в Єрусалимі:

«Уже через три місяці після нашого весілля ми почали говорити про це. Я казав: “Ми 
піде мо”. А моя дружина казала: “Ми нікуди не підемо. Що ми маємо там? Чуже місце. Тут ми 
маємо сусідів, друзів і родичів”. Коли я організував кілька родин, вона погодилася. Протягом 
двох років я додавав кожного місяця по одній родині. Через два роки я закінчив підготовку, і 
тоді ми прибули до Землі Ізраїлевої. Від самого нашого весілля я збирав її дядьків і всю її ро-
дину. І тоді вона погодилася» [Shmuel Baruch, IFA I:10].

Рабі Шмуель Барух і його дружина Двора прибули до Землі Ізраїлевої 1925 року з двома 
синами, старшому з яких було два роки, а молодшому лише сорок днів. Подорож була важ-
кою, переважно через тогочасну небезпеку на дорогах. Багатьом довелося постраждати від 
грабіжників з великого шляху. Але в тих випадках, коли члени групи були винахідливими й 
удавали із себе «паломників», подібних до мусульман, які прямували до Мекки та Медини, 
їм часто вдавалося вийти з неприємної ситуації, зазнавши лише невеликих збитків.

З особистих оповідей ми дізнаємося про те, як завдяки жіночій енергії та винахідливості ім-
мігрантам вдавалося вирватися з рук грабіжників. Члени громади здебільшого розмовляли не 
арабською мовою, а на єврейському неоарамейському діалекті або мовою курманджі, якою ко-
ристуються курди-неєвреї. У двох випадках жінки врятували групу завдяки тому, що знали араб-
ську мову й могли спілкуватися зі злодіями. За однією з оповідей, жінка знала арабську мову, бо 
її мати, яка не мала молока, тимчасово віддала її годувальниці-бедуїнці, а та годувала дівчинку 
одночасно зі своїм власним сином, який потім приєднався до банди грабіжників [Shmuel Shuraki, 
OHD, Zakho 48: 1]. Ще одна жінка вивчила кілька арабських слів від свого батька, який сплавляв 
ліс із Захо вниз за течією Тигра, щоб продати його в Мосулі [Julia Dekel, IFA, Zakho I: 1–2].

В інших випадках вплив жінок виявився в тому, що вони не дали своїм чоловікам спокуси-
тися можливостями, які чекали їх на шляху, наприклад, оселитися в громадах, через які вони 
проходили дорогою до Землі Ізраїлевої чи навіть уже на Землі Ізраїлю, але не в Єрусалимі. Про-
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ілюструємо такі ситуації двома епізодами з оповіді рабі Шмуеля Баруха, якому запропонували 
бути рабином спочатку за межами Землі Ізраїлевої, а потім і в межах країни, але не в Єрусалимі. 
Обидві привабливі пропозиції були відхилені завдяки впливу його дружини Двори. Перший ви-
падок трапився в Алеппо. Люди, які знали, що він робив обрізання хлопчикам і працював різ-
ником, звернулися до нього з такими словами: «Ми маємо родичів в Америці, які попросили нас 
прислати їм рабина з Єрусалима, який би водночас умів робити обрізання й був різником, тобто 
“на всі руки майстром”. У нас є багато знайомих в Америці; вони дадуть вам житло в Америці й 
додатково до зарплати платитимуть за весілля й молитви. Їдьте до Америки».

І тут втрутилася його дружина. Розповідає рабі Барух:
«Моя дружина сказала: “Ні! Ми тут заради Єрусалима, а не заради Америки! Ми прийшли 

[так далеко], щоб жити в Єрусалимі. Ми не думаємо про засіб існування. Ми мали його і в Захо. 
Ми залишили наше місто не через бідність. Ми залишили його задля Єрусалима. У жодному 
разі ти не поїдеш до Америки, і Господь, нехай буде благословенне Його Ім’я, дасть тобі засоби 
до існування в Єрусалимі так само, як давав і в Захо”» [Shmuel Baruch, IFA I: 1].

Другий випадок трапився на території Землі Ізраїлевої, коли іммігранти прибули до 
Хайфи. І ось, що рабі розповів:

«Коли вони побачили мене у Хайфі, то поцілували й обійняли мене. Вони сказали: “Ви за-
лишитеся тут з нами. Ми не відпустимо Вас до Єрусалима. Так само, як Ви були різником у 
Захо, Ви будете ним і тут”».

І знову дружина його проявила характер: «Моя жінка сказала: “Ні! Ми йдемо до Єру-
салима. Саме там ми поселимося. Пробудемо там місяць. Знайдеш роботу – залишимося. 
Якщо ні – повернемося до Хайфи”». Оповідь свою Шмуель Барух закінчив словами: «І знову я 
вчинив так, як хотіла моя дружина». 

Ця оповідь засвідчує силу Двори, душа якої була сповнена релігійної любові до Єрусали-
ма. Її чоловік сказав про це так: «У неї була релігійна жага до Єрусалима». 

Наведені нами приклади стосуються змін у статусі жінок, які з покірних чоловікам перетво-
рилися на активних і винахідливих ще до імміграції всієї громади в 1950-х роках, коли з виник-
ненням у 1948 році Держави Ізраїль єврейське життя в Курдистані припинилося. В Ізраїлі, за за-
коном, статус жінок і чоловіків однаковий. Але найважливіші зміни в жіночому статусі сталися 
вже у другому поколінні, коли молоді жінки успішно відстояли своє право на самореалізацію та 
освіту в боротьбі з тими чоловіками у своїх родинах, які намагалися цього не допустити.

Примітки
1 Термін «алія» (підйом, піднесення) використовується у значенні єврейської імміграції до Ізраїлю 

й має релігійно-сіоністські конотації. 
2 Тут і далі в квадратних дужках покликання на інформантів, тексти яких зберігаються в Ізраїль-

ському архіві народної прози ім. Дова Ноя при Хайфському університеті (IFA) і в Єврейському універ-
ситеті в Єрусалимі (OND).
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ОРНА БЛЮМЕН

«МОЯ	РОБОТА	–	ДОПОМАГАТИ	МАМІ»:	
ДІТИ	УЛЬТРАОРТОДОКСАЛЬНИХ	ЄВРЕЙСЬКИХ		

ОБЩИН	В	ІЗРАЇЛІ

Children’s housework is rarely recognized as work and seldom studied, and children’s understanding of their 
involvement in unpaid work in the family is typically overlooked. Children’s housework in the ultraorthodox Jewish 
community in Israel was explored in regard to where specific chores were performed, and how they were viewed 
and interpreted by children. Findings show that children define their housework as work, and that they and their 
housework are supervised by unfamiliar adults. The analysis reveals adults’ dependence on children’s housework.

ןמולב הנרוא
”:אמאל רוזעל איה ילש הדובעה“

תידרחה הליהקה לש ירוביצה בחרמב םידלי לש תיב-תודובע תוארנ דציכ
 תדובע .םישנ ידי לע ןבורב תועצובמה תיבה תודובע לש ןכרעב תרבוג הרכה ףקשמ ירקחמהו ירוביצה ןוידה תונורחאה םינשב

 .רקחנ אלו טעמכ וז הדובעב םתוברועמ תא םיספות םידלי וב ןפואהו ,הטעומ בל תמושתל הכוז יתחפשמה תיבה קשמב םידלי
 הז רקחמ .םתחפשמ לש תיבה קשמב רכש אלל תודובעב הפיצרו הליעפ הרוצב םיפתתשמ םיבר םידלי לארשיב תידרחה הליהקב

 םיאצממה .םתחפשמב תיבה קשמ תודובעב םתוברועמ תא םיניבמ םה דציכו םיעצבמ הלא םידליש תוירקיעה תולטמה תא ןחוב
 םירגובמש לבוקמ ידרחה בוחרבש ןכו ”,הדובע”כ םתחפשמל םיטישומ םהש הרזעה תא רידגהל וטנ ולאשנש םידליה יכ םיארמ
 תיבה תדובעב םירגובמ לש תולתה תא ףשוח רקחמה .תיבה קשמ תולטמ תא םיעצבמ םה וב ןפואה לעו םידלי לע םיחקפמ םירז

  .םידלי לש תוימוימויה
לארשי ,םידרח ,םידלי ,תיב תודובע :חתפמ תולימ
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Метою цього дослідження є висвітлення внеску дітей у роботу по дому шляхом вивчен-
ня фактів використання дітей у домашній праці ультраортодоксальної єврейської общини в 
Ізраїлі 1. У розвинутих суспільствах дитячі заняття асоціюються з відпочинком, іграми або 
навчанням, вони підпорядковані дорослим, яких ідентифікують зі світом роботи. Залучен-
ня дітей до праці часто розглядається як вада суспільства, тому часто ці випадки ігнорують-
ся (Boyden, 1990, p. 204). Поділ на прийнятну та неприйнятну дитячу працю вважається 
справою моралі: він відбиває погляди різних груп дорослого населення й жодним чином не 
враховує точки зору самих дітей (James, Jenks, Prout, 1998, p. 112). У нашому дослідженні 
розглядається дитяче сприйняття домашньої праці. 

Дитяча праця дуже часто характеризується як непримітна в сучасних дослідженнях про 
дитячий досвід. Утім, загальноприйнятою є модель, за якою діти певною мірою залучаються 
до неоплачуваної сімейної роботи, більше відомої як «домашня праця» чи «праця по дому». 
Останнім часом учені визнали, що таке залучення є досить помітним внеском у домашню 
роботу. Як свідчать поодинокі дослідження, ступінь і спосіб залучення дітей до праці істотно 
різняться в різних групах населення (Brannen, 1995; Song, 1996). Отже, досвід домашньої 
праці дітей слід розглядати на ширшій, ніж сімейна, основі, з урахуванням специфічного со-
ціального, культурного та історичного контексту (Grau, Walsh, 1998; Mayall, 2001). 

Щоденна неоплачувана праця дітей особливо характерна для ультраортодоксальних єв-
рейських общин Ізраїлю. У нашій статті спробуємо з’ясувати роль цієї праці у суспільному 
просторі, а також ставлення до неї самих дітей. Ортодоксальні євреї звичайно проживають 
спільно в окремих міських осередках. Просторова сегрегація життєво важлива з релігійного 
боку, оскільки формує середовище єдиновірців та мінімізує конфлікти з домінуючою куль-
турою (Schnell, 2001; Shilhav, Friedman, 1985; Boyarin J., Boyarin D. 1995) 2. Таким чином, 
ексклюзивний суспільний простір та властиві йому практики є типовими для унікального 
способу життя ортодоксальних євреїв. 

У ХІХ ст. єврейські духовні лідери з Центральної та Східної Європи відреагували на по-
ступову модернізацію суспільства, що віддаляла людей від релігії, пропагуючи «єшиви» – тоб-
то «комплексний інститут чернечого типу, призначений для навчання молодих чоловіків, які 
повністю присвятили себе релігійним студіям, та зняття з них мирського тягаря» (Friedman, 
1991, p. II). Вважалося, що обов’язкове навчання в єшиві для всіх чоловіків мінімізує руйнів-
ний ефект перебудови суспільства та збереже традиційний єврейський спосіб життя.

У сучасній ультраортодоксальній культурі релігійні студії в єшиві є основним покликан-
ням чоловіка. Вони схвалюються як найпрестижніша діяльність, що вважається благословен-
ною і навіть буквально називається «святою роботою» (аводат кодеш). Вона різко протистав-
ляється всім мирським видам нерелігійної праці – не має значення, оплачуваної чи ні. 

В Ізраїлі від чоловіків з ортодоксальних родин чекають, що вони займатимуться саме 
цією найпрестижнішою роботою – тобто неоплачуваними релігійними студіями. Багато з 
них, 60–70 % (Hakak, 2004), презирливо ставляться до оплачуваної роботи. Такий економіч-
но збитковий спосіб життя існує завдяки суспільній підтримці: єшиви призначають стипен-
дії одруженим студентам, і хоча конкретні суми є скромними, вони дозволяють молодим 
людям довше залишатися в колелі – денній єшиві для одружених чоловіків. З іншого боку, 
соціальні виплати на дітей – особливо в багатодітних родинах – роздуті, що також іде на 
користь переважно ультраортодоксам (та арабам) (Friedman, 1991; 1995) 3. Як і в багатьох 
релігійно-фундаменталістських суспільствах, жінки в ультраортодоксів сприймаються на-
самперед як домогосподарки. Проте в бідних родинах багато заміжніх жінок, крім домаш-
ньої, виконують і оплачувані роботи, що особливо характерно для великих сімей (Ben-Sha-
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har-Neria, 2002). Для полегшення становища жінок, які працюють повний день, релігійні 
студії для чоловіків опівдні роблять перерву приблизно на дві години 4. У цей час чоловіки 
заміщують жінок та виконують певну щоденну домашню роботу: супроводжують дітей зі 
школи, купують продукти, а вдома подають обід, завчасно приготований дружиною; ця ро-
бота значно полегшується, якщо в родині є старші доньки (Blumen, 2002).

Такий спосіб життя повсюдно підтримується тим, що діти допомагають дорослим у робо-
ті по дому. Хоч ультраортодоксальне суспільство – це люди молодого, середнього віку 5, дітям 
присвячено всього лише дві наукові праці. Шкільні підручники описують общину як закри-
тий, відокремлений анклав з жорстко регламентованою ієрархією, в основі якого лежить на-
самперед статевий та віковий поділ, а особиста ідентичність нерозривно пов’язана із соціаль-
ною роллю. Тому дитинство структурується як парадоксальне поєднання вищого й нижчого: 
з одного боку, діти й дорослі общини однаково визначаються як вищі щодо всіх неортодоксів; 
з другого, за звичаєм тієї ж общини, діти опиняються на найнижчому щаблі вікової ієрархії, 
адже такий статус необхідний для підтримання ультраортодоксального способу життя. Суво-
ре дотримання релігійних настанов, сильна воля та самоконтроль – найважливіші якості для 
дітей, яких готують – відповідно до статі – до навчання або до ролей годувальниць, дружин 
і матерів (Heilman, 1992; Yafeh, 2004). Досі лише кілька досліджень зверталися до вивчення 
праці як такої, та межі між благочестивою та неблагочестивою роботою в ультраортодоксаль-
ному суспільстві в Ізраїлі (див., напр.: Hakak, 2004; Berman, 1998; Blumen, 2007b). Робота по 
дому, звичайно, обговорюється, але лише стосовно дорослих жінок, а не дітей, хоч їхня важ-
лива роль у домашній праці добре відома (див., напр.: Blumen, 2002; Blumen, 2007a; El-Or, 
1994). Оскільки переважно діти виконують роботу за межами домівки, це стає помітним у 
суспільстві. Соціокультурний контекст домашньої праці дітей сприяє також дослідженню за-
гальних умов праці в ультраортодоксальних общинах Ізраїлю. 

Емпіричне дослідження використання дитячої праці проводилося наприкінці літа 2005 року 
в осередках міста Бней-Брак, де живе близько 30 % ультраортодоксального населення Ізраїлю 6. 
Щоденне життя в них організоване відповідно до ультраортодоксальних приписів, і включає, 
наприклад, заборону на пересування автотранспорту в суботу та під час релігійних свят. Було 
проведено два етапи досліджень. На першому протягом двох тижнів на розі трьох гомінких ву-
лиць ми вели спостереження за життям дітей, щоб оцінити місце та важливість дитячої праці. 
Через три тижні ми перейшли до другого етапу – інтерв’ювання дітей. Він тривав десять днів 
поспіль (за винятком вихідних). Розмови проводилися щодня протягом приблизно двох годин 
(з 12:30 до 14:30). Під час перебування в місті велося також фотографування вулиці. Часто пе-
рехожі – жінки, чоловіки або діти – вдавалися до коротких розмов. Адже оскільки ці розмови 
були короткими й публічними, вони були, так би мовити, соціально контрольованими (Blumen, 
2007b). Ми спрямовували хід розмови так, щоб показати свій інтерес до ультраортодоксально-
го способу життя, переважно це стосувалося дітей. Наприклад, ставилися стандартні питання: 
«Цікаво, а що цей маленький хлопчик робить з тими трьома малюками на вулиці?»; «А чи та 
дівчинка не стомилася?» Такі питання зосереджували увагу на дітях, які виконували домаш-
ню роботу, та формували тимчасові особистісні стосунки з урахуванням ультраортодоксальної 
ідентичності та зміни зв’язків «дитина-дорослий» та «респондент-інтерв’юер». 

Утім, це було нелегким завданням: хоча дорослих і не було поблизу, і вони не могли почути 
нашої розмови, було зрозуміло, що за поведінкою дітей та нашими манерами пильно стежать, 
тому розмови виходили короткими. Не дивно, що діти в супроводі дорослих не вступали з нами 
в розмови. Інші діти, які пересувалися невеликими групками, були менш стримані: зазвичай 
одна дитина розпочинала з нами розмову, поки її друзі стояли неподалік; через певний час вони 
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підходили ближче та приєднувались до нас – на цьому етапі інтерв’ю закінчувалося. У такий 
спосіб безпосередня розмова з однією дитиною з групи тривала близько чотирьох хвилин. Уза-
галі ми змогли поговорити з 29 дітьми – 16 хлопчиками та 13 дівчатками. Маленькі респонден-
ти називали своє ім’я та вік (переважно між 6 та 12 роками) . Ці короткочасні розмови дали 
певну інформацію про дитячий досвід домашньої роботи, визначеної за щоденними проявами 
їхньої активності на вулиці, а також зафіксували думку самих дітей про їхні обов’язки. 

В ультраортодоксальній общині більша частина дитячої праці реалізується на вулиці, 
отже, за нею можна вести спостереження. Опівдні, коли закінчуються заняття в школі, со-
тні дітей вибігають на вулиці міста, і саме тоді найпомітнішою стає їхня участь у домашній 
роботі. Приблизно о 12:45, за 10 хвилин до офіційного закінчення уроків, сотні чоловіків 
у своїх темних широкополих капелюхах та довгих пальтах виходять з єшив і заповнюють 
вулиці міста, передвіщаючи полуденну метушню. Через кілька хвилин починається гомін, 
з’являється дуже багато дітей та підлітків. Наступні 20–30 хвилин полуденна метушня на-
ближається до свого піку; потім вона поступово спадає і, нарешті, за годину повністю при-
пиняється. У цей час дітей на вулицях буває найбільше. 

Дітей можна безпомилково визначити в натовпі. Вони вирізняються своїм кольоровим 
одягом, а їхня належність до категорії «інших» також підкреслюється шкільною формою, 
яка контрастує з одягом дорослих, більшість з яких – це чоловіки-ортодокси у своїй темній 
«уніформі». Чоловіки завжди оточені дітьми. Домашня робота чоловіків часто асоціюється з 
образом чоловіка, який поспіхом тягне за собою за руку дитину (Blumen, 2007a). Утім, часто 
дітей можна побачити і без дорослих. Вони кричать, галасують, повільно просуваючись ву-
лицею; багато з них – навіть шести-семирічні малюки – штовхають перед собою дитячі візо-
чки, тримають за руки малих братиків та сестричок або несуть пакети з продуктами. Вони 
зупиняються біля магазину, граються в парку або сідають на низенькій огорожі в тіні на розі 
вулиці, щоб побазікати. Загалом домашня робота дітей на вулиці виявляється двояко: вони 
наглядають за молодшими дітьми і йдуть з ними додому, тобто звільняють батьків від цього 
обов’язку, а ще вони роблять за батьків щоденні покупки.

Ми розпитали дітей, як вони самі розуміють те, що вони та їхні друзі роблять на вулиці 
опівдні. За їхніми словами, вони розділяють дітей на певні категорії. Ось ці думки десяти-
літнього хлопчика Меїра поділяють і інші: 

Меїр: Тут багато дітей. Не можна говорити, що вони всі однакові. Розповісти [чим 
вони відрізняються]?

О. Б.: Так, будь ласка. Якщо ти мені не допоможеш, я нічого не дізнаюся. 
Меїр: Хлопці в костюмах – вони вже не хлопчики, вони старші, і взагалі після бар-міцви 

(тринадцяти років) хлопчики вже більше не хлопчики. З дівчатками складніше, та гадаю, 
що й у них все так само, а може й ні, може вони мають бути трохи старшими, щоб [вва-
жатися] дорослими. Потім ідуть найстарші діти, такі як я, а ще маленькі дітлахи, яким 
три-чотири-п’ять років, чи навіть шість. До них [до трьох років] – малюки. [...] А ще є діти 
між ними [дітлахами] та нами [старшими] – «діти посередині». Коли мені виповнилося 
десять років на Ту Бі Шват [релігійне свято, що відбулося чотири місяці тому], я сам став 
великим хлопцем.

О. Б.: А чому з дівчатками складніше?
Меїр: Тому що вони не носять костюмів, як дорослі хлопці. Але для дітей це не важливо. 

Я й моя [восьмирічна] сестра – однакові, тільки в школі ми не разом, але наші школи поряд 
[одна з одною]. Коли ми станемо дорослими, це зміниться, але зараз ми діти, і чинимо так 
само з нашими молодшими братами. 
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Бачиш, деякі діти йдуть зі своїми батьками. Вони не можуть поговорити чи погратися 
з друзями, це малеча, вони потрапляють додому раніше [за всіх дітей]. Є діти, що йдуть до-
дому зі своїми старшими братами та сестрами. Отже, є діти – великі, середні, й, можливо, 
навіть малі, таких небагато, – які забирають [зі школи чи ясел] своїх маленьких братиків 
та сестричок. А ще є діти, які йдуть додому зі своїми друзями, [яким] непотрібно забира-
ти своїх маленьких братиків та сестричок. Іноді діти повинні купувати продукти: якщо з 
ними йде батько, вони на нього чекають, але все одно додому потрапляють раніше за всіх; 
[а якщо вони йдуть] з друзями, вони купують, що треба, а друзі їх чекають і [якщо треба] 
наглядають за малечею. А якщо вони [діти-покупці] не зі своїми братиками, всі друзі все 
одно чекають на них, щоб компанія не розпадалася. Діти люблять ходити з друзями. З дру-
зями треба проводити більше часу, а [менші] діти ще хочуть погратися, ось чому діти з 
дітьми потрапляють додому пізніше за всіх. 

Отже, Меїр вважає вік найважливішим фактором у характеристиці дитини. Вік також 
слугує йому для опису різних «верств» дитячого населення. Гендер додається як інша важ-
лива диференційна ознака, навіть якщо особистий досвід Меїра (та інших, включаючи й 
дівчаток) недооцінює його значення. Третя диференційна ознака стосується того, що діти 
роблять: «іти додому» – це загальна діяльність, але важливо, «з ким іти додому». Від того, 
хто супроводжує дітей – дорослі (як правило, батько), старший брат чи сестра, молодший 
брат чи сестра або приятелі-однолітки – залежить четвертий фактор: скільки часу витрача-
ється на те, щоб потрапити додому. Те, що Меїр визначив як присутність родичів, включає 
репрезентацію домашньої роботи в суспільному просторі. Важливо враховувати, що діти, 
які чекають біля магазину на батьків чи друзів, які пішли за покупками, також вважаються 
залученими до домашньої праці. 

Однак діти й дорослі по-різному виконують цю роботу: якщо дорослі діють цілеспря-
мовано й рішуче, діти визнають, що їх легко відволікають такі прості речі, як розгля- 
дання людей та машин, спілкування з друзями, виконання завдань приятелів, а та-
кож можливість поговорити та погратися з іншими. Оповідь Меїра також показує, що 
«вуличні» завдання виконуються в середовищі дітей, які підтримують одне одного, не 
кидаючи товариша самого чи наглядаючи за його/її маленькими підопічними. Таким 
чином, праця по дому включається в мережу дитячого спілкування, яка складається з 
невеликих груп. 

Респонденти повідомили, що діти усвідомлюють свою схильність затримуватися та 
втрачати відчуття часу; це вважається спільним недоліком, який зазвичай дорослі пробача-
ють. Десятирічна дівчинка на ім’я Саріт розповіла таке:

«Я люблю побазікати зі своїми подругами та погратися з їхніми маленькими братиками 
й сестричками. Це дуже весело, і я можу геть забути, що мені треба вчасно потрапити до-
дому й допомагати дорослим. Дуже часто люди на вулицях, сусіди й зовсім незнайомі люди 
кажуть нам поквапитися, припинити гратися й теревенити та бігти додому – допомагати 
мамам. Мені завжди дуже неприємно, коли я запізнююся додому, бо на вулиці я часто забуваю, 
що моя робота – допомагати мамі. Коли вже зовсім пізно, ми [група дівчат] робимо нашу 
роботу, знаєш, приглядаємо за малечею чи купуємо щось тощо, і швидко біжимо додому, щоб 
допомогти до того, як вона [її матір] повернеться з роботи. Мені подобається допомагати 
мамі, але я також люблю бути з подругами, і мама, зазвичай, не гнівається, якщо я трохи за-
пізнююся, тому що я багато допомагаю їй до і після того, як вона повертається [з роботи]. 
Я ховаю продукти, ставлю все на свої місця і накриваю на стіл. Я дістаю їжу з холодильника 
та ставлю каструлі на плиту. Еті [дванадцятирічна сестра] і Шломо [восьмирічний брат] 
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прибирають у домі, а потім Еті підігріває обід. Я теж це можу, та коли вона вдома, це робить 
вона. Ще ми готуємо місце для мами. Вона дуже втомлюється, бо працює і вдома, і на роботі. 
Через нас [дітей] у неї дуже багато роботи по дому, отже, ми з Еті й Шломо їй допомагаємо, 
щоб вона могла залишатися на роботі до кінця [робочого дня]». 

Саріт підтвердила, що дітям необхідна компанія друзів, і їй прикро, що вона не встигає 
вчасно виконувати свої завдання, щоб полегшити тягар її матусі. З одного боку, домашня 
праця дітей дає їм певну свободу, бо вони можуть гратися дорогою додому, з другого – від 
дітей очікується певний рівень відповідальності та готовності відмовитися від своїх бажань. 
Коли діти подовжують свої ігри та відтягують момент повернення додому, вони фактично 
перерозподіляють домашню роботу відповідно до потреби в іграх. Повільним, неквапливим 
просуванням додому вони демонструють свій спротив, який стає дедалі очевиднішим. 

Формулювання «моя робота – допомагати мамі», яке обрала Саріт, ми почули ще від 
21 юного респондента: всі вони розцінювали свої дії як «роботу». Діти чудово розуміють, 
що їхні матері залежать від їхньої допомоги. Саріт двічі назвала свої дії на вулиці роботою. 
У ході оповіді з описом своєї оселі та материнської праці вдома та поза домом її «робота» 
перетворилася на «допомогу». Така зміна характерна й для інших свідчень; це вказує на те, 
що діти схильні просторово структурувати свою домашню працю відповідно до вуличних-
домашніх завдань, а також до контролю дорослих, включаючи незнайомих. Такий просто-
ровий поділ дитячої праці передає спротив дітей проти необхідності працювати, інтенсив-
ності роботи чи у випадку применшення їхніх заслуг. 

Іноді діти дуже запізнюються. Саріт продовжує:
«Одного разу я так захопилася, коли гралася зі своїми друзями, що запізнилася більше 

ніж на годину. Всі інші діти вже були вдома, і [незнайомі] люди, які побачили нас [групу 
дівчат] на майданчику, стали нам кричати, що вже дуже пізно, і слід допомагати вдома 
батькам. Ми схопили [маленьких] дітей і всі речі та побігли додому. Невдовзі [після того, 
як я прийшла додому] повернулася моя мати й одразу ж зрозуміла, що я запізнилася. Не 
так, як завжди, а сильно. І було вже дуже-дуже пізно, бо в мене пішло багато часу на дорогу 
[з майданчика]. Того дня їй довелося самій усе робити, тож вона була дуже сердита». 

Саріт описала подію, яка знаменує завершення обідньої метушні: млявих та неквапли-
вих дітей знаходять дорослі та виганяють їх із вулиці, наказуючи йти додому. Сам факт, що 
незнайомі дорослі командують дітьми на вулиці й спонукають їх хуткіше йти додому, вказує 
на ступінь суспільного контролю: він найжорсткіший, якщо за дітьми наглядають батьки – 
вдома чи на вулиці, і найм’якіший, коли за маленькими наглядають поза домом старші діти; 
десь посередині – дії незнайомих дорослих, чиї вказівки підтверджують, що діти належать 
усій громаді й узагалі підпорядковані дорослим. Очевидно, тут наявне визнання, бодай ін-
туїтивне, внеску дітей у домашню працю, розуміння його важливості. Насправді такий на-
гляд з боку незнайомців як складова системи взаємопідтримки громади допомагає батькам 
усієї общини облаштовувати свої домашні справи. 

Крім загального опису дій дітей («іти додому») та залучення їх до роботи по дому, 14 най-
старших респондентів мимохідь зазначили, що саме діти перебувають у центрі обідньої ме-
тушні. Наприклад, дванадцятирічна дівчинка Оріт сказала прямо: «Люди йдуть додому, бо 
вони піклуються про своїх дітей»; одинадцятирічна Хава так інтерпретує вуличні епізоди: 
«Це все, щоб не залишати малюків наодинці». Одинадцятирічний хлопець Кобі підсумовує 
цю думку описом своїх домашніх справ:

«Діти мають поїсти вчасно, тому всі люди йдуть додому опівдні. Але моя матінка має 
залишатися на роботі, тож я даю [подаю] обід Рецвенові та Елі (меншим братам). Іноді, 
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через день, мій тато приходить додому, щоб попоїсти разом з нами, тоді я і йому даю [по-
даю] обід, а він потім допомагає мені прибрати зі столу. Але коли ні [він не вдома], то це 
теж добре. Коли матуся повертається [з роботи], вона піклується про мене». 

Кобі знає, що повернення додому опівдні – це норма, що визначається потребами дітей. 
Слід зазначити, що свідчення маленьких респондентів дозволяють отримати уявлення про 
роботу, яку вони виконують після повернення додому. Респонденти схильні визнавати, що, 
незважаючи на свою участь у домашній праці, вони також є її об’єктами; але таке визнання 
обмежується лише стосунками з матір’ю вже вдома. Описуючи, як йому допомагає тато, 
Кобі (та кілька інших дітей) дає досить низьку оцінку його допомозі, цим самим змінюючи 
рівень стосунків «діти-дорослі». 

Зрештою, діти ортодоксів живуть у ситуації гендерного парадоксу: їхній особистий досвід 
знижує його ефект, проте значно впливає на життя їхніх родичів та знайомих, його просто 
неможливо не помічати. Діти усвідомлюють, що домашня робота поділяється між батьками 
нерівномірно, і більше працює матір. Ця різниця стає помітною в описі полуденних епізодів: 
респонденти майже не згадують про матерів, коли говорять про працю поза домом, а коли 
мати повертається з роботи, вони перестають згадувати батька стосовно виконання ним до-
машніх справ; ці діти інтуїтивно відчувають просторовий розподіл домашньої праці дорослих. 

Однак досвід дітей менше окреслений, ніж їхнє розуміння світу дорослих. Для них ген-
дерна сегрегація значно помітніша за межами дому, ніж удома: сини та доньки виконують 
домашню роботу разом, іноді включаючи її до своїх ігор. Підкреслюючи подібність дівчаток 
і хлопчиків, респонденти постійно звертаються до свого домашнього досвіду та порівнюють 
себе зі своїми братами/сестрами. У публічній сфері існують окремі школи для хлопців та дів- 
чат; групи дівчат і хлопців перебувають окремо, але часто вони спілкуються та навіть гра-
ються разом, зустрічаються на одному майданчику. Утім, лише три респонденти виносять 
об’єкт гендерних порівнянь за межі дому. Восьмирічна дівчинка Сігаль розповіла: 

«Ми [діти] багато речей робимо разом, але деякі речі – нарізно. Зазвичай я не граюся з хлоп-
цями, бо вони хлопці, вони граються в інші речі [ігри], не дуже цікаві. Іноді ми йдемо додому [зі 
школи] і зустрічаємося на майданчику разом з малюками [за якими ми доглядаємо]. [...] Удома 
я також граюся зі своїми братиками, але дівчачі ігри цікавіші, ми граємося у домогосподарок і 
таке інше. Мені подобається гратися в приготування страв. Хлопцям це не подобається, вони 
думають, що це не цікаво, вони це роблять [виконують домашню роботу] лише за наказом.» 

Сігаль вирішила зосередитися на діяльності, визначеній гендером, і зняла парадокс, під-
кресливши уподобання в іграх. Водночас досвід домашньої роботи дітей, здається, значно 
менше залежить від гендеру, ніж їхнє сприйняття домашньої праці дорослих, а просторовий 
поділ гендерного досвіду вочевидь визначається віком. Насправді важливість вікового ста-
тусу виявляється дуже сильно: він стає впливовим складником симпатії, згоди та єдності, а 
також містить об’єднувальний компонент ідентичності, який, либонь, превалює всередині 
громади над іншими, особливо гендерним. 

 Отже, наше дослідження певною мірою висвітило працю дітей за межами дому, її поміт-
ність у суспільному житті ультраортодоксальної єврейської громади в Ізраїлі. Домашня праця 
як традиційна діяльність у цій общині поділена за гендерним принципом: жінки відповідають 
за всю домашню роботу та виконують більшу її частину, зосереджуючись на суто домашніх 
«непомітних» справах. Хоча працю жінок високо цінують у суспільстві, вона розглядається як 
другорядна стосовно релігійних студій чоловіків, отже, жінки мають невисокий соціальний 
статус. Робота чоловіків зосереджена переважно на завданнях, які виконуються за межами 
дому. На відміну від підкреслено чоловічого зовнішнього вигляду, «жіночі» дії чоловіків при-
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вертають надто значну суспільну увагу, більшу, ніж їхній реальний внесок у домашню роботу. 
Домашня праця дітей, хоча й не заперечується, рідко визнається як така (Blumen, 

2007a). У багатьох аспектах робота дітей подібна до чоловічої і сягає свого піку опівдні: 
завдання дітей розпочинаються з нагляду за молодшими та купівлі продуктів, а далі вони 
працюють удома, де мають компенсувати відсутність працюючих матерів. Хоча ця частина 
їхньої роботи непомітна, вона добре відома громаді, де праця дітей по дому з дуже малого 
віку є складником уявлення про ультраортодоксальний спосіб життя. У своїх оповідях діти 
наполягають на визначенні своєї діяльності як (домашньої) праці та підкреслюють свій вне-
сок у господарські справи. Вони також схильні прирівнювати свій внесок до внеску своїх 
батьків, а іноді навіть применшувати важливість домашньої роботи батька стосовно своєї, і 
не визнавати ієрархії «діти-дорослі» (Mayall, 1998). Діти усвідомлюють процеси соціалізації, 
які визначають для них таку форму роботи. Їхній вік стає об’єднавчою силою, особливо вдо-
ма, на своїй території. Жоден з респондентів не дав оцінки економічної ваги дитячої праці, 
що свідчить також про певну зневагу до економічної цінності щоденної домашньої праці 
дітей (Boyden, 1990; Marx Ferree, 1990).

Вочевидь діти в суспільному просторі підпорядковані дорослим з-поза меж родини та дому. 
Таке підпорядкування частково відображається в тому факті, що за дітьми можуть приглядати 
й незнайомі дорослі. На рівні громади це підтверджує готовність батьків розділити свою владу 
з іншими дорослими. Хоча така практика посилює контроль за дітьми, вона також формує ме-
режу взаємопідтримки серед дорослих, які піклуються та приглядають за всіма дітьми, забез-
печуючи належний господарський добробут. Необхідність у такій мережі показує, якою мірою 
дорослі залежать від домашньої праці дітей та важливості їхньої роботи на благо громади. Вра-
ховуючи, що робота по дому за значущістю поступається лише релігійним студіям, і що ці два 
види неоплачуваної роботи є престижнішими, ніж оплачувана праця, наше дослідження під-
твердило факт участі дітей в ультраортодоксальному розподілі праці. Відповідно, як з’ясувалося, 
діти вважають себе повноправними робітниками домашнього господарства.

Примітки
1 Хоча термін «ультраортодокси» викликає суперечки серед євреїв, адже він допускає, що одні є 

більш «благочестивими», ніж інші, ми використовуємо саме його, бо він більше відомий, ніж іврит-
ський термін «хареді» (богобоязливі). До того ж між сучасними євреями та ультраортодоксами існують 
також значні внутрішні відмінності.

2 Як правило, ультраортодокси зосереджені в певних районах, де вони створюють більшість на-
селення, яке підтримує певні практики, такі як заборону руху автотранспорту в суботу та під час свят 
(докладніше див.: Blumen, 2007b).

3 Іншою перевагою (також політичною), яка пояснює тривале перебування чоловіків у єшивах, є 
звільнення їх від обов’язкової служби у війську. Ця пільга перестає діяти, якщо вони покидають єшиву 
раніше, ніж у віці за тридцять років. Оскільки більшість чоловіків залишаються в єшиві (Колелі) при-
близно до 45 років, значення саме цієї пільги видається дискусійним (див.: Hakak, 2004). 

4 Типовий ізраїльський шкільний день є досить коротким. Громадські дитячі садочки та початкові 
школи відкриваються о восьмій, а закінчують роботу не пізніше, ніж о 13:30. Батьки змушені вишуку-
вати альтернативні, приватні (та дорогі) послуги для догляду за дітьми. Протягом останніх двох деся-
тиліть ультраортодоксальні політики обговорюють можливість збільшення часу навчання в ультраор-
тодоксальній системі освіти, але поки що без помітних результатів. 

5 В ультраортодоксальному місті Бней-Брак, розташованому в районі великого Тель-Авіва, де про-
водилося наше дослідження, середній вік жителів значно нижчий: від 19,4 до 29,4 років у всіх ізраїльсь-
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ких євреїв (Israel Central Bureau of Statistics, 1997). 
6 Стосовно змішання ультраортодоксів і «сучасних» людей, яких можна побачити в тих ультраор-

тодоксальних районах міста, які межують з районами проживання світського населення (див.: Blumen, 
2007b). До категорії «сучасних» у цьому випадку зараховано також релігійне населення, яке відійшло 
від способу життя, прийнятого в XIX ст.
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ОЛЬГА ГОЛЬДБЕРГ-МУЛЬКЕВИЧ

ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ	ЕЛЕМЕНТІВ	НАРОДНОЇ		
ТВОРЧОСТІ	ПОЛЯКІВ	І	ЄВРЕЇВ

The old definition of «Shtetl» as the compact Jewish community hermetically isolated from non – Jews must 
be rectified. There were personal   relations between the communities and they involved numerous spheres of life. 
My article is concerned on folk crafts and folk arts, the text is concentrated not only on the borrowing of motifs, but 
also on spreading the knowledge of the differences between Jewish and Polish   traditional cultures. Most of Jews 
were craftsmen. Working for non-Jews they had to accommodate themselves to local tradition and local esthetic, 
but we can also find some examples of mutual penetrations. We observe such process in tailoring, jeweler’s craft, 
pottery, carpentry, furniture making, paper-cuts.

«Живемо з ними, як два різні, чужі тіла, що зрослися полоскою шкіри й викликають 
взаємне подразнення», – писав на шпальтах «Вісли» 1890 року Олександр Свєнтоховський, 
закликаючи розпочати систематичні дослідження традиційної культури польських євре-
їв (Świętochwski, 1890, s. 224). Абстрагуючись від мети, яку ставив перед собою відомий 
публіцист, а також від результатів втілення його заклику, не можемо, утім, не погодитися 
з подальшим змістом тексту: «Але що нам відомо про цю сьому частину населення країни, 
крім замальовок письменників і низки фрагментарних, пов’язаних хіба що монотонністю 
нарікань, кореспонденцій журналістів?». Тож не захоплюючись більше цитатами, нашу роз-
відку почнемо неспростовним твердженням-трюїзмом: на польських теренах співіснували 
впродовж віків – поряд з іншими – дві окремішні культури, польська та єврейська.

Їхня окремішність виявлялася в численних компонентах, на які не вплинули інтеграцій-
ні процеси, характерні для інших етнічних груп, що також жили на польській землі.

Відображенням такого стану речей є, зокрема, проблематика наукових досліджень, 
присвячених народній культурі. У Польщі єврейська культура вивчалася лише спорадично 
і тільки в певній сфері. Так сталося з багатьох причин, передусім через брак належної під-
готовки, незнання суті єврейської культури та мов: ідишу й гебрайської. Наявна в деяких 
дослідженнях інформація про євреїв принагідна, а відповідної тематики їхні автори торка-
ються радше побічно (Goldberg-Mulkiewicz). Якщо в польських етнографічних працях на-
трапляємо на матеріали, що стосуються євреїв, то лише в контексті досліджень неєврейської 
культури. Увага до традиційної культури євреїв у Польщі, що певною мірою посилилася в 
останні десятиліття, на жаль, обмежується проблематикою стереотипу єврея в польській 

גרבדלוג הגלוא
 העפשהה   תידדצ-ודה תידוהיהו תינלופה תיממע תוברתה לש םיטנמלאה לש

 םימייק ויה .שדחמ ןחבהל הכירצ תידוהי אלה הרבחה ןמ ירמגל תדדובמ תידוהי תיתרבח הדיחיכ «לטטש«ה לש הצופנה הרדגהה
 .תיממע תונמואו תיממע תונמא לע ססבתמ ילש רמאמה .םוימויה ייח לש םימוחת המכב  תוליהקה יתש יבשות ןיב םיישיא םיסחי
 תוברתהו תידוהיה תיתרוסמה תוברתה ןיב םילדבהב קסועה עדיה תצפהב םג אלא ,םיביטומ לש תולאשהב קר אל זכרתמ טסקטה

 תורוסמל םמצע תא םיאתהל םיכירצ ויה ןכלו םידוהי אלה ןעמל ודבעש הכאלמ ילעב ויה םידוהיה בור .תיתרוסמה תינלופה
 ,תונטישכתה  ימחתב אוצמל ןתינ ולא תועפשהל תואמגוד .תוידדה תועפשה לש תואמגוד תומייק ךא ,תימוקמה הקיטטסאלו

.ריינ תורזגמבו םיטיהרו הינב תורגנ,תורדק,תוטייחה
.םידוהי אל-םידוהי ןילמוג יסחי ,םיאנב ,תונטישכת ,תורדק ,הכאלמ ילעב ,«לטטש»   :חתפמ תולימ 
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народній культурі 1, творами народного мистецтва або художніх ремесел, які ще можна зна-
йти під час експедицій 2, та фотоколекціями з міжвоєнного періоду 3. 

Розвиток єврейської етнографії має свою специфіку. Аж до кінця міжвоєнного періоду 
науковці обмежувалися передусім публікацією матеріалів, зібраних під час польових дослі-
джень, і майже не виходили за їхні межі. Збирали здебільшого фольклорні тексти та народні 
вірування 4. Єврейські автори дуже рідко цікавилися проблематикою контактування куль-
тур, взаємостосунків єврейської спільноти із сусідами. До винятків належить праця Ш. Ан-
ського, в якій він порушує проблему взаємозв’язків єврейського й українського фольклору 
та музики, наводячи цікаві приклади з експедиційних матеріалів, зібраних в Україні (An-
ski, 1925). Здебільшого дослідники не звертали уваги на оточення, в якому жила єврейська 
спільнота протягом століть, зрештою, публікація передусім експедиційних матеріалів не 
вимагала від них підняття тем, які не стосувалися досліджуваного середовища. Такий підхід 
був властивий тогочасній фазі розвитку суспільств, він пояснюється загальноприйнятим і 
значною мірою слушним переконанням у тому, що процеси, які формували життя єврей-
ських спільнот, стимулювалися передусім релігійними приписами, які дуже скрупульозно 
й дріб’язково регулювали поведінку членів єврейської громади, утруднюючи контакти зі 
світом за межами її культури 5. Почуття власної відрубності, формоване упродовж століть, 
посилювало ізоляцію групи. Прагнення зберегти власну окремішність, наявні всередині єв-
рейської спільноти, були сильними, а зовні вони стикалися з несприйняттям сусідів, яке 
ще більше посилювало їх. Переконаність у цілковитій ізоляції жителів малого містечка дис-
кутується донині у працях багатьох етнографів. У збірнику матеріалів наукового семіна-
ру, організованого Маргарет Мід, де реконструйовано модель єврейського містечка, Марк 
Зборовський та Елізабет Герцог пишуть: «Моє містечко (штетл) – означає мою спільноту, а 
спільнота означає єврейську спільноту» (Zborowski, Herzog, 1967). У цій колективній праці 
здійснено опис євреїв у містечку Східної Європи без жодної згадки про тих, хто жив поряд. 
Певну інформацію про населення, яке живе поряд зі спільнотою євреїв, дають Діана К. Рос-
кіс і Д. Роскіс. Відповідно до задуму авторів, їхня популярна книжка покликана відтвори-
ти модель містечка на основі даних (передусім з Тишовець) про єврейську спільноту, утім, 
вона містить також розділ під назвою «Євреї і шляхта». Цей розділ містить кілька оповідань 
і літературних текстів, що описують історичні події та традицію взаємозв’язків євреїв та по-
ляків. Щоправда, головна увага звернена на спосіб життя євреїв та власника містечка, а про 
сусідів згадується лише принагідно (Roskies, Roskies, 1979). Гадаємо, прикладів достатньо.

За такої ситуації етнограф отримує (майже в усіх працях) окремі описи польської і єв-
рейської культури, здійснені з етноцентричних позицій. Дослідження на тему взаємовпли-
вів і зв’язків між двома культурами проводили передусім фольклористи 6 й мовознавці 7. Інші 
сфери життя, в яких могли відбуватися взаємозв’язки, і про які відомо, що вони там відбу-
валися, залишилися, за небагатьма винятками, поза увагою дослідників народної культури. 

Саме через це наше дослідження зосереджене на висвітленні принципових тез на тему 
взаємовпливів і взаємозапозичень у народній художній творчості й зіставленні цих тез із 
матеріалами, зібраними в експедиціях.

Розкриття цієї теми варто розпочати з розгляду особистих контактів, між творцем ху-
дожнього виробу, з одного боку, та споживачем цього виробу, – з другого. Спершу розгляне-
мо особливості праці ремісників, які жили у двох сусідніх спільнотах.

Як відомо, євреї в малих містечках здійснювали чимало послуг для неєврейського на-
селення містечка, зокрема його околиць, як у торговельній, так і в ремісничій діяльності. 
Останній не вчилися спеціально, вона не спиралася на певні обов’язкові критерії. Дуже час-
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то це були різні роботи, виконувані принагідно, і тимчасові, що залежали від попиту жите-
лів (Goldberg-Mulkiewicz, 1982), як неєвреїв, так і євреїв. Єврейські ремісники працювали 
паралельно із ремісниками інших національностей. Ті, в свою чергу, надавали послуги і для 
своїх, і для євреїв. Отже, існував взаємообмін ремісничих послуг та рух готових виробів від 
однієї групи до іншої. Нечасто траплялося, щоб вироби, перш ніж потрапити до споживача, 
виготовлялися по черзі неєвреями і євреями.

Небагато було спільних ремісничих майстерень, співпраця між обома групами найчас-
тіше відбувалася по лінії купець – ремісник, а не ремісник – ремісник. Євреї працювали 
переважно для середнього споживача (виняток становили ремісники-рознощики, скажімо, 
кравці), вони продавали на ярмарках свої вироби – різні частини народного вбрання та 
інтер’єру сільської хати. Для того, щоб краще продаватися, їхня продукція мала бути «гар-
ною», мусила відповідати естетичним смакам клієнтів, тобто представників сусідньої групи. 
При цьому слід зазначити, що естетичні смаки двох сусідніх груп були абсолютно різними. 
Тож єврейський майстер повинен був ураховувати не лише свої, а передусім чужі бажання. 
Зробити це було непросто. Адже жив він зі своєю спільнотою цілком ізольовано (дім, сина-
гога, цвинтар) і був оточений здебільшого предметами релігійного культу. Їм були властиві 
зовсім інші, закорінені в єврейській традиції естетичні цінності, більше того, вони висту-
пали провідниками цієї традиції. Такі предмети були для єврейського ремісника зрозуміли-
ми, сповненими близької йому символіки, яка в єврейській художній творчості, як відомо, 
відіграє визначальну роль. Приступаючи до виконання й оздоблення предметів для інших, 
він мусив повністю відійти від близьких для нього канонів та символіки і творити інші орна-
менти, а не ті, що визначені власною традицією. Бувало, що протягом усього життя саме 
така творчість давала йому засоби до існування.

Ремісник неєврей, який працював для єврейського споживача, також мав подібні проб-
леми, але в умовах малого містечка таке траплялося значно рідше з огляду на специфічну 
професійну структуру. Для обох груп, що дотримувалися власних традицій, проблема вико-
навця замовлення або предмета на продаж стояла гостро. Оминаючи поширене під кінець 
міжвоєнних років гасло антисемітів «не купуй у жида», яке в межах дослідження всього 
культурного процесу все ж не варто брати до уваги, мусимо розглянути питання відміннос-
ті протилежних ідеологій обох груп, тобто відмінності віросповідань. Дві релігії, в рамках 
загальноприйнятих категорій мислення, були ворожими одна одній. Польське сільське на-
селення під впливом костьолу вважало, що саме євреї розіп’яли Христа, відтак, вони винні 
в його смерті. У свою чергу в очах єврейської спільноти саме католицька церква була при-
чиною більшості нещасть, які протягом віків переживав єврейський народ.

За загальноприйнятими правилами поведінки, купівля у єврейського ремісника пред-
метів щоденного вжитку, одягу, умеблювання, знарядь праці не становила для християнина 
проблеми релігійного характеру. Але євреї заробляли не лише такими виробами. До кла-
сичних прикладів уникнення дражливих проблем належать вироби єврейських золотарів 
із краківського району Казимеж (Seweryn, 1935). Серед коштовностей, виготовлених ними 
для жителів околиць Кракова, були, зокрема, оздобні хрестики, які продавалися передусім 
під час краківських відпустів (костьольних свят). Єврейські майстри ці вироби не продавали 
самостійно, а здавали їх на комісію католицьким перекупникам, уникаючи в такий спосіб 
негативної реакції потенційних клієнтів. На жаль, не знаємо реакції релігійної влади спіль-
ноти на таку продукцію єврейських ремісників. Як відомо, єврейські релігійні закони забо-
роняли виробляти предмети, призначені для чужих культів. Однак через важку економічну 
ситуацію спільноти такими заборонами нехтували, і вони втрачали силу обов’язкових 8. 
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Ситуація з купівлею членом єврейської спільноти предметів щоденного вжитку у при-
хильника іншої віри була іншою. Суворі релігійні приписи стосувалися всіх сфер буття тра-
диційної єврейської родини, зокрема регламентували створення ремісником предметів по-
буту. Замовлення більшості речей у неєврея вважалося небезпечним, оскільки вони могли 
виявитися непридатними для використання в господарстві, що велося відповідно до законів 
Мойсея. Обмеження стосувалися передусім способу виготовлення предмета, а не його фор-
ми чи оздоблення, крім випадків застосування символів християнської релігії в орнаменті. 
Так, євреї дуже рідко віддавали шити одяг неєврейському кравцеві, побоюючись порушити 
припис «шатнес», що забороняє змішувати вовну з льоном як у тканині, так і в уживаних для 
шиття чи оздоблення нитках. Одним із особливо суворих був наказ дотримуватися ритуаль-
них приписів при виконанні кухонного посуду. З цієї причини підляські гончарі, випалюючи 
посуд для єврейського торгівця напередодні свята Песах, отримували від нього наказ зали-
шати посуд після випалювання всередині печі. Єврейський купець сам приїжджав спорож-
няти піч. Він вантажив посуд на віз, після чого розвозив його і продавав своїм одновірцям 9. 
Лише таким чином він міг їх переконати, що посуд відповідає правилам кошерності, особливо 
суворим у цей період, і може використовуватися під час свята. Справа замовлення євреями 
предметів релігійного культу в іновірців, а передусім у християн, була завжди проблемною 
для єврейських спільнот діаспори. Труднощі для єврейських спільнот виникали тому, що в де-
яких професіях християни домінували, наприклад серед золотарів, і це створювало проблеми 
у придбанні величного і гарного опорядження, скажімо, синагоги. Неодноразові звернення 
до рабинів та численні дискусії на цю тему закінчувалися переважно декретами, які давали 
дозвіл замовляти й уживати під час релігійних обрядів предмети, виконані вірними іншого 
віросповідання (Katz, 1960, s. 37). У досліджуваний період не фіксуємо санкцій щодо закупівлі 
предметів релігійних обрядів, адже давні заборони втратили свою обов’язковість, однак за-
мовлення в неєвреїв предметів опорядження синагоги чи інших предметів культу натрапля-
ли на внутрішній опір деяких членів спільноти. Немає, мабуть, потреби пояснювати, що такі 
предмети мусили виконуватися за детальними вказівками замовників.

Щодо контактів ремісник – споживач, які відбувалися між двома групами, спостері-
гаємо ще одну проблему, яка досі не висвітлювалася ні в наукових дослідженнях, ні в ху-
дожній літературі. Постає питання, якою мірою ремісник або, точніше, виробник окремих 
предметів, брав участь в обрядах, що мали магічне значення для чужої йому групи, саме у 
зв’язку зі своєю професією. Відомо, що євреї в деяких районах Польщі займалися теслярни-
ми і столярними роботами. Знаємо також, що будівництво дому було пов’язане з низкою 
магічних заходів, які мали забезпечити міцність будинку, здоров’я й щастя його майбутніх 
мешканців. Відтак залишається відкритим питання, чи брали участь єврейські ремісники в 
цих обрядах, чи їх виконував хтось інший? Чи факт зведення будинку євреями впливав на 
зміну окремих магічних дій, а може, спричинив відмову від них, скажімо, від спільного для 
всієї групи урочистого акту завершення будівництва? Як відомо, обряд «віхи» шанувався, 
і його повсюдно дотримувалися, влаштовуючи з такої нагоди якийсь почастунок. «Віхи», 
які ставили на сільських чи маломістечкових хатах, – це оздоблені кольорові деревця або, 
рідше, букети. На єврейських будинках околиць Веньщизни іноді ставили зірку Давида на 
високому дроті; чи виконувала вона такі самі функції, як віха, – невідомо.

Прикладом стирання меж між своїми й чужими у той період може слугувати поданий Коль-
бергом опис весілля з ломжицької землі (Kolberg, 1964). Як зазначає дослідник, у цій місцевості 
траплялося, що єврейці, яка мала в містечку пекарню, доручали випікання короваю, який, як 
відомо, відіграє важливу роль у весільному обряді. Пекарка особисто приносила коровай на ве-
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сілля і вносила його у відповідний момент під час урочистості. Учасники застілля вітали її тра-
диційними співами, дякуючи за приготування хліба. За таку послугу їй не платили грошима, а 
відповідно до звичаю, прийнятого між сусідами, віддячували подарунками.

Прикладом змін, що відбулися в обряді під впливом сусідів, може слугувати звичай са-
джання молодої на діжу під час єврейського весілля на Віленщині. Він відсутній у традицій-
ній єврейській обрядовості, й факт запозичення від сусідів є очевидним 10.

Обмежимося цими прикладами 11, адже нас цікавить передусім предмет і його орна-
мент. Завершуючи тему обрядів, доречно буде згадати про обрядову «клекотку» – предмет 
подібної форми, який використовували в обох групах у схожих обставинах. Оминаючи дета-
лі походження звичаю і його історії, нагадаємо магічну роль цього предмета – шумом відга-
няти злі сили. У досліджуваний період «клекотки» повсюдно використовували в костьольній 
літургії під час Великого посту – від Великого четверга до Великої суботи – протягом трьох 
днів, коли мовчать костьольні дзвони. У ці дні такі брязкальця стають дуже популярними 
серед дітей, які скрізь ними граються (Seweryn, 1960). «Клекотки» мають різну форму, най-
поширенішими є дерев’яні, виконані за таким принципом: дощечка обертається на карбо-
ваному валику і видає при цьому голосне тріскотіння. 

Ідентичний предмет використовується і євреями у той самий період, тобто весною у 
день свята Пуриму, коли в синагозі читають Книгу Естер. І коли під час читання згадується 
ім’я злого Гамана, молоді хлопці зчиняють галас, щоб його не почули. Це робиться в різний 
спосіб: юнаки тупотять ногами, кричать, але найчастіше тріщать брязкальцями, які на ідиш 
мають назву ґраґер. Такий звичай відомий в усій Європі. Розмаїтими були форми ґраґерів, 
але до найпопулярніших (не лише на теренах Польщі) належать зроблені за принципом 
«клекотки». Найчастіше їх виробляли з дерева, але відомі також металеві й навіть зроблені 
зі слонової кістки. Як бачимо, ідентичний предмет використовувався двома сусідніми гру-
пами в подібних обставинах. Ця аналогія не була досі відзначена в етнографічній літературі.

Не спиняючись на магічній функції предмета й подібності, яка з неї випливає, розгля-
немо питання оздоблення. Отже, скромний геометричний орнамент польських клекоток не 
спостерігається на відомих нам єврейських ґраґерах. Утім, у нашому розпорядженні є не-
значна кількість екземплярів, які походять зі Східної Європи. Ґраґери найчастіше гладень-
кі й неоздоблені. Єдиним орнаментом може бути ім’я Гамана. Зроблені з інших матеріалів 
(срібло, мідь, слонова кістка) брязкальця можуть містити текст, вирізьблену постать Гамана 
або яку-небудь сценку, що ілюструє мотив із Книги Естер, іноді рослинний орнамент. У та-
кій орнаментиці ми не знайшли характерних для теренів Польщі мотивів. Навпаки, ґраґери 
з території Польщі чи Східної Європи не відрізняються за своєю орнаментикою від загаль-
новідомих і уживаних в інших країнах Європи.

Переходячи до категорії предметів та орнаментів, які їх оздоблюють, спершу слід по-
рушити тему, що викликає зацікавлення як у дослідників польського, так і єврейського на-
родного мистецтва, – це взаємовпливи у витинанці в процесі її розвитку в обох культурах.

Дискусії на цю тему були уважно проаналізовані О. Блаховським, і, на нашу думку, немає 
потреби повертатися до наведених ним аргументів (Błachowski, 1986). Для нас лише важ-
ливо нагадати, що проблема взаємовпливів і запозичень зводиться до двох основних аспек-
тів. Перший, найважливіший, на думку деяких авторів, стосується безпосередніх контактів 
єврейського і місцевого населення. Адже саме вони мали спричинити взаємні запозичення 
або ж переймання мистецтва паперових витинанок. Другий аспект, який значно менше ці-
кавить дослідників, стосується орнаменту й техніки витинання. Не вдаючись до дискусії, 
вважаємо за необхідне висловити кілька зауважень стосовно орнаментики та поширених 
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технік виконання витинанки – польської та єврейської. Нагадаємо думку відомої дослідниці 
єврейської витинанки Гізи Френкельової, яка писала: «Єдиним типом єврейської витинан-
ки, де проникнення [взаємовпливів. – О. Г.-М.] було б можливим, є група витинанок, що на-
клеюються на вікна під час Зелених свят» (Frenkel, 1965). Отже, ведучи мову про можливість 
впливу єврейської витинанки на польську, не можна забувати, що витинанки польських 
євреїв поділяються на дві основні групи, відмінні орнаментом і технікою виконання. Такий 
поділ, на нашу думку, відрізняє традиційну єврейську витинанку польських євреїв від єв-
рейської витинанки з інших країн, скажімо, Німеччини чи Туреччини. Необхідно критично 
сприймати часто цитоване дослідниками висловлювання Стефана Чарновського: «Польські 
селяни напевно запозичили від місцевих євреїв і техніку, й основні принципи композиції 
орнаменту – складання паперу для витинання ножицями так, щоб малюнок повторювався 
двічі або чотири рази, а найчастіше, щоб укладався радіально» (Frenkel, 1965, p. 13). Адже 
воно стосується лише однієї підгрупи місцевих витинанок, які виконують на свято Шавуот. 
Не можна забувати, що традиційні витинанки, зроблені німецькими, італійськими, турець-
кими, марокканськими євреями, характеризуються зовсім іншою технікою. Їх витинали не 
ножицями, а гострим ножем на папері, складеному вздовж вертикальної осі й прикріпле-
ному до дошки. Окремі елементи орнаменту не повторювалися, а взаємодоповнювалися з 
обох боків вертикальної осі. Якщо проаналізувати орнамент витинанки, виснов ки будуть 
такі самі. Напевно, розети – rojzele’ch – не дуже, або й узагалі не відрізнялися від опочин-
ських зірок чи старої радомської витинанки. Так само їхня образність, найчастіше навіяна 
біблійними мотивами, аналогічна польській. Важче знайти спільні елементи, наприклад, в 
мізрахах, які характерні для єврейської витинанки поза Польщею.

Питання відмінностей в орнаменті й композиції витинанок різних єврейських тери-
торіальних груп досі не досліджувалося, тож ми не можемо його оминути. Виявилося, що 
пошук польсько-єврейських зв’язків у групі традиційної витинанки є особливо складним. 
Скажімо, в мізрахах німецьких євреїв трапляються вкомпоновані сцени, запозичені безпо-
середньо із сучасної їм німецької витинанки, у менорах, які витинали марокканські євреї, 
повторюється характерна для цих теренів хамса – амулет у формі долоні – або елементи, 
запозичені з локальної архітектури. У єврейській витинанці, що походить з теренів Польщі, 
таких елементів дуже небагато. Можна побачити місцеві мотиви у фігурах півнів, що на-
гадують поширені «флюгери на костьолах»; певною мірою – у фігурах орлів, щоправда дво-
голових, але обриси їхніх крил виразно асоціюються з польським державним гербом. Утім, 
це не нові елементи візерунків, оскільки птахи – півень, двоголовий орел – відомі елементи 
єврейської витинанки, запозиченою можна вважати хіба що їхню форму. Проблему мотиву, 
що представляє «дерево життя» і простежується як у польській, так і в єврейській витинанці, 
як слушно вважає А. Блаховський, – слід розглядати в інших категоріях, ніж обмежені вза-
ємовпливи обох груп (Frenkel, 1965, p. 22, 23).

Шукаючи елементи, що перейшли з творчості однієї групи до іншої, сусідньої, ми, зви-
чайно, виходимо поза сферу особистих контактів, зумовлених конкретною ситуацією, хай 
вона для нас і найважливіша. Творчість сусідньої групи рідко ставала джерелом натхнення 
ремісників. Ізольованість стосунків у межах груп, інша релігія спричиняли те, що в малому 
містечку неєврей мав обмежені можливості розглядати синагогу всередині, так само, як і 
предмети, пов’язані з релігійним культом. Народне мистецтво анонімне, тому, дискутуючи 
на тему орнаменту народних меблів чи будинків, не можемо напевно сказати, як він потра-
пив до сільської спільноти, хто був його автором, до якої групи ремісників належав. Утім, це 
не найважливіша з наших проблем.
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Класичним прикладом орнаменту, який, без сумніву, був навіяний єврейською традиці-
єю, є малюнок на горчанській скрині. Компонуючи зображення, митець застосував рідкіс-
ний на цьому терені метод одного поля оздоблення (Reinfuss, 1954). Він не заповнив його, 
як це було прийнято, квітковим чи зірковим мотивом, а використав характерний для єврей-
ського мистецтва орнамент менори, форма якого подібна до ханукового свічника. Виразно 
бачимо вісім рамен і дев’яте, розміщене посередині, що асоціюється із формою свічника, із 
вогником шамаша (свічки, від якої запалюють свічник на Хануку). Кожне рамено завершу-
ється схематично зображеною квіткою – розетою, яка має нагадувати глядачеві візерунок 
ханукового свічника із запаленими вогнями.

Але, як відомо, пошук окремих мотивів і виділення їх із орнаменту є справою досить 
сумнівною. Тому обмежимося цим переконливим, на наш погляд, прикладом і перейдемо 
до розгляду композицій орнаментів, які вважаємо запозиченими. Найкращими ілюстраці-
ями цієї думки є дерев’яні елементи, що оздоблюють сільські будинки. Вони поширені на 
знач них теренах, отже, не були витворами одного ремісника чи однієї будівельної брига-
ди. На явище копіювання зразків архітектурного оздоблення звернув увагу Вітольд Динов-
ський (Dynowski, 1935), ми доповнюємо його спостереження.

Отже, до однієї з найпоширеніших у традиційному єврейському мистецтві належить ге-
ральдична орнаментальна схема, що найчастіше представляє двох левів, грифонів, оленів чи 
птахів у профіль. Вони зазвичай спираються на задні лапи, а передніми підтримують цент-
ральний мотив усього орнаменту. Такими найчастіше є Таблиці Мойсея, щит або картуш із 
текстом, що пояснює функцію даного предмета (у витинанці це звичайно слово мізрах, в 
амулеті – текст закляття, на обрядовому кубкові – благословення для дому власника посу-
дини); завершенням центрального мотиву може бути також корона. Така схема спостеріга-
ється повсюдно, і наведені нами приклади парохету чи витинанки не є винятком. Ідентичні 
орнаментальні схеми, помічені на верхівках домів у Луковському та Білгорайському повітах, 
підтверджують тезу про взаємозапозичення. На зв’язок між єврейською орнаментикою та 
орнаментом архітектурного оздоблення Білостоцького повіту вказують приклади верхівок 
домів у с. Збуч колишнього Гайновського повіту або у с. Чижі того ж повіту. Обидва візерунки 
скомпоновані вздовж вертикальної осі: у збучанському домі центральним мотивом є дата по-
будови й розміщений під нею номер земельної ділянки. Уміщена в рамці дата фланкована дво-
ма птахами й тваринами, що, очевидно, зображують зайця, вовка або собаку. Уся композиція 
пов’язана багатим рослинним орнаментом, дуже геометризованим. Такий самий орнамент 
і вкомпоновані в нього птахи утворюють верхівку дому в Чижах. У єврейському мистецтві 
черпав натхнення той, хто створив надвіконник у с. Тополяни. Його центральним мотивом є 
близька єврейській традиції арфа короля Давида, яку фланкують два грифони. Як уже зазна-
чалося, небезпечно вилучати окремі мотиви з композиційної цілості, але можна припустити, 
що два леви, які оздоблюють надвіконник у с. Посядли, примандрували сюди з єврейської 
орнаментики. Лев як мотив орнаменту не характерний для традиційного мистецтва цього 
регіону, натомість він надзвичайно часто трапляється в єврейській іконографії. Там він сим-
волізує лева Юди, є героєм часто цитованої сентенції праотців: «Будь витривалим, як тигр, 
легким, як орел, прудким, як олень, а сильним, як лев, аби виконувати волю Отця в небесах» 
(Sentencje Praojców); він може також символізувати чоловіче ім’я Аріє.

Історія розпорядилася так, що нині в маленьких польських містечках уже немає чис-
ленного єврейського населення. По ньому залишилися деякі об’єкти архітектури, що від-
різняються від місцевої, скажімо, ще трапляються у Польщі давні божниці. У небагатьох 
випадках збереглися будівлі архаїчних форм, в яких нині містяться музеї, бібліотеки чи 
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інші громадські установи. Однак більшість із них була знищена. У тих будинках, що вцілі-
ли, живуть нові мешканці й, крім деяких винятків, архітектура їхніх осель не відрізняється 
від традиційної. Бувало, що євреї прикрашали свої помешкання зіркою Давида, оточеною 
орнаментом. Цей звичай, що стосувався будівель, в яких містилася синагога або мешкав 
рабин, відомий не лише на терені Польщі. Прикладом його втілення є дім у Тикочині, у вік-
но балкона якого вкомпонована зірка Давида, що втратила своє давнє значення і є просто 
збереженим елементом архітектури.

Пошук мотивів, запозичених із художньої творчості сусідів у традиційне єврейське мис-
тецтво, на жаль, не приніс значних результатів. Цей процес формувався тут інакше. Нині 
маємо у своєму розпорядженні переважно предмети релігійного єврейського культу, які не 
сприяють розкриттю теми. Адже за своєю природою вони оздоблені мотивами з релігійною 
символікою. У випадках, якщо в оздобленні культових речей використовувалися нетради-
ційні орнаменти, їх запозичували передусім з художнього ремесла. Впливи різних стилів тут 
значні, але ця проблема виходить за межі тематики нашої статті 12. Виокремимо питання 
впливу місцевого мистецтва на вишивку. Матеріалом для розгляду є передусім вишивані 
серветки для накривання хали на святковому столі або торбинки для маци. У такій вишивці 
виразно бачимо мотиви, невластиві традиційному єврейському мистецтву, вони здебіль-
шого почерпнуті зі зразків, що їх висилала відома фірма, а також із журналів мод. Аналогій 
із народною вишивкою на цих серветках не спостерігаємо. Шукаючи приклади оздоблення 
предметів щоденного вжитку, отримуємо ті самі результати. Хоч їхні візерунки перебува-
ють поза сферою єврейської традиції, вони походять з місцевих промислових зразків. Ана-
лізуючи мотиви оздоблення на керамічних виробах єврейської мануфактури із с. Любича 
Крулеска, не поділяємо погляду, що вони запозичені безпосередньо з народної художньої 
творчості (Frenkel, 1975), з народної кераміки. Їхні узори не відрізняються від тогочасних 
візерунків, характерних для інших мануфактур, у сусідніх сс. Баранівці чи Городниця (Ko-
wecka, Łosiowie, Winogradow, 1975). Такі вироби, звісно, належать до художнього рукоділля, 
нам відомі причини, які вплинули на їхні мотиви та джерела, з яких почерпнуто ці узори.

Таким чином, можемо наголосити, що обидві культури, які співіснували поряд трива-
лий час, попри значну відмінність і взаємну ізоляцію, не розвивалися цілком нарізно. Існу-
вали елементи, які проникали з однієї культури в іншу, як у сфері звичаїв, так і в ремісничій 
творчості містечка чи села. Вони змінювали місцеву традицію і залишалися постійним еле-
ментом культури.
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ШАРОН ГАЛЕВІ

РОЗДУМИ	ПРО	СТАНОВИЩЕ	ЕТНІЧНИХ	ГРУП	В	ІЗРАЇЛІ:	
ІСТОРІЯ	СПІЛЬНОТИ	БНЕЙ	ІСРАЕЛЬ

This article seeks to understand how Israel has coped with the reality of multiple ethnicities following the 
large scale immigration to Israel in the years since 1948.  What bureaucratic practices has it shaped?  What are the 
popular or academic responses to it? How is the Israeli “economy” of ethnic identities managed?  I answer these 
questions by examining the case of one immigrant community, the Bene Israel of India, the largest and oldest 
community of the three Jewish communities of India.   I argue that the Jews of India, in particular the Bene Israel 
who possessed a hybrid identity, pose a challenge the emerging “economy” of ethnic identities in Israel and mark 
the borders of the Israeli-Jewish collective and its inflexibility beyond a certain point.

Імміграція до Ізраїлю досі вважається за щастя. Здійснення давнього пророцтва щодо 
«возз’єднання вигнанців» стало символом відродження єврейського народу на його історичній 
батьківщині через 2 тис. років. Протягом цього часу виникли численні спільноти єврейської 
діас пори з відмінними обрядами, мовами, одягом та звичаями. До того ж повернення часто 
нагадує спробу склеїти уламки розбитої чаші. На перший погляд, така спроба може здатися 
вдалою, проте уважніше придивившись до тріщин, помічаємо очевидне нестикування уламків, 
і навряд чи можна напитися з такої чаші. Так само формування нової нації з різних спільнот, 
спільною для яких є лише релігія, а решта – відмінності, здається можливим лише у віртуальній 
реальності. Яким же чином Ізраїлю вдалося об’єднати різні етнічні групи? Який бюрократичний 
лад він створив? Якою є «економіка» етнічних груп? 1 Ці питання є ключовими для статті. На 
наше переконання, євреї з Індії, зокрема спільнота, відома як Бней Ісраель, є викликом економіці  
етнічних груп в Ізраїлі та окреслює межі ізраїльсько-єврейського колективу.

Бней Ісраель в Індії 
Спільнота Бней Ісраель є найбільшою та найдавнішою з трьох єврейських спільнот в Індії 2. 

Її члени вважають себе нащадками Десяти колін Ізраїлевих, які, як вони стверджують, втекли з 
північних регіонів Ізраїлю до Індії приблизно в ІІ ст. до н. е. від переслідувань Антіоха Єпіфана. 
За легендою, корабель, на борту якого були біженці, потрапив у шторм і потонув на західному 
узбережжі Індії. Лише сім пар залишилися живими. Оскільки вони втратили всі свої речі разом 
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із релігійними текстами, які взяли з собою, то звичаї та релігійні обряди передавалися усно. 
Згодом учені висунули багато гіпотез щодо їхнього походження та дати прибуття, але, оскільки 
не було писемних згадок, надписів чи інших доказів, які б підтвердили або спростували якусь із 
цих теорій, походження спільноти досі залишається нез’ясованим (Kehimkar,1937).

Представники Бней Ісраель оселилися в селищах на півдні міста Бомбей (тепер Мумбай) 
на території, відомій як узбережжя Конкан. До кінця XVIII ст. вони жили в сільській місцевос-
ті, обробляли землю, збирали кокосові горіхи та кунжут, робили олію. Рід занять і визначив 
їхню назву Shanwar Telis (суботні торгівці-москательники). Частина з них була прийнята на 
військову службу та на флот до місцевих індійських королів і принців. Вони шанували Суботу 
й інші свята, згадані у Мойсеєвому П’ятикнижжі, робили обрізання своїм синам та дотриму-
валися законів правильного харчування (кашруту). Єдина молитва, яку вони промовляли 
повністю, була Шма – найголовніша молитва для євреїв. Представники Бней Ісраель увійшли 
в індійське суспільство, спілкувалися місцевою мовою маратхі та давали імена на індійський 
манер, носили місцевий одяг і перейняли деякі суспільні звичаї, проте все одно відчували 
свою окремішність. Через ізоляцію від основного руху іудаїзму вони не знали більшості новіт-
ніх релігійних обрядів, а їхні звичаї були значною мірою відмінними (вони, наприклад, утри-
мувалися від одруження удовиць та не вживали яловичини в їжу). Десь із середини XVIII ст. 
та на початку XІX ст. Бней Ісраель встановили контакти з основним рухом іудаїзму й засвоїли 
новітні практики. Спільнота Бней Ісраель є, мабуть, однією з небагатьох єврейських спільнот 
у світі, яка не зазнала впливу антисемітизму. Можливо, завдяки притаманній індуїзму вірі у 
принцип «єдності в розмаїтті» чи завдяки кастовій системі ставлення до євреїв було не лише 
толерантним, а й доброзичливим; вони могли мирно уживатися зі своїми індійськими сусі-
дами, вільно сповідувати іудаїзм та розвиватися як громада (Kehimkar,1937; Samuel, 1963). 

Саме в середині XVIII ст. деякі представники Бней Ісраель почали переїжджати в міста, 
а згодом і в Бомбей, яким заволоділа Ост-Індська британська компанія. Компанія створила 
нові робочі місця та освітні можливості. У 1833 році близько 2000 членів Бней Ісраель жили 
там. Вони служили в армії, були зайняті у професійній сфері, на державній службі, на верфі, 
а згодом на вирощуванні бавовни. До кінця XІX ст. вони заснували декілька синагог, власні 
школи, дев’ять газет, громадські та благочинні організації і навіть почали займатися політи-
кою. З того часу й протягом першої половини XX ст., представники Бней Ісраель розселилися 
в багатьох інших містах та містечках, оскільки їхньої праці як адвокатів, лікарів, соціальних 
працівників, викладачів, інженерів, бухгалтерів та державних службовців потребували у 
всій Індії (Isenberg, 1988; Roland, 1989).

До 1947 року, в якому Індія отримала незалежність від Великобританії, на її території 
нараховувалося 25 тис. членів общини Бней Ісраель. У наступні роки майже всі представни-
ки цієї громади емігрували, і до 2001 року в Індії нараховувалося менше ніж 5 тис. євреїв, 
більшість із яких – члени Бней Ісраель. Значна кількість представників Бней Ісраель емігру-
вала з Індії до Ізраїлю, де тепер мешкає понад 60 тис. Бней Ісраель, у тому числі діти, які на-
родилися вже в Ізраїлі. Приблизно 2 тис. представників общини оселилися в англомовних 
державах, таких як Великобританія, Канада, США та Австралія.

«Економіка» етнічних груп в Ізраїлі
Відправною точкою наших міркувань про етнічні групи в Ізраїлі є розуміння того, що 

потреба в самоідентифікації виникає внаслідок боротьби за свої права, вона сформована 
суспільством у ході диференціації та соціального відчуження, їй не властива однорідність 
чи природна самобутність (Hall, 1996; Sollors, 1994). Тому важливо розпочати теоретичну 
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дискусію про ідентичність (етнічну зокрема) в межах соціальних практик та важливих іс-
торичних подій. Необхідно розуміти, в який конкретний історичний момент група формує, 
виявляє свою неповторну ідентичність, у даному випадку – етнічну самобутність. Це не 
означає, що доти група не мала колективної ідентичності, або їй бракувало усвідомлення 
своєї унікальності, проте під впливом конкретної історичної події група починає чітко де-
монструвати свою неповторність та активно використовувати її для досягнення політично-
го результату (Eisenstadt and Giesen, 1995). 

Коли представники спільноти Бней Ісраель прибули до Ізраїлю, їх охрестили мізрахім 
(дослівний переклад з івриту – люди зі Сходу). Ідентичність (водночас як самовизначення й 
як сприйняття ззовні) мізрахі, тобто євреї зі східних країн, в Ізраїлі є створеною, штучною 
категорією 3 неколоніального характеру 4. Ця штучна категорія, що об’єднала «вихідців з 
усіх країн Азії та Африки» в одну групу, видається за природну, що прагне досягнення певної 
політичної мети, а саме – відчуження від влади. Стираючи політичні, класові та гендерні 
(статеві) відмінності, що існують у середовищі залучених до неї людей, ця категорія визнає 
їх як «інших» 5. Кілька єврейських етнічних груп, що дуже різняться історією, звичаями та 
порядками, наприклад, євреї з Північної Африки, Єгипту, Лівану, Сирії, Ірану, Іраку, Афга-
ністану та Індії були об’єднані разом у цю категорію і розглядалися як такі, що є однако-
вими. За межами Ізраїлю такої категорії зовсім не було. Вона виникла в Ізраїлі й постійно 
підтримується в контексті імміграційного досвіду.

В ізраїльському контексті категорія мізрахіют (орієнтальність) стала маркованою 
категорією, на відміну від немаркованої категорії ашкеназіют (європейськість). Не-
маркованими вважаються нормативні групи, а маркованими, – групи слабкі, бідні, без 
певного рівня освіти тощо. Ашкенази, тобто європейські євреї, часто вважаються мо-
деллю «народу Ізраїлю» 6. Ідентичність мізрахі, сформована на основі цієї категорії, є, 
так би мовити, змішаною (тобто її різні ознаки – мовні, обрядові та ін. – не є спільними 
для всіх груп, включених у цю категорію). Головна мета цієї гетерогенної групи полягає 
у перерозподілі доступу до політичної влади, до економічних ресурсів тощо. У межах 
цієї групи діють дві протилежні сили. Перша сила засвідчує прихильність саме до своєї 
етнічної групи, згуртовує представників цієї іммігрантської спільноти в країні, до якої 
вони іммігрували, й протиставляє їх іншим групам. Друга сила демонструє етнічну со-
лідарність між різними іммігрантськими групами на їх новій батьківщині для захисту 
спільних інтересів.

Індійська спільнота Бней Ісраель в Ізраїлі, однак, є загадкою з погляду відродження са-
мобутності. Представники цієї найдавнішої та найчисленнішої з трьох єврейських спільнот 
в Індії, так само як і інші єврейські спільноти, повертаються на батьківщину пращурів через 
2 тис. років поневірянь. До того ж з ідеологічної іудейської/сіоністської точки зору, – це 
саме шлях алії (репатріації; літ. сходження) і донедавна – ідеологічна позиція, яку зайняла 
більшість ізраїльських дослідників щодо імміграції до Ізраїлю 7. Навіть якщо ці міркування 
правильно відображають частину імміграційних процесів до Ізраїлю, все одно вони ігнору-
ють інші, можливо, менш приємні сторони цих процесів. Адже цей імміграційний досвід 
ураховує й те, що довелося розпрощатися з улюбленою батьківщиною (Індією), й гостре 
відчуття відчуження в країні, яка мала бути «твоїм справжнім домом» (Ізраїль). Сила пере-
живання цієї подвійної дислокації є унікальним для Ізраїлю явищем, притаманним саме 
індійсько-єврейській спільноті і водночас ключем до розуміння того, що вона стала (і що 
ще важливіше, усвідомлює та відчуває себе) частиною світової індійської діаспори, яка 
з’явилася після отримання Індією незалежності від Великобританії 1947 року.
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Вивчаючи індійсько-єврейську етнічну самобутність в Ізраїлі, дуже важливо поєднати 
аналіз досліджень імміграції в Ізраїль з аналізом різноманітної літератури про світову індій-
ську діаспору та різні типи ідентичності її представників (див., наприклад: Das Gupta, 1997; 
Helweg and Helweg, 1990; Leonard, 1992; Maira, 1995). Сюди слід додати також аналіз етніч-
них особливостей, властивих різним етнічним меншинам у самій Індії, наприклад, сикхам, 
персам (зороастрійцям), євреям [Luhrman, 1996; Roland, 1989; Tatla, 1999]. Ці дослідження 
пропонують кілька аспектів, що допомагають зрозуміти регулювання життя етнічних груп 
в Ізраїлі. По-перше, найважливіший аспект полягає в тому, що діаспорні спільноти, як, до 
речі, і всі етнічні групи, що існують у «реальному житті», є змішаними. Вони не однорід-
ні й, безсумнівно, не бінарні, тому можуть мати різний менталітет, частина їх може бути 
гармонійно-відповідною, а частина – суперечливою (Clifford, 1994). По-друге, у своїй жит-
тєвій тактиці представники тих чи інших груп розвивають та використовують ті чи інші 
складники своєї ідентичності, у нашому випадку етнічної, маніпулюючи ними за власним 
вибором залежно від політичного контексту чи соціального становища (Nagel, 1994). Це 
не означає, що етнічна самобутність завжди залежить від особистого вибору: як це часто 
буває, ідентичність може насильно нав’язуватися зверху. Так, наприклад, зовнішність індій-
ських або ефіопських євреїв не допускає гнучкості у виборі цього типу ідентичності. Мож-
ливості представників цих груп «увійти» до основної елітарної групи або розмити межі, що 
відокремлюють їх від неї, є меншими ніж, наприклад, у вихідців з колишнього Радянського 
Союзу, яких після оволодіння ними івритом уже важко відрізнити від корінного єврея-із-
раїльтянина.

Третій і останній аспект, похідний від порівняльних досліджень індійської діаспори, – це 
шлях, яким представники т. зв. «полуторного» (діти, що іммігрували з батьками), другого 
та третього поколінь регулюють свою етнічну ідентифікацію та розв’язують проблеми своєї 
«культурної неповторності» (Doshi, 1996; Das Gupta, 1997; Maira, 1995). Ця проблема набуває 
особливої важливості для «полуторного»покоління іммігрантів, які (так само, як і автор) емі-
грували в дитинстві і виросли в Ізраїлі, а також, безперечно, для представників другого та тре-
тього покоління (багато з яких народилися від міжетнічних шлюбів). Слід визнати, що вони у 
своєму повсякденному житті мобілізують саме ці гібридні форми самоусвідомлення (Ellis and 
Goodwill, 2006; Remennick, 2003; Yelenevskaya and Fialkova, 2006).

Історія спільноти Бней Ісраель в Ізраїлі була суперечливою, оскільки навіть до імміграції 
її ідентичність була гібридною, тобто водночас єврейською, індійською та англомовною. 
Упродовж останніх років колоніального панування Великобританії в Індії та перших років 
незалежності країни кожна з цих ідентичностей ставила в складне становище всю спільно-
ту. Створення нової національної держави виключало подальше толерантне ставлення до 
цієї гібридності. Подібно до інших етнічних меншин, євреї мали переглянути свою позицію, 
особливо після того, як Індія ввійшла до Ліги позаблокових держав та розпочала проараб-
ську політику. Більшість представників спільноти надали перевагу єврейському компонен-
тові, іммігрували до Ізраїлю й дуже дорого заплатили за цей вибір. По-перше, ставлення 
до них з боку держави Ізраїль відрізнялося від того, яке отримали інші групи мізрахі або 
яка-небудь інша тогочасна спільнота, оскільки єврейський складник всієї громади (а не її 
окремих представників) ставився під сумнів. Можливо, що їхня історія, мова, схожість на 
індійців із самого початку маркувала їх як «не наших», і це тавро часто виявлялося у вислові: 
«Ой, але ви не схожі на єврея!» Подібні коментарі окреслювали межі єврейського колективу, 
його культурну (та, певною мірою, расову) негнучкість поза певним бар’єром. За словами 
Стюарта Холла, «кожна етнічна група має своїх маргіналів, щось зайве, щось більше… кож-
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на група має своїх інших, навіть якщо це намагаються замовчувати» (Hall, 1996, p. 5).
Стосовно спільноти Бней Ісраель (подібно до того, як згодом це трапилося з євреями 

Ефіопії, на відміну від євреїв з колишнього Радянського Союзу), їхня приналежність до єв-
реїв усвідомлювалася як проблемна на колективному, а не на індивідуальному рівні. Пуб-
лічне обговорення цього релігійного питання вихлюпнулося на громадську арену навесні 
1961 року, коли Головний сефардський рабин Ізраїлю відмовився чітко заявити, що Бней 
Ісраель були «достатньою мірою євреями», щоб одружуватися з іншими євреями, та доз-
волив рабинам відмовляти у проведенні шлюбних церемоній між представниками Бней 
Ісраель та євреями з інших груп до проходження першими ортодоксального гіюру. Члени 
спільноти Бней Ісраель виступили проти цього рішення, і під тиском уряду Головний ра-
бинат у жовтні 1961 року скасував своє рішення. Деякі ортодоксальні угрупування в Ізраїлі 
та США, однак, не підтримали цього та змусили Головний рабинат у лютому 1962 року ви-
дати директиву, в якій від чиновників-реєстраторів у випадку змішаних шлюбів вимагали 
простежувати родовід кожної представниці Бней Ісраель. Така директива лише ускладнила 
становище, оскільки ринула нова хвиля заяв, скарг, голодувань та бурхливих протестів. До 
літа 1964 року навіть президент Держави Ізраїль, Іцхак Бен-Цві, був змушений виступити 
посередником у дискусії, і до протестів приєдналися прихильники з багатьох політичних 
партій (майже всі вони були ліві та ашкеназькі). Нарешті, відбулося термінове засідання 
кнесету. Було ухвалено рішення, згідно з яким парламент вважає представників Бней Ісра-
ель євреями у всіх відношеннях, і вони мають ті самі права, що й інші, та наказує головному 
рабинату усунути всі перешкоди. Нарешті, 31 серпня 1964 року. Головний рабинат припи-
нив висунення претензій до представників Бней Ісраель.

Ця полеміка залишила глибокі рани в серцях членів спільноти і викликає обурення й 
досі. Прикрим є те, що упродовж цієї боротьби громада не відчула жодної підтримки з боку 
інших мізрахі. Навпаки, представники інших спільнот мізрахі (враховуючи і тих, хто емігру-
вав з Індії) використали релігійний диспут для відокремлення себе від представників Бней 
Ісраель, наголошуючи на відмінностях між ними та «іншими», тобто Бней Ісраель, бо така 
позиція наближала їх до панівної групи. Разом з тим слід визнати, що Бней Ісраель діяли 
подібним чином, коли наполягали на лінгвістичній та культурній схожості з іммігрантами 
з англомовних країн, вибравши саме англійську мову та крикет як улюблений вид спорту 8. 
Таким чином, свідомо зберігаючи певні особливості свого спільного культурного надбання, 
вони водночас знехтували як спільнотою ашкеназі, так і мізрахім, та підкреслили свою на-
лежність до групи, що мала домінувати у глобальній перспективі.

Ця полеміка також проливає світло на те, що Автар Бра позначила терміном «різно-
спрямованість влади». Бра доводить, що владні відносини між етнічними групами розви-
ваються не на бінарній осі (слабкий/сильний, більшість/меншість), а одночасно на кількох 
осях (Brah,1996, p. 189). Це означає, що інколи група меншини може функціонувати як гру-
па більшості (тобто як домінантна група) стосовно меншої і ще більш маргінальної групи. 
Розглядаючи схему владних стосунків усередині суспільства, треба враховувати й інші його 
складові частини, а саме клас, гендер та доступ до культурного капіталу. Цей пункт є дуже 
важливим, особливо в ізраїльському контексті, де імміграційний досвід євреїв з арабомов-
них країн (переважно з Північної Африки) став нормативним досвідом для групи мізрахі.

Той, хто бажає побудувати ідентичність мізрахі лише на життєвому досвіді євреїв з Пів-
нічної Африки, має враховувати, що, стаючи ближче до джерела влади, він може й зазнати 
певних втрат. Так, деякі групи євреїв зі східних країн залишаються поза межами цієї катего-
рії, що перешкоджає формуванню загальногрупової солідарності. 
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Це є однією з причин того, чому ми не погоджуємося з порівняно новим терміном «арабо-
євреї», який часто вживається як синонім до назви мізрахі у працях учених – представників 
постмодернізму. Елла Шогат, яка розуміє проблематичність цього терміна, стверджує, що її 
наміром є не створення категорії на основі простої й характерної для групи ознаки, а проти-
ставлення її націоналістичній ізраїльській євроцентричній парадигмі, яка «спростила дефіс, 
перетворивши його на табу». Паралельно вона зазначає, що цей термін природно ґрунтується 
на «арабській культурній географії» (Shohat, 2001, p. 69). Хоча можна зрозуміти ідеологічні 
та епістемологічні мотиви, що лежать в основі формування цього терміна, все ж відчуваємо 
внутрішній спротив щодо нього, адже претендуючи на позначення ідентичності мізрахі, він 
не враховує нас і нашого досвіду. Здається, цей термін більше, ніж будь-який, став символом 
нашого відчуження, а також тотального відчуження всієї спільноти Бней Ісраель.

Третє розглядуване нами питання, пов’язане з етнічною самобутністю, – це нереальність 
того, що етнічна ідентичність може бути сталою та стійкою до змін. Часто це викликає побою-
вання, що будь-яка зміна в традиціях чи культурі спільноти іммігрантів становитиме загрозу 
для етнічної солідарності. Ця проблема загострюється внаслідок наростаючої інтеграції в сус-
пільство та культуру Ізраїлю «полуторного», другого та третього поколінь іммігрантів. В очах 
іммігрантів першого покоління (як, наприклад, моїх батьків, які народилися та виросли в Ін-
дії), зростаюча асиміляція їхніх дітей (які народилися або виросли в Ізраїлі) призвела до того, 
що вони стали «занадто ізраїльтянами та дуже мало індійцями» (тобто не дуже ввічливі та 
шанобливі, надто незалежні, самовпевнені та відкриті). Натомість в очах своїх однолітків-із-
раїльтян ті ж групи «полуторного» та другого поколінь іммігрантів сприймаються як «більше 
індійці та менше ізраїльтяни» (тобто дуже ввічливі, дуже шанобливі, недостатньо незалежні 
та самовпевнені). Іноді здається, що покоління наших батьків з теплотою зберігає в пам’яті 
образ «уявної» Індії кінця 50-х та початку 60-х рр. XX ст. 9, і саме цей образ формував і продов-
жує формувати життя та поведінку їхніх дітей, які народилися чи виросли в Ізраїлі. Оскільки 
покоління батьків мало безпосереднє відношення до Індії та її культури, їхня інтерпретація 
норм поведінки цієї культури стала єдино можливою «справжньою» інтерпретацією.

Самобутність індійських євреїв в Ізраїлі зазнає здебільшого змін між поколіннями внаслідок 
асиміляції в культуру більшості, змін у менталітеті та прийнятті нових моделей поведінки. Про-
тягом багатьох років збереження етнічної цілісності стало гендерним проектом. Жінки й дівчата 
зобов’язані дотримуватися (чи принаймні очікується, що дотримуватимуться) у своїй поведінці 
цінностей та норм, прийнятих у країні, з якої вони походять. В Ізраїлі та США дівчата індійського 
походження більше обмежені у свободі, пересуванні та виборі супутника життя, ніж хлопці. На-
приклад, хоч індійсько-американські батьки часто бувають задоволеними (навіть пишаються) 
впевненістю та наполегливістю своїх дочок за межами дому, вдома ці риси не заохочуються (Dion 
and Dion, 2001). Навіть індійські іммігранти середнього та вище класу (євреї і не євреї, в Ізраїлі 
та США), які поділяють суспільну орієнтацію на здобуття своїми дочками вищої освіти та про-
фесії (наприклад, у галузі медицини, юриспруденції), разом з тим усе ще переконані, що першо-
черговим обов’язком жінки є наведення порядку в домі та піклування про родину. На відміну від 
чоловіків, жінки другого покоління мають систематично підтримувати «символічну етнічну на-
лежність». Етнічна самобутність (недомінантних) іммігрантських груп підтримується за рахунок 
шанобливого ставлення до побутових обрядів, свят, страв та одягу (Gans, 1979).

Ці звичаї вимагають найменшого втручання з боку чоловіків і не перешкоджають іншим 
аспектам їхнього життя, проте існує тісний взаємозв’язок між цими звичаями «символічної 
етнічної належності» та завданнями жінки, а саме: приготування їжі, дотримання традицій 
святкувань та підтримування зв’язків із розгалуженою родиною. Чоловіки зі спільноти Бней 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



447

Етнічні, мовні та релігійні спільноти

Ісраель мали дотримуватися обрядів та традицій, які виконуються публічно, зокрема відві-
дувати релігійну літургію та грати в крикет. Жінки повинні були зберігати національний одяг, 
танці, спів та низку побутових обрядів, наприклад, мхенді (ритуал, під час якого долоні та 
стопи нареченої розмальовують хною, і вона разом з матір’ю отримує ритуальні подарунки) 
та бхарса (ритуал надання імені новонародженій дівчинці). Хоча під час публічних обрядів 
(що проводяться на івриті або англійською мовою) можуть бути присутніми люди, які не на-
лежать до спільноти, їх рідко запрошують на церемонії в тісному колі (які проводяться мовою 
маратхі). Відчуження індійських євреїв, якого вони зазнали протягом перших років перебу-
вання в Ізраїлі, вплинуло на те, що такі ритуали проводяться подалі від представників інших 
етнічних груп, і це дистанціювання забезпечило подальше існування спільноти.

Етнічна самобутність євреїв з Індії в Ізраїлі продовжує зазнавати змін, проте переважно 
на рівні між поколіннями, зокрема в манері одягатися, мовленні, поведінці тощо, у більшій 
відкритості до суспільства та в засвоєнні нових звичаїв 10. Якщо будь-яку зміну чи відхилен-
ня в культурі іммігрантів першого покоління тлумачити як гіштакнезут (перетворення на 
ашкеназі), то це є лише незграбною спробою навішування ярлика на складні процеси змін 
між поколіннями.

Якщо некритично прийняти «музеєфікацію» культури іммігрантів першого покоління, 
годі сподіватися на те, що ми зрозуміємо складність процесів штучного відродження гібрид-
них етнічних груп (Das Gupta, 1997, p. 580). Змішані групи створюються внаслідок прийняття 
або відмови від певних рис щонайменше двох різних культур. Глорія Анзалдуа стверджує, що 
безперервний рух між культурами створює третю зону, прикордонні смуги. Вона визначає 
прикордонні смуги як територію, на якій «третій великий світ виступає проти першого та сті-
кає кров’ю. Перед тим, як з’являється струп, рана кровоточить, і кров двох світів зливається в 
одну і створює третю країну – прикордонну культуру» (Anzaldua, 1987, p. 3). Змішані етнічні 
групи, сформовані на прикордонних смугах, – нестабільні, різні та мінливі, а іноді навіть су-
перечливі, проте все-таки лише вони здатні забезпечити одночасне існування двох культур.

Не кожен прагне вивчати ідентичність мізрахі, що давно сформувалася в Ізраїлі, як гібрид-
ну і як змінну, а тим більше як політичну ідентичність. Гібридність суперечить припущенню, 
що панівна культура чи культура іммігрантів першого покоління є чи була гомогенною, і, зро-
бивши незначне зусилля, можна було б повернутися в той час, коли вона була «автентична» та 
«чиста» (Griffiths, 1994). Гібридність також загрожує національним державам, оскільки запе-
речує їхнє виняткове право визначати категорії ідентичності та суворо формувати їхні озна-
ки. Це побоювання найбільше виявляється в історичних працях про представників мізрахі та 
їхню спадщину. Значна кількість досліджень, написаних у 1950–1960-х роках про мізрахі, має 
дидактично-моралістичний характер і розглядає мізрахі стереотипно – як відсталу групу, що 
потребує опіки. Інші праці зосереджують увагу на таких аспектах, які ми називаємо носталь-
гічними, показуючи представників мізрахі екзотичними «іншими» ізраїльського суспільства. 
За словами Х. Дахан-Калев, учені й досі продовжують уникати, а може й не бажають вивчати 
«різноманітний досвід жінок з групи мізрахі, чиє життя закарбоване в самому серці ізраїль-
ського досвіду» (Dahan-Kalev, 2001). Якщо й далі уникати його вивчення, можна зосередитися 
на бінарній осі (слабкий/сильний), у той час як глибше дослідження може дати ширшу кар-
тину цілої системи етнічної самобутності, що існує в Ізраїлі.

Приклади постійного уникання вивчення багатого досвіду мізрахі в Ізраїлі трапляються на-
віть у працях учених, представників течії постмодернізму, які добре ознайомлені з труднощами 
ідентифікації та нюансами аналітичного вивчення тексту. Наприклад, у статті про національ-
ність та про ідентичність сексуальних меншин в Ізраїлі, Ю. Йонай зазначає: «спільнота геїв… 
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була для мене також плавильним котлом, в якому я встановив… тісні стосунки з представника-
ми неашкеназійованих мізрахі з емігрантських поселень, з околиць та з т. зв. міст розвинення» 11 
(Yonay, 2001). Ця інтерпретація є неправильною як з політичного, так і з суспільного боку, однак 
важливішим є те, що вона підходить до ашкеназі як до групи влади, якої у них ніколи не було. 
Так звана ашкеназація, чи, точніше, процеси модернізації та вестернізації, яких зазнали євреї з 
Азії та Африки, стала результатом впливу колоніального правління Великобританії чи Франції 
навіть ще до переїзду цих етнічних груп до Ізраїлю, і не потребувала допомоги з боку ашке-
назі. Неправильно витлумачена історія надає ашкеназі право претендувати на роль головного 
провідника європейської культури в «примітивному» Леванті. Відповідно до такого тлумачення 
формування ідентичності мізрахі відбувається за шаблоном, за яким вона є природною й ста-
лою або становить побічний продукт просторової схеми, де одні елементи вважаються важли-
вішими за інші (Fee, 1994). Цей опис не стосується представників групи мізрахі, які мешкають 
у великих містах чи кібуцах, належать до середнього класу, займаються наукою або є спеціаліс-
тами з програмного забезпечення. Усі вони вилучені зі спільноти мізрахі.

Незважаючи на визнання Ю. Йонай факту існування в Ізраїлі міцного зв’язку між ет-
нічною та класовою належністю, тут досі поширена практика, за якою деякі ознаки, що їх 
спостерігачі називають гіштакнезутом (прагнення наслідувати ашкеназі, відмовляючись 
від власної спільноти), насправді мають скоріше класовий, а не етнічний характер. Як на-
слідок, вияв певних «класових» ознак (наприклад, захоплення оперою) нібито становить 
загрозу подальшому існуванню гомогенної ідентичності групи мізрахі. Проте фактично за-
знає загрози не ідентичність мізрахі, а автор, суб’єктивно визначаючи міштакнезім «не ав-
тентичними», знову вкотре встановлює межі між «нами» та «ними».

Ці межі захищаються та регулюються з обох боків як членами, так і не членами етнічної 
групи (Collas, 1994; Fukurai and Davies, 1998). Такі терміни, як міштакнезет та гіштакнезут свід-
чать про порушення меж з боку етнічної групи (важливо зазначити, що не існує терміна на 
позначення порушення межі з протилежного боку). Ці докори адресовані тим, хто перетинає 
чи може перетнути межу (Tuan, 1999). Порушники «кордону» своїми діями ставлять під загрозу 
систему етнічних визначень, демонструючи її безпідставність. За умови, що мізрахі залишати-
муться екзотичними «іншими» в суспільстві Ізраїлю чи житимуть на периферії, не загрожуючи 
пануванню групи ашкеназі, можна визнати їхню автентичність. Міштакнезім, «порушники 
кордону», які намагаються приховати своє етнічне походження, або ж ті, чиї суспільні звички й 
уподобання роблять це походження менш помітним, є значно небезпечнішими. 

Нашим завданням є не просто показати тих, хто «перетинає кордон» чи висвітлити гі-
бридну ідентичність як певний ідеал культурної єдності чи толерантності, а скоріше окрес-
лити можливості, закладені в руйнуванні ідеї цілісної ідентичності. Фактори, що визнача-
ють етнічну самобутність, мають бути гнучкішими. 

Замість обмеженої та обов’язкової ідентичності мізрахі існує можливість формування 
її в широкому етнополітичному плані, на основі солідарності, спільної історії та бажання 
реалізовувати конкретні соціальні програми. Саме тому «мізрахіют» можна було б вважати 
пан’етнічною ідентичністю, яка не намагається приховати різнорідність її членів. Навпаки, 
незважаючи на общинні, класові та гендерні відмінності членів спільноти, вони мають під-
креслювати спільні політичні цілі.

Примітки
1 Термін «економіка» запозичений з праці Е. Томпсона (Thompson, 1971).
2 Дві інші індійські єврейські громади – кочинські євреї, які проживали в Кочині (Керала) й роз-
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мовляли мовою малаялам, та арабомовні євреї з Багдада та Басри, які іммігрували до Індії в середині 
ХІХ ст. Ці три спільноти й досі різняться між собою, маючи різні релігійні та ономастичні практики. 
Недавно сформувалася нова спільнота – Бней-Менаше з Мізораму – маленького штату в Північно-
Східній Індії, розташованого між Маянмаром та Бангладеш і заселеного мешканцями тібетсько-бір-
манського походження. У наш час більшість народності мізо є похрещеною, але кілька тисяч із тих, хто 
зберіг віру в те, що вони є нащадками коліна Менаше, почали переходити в іудаїзм. 

3 Дослідження з проблем ідентичності розрізняють так звані новостворені етнічні групи та ті, що 
відроджуються. До першого типу включають як американських азіатів, латиноамериканців або народи 
островів Тихого океану. Це суто бюрократичні категорії, що об’єднують, наприклад, японців, індусів 
або корейців, які мешкають у Сполучених Штатах Америки під назвою азіати. Другий тип охоплює 
басків, каталонців або уельсьців, які є групами з тривалою історією етнічної та лінгвістичної спільності 
і які в наш час знову заявляють про свої політичні права як частину природної ідентичності. 

4 Антрополог Дж. Комарофф стверджує, що постійна зацікавленість у створенні відмінностей та 
повсякденному управлінні ними є суттю колоніальної стратегії (Comaroff, 1998).

5 А. Хаззум стверджує, що цей процес навішування на євреїв етнічних ярликів розпочався в Європі 
навіть раніше, ще в ХІХ ст. (Khazzoom, 2003). 

6 Термін ашкеназі традиційно вживається щодо євреїв, які походять із Західної, Центральної та 
Східної Європи, хоч у середньовіччі він позначав лише євреїв з німецькомовних регіонів. Терміном 
сефарди (іспанці) позначають євреїв, які походять з Піренейського півострова, які після вигнання з Іс-
панії в 1492 році розселилися в різних середньоморських країнах та в Голландії, пізніше і в обох Аме-
риках. На відміну від мізрахі, різні групи яких дуже різняться за своєю історією та звичаями, сефарди 
й ашкеназі досить гомогенні у своїй історії, звичаях та релігійних практиках. 

7 Про те, чому і як цей підхід змінився, див. праці Шувала (Shuval, 1998; Shuval, 2000).
8 Асоціація команд з крикету активно діє в Ізраїлі з початку 1960-х років, але було б марно шукати 

інформацію про неї в спортивних колонках державних газет.
9 Ми використовуємо термін «уявна Індія», оскільки сама Індія як політична та національна єд-

ність є досить новою категорією. І для того, щоб її визначити, треба було спочатку уявити собі націо-
нальну індійську громаду. 

10 Більшість іммігрантів першого покоління є щонайменше тримовними, вони розмовляють та ін-
коли читають на тому чи іншому рівні маратхі, англійською та івритом. Більшість представників «полу-
торного» та другого поколінь є лише білінгвами, вдома вони розмовляють маратхі та/або англійською і 
вивчають у школі англійську або іврит.

11 Містами розвитку називають поселення на периферії, де представники іммігрантських та інших 
економічно й соціально слабких груп отримували субсидоване житло. Вважалося, що ці міста роз-
виватимуться, але насправді вони залишилися поселеннями нижчих верств населення з обмеженими 
можливостями суспільної мобільності [прим. редактора]. 
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This essay analyzes humor of the Russian-speaking Israelis in the press and on web sites. After a brief survey of 
humor publications and genres enjoying popularity, we focus on the bilingual aspects of immigrant humor. Language 
play based on the interaction of Russian and Hebrew testifies to emerging bilingualism and reflects different stages of 
linguistic and social integration. Bilingual humor evolves into a vehicle of language acquisition, social control, and a way 
to reflect about cultural values of the old and the new country.

Гумор давно став тереном міждисциплінарних досліджень, що приваблює лінгвістів і 
фольк лористів, психологів і соціологів, антропологів й істориків. З одного боку, теорії комічно-
го пояснюють універсальні закони сміхової культури (Attardo, 1994; Бахтин, 1965; Пропп, 1988; 
Raskin, 1985; Freud, 1966) і дозволяють проаналізувати універсальність прийомів створення 
комічного ефекту, таких, наприклад, як пародіювання, перестановка текстових компонентів, 
гіпербола, мовна гра тощо (Apte, 1985, p. 178). Вони також дають можливість класифікувати 
гумористичні тексти, що ґрунтуються на схемах, продуктивних у багатьох культурах і мовах. 
З другого боку, гумор дає ключ до розуміння актуальних проблем суспільства на різних історич-
них етапах, а також особливостей свідомості й сприйняття реалій у різних культурах (Driessen, 
1997, p. 122). Смішне – це те, що є негайним відгуком на ситуацію й відповідає нормам, прийня-
тим у певному колективі або суспільстві. Учасники комунікації оцінюють мовну поведінку або 
якісь події як смішні в певному контексті, ця оцінка соціально структурована й постійно пере-
глядається (Fine, 1981, p. 164). Не можна забувати й про роль мови у сміховій культурі народів. 
Самè створення цієї культури, а також уміння зрозуміти й оцінити її значною мірою залежить 
від функціонування й престижу мови в суспільстві (Apte, 1985, p. 179). 

Гумор є одним із найважливіших механізмів подолання психологічного й соціального 
стресу, якого щодня зазнає людина (Lefcourt, Martin, 1986, p. 1). Тому такою важливою є 
його роль у житті емігрантів. Усі компоненти культурного шоку – незнання мови й звичаїв 
нової країни, падіння соціального статусу, руйнування звичного кола знайомств, а отже, – й 
обмеження можливостей неформальної комунікації, і, нарешті, відчужене, а іноді й воро-
же ставлення до емігрантів членів нової спільноти, – усе це фактори стресу, для подолання 
якого необхідна мобілізація внутрішньогрупової солідарності. Значною мірою ця проблема 
долається шляхом створення суспільних інститутів, найважливішим з яких для емігрантів 
з колишнього СРСР в Ізраїлі стали ЗМІ 1. Газети й журнали російською мовою існували в 
Ізраїлі й раніше, але справжній вибух стався саме в 1990-х роках. За оцінками дослідників 
ЗМІ, на зламі тисячоліть інформаційний ринок пропонував російськомовним ізраїльтянам 
близько 100 газет і журналів, передачі радіостанції «Ре́ка», яка спонсорується державою 
(час мовлення в різні роки становив 10–16 годин на добу), програми телевізійного каналу 
«Израиль Плюс», а також новинні портали (Caspi et al., 2002; Элиас, 2006, Эпштейн, 2006 
с. 241–250). Протягом 1990-х років у газетах регулярно з’являлися рубрики з гумором, що 
також є засобом зміцнення внутрішньогрупової солідарності. Як зазначив Бранко Бокун, 
готовність сміятися збільшується пропорційно згуртованості групи і є свідченням того, що 
сміх – це результат перемоги над страхом (Bokun, 1986, p. 39). 

З 1991 року видається сатиричний щотижневик «Бэсэдер? Для тех, кому еще смешно» 
(редактор Марко Галесник). Він був створений як додаток до газети «Наша Страна», а згодом 
перейшов у газету «Вести». Опубліковані в щотижневику матеріали передруковуються по-
тім у дайджестах «Бэсэдера» й у книгах, виданих редакцією 2. У різні періоди виходили також 
гумористичні щомісячники для дорослих і дітей «Балаган» і «Балагаша» за редакцією Олек-
сандра Канівського й щомісячний сатиричний журнал «7–40» за редакцією Володимира Пле-
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тинського. Останнє видання випускалося окремо й водночас входило як додаток до газети 
«Новости Недели» 3. Емігрантські ЗМІ активно залучають читачів до співавторства. Значний 
простір у газетах займають листи читачів, проводяться фотоконкурси й конкурси, присвячені 
різним датам. Заохочують читацьку творчість і гумористи. Так, «7–40» значною мірою скла-
дався з матеріалів, надісланих читачами, «Балаган» друкував читацькі жарти й мініатюри про 
життя в Ізраїлі під рубрикою «Парад Оле» (оле – «репатріант» на івриті), у різних виданнях 
неодноразово проводилися конкурси, де читачам пропонували змагання в таких гумористич-
них жанрах, як паліндром, карикатура, «садистські вірші» тощо. Крім цього, жарти, анекдоти 
й афоризми зі сторінок газет, з веб-порталів, телеекрана перекочовують у міжособистісне не-
формальне спілкування іммігрантської групи (Еленевская, Фиалкова, 2005, т. 2, с. 66–102). 
При цьому зазначимо, що особливо популярні тексти авторського гумору багато разів відтво-
рюються не лише у спілкуванні віч-на-віч, але й на різних Інтернет-сайтах як анонімні. При 
цьому тексти можуть модифікуватися й поповнюватися новими деталями, що властиво фоль-
клорним текстам 4. Однак маємо визнати: криза, яку спостерігаємо в останні декілька років у 
російськомовній пресі, торкнулася й гумористичних видань. З перерахованих вище журналів 
виходить тільки «Бэсэдер?», та й він удвічі зменшився в обсязі (дві сторінки замість чотирьох). 
Щотижневик «Секрет» за редакцією В. Плетинського подає сторінки гумору «Сатириконь». 
«Magazine» (щотижневий додаток до газети «Вести»), продовжує публікувати анекдоти, біль-
ша частина яких, однак, не пов’язана з ізраїльським життям, але в цьому щотижневику пере-
стала з’являтися «КВН-страничка», що знайомила читачів із творчістю ізраїльських гравців. 
Зникли також добірки анекдотів під рубрикою «Зона отдыха» у «Вестях Севера» й сторінка 
гумористичних мініатюр під руб рикою «Постоянные шутки в сторону» в «Окнах» (щотиж-
невий додаток до газети «Вести») і т. ін. Частково криза російськомовних ЗМІ пояснюється 
тим, що пресі доводиться конкурувати з веб-порталами, а частково тим, що сьогодні багато 
молодих читачів, які отримали або продовжують отримувати освіту в Ізраїлі, ледве читають 
російською або не читають зовсім, отже, коло читачів російськомовної преси поступово зву-
жується. Нарешті, третя причина полягає в соціально-економічній стратифікації емігрант-
ської групи, внаслідок якої збільшився діапазон попиту на культурну продукцію. Період, коли 
найважливішим зав данням емігрантського гумору було формування внутрішньогрупової со-
лідарності, інтерпретація спільного минулого, пом’якшення культурного шоку й зміцнення 
власних позицій візаві нової спільноти, минув. Разом із появою соціоекономічних ієрархій 
об’єктами гумору й сатири все частіше стають стосунки всередині групи й співіснування з 
іншими етнічними групами ізраїльського суспільства (Zilberg, 1995, p. 20). Як справедливо 
зазначає Протасова, у ситуації еміграції й репатріації звична система цінностей змінюєть-
ся, пристосовуючись до цінностей ізраїльського суспільства. Інструментом переосмислення 
звичних понять нерідко стають новостворені етнічні стереотипи, що сприяють ресоціалізації 
у полегшеному, забарвленому гумором вигляді (Протасова, 2006, с. 56). Російськомовні ізра-
їльські ЗМІ зазначають, що актуальними стають політичний гумор і сатира, а завдяки відмін-
ностям позицій емігрантів з колишнього СРСР з’являється розмаїтість і об’єктів висміювання.

Жанри і мовні особливості сміхової культури емігрантів 
Жанри, що трапляються в російськомовних гумористичних виданнях, добре знайомі 

російськомовному читачеві. Насамперед це добірки анекдотів, афоризмів і паліндромів, 
жартівливі вірші, лимерики й частушки. Популярні також жартівливі тлумачні словники й 
енциклопедії, що друкуються із продовженням 5, парафрази літературних творів і фолькло-
ру, дію яких перенесено на ізраїльські терени 6 , а також пародії на газетні матеріали. Уже 
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самі рубрики гумористичних видань дають уявлення про прийоми комічного, які ґрунтува-
лися на каламбурах («моралізми», «приказки й застереження», щотижневик «Секрет», «Са-
тириконь») і парафразах широковідомих назв і кліше, що створюють семантичні зміщення. 
Так, пародії на новини об’єднані під такими заголовками: Ассошиэйтед стресс, Фраза-пресс, 
Не в пресс-службу, а в пресс-дружбу («Бэсэдер»), Дезинформбюро, «Newвости» не daily, са-
тиричні політичні огляди під рубрикою «Пуполитика» (паронім популярних ізраїльських 
теледебатів «По-политика», тобто «популярна політика») («7–40»). Тижневі огляди подій, 
підписані Шариком Ароном – анаграма-каламбур, що обігрує ім’я відодмого ізраїльського 
політика Арієля (Аріка 7) Шарона, («Бэсэдер»). Пародії на рекламу з’являються на «Тоске 
объявлений» («7–40»), і в рубриці «Потребляй и властвуй» («Бэсэдер»). Жартівливі афориз-
ми об’єднані в «Строковыжималке», гуморески місцевих гострословів – у «Приколах сион-
ских мудрецов», а перекладні тексти – в «Переводике» («7–40») тощо. Широко представлені 
й жанри традиційного та сучасного російського фольклору: гумористичні казки, загадки, 
скоромовки, «садистські вірші», частушки, ехо-репліки, антиприслів’я 8 і т. ін. 

Підбірки гумору на веб-порталах також наближені до фольклорних жанрів. Насампе-
ред це добірки анекдотів, «садистських віршів», частушок, тостів й антиприслів’їв. Дуже 
популярні також особисті оповідання про курйозні випадки з життя користувачів та їхніх 
знайомих. Ці наративи часто побудовані на конфронтації з малознайомою або далекою 
культурою, а також на кумедних ситуаціях, пов’язаних зі слабким володінням івритом (Еле-
невская, Фиалкова, 2005, т. 2, с. 83–94; 144–153). Особливо відзначимо транснаціональний 
характер інтернет-гумору: багато постерів на ізраїльських веб-порталах пов’язані з росій-
ським досвідом, а на російських веб-порталах широко представлений гумор русофонів, що 
проживають у далекому й ближньому зарубіжжі, включаючи Ізраїль.

Якщо жанри лишаються майже незмінними, обрані гострословами теми змінюються. Гумо-
ристи відгукуються на актуальні політичні події в країні, на актуальні проблеми емігрантської 
групи. Часто можна побачити висвітлення поточних подій в СНД. З освоєнням іммігрантів в Із-
раїлі, зростає питома вага гумору, присвяченого не внутрішньогруповим, а загальноізраїльським 
проблемам. Так, на початку 1990-х років особливо популярним було обігрування проблем пра-
цевлаштування дипломованих фахівців, змушених працювати на некваліфікованих, низькоопла-
чуваних роботах. Жартували також на тему поганого володіння або повної нездатності емігран-
тів розмовляти івритом, а також насміхалися над поведінкою і зовнішнім виглядом ізраїльтян. 
Надалі на прицілі виявилися конфлікти релігійного й світського населення, корупція державних 
чиновників і боротьба політиків за владу, а також звинувачення вихідців з колишнього СРСР у 
неєврейському походженні. І нарешті, протягом усіх років з початку великої хвилі еміграції з ко-
лишнього СРСР й особливо у період інтифади Аль-Акса, предметом гумору й сатири є тероризм і 
конфлікт Ізраїлю з арабським світом, насамперед з палестинцями (Еленевская, 2008). 

Характерною рисою гумористичних та інших текстів емігрантських ЗМІ є широке ви-
користання цитат й алюзій на російську та радянську літературу, дискурс радянських і пост-
радянських засобів масової інформації (Yelenevskaya, 2000; Еленевская, 2004). Ще одна осо-
бливість емігрантського гумору – це змішання мовних кодів, тобто створення комічного 
ефекту, заснованого на використанні фраз, слів, а іноді лише фрагментів слів, узятих з іври-
ту й англійської (див. перераховані вище рубрики). 

Взаємодія мов у гуморі емігрантів
Дослідження двомовного гумору проводили і фольклористи, і лінгвісти, і антропологи. 

Так, у покажчику казкових сюжетів, розробленому Аарне й Томпсоном, знаходимо три 
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типи, засновані на неправильному тлумаченні слів: нерозуміння слів спричинює коміч-
ний результат (1698); нерозуміння виникає через незнання іноземної мови (1699); і сло-
ва іноземної мови сприймаються як образа (1322) (Aarne, Tompson, 1964). Хоча перший 
з перерахованих типів не обов’язково пов’язаний з різними мовами, а в другому й третьо-
му результат не завжди комічний, багато двомовних жартів вписується в цю класифікацію. 
Інтерес лінгвістів до дослідження двомовного гумору також пов’язаний з мовними пере-
крученнями, коли комічний ефект виникає на основі опозиції мов і мовних ідентифікацій 
оповідача, з одного боку, й членів іншого мовного колективу, що є об’єктом глузування, – з 
другого. Причому висміюють перекручення, що можуть відбивати лінгвістичну реальність, 
а можуть бути фіктивними, заснованими на міфічних стереотипах, що усталилися в подан-
ні монолінгвів про носіїв іншої мови (Raskin, 1985, p. 181). Крім цього, лінгвістів цікавить 
мовна гра, що містить одиниці різних мов, насамперед двомовні каламбури, засновані 
на міжмовних омонімах, дослівному перекладі, а також на фонетичних і морфологіч-
них маніпуляціях, що спричинюють виникнення міжмовних семантичних зв’язків (Apte, 
1985; Attardo, 1994; Leeds 1992; Nash, 1985). Лінгвоантропологи аналізують контекст, в 
якому з’являються двомовні жарти, й досліджують соціальні аспекти двомовного гумо-
ру, зокрема його роль у внутрішньогруповому й міжгруповому спілкуванні, соціальному 
контролі всередині мовного колективу й гендерних відносинах (Davies, 1990; Gruner, 
1997; Macaulay, 1987; Haney, 2003). 

Як інші меншини, емігранти часто стають об’єктами глузувань членів нового суспіль-
ства через слабке володіння мовою більшості. На думку Дейвіса, який систематично вивчав 
етнічний гумор різних народів, і зміст, і структура етнічних жартів значною мірою спира-
ються на відмінності у використанні мови (Davies, 1990, p. 50).

Чужинця відразу виявляють за мовними огріхами, тому гумористичні тексти, побудо-
вані на лінгвістичних помилках, є неодмінною частиною етнічного гумору 9. Емігрант, який 
погано володіє мовою, часто постає як тугодум чи телепень, тому ці тексти входять до роз-
ряду етнічного гумору, що висміює дурість (Davies, 2005, p. 73). Лінгвістичний інструмента-
рій таких гумористичних текстів – багатошаровий: у них трапляються фонетичні помилки, 
що спричинюють нісенітниці або виникнення двозначності, використання навмання слів 
іноземної мови, синтаксичні конструкції, що переносяться в чужу мову з рідної й звучать 
абсурдно, буквальний переклад слів і фразеологізмів, змішування регістрів. В усному вико-
нанні до всього цього часто додається пародіювання інтонації й навмисне вповільнення або 
прискорення мовлення (Davies, 1990, p. 60, 61). 

Багато дослідників, що аналізують етнічний гумор, його основною функцією вважають 
осуд і приниження «іншого». Такої думки дотримується, наприклад, Раскін, який виділяє в 
ньому опозиції можливий / неможливий; справжній / несправжній, а головне – поганий / 
гарний (Raskin, 1985, p. 180). Якщо темою етнічних жартів є мова, то переважно негатив-
ною – примітивною або перекрученою версією рідної мови оповідача – буває чужа мова 
(Davies, 1990, p. 50–54; Шмелева, Шмелев, 2002, p. 46–49). Негативне ставлення до чужої 
мови часто є одним із аспектів негативної оцінки всього суспільства або групи і їхньої куль-
тури. Цікаво, що, незважаючи на те, що одна й та сама мова може служити об’єктом глузу-
вань для носіїв різних мов, структурні особливості, які висміюються, можуть змінюватися 
залежно від уявлення про смішне в цій культурі (Apte, 1985, p. 197, 198). Це ще раз свідчить 
про суб’єктивний характер етнічного гумору і його підтипу – двомовного гумору.

Не заперечуючи значення критичного аспекту етнічного гумору, деякі дослідники вка-
зують на приховане протиріччя: емігранти самі провокують етнічний гумор, в основі якого 
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лежать мовні помилки й казуси, і одночасно є його споживачами. У цьому є й самоіронія, і 
самоаналіз. Помилки стають частиною змісту, а не нісенітницями. Активно беручи участь 
у мовній грі, об’єктом якої виступають вони самі, емігранти не втрачають почуття влас-
ної гідності, а поперемінно грають роль то «своїх», то чужинців. Якщо ж двомовний гумор 
створюється самими емігрантами, це означає, що група намагається знайти компроміс між 
цими, на перший погляд, несумісними ролями, й осмислює конфлікт ідентичностей. Крім 
цього, емігрантський двомовний гумор дозволяє побачити, як розподіляються інструмен-
тальна й символічна функції між рідною мовою й мовою ізраїльського суспільства.

Оскільки наше дослідження двомовного гумору іммігрантів проводилося на матеріалі ро-
сійської мови, зазначимо, що традиція мовного жарту в російській культурі сягає Стародавньої 
Русі (Санников, 2003, с. 88), а двомовні каламбури користувалися великою популярністю в 
пушкінську епоху й у наступний період, аж до радянських часів. Однак мовний пуризм радян-
ського суспільства, дотепно названий Володимиром Новиковим «протиприродною одномов-
ною диктатурою» (Новиков, 1999), практично вивів цей різновид гумору з ужитку. У значної 
частини мономовного населення Росії двомовний гумор зберігся у вигляді студентських жар-
тів, що висміюють погане володіння іноземними мовами 10. У пострадянський період, коли в 
російське мовлення ринули англіцизми, гра з екзотизмами, пристосування нових запозичень 
до фонетичної й морфологічної норм рідної мови, сполучення в одному слові морфем рідної й 
чужої мови знову набули популярності. Усі ці механізми часто використовуються для висмію-
вання політичних та економічних реалій пострадянської дійсності (прикладами можуть бути 
такі пари, як имиджмейкеры, що перетворилися в слухмейкеры, ваучеризация в вовчеризацию, 
мобильники в дебильники, приватизаторы в прихватизаторы, а також такі новотвори, як 
бизнесменты, Кучма-гейт тощо. Відкритість до запозичень із інших мов у Росії стає сприятли-
вим тлом для емігрантських версій російської мови, бо значна частина русофонів з близького і 
далекого зарубіжжя є активними споживачами 11 російської культурної продукції . 

Двомовний гумор і саморефлексія
Одне з перших завдань емігранта – вивчення мови нової спільноти. В Ізраїлі, де вив-

чення івриту є не тільки прагматичною необхідністю, а й протягом багатьох десятиліть 
було основою ідеології сіонізму, до новоприбулих, які не бажали відмовлятися від рідної 
мови, ставлення було вкрай підозрілим (Spolsky, Shohamy, 1999, p. 65–93). Незважаючи на 
те, що в останні два десятиліття під впливом глобалізації й орієнтації на взаємодію культур 
ізраїльське суспільство виявляє більшу терпимість до прагнення емігрантів зберегти мову 
країни, з якої вони прибули, вивчення ними івриту вважається найважливішим завдан-
ням і спонсорується державою. Оволодіння новою мовою виявилося складним завданням 
для радянських євреїв, які не звикли до багатомовності. Ця тема знайшла відображення у 
фольклорі емігрантів, причому одним із головних мотивів, що звучить і в усних оповіданнях 
(Еленевская, Фиалкова, 2005, с. 126–129), і в гумористичних текстах, є вимушена німота 
новоприбулих: 

«Последовательность»
«Сначала было слово. Потом – ульпан».
(Владимир Мееров // 7–40. – 2000. – N 16. – С. 9).

«Теперь молчу...»
«Мне говорили: “Рак иврит!
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Забудь свой русский поскорей!
Учи, оле! Учись, талмид, 
Глаголом жечь сердца людей!”

Я втайне русский повторял, 
Могуч который и велик,
Вдруг кто-то с криком прибежал
И... вырвал русский мой язык.

Теперь молчу. 
Иврит учу».
(Виктор Шрайман // Балаган. – 1993. – № 2 (11). – С. 5).

Обидва наведені тут тексти використовують змішування мовних кодів на рівні речен-
ня. Івритські вкраплення – із тих слів, що першими з’являються в мовленні новоприбулого: 
ульпан – мовні курси, які оле-репатріант відвідує як талмид – учень. І на курсах, і в громад-
ських місцях, і в гостях в ізраїльтян-старожилів емігранта застерігають: рак іврит – тільки 
іврит! Комічний ефект цих текстів досягається використанням алюзій, причому повсякден-
ність навчальної ситуації протирічить високому стилю джерел. У першому тексті – натяк 
на перший рядок Євангелія від Іоанна: «Споконвіку було слово, а Слово в Бога було, і Бог 
було слово» підносить уміння користуватися мовою до божественної функції. «Слово» й 
«ульпан» виступають як члени оказіональної опозиції й протиставляються за оцінним ком-
понентом значення. У вірші, що пародіює пушкінського «Пророка», знаходимо парафразу 
тургенівського крилатого вислову про багатство російської мови. Тут також комізм вини-
кає завдяки поєднанню ситуації з високим стилем і гіперболізації: у 1990-і роки соціальний 
контроль над використанням емігрантами рідної мови значно послабшав, і користуватися 
нею «потай» не було потреби. Цікаво, що в цих та інших текстах, де звучить мотив німоти, 
спостерігається парадоксальний ефект, знайомий усім дорослим, які вивчають нову мову: 
спочатку вони відчувають не надбання нового, а втрату знайомої мови. Зазвичай реакція 
на такі відчуття стає особливо емоційною, коли пов’язується з почуттям втрати рідної мови 
в іншомовному оточенні. 

Одним із найпоширеніших типів двомовного гумору є народна етимологія. Це часта 
причина помилок у мовленні монолінгвів, які намагаються знайти аналогію між запози-
ченнями й рідною мовою 12. У таких випадках у мовця немає установки на комічний ефект, 
і якщо він виникає, то об’єктом сміху стає не перекручене чи неправильно вжите слово 
або словосполучення, а людина, яка допустила помилку. У тих випадках, коли ефект цей 
навмисний, він є свідченням загостреного відчуття мови, аналізу й пошуку аналогій між 
рідною мовою й чужою. Наведемо кілька прикладів, у яких івритські слова виділяються в 
складі російських і таким чином переосмислюються. Настанова на мовну гру дається вже в 
самій рубриці: 

«Бестолковый словралик»
«Лодыжка – окраина Лода
(Лод – город на юге Израиля);
Масон – налоговый инспектор
(мас – налог);
Парвеню – кошерная оголенность
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(парве – не мясной и не молочный продукт; термин, который используется в сертифи-
кации кошерных продуктов питания)». 

(Роман Любарский // 7–40. – 2002. – N 46).

«Другой – нееврейский приятель
(гой – нееврей);
Запах – за мусорным баком
(пах – в значении “банка” часто используется для обозначения мусорного бака или 

корзины)». 
(В’ячеслав Фельдман // 7–40. – 2002. – N 46).
Як відзначає В. Майлз, ніщо так не порушує «кордони» між мовами у двомовному сус-

пільстві, як складні слова, в яких поєднані морфеми, що належать різним мовам. Поряд із 
двома класичними типами змішання кодів усередині речення та за його межами необхідно 
визнати й наявність цього явища на рівні слова (Miles, 1998, p. 243); подібні приклади в 
сучасній українській пресі проаналізувала Т. Радзієвська (Радзієвська, 2007, с. 333–338). На 
відміну від попередніх текстів, у цих прикладах автори двомовної гри, очевидно, отримують 
задоволення від «бачення» слів нової мови й маніпулювання рідними. Тут і розщеплення 
морфем (у слові «другой» буква «г» належить і російському, й івритському компонентам), 
і актуалізація оцінних компонентів (зменшувальний суфікс у слові «лодыжка»), і перетин 
реєстрів (зниження стилю при перекладі французького «ню» у старому запозиченні «пар-
веню» імпліцитно вказує на критичне ставлення до дієтичних приписів юдаїзму). Цікаво, 
що гра у зворотному напрямку, а саме розкладання івритських слів на івритські й російські 
компоненти, у зібраному матеріалі спостерігається рідше, однак схема лишається такою ж: 

«Сабаба (івр.-рос.) – едь, тётка
(са – форма повелительного наклонения глагола “ехать”; сабаба – заимствованное ив-

ритским сленгом из арабского и используется в тех же значениях, что и в языке первоис-
точника: “клево, круто, заметано”)». 

(Игаль Городецкий // 7–40. – 2001. – N 30).
Пошук російських слів і фразеологізмів в івриті використовується емігрантами і як при-

йом запам’ятовування 13. Поети-пародисти заримовують ці слова й пропонують читачам 
віршовані замальовки, в яких і жартують над тими, хто не знає івриту, і застерігають від 
зустрічі з незвичними реаліями. Автор віршів, що наводяться нижче, склав цілу серію під 
заголовком «Іврит головного мозку». Звернення до читача, яким відкривається добірка, та-
кож є пародією, в якій висміюється імперське, а іноді відкрито презирливе ставлення до 
івриту деяких емігрантів:

«Я знаю, як тобі зараз важко. Ми всі побували у твоїй шкурі.
Адже ми не вивчали інших мов, оскільки чекали, що весь світ заговорить російською. 

І світ заговорив. Тільки матом. На більше цей тупуватий і впертий світ, чи то від лінощів, чи 
то від дурості, просто не здатний. Тому-то нам і доводиться вивчати іврит».

До речі, на початку автор звертається до читача «господин Бывший Товарищ», потім 
«адоні Бывший Товарищ» (адоні, івр. «пан») і, нарешті, «дорогой хаверищ» (хавер, івр. «това-
риш, друг»), натякаючи, що іврит несамохіть входить у мовлення російськомовних ізраїль-
тян. Наведемо чотири вірші з цієї серії:

Бэ-Тэавон! «Приятного аппетита»
«Услышав восклицанье: “Батя, вон!” – 
Не бойтесь, ваша плоть не будет бита,
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И, к счастью, вас никто не гонит вон,
Приятного желая аппетита».

Машеу. «Что-нибудь»
«Если в лавке вас просят: “Машу”, – 
Мол, возьми, два-три шекеля все же, – 
Не ищите глазами Машу,
Маша стоит гораздо дороже».

Дира. «Квартира»
«На свете много всякого добра,
Что огорчает страшно нас порою.
Коль продается дешево дира
Смотри, чтоб не была она дырою».

Дахуй. «Отсроченный (чек, например)» 
«В труде будь скромен, не психуй
(Гордыня комплекс Каина)
Иль вместо денег ты дахуй
Получишь от хозяина».
(Игорь Константинов // 7–40. – 2000. – N 13).
Більшість двомовних каламбурів у таких віршах належать до найпростішого типу й 

використовують лексичні одиниці однієї мови, фонетично близькі до лексичних одиниць 
іншої, які, однак, розрізняються за значенням (Apte, 1985, p. 181). Іноді використовують-
ся квазіомоніми, що відрізняються лише однією-двома літерами або звуками: дира-дыра, 
машеу-Маша; іноді збігається лише частина слів: дахуй-х... Рідше трапляється фразова омо-
німія: бэ-тэавон – батя, вон. Чим значнішими є фонетичні розбіжності, тим більшою є по-
треба у контекстуальній підтримці слів, що зіставляються. І двомовні каламбури, і теми вір-
шів, написаних різними авторами, повторюються. Так, неодноразово порушуються теми 
пошуку пристойного життя, вимушеного працевлаштування на некваліфіковану роботу й 
конфлікти зі старожилами, що використовують недосвідченість новоприбулих. Особливо 
відзначимо також популярність квазіомонімів, у яких спостережується російська обсценна 
лексика. Причому вживається той же незначний набір слів, що трапляється і в анекдотах в 
Інтернеті, і в анекдотах про самих себе, присвячених використанню мови (див., наприклад: 
Еленевская, Фиалкова, 2005, т. 2, с.  151–153). Наведемо ще один приклад, в якому соці-
альна критика виражається за допомогою двомовного каламбуру, в якому актуалізується 
обсценне слово: 

«В ульпане
“Права” – как это слово будет на иврите? –
Вопрос учителю в ульпане задает
Оле хадаш. Услышал: – Извините,
Права для вас в Израиле – “зхуёт”!»
(Роман Межберг // 7–40. – 2001. – N 27).
Структурно-значеннєві особливості цього короткого вірша зближують його з анек-

дотом. Визначено контекст ситуації, поставлено завдання, є і його нестандартне рішення 
(Шмелева, Шмелев, 2002, с. 27). Якщо перше івритське вкраплення оле хадаш – «новий 
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репатріант», використовується головним чином для збереження розміру, то друге, що 
є його пуантою, містить головне смислове навантаження, що графічно підкреслюється 
лапками. Звучання івритського іменника зхуёт «права» має для русофонів чіткі асоціа-
ції з обсценним словом, а тому в цьому контексті виникає оказіональний зміст, проти-
лежний узуальному – відсутність прав. В емігрантському колективі часто скаржаться на 
безправне становище, й саме такий «переклад» підказує автор. Неперекладна обсценна 
лексика, подвійний зміст якої незрозумілий монолінгвам, викликає особливе задово-
лення й почуття переваги в білінгвів (Gladstein, 2006, p. 88). Дозволимо собі не погоди-
тися з Ептом, який вважає, що людина стає «щирим білінгвом», якщо іноземна мова для 
нього інтернаціоналізована настільки, що він перестає соромитися використовувати 
слова, фонетично схожі з обсценною лексикою рідної мови (Apte, 1985, p. 182). Наші 
спостереження показують, що в русофонів гра на цих асоціаціях – улюблений прийом 
створення комічних текстів на різних етапах освоєння нової мови, незалежно від того, 
з’являються вони в Росії чи в емігрантських колективах. Очевидно, сором’язливість або 
бравада тут є особистісними чи гендерними факторами, й залежать від лінгвокультур-
них традицій мовного колективу.

Як згадувалося в попередньому розділі, етнічний гумор, темою якого є мова, часто 
зіставляє мови й мовлення за принципом «поганої / гарної». Докладніше це можна пред-
ставити у вигляді наступних опозицій: «багатий/бідний», «благозвучний / негарний», «до-
речний / недоречний»; «правильний / перекручений». Найчастіше позитивна оцінка при 
цьому дається рідній, а в деяких випадках – і другій, або «успадкованій» 14 мові. Для багатьох 
представників старшого покоління євреїв з країн СНД «успадкованою» мовою є ідиш. Як 
показали особисті розповіді емігрантів, їй надають більшої символічної цінності, ніж іври-
ту (Еленевская, Фиалкова, 2005, с. 129–135). Саме тому в багатьох гумористичних текстах 
емігранти висловлюють критичне ставлення до забуття власного коріння і низького статусу 
ідишу в єврейській державі: 

(У рубриці жартівливих оголошень)
Курс английского языка для евреев – выходцев из Европы
«Идиш – ничто!
Инглиш – все!
Не дай себе замолкнуть».
(Бэсэдер. – 1997. – N 334)
Зверніть увагу на те, що ідиш протиставляється не івриту, а англійській, іноземній ви-

сокопрестижній мові, незнання якої негативно позначилося на соціальній мобільності емі-
грантської групи. У цьому тексті знову звучить тема вимушеної «німоти», причому й екс-
пліцитно, й імпліцитно, тому що він пародіює рекламні ролики, в яких глядачів російських 
каналів закликають купувати прохолодні напої жаргонною фразою: «Не дай собі засохну-
ти». Нагадаємо, що жаргонне «засохнути» означає «замовчати», таким чином, фонове знан-
ня підсилює експліцитно виражене в парафразі. 

Більшість емігрантів хвилі 1990-х років приїхали в Ізраїль аж ніяк не з сіоністських пе-
реконань, й іврит не мав для них символічного значення, нерозривно пов’язаного зі станов-
ленням Держави Ізраїль. Тільки деякі з репатріантів сповідували юдаїзм, проте ще одним 
аргументом на користь ідишу стало те, що ультраортодоксальні євреї вважають мову Біблії 
недоречною в щоденному спілкуванні:

Святой язык
«Когда-то до “машбиров” с “аминахом”,
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Иврит был славен мудростью ТАНАХа
Сегодня в век прогресса и науки
Иврит все больше слышится на шуке...»
(Григорий Альтер // 7–40. – 2001. – N 32).
Івритські вкраплення в цьому вірші пов’язані з торгівлею: машбір – мережа універма-

гів, Амінах – фірма, що випускає матраци, а шук – ринок. Незважаючи на те, що багато 
емігрантів охоче стали членами суспільства споживання, ставлення до торгівлі в багатьох 
залишилося негативним ще з радянських часів, а слово шук набуло негативного відтінку й 
часто використовується як епітет для вираження відповідної оцінки. Іронія полягає, однак, 
у тому, що протиставляючи «доречну» функцію івриту служити провідником мудрості «не-
доречній» – служити негідному заняттю, автор не зовсім вдало підібрав слова, тому що маш-
бір має й ще одне, очевидно, невідоме йому біблійне значення, пов’язане в Танаху (Старому 
Заповіті) з роздачею їжі голодним. 

Спершу після еміграції новоприбулі жартують над своїми мовними помилками. Роз-
повіді про курйози через помилки в івриті – один із найпопулярніших різновидів емігрант-
ських анекдотів про себе (Еленевская, Фиалкова, 2005, т. 2, с. 83–91). Однак згодом, з по-
силенням процесів втрати рідної мови, гумор стає одним із внутрішньогрупових засобів 
контролю над збереженням своєї мови. У газетах періодично з’являються рубрики, в яких 
цитуються мовні помилки суспільних діячів і журналістів, перекладачів і рекламодавців, а 
також російських бізнесменів. Разом з помилками читачі надсилають жартівливі коментарі 
до них і пародії. Ось, наприклад, як відгукнулась одна читачка на помилки в телепрограмі, 
зокрема на неправильне написання слова «Афганістан»: 

«Что мне ваш Авганистан!
Я объездил много стран!
Даже в Аврике я был!
(Правда русский там забыл...)».
(Екатерина Левитан // 7–40. – 2001. – N 32).
Незважаючи на те, що загалом емігранти 1990-х років демонструють установку на збе-

реження рідної мови, протистояти процесам контамінації вдається лише небагатьом, що, 
насамперед, виявляється в неконтрольованому змішуванні мовних кодів. Цим грішать не 
лише ті, хто опанував іврит, але й ті, хто не досяг успіхів у вивченні нової мови. Незважаючи 
на те, що російська залишається мовою спілкування в більшості сімей, батьки часто спо-
стерігають невміння, а часто й небажання дітей розмовляти російською мовою. Через брак 
систематичної й продуманої роботи над мовленнєвими навиками, а також самодисциплі-
ни в розмежуванні мов у мовленні, зберегти в дітей російську як рідну, а не «успадковану» 
майже не вдається. Наведемо два приклади, що висміюють втрату мови у дітей і дорослих:

(У рубриці жартівливих оголошень)
«Нашетшему паткидыша на улеце Герцын 23: Пажалуста научите маево сына рускаму 

езыку». 
(Бэсэдер. – 1998. – N 339)
Жартівні оголошення в «Бэсэдере» розміщують на стилізованих парканах. Емігранти 

з колишнього СРСР за звичкою часто використовують телеграфні стовпи, стіни будинків, 
паркани й інші доступні поверхні для розміщення своїх оголошень з відривними смужками. 
Орфографія, граматика й стиль цих текстів зазвичай настільки засмічені помилками, що 
лише умовно можна сказати, що вони написані російською мовою. Причому, як і в наве-
деному вище «оголошенні», автори використовують «фонетичний правопис», наочно ілю-
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струючи, що при поступовій втраті мови першими губляться навички письма.
«Крошка-сабр 15 к отцу пришёл
И спросила кроха:
“Аба, мa зе харашо? 
Ве ма зе, аба, плохо?”
Говорит ему отец:
“Понимаешь, Леха, 
Очень, брат, нехорошо
Знать русит камоха”».
(http://www.dknet.co.il/, переглянуто 13.11.2007).
Як і у вірші В. Маяковського, на який зроблено пародію, комічний ефект парафрази пре-

валює над дидактичним. В оригіналі він створюється введенням зниженої розмовної лек-
сики в текст повчання, а в парафразі змішанням мовних кодів не лише у крохи-сабра (так 
називають народжених в Ізраїлі), але й у його батька. Сàме івритське вкраплення «знать 
русит камоха» (знати російську як ти) має основне навантаження. 

Таким чином, двомовний гумор емігрантів – свідчення білінгвізму, що розвивається. 
Івритскі вкраплення в гумористичних текстах – своєрідна ілюстрація актуальних тем і 
тенденцій розширення словникового запасу членів емігрантської спільноти. Якщо спер-
шу більшість івритських вкраплень безпосередньо пов’язувалася з побутом і навчанням, 
пошуком роботи й спілкуванням зі службовцями державних установ, то з часом поряд із 
конкретною лексикою з’являється абстрактна й оцінна, а до кола актуальних тем дода-
ються політика й релігія.

Як і всяка мовна гра, двомовний гумор – це лінгвістичний експеримент, в якому беруть 
участь не лише письменники й мовознавці, а й рядові носії мови, що обігрують форми мов-
лення (Санников, 2003, с. 39–40). Про це свідчить велика кількість двомовних жартів на росій-
сько-ізраїльських інтернет-сайтах і в усному мовленні. Двомовний гумор стає одним із засобів 
засвоєння нової мови і пізнання реалій нового життя. При цьому зіставляються не тільки мови, 
а й соціальні та культурні інститути країни, звідки походять вихідці ізраїльського суспільства. 

Гумор меншин, до яких належать й емігранти, часто називають самозневажливим, а 
тому його критикують прихильники політкоректності. Однак якщо самі емігранти глузують 
зі своїх помилок і обмовок, – це показник того, що вони можуть не тільки дистанціюватися, а 
й проаналізувати їх. Двомовні ігри викликають особливий сміх, якщо об’єкт сміху – твоя влас-
на група. Сміх над власним незнанням – показник тверезості погляду й глибокої людяності. 

Двомовна гра, обмежена необразливим жонглюванням словами, не може надовго запо-
лонити увагу членів емігрантської групи, якщо не містить додаткових змістів, не пов’язана 
з актуальними для членів групи проблемами і не є засобом соціального контролю. Навіть 
обмежившись розглядом двомовного гумору, темою якого є сама мова, ми змогли переко-
натися, що він поліфункціональний і спрямований як на самоконтроль групи, так і на регу-
лювання стосунків із новою спільнотою.

Примітки
1 Російськомовні ЗМІ – традиційна преса чи електронні видання – популярні в усіх країнах, де іс-

нують анклави вихідців із колишнього СРСР, наприклад, в Австралії, Німеччині, Греції, Канаді, США, 
Фінляндії. Роль ЗМІ в житті російськомовних іммігрантів розкрито в окремих працях (Ben-Rafael et. al., 
2006; Витцлак-Макаревич, 2006; Протасова, 2004).

2 Члени редколегії «Бэсэдера» заснували видавництво, яке, крім видань гумористичних творів, ви-
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пустило зразки видання прози, поезії та публіцистики, а також дитячу та навчальну літературу. 
3 Журнал друкувався з 1999 по 2003 роки. Усього вийшло 52 номери, обсягом 48 сторінок формату А-4. 
4 Як приклад, звернімося до гуморески Ігоря Гиндіна «Вы слишком долго прожили в Израиле, если...», 

яка з’явилася на понад 100 веб-сторінках переважно без зазначення імені автора. Див. текст і першодже-
рело на http://www.migdal.ru/humour/1992/, 05.08.2007 (Тут і далі дата після електронної адреси постера 
вказує на його фіксацію в Інтернеті). Схожі мініатюри написані і про життя в інших країнах. 

5 Так, у 1993 році в «Бэсэдере» надруковано «Словарь родных и инородных выражений», в якому 
жартівливо тлумачилися івритські слова і вирази, які першими ввійшли до лексики новоприбулих, на-
приклад: барух а-шем – «слава Богу» (пор. барух КПСС); купат холим – «больничная касса» (чим час-
тіше платиш, тим рідше хворієш); пакид – «чиновник» (препятствие).

У кінці 1990-х років – на початку першого десятиліття ХХІ ст. це ж видання друкувало «Краткую, 
насколько это возможно, еврейскую энциклопедию». Вибір і тлумачення понять у ній становив сміш-
ний симбіоз російсько-радянської та ізраїльської свідомості, а комічний ефект часто досягався змі-
шуванням мовних і культурних кодів, наприклад: «Укокошник – частина традиційного слов’янського 
народного костюма жінок-кілерів»; «Салочки – зменшено-пестливе прізвисько українських дівчат, вве-
дене ізраїльським МВС. Гру в “С.” цей орган розпочинає, як правило, в період бюджетних асигнувань. 
Щоб переграти своїх недосвідчених партнерів по коаліції, чиновникам МВС достатньо засалити одну-
двох “С.”». Тлумачення понять часто спрямовувалося на висміювання політичних і соціальних реалій 
ізраїльського суспільства і стереотипів російськомовних ізраїльтян, наприклад, засилля російської ма-
фії неєврейського характеру останньої хвилі еміграції з СНД, причин депортації з Ізраїлю гастарбайте-
рів з України та Молдови тощо. 

6 Наприклад, парафраза поеми А. Твардовського «Василий Теркин», в якій Василь Тьоркін 
проходить стереотипну абсорбцію емігранта 1990-х років, кульмінаційним моментом якої стає 
його перемога над хамасівським терористом (http://www.hinam.ru/humor/2.html, 15.07.2007); па-
рафраза пісні «На границе тучи ходят хмуро», що прозвучала в фільмі «Три танкиста» (слова 
Б. Ласкіна, музика Дм. і Д. Покрасс), в якій «по родной земле ближневосточной» їде рятува-
ти мирних жителів кібуца «броневой ЦАХАЛA батальон» (Серж Ягубчев // Балаган. – 1992. – 
10 (6), с. 4); а також вірш за мотивами англійського фольклору «Дім, що побудував Джек», ді-
йовими особами якого стають Джордж Буш, CNN і Усама Бен Ладен (http://www.nashisrael.ru/
anekdots/?n=40&r=8, 15.07.2007).

7 Неформальний стиль стосунків у Ізраїлі виявляється і у звичці називати політиків зменшеними 
іменами: Беньямін Натаньяху фамільярно зветься Бібі, Ципора Лівні – Ципі, Йосип Бейлін – Йосі та ін.

8 Як зазначають Х. Вальтер і В. Мокієнко, інтенсифікація перетворення й висміювання у при-
казках – явище, що спостерігається сьогодні в багаьох країнах, і становить демократизацію жанру 
(Вальтер, Мокиенко, 2005, с. 4). Для прикладу наведемо три антиприслів’я, розміщені в розділі 
гумору ізраїльського веб-порталу «Союз»: Чем дальше в лес, тем больше пригодится; большо-
му кораблю – большое кораблекрушение; все лишнее – детям! (http://www.souz.co.il/humor/read.
html?id=485, 22.06.2007).

9 Згадаймо лексичні й синтаксичні, а головне фонетичні особливості російської мови в радянських 
анекдотах про грузинів, євреїв, українців, чукчів та інших представників меншин (Шмелева, Шмелев 
2002, с. 47–63). Мовні відхилення від норм у вустах цих типових персонажів були настільки стерео-
типізованими, що навіть людина, яка зустрічалася з представниками будь-якої з цих груп носіїв росій-
ської мови, легко впізнавала їх і та ідентифікувала. 

10 Як класичні приклади можна навести жарти, що пародіюють погане володіння англійською мо-
вою радянських громадян, які працюють за кордоном: 

Один перехожий у Лондоні запитує в іншого: 
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– Excuse me, which watch?
– Six watch.
– Such much?
– Почему же ты молчишь, что закончил МГИМО?
або
Телефонна розмова:
– Who you?
– Who Ia? I am consul. 
11 Свідченням цього є комп’ютерні жарти в російсько-ізраїльському гуморі. Вони широко використо-

вують англіцизми професійного жаргону російських програмістів та англо-російські каламбури. 
12 Знаходимо такі приклади в Л. Крисіна: «Це ж утопія, труна, якщо всіх мешканців виселяти», 

де «утопія осмислюється за помилковим зв’язком із дієсловом “потопати”» (Крысин, 1989, с. 97) і у 
В. Черняка, який наводить приклади тлумачення студентами педагогічного коледжу лексичних оди-
ниць, серед яких були «квінтесенція – хімічна речовина», «єлей – мед», «бондар – бандеролі розно-
сить» і т. ін. (Черняк, 2000, с. 326, 327).

13 Подібна практика поширена в різних країнах світу. Так, автор статті починала вивчати англійську 
мову, декламуючи двомовний віршик, в якому були такі рядки, що запам’яталися на все життя: «У обе-
зьянки, a monkey // Была подружка, а frog, лягушка...».

Така гра, в яку включені заримовані каламбури-квазіомоніми з перекладом, широко поширена в 
США серед емігрантів з Таїланду. Причому участь у ній беруть і діти, і дорослі, які вивчають англій-
ську мову (Apte, 1985, p. 182).

14 Термін heritage language («успадкована мова»), тобто мова, що перестала бути домінуючою, але 
не є іноземною, не має поки сталого визначення. Іноді йдеться про мову, якою представники мовних 
меншин спілкуються в сім’ї, іноді про мову, якою говорять або говорили попередні покоління (Van 
Deussen-Scholl, 2003; Низник, 2007).

15 Остання літера в слові опущена, очевидно, для дотримання розміру. Сабра – це плід кактуса, що 
став метафоричним етнонімом для євреїв, які народилися в Ізраїлі. В основі метафоричного переносу – 
властивості плода: колючого зовні, м’якого й ніжного всередині. 
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ГАННА СКРИПНИК

СУЧАСНА	ЛИТОВСЬКА	ЕТНОЛОГІЯ:	ТРАДИЦІЙНІ	ТА	НОВІ	
АСПЕКТИ	ДОСЛІДЖЕНЬ	У	КОНТЕКСТІ	ПОСТРАДЯНСЬКОЇ	

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ	РЕАЛЬНОСТІ

Етнологічна наука як важливий сегмент гуманітаристики в пострадянських країнах за-
знала докорінних змістових і теоретико-методологічних змін, трансформацій пріоритетних 
дослідницьких напрямів, детермінованих постанням (унаслідок розпаду політичної радян-
ської системи) нових суспільно-політичних реальностей – незалежних держав. Звісно, як 
джерельна, так і інтерпретаційна база наукових студій у Російській Федерації – правонас-
тупниці колишньої метрополії – та гуманітарні дискурси новопосталих країн істотно відріз-
няються, передусім через суб’єктивний фактор – відмінні дослідницькі підходи, мотивова-
ні державно-ідеологічними установками та національно-ментальними характеристиками 
авторів. Так, у низці сучасних публікацій деяких російських учених помітні спроби ідеа-
лізувати національну політику СРСР, ігноруючи невигідні факти минулого й замовчуючи 
масштабне винищення інтелігенції в союзних республіках, зокрема, в Україні – селянської 
верстви (шляхом спровокованого владою Голодомору), деструктивні наслідки тотальної ру-
сифікації для розвитку національних культур та ідентифікаційних процесів тощо. 

Натомість у гуманітаристиці країн, що виникли в пострадянський час, спостерігається 
істотне оновлення й розширення джерельної бази досліджень завдяки введенню до науко-
вого обігу нових або маловідомих за часів СРСР фактів дискримінації національних культур, 
заборонених відомостей про соціально-економічні, політичні та історичні події радянської 
доби (які деформували як господарсько-виробничі системи й матеріально-побутові серед-
овища, так і етносоціальні структури, етнопсихологічні та морально-етичні засади спільнот 
кожної республіки).

Для науковців-гуманітаріїв пострадянських держав подібними стали також проблеми, 
пов’язані з вивченням негативних впливів на їхні суспільства та національні культурні цін-
ності глобалізаційних процесів. Із цього погляду чимало з актуалізованих дослідницьких 
напрямів литовської етнології суголосні пріоритетним етнологічним студіям в Україні, бо 
народи та культури обох країн мають багато спільного як у непростій історичній минувши-
ні бездержавного періоду, так і в складному сучасному суспільно-політичному перебігові 
життя, у специфіці функціонування національних складових культури за нових євроінте-
граційних реалій та глобалізму, в особливостях ідентифікаційних і націоконсолідаційних 
процесів. І перед литовськими, і перед українськими дослідниками постала нагальна по-
треба вивчення етнокультурного розвитку багатоетнічного за складом населення порубіж-
жя, природи і причин регіонально-сепаратистських тенденцій та пошуку демократичних і 
гуманних шляхів їх подолання.

З огляду на схожість пострадянської соціокультурної реальності представлена в часо-
пису добірка перекладів статей відомих литовських етнологів уможливить ознайомлення 
українських учених-гуманітаріїв з домінуючими в Литві етнологічними теоріями та розма-
їттям тематики досліджень, а також сприятиме глибшому пізнанню загальносвітових прак-
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тик безконфліктного міжетнічного співжиття і механізмів вироблення коректної державної 
етнополітики, розумінню наслідків впливів глобалізації на національні спільноти та їхні 
культури.

Соціокультурна ситуація сучасної Литви (територіально й чисельно невеликої країни 
з тримільйонним населенням, яка 1990 року першою вийшла зі складу СРСР і за складних 
політичних та економічних обставин зуміла не лише відновити свою політичну незалеж-
ність, але й інтегруватися до європейського світу, ставши у 2004 році членом Євросоюзу) 
значною мірою детермінована політичними подіями й потрясіннями соціально нестабіль-
ного ХХ століття. Хоча не слід ігнорувати також історичних перипетій попередніх епох, які 
теж впливали на формування характерної етнонаціональної структури й культурно-циві-
лізаційного профілю сучасного литовського суспільства. Щодо цього М. Беспам’ятних зау-
важує, що «Литва пройшла тисячолітній історичний шлях, половина якого припадала на 
унії, союзи і окупації», що не могло не позначитися на етнічній та етнокультурній характе-
ристиці країни.

Загальновідомо, що в політичній історії литовців були періоди помітних у європейсько-
му вимірі піднесень і успіхів – вони створили потужну  державу у Європі – Велике князівство 
Литовське (далі – ВКЛ), що вело боротьбу проти експансії Тевтонського ордену і західної 
християнської цивілізації. Оскільки політична еліта ВКЛ не зуміла зробити литовську мову 
офіційною мовою державного управління, освіти та вищих верств суспільства, то вона про-
довжувала функціонувати лише в нижчих прошарках. Боротьба литовців із сусідніми дер-
жавами (з різними руськими князівствами, татарами, Швецією тощо), з якими перетина-
лися геополітичні інтереси ВКЛ, зумовила не лише переможні, а й трагічні сторінки історії 
країни і народу. Наслідком цих історичних баталій, як зазначає А. Андріяускас, стало явище 
культурного синкретизму в литовській культурі, яка протягом століть «піддавалася впли-
ву далеких і близьких культур і з’єднала як елементи культур християнського Заходу, так і 
східних слов’ян, караїмів, татар, євреїв і інших народів Сходу. Хоча в пізньому середньовіччі 
ВКЛ офіційно об’єдналось з Польщею і формально стало частиною західного християнсько-
го світу, у консервативній селянській культурі, за свідченням багатьох єпископів і місіоне-
рів, до кінця ХVІІ ст. повністю панувала давня язичницька балтійська  релігія. А багато її 
рудиментів збереглося до початку ХІХ ст., коли міцно закріпився католицизм як ідеологічна 
опозиція соціальному і політичному тиску з боку Російської імперії і насильницькому на-
садженню православ’я».

Особливо помітний вплив на етнонаціональний склад населення та соціокультурну си-
туацію у Литві мало буремне ХХ століття: зокрема, ідеться про депортації литовців радян-
ською владою у 1940 та 1944–1954 роках та міграційні процеси після проголошення неза-
лежності Литовської республіки.

Усе ж, порівняно з іншими балтійськими державами, національний склад населення 
сучасної Литви є більш моноетнічним (згідно з переписом 2001 року литовці домінують в 
етнічному складі населення, становлячи 83,5% загальної чисельності). Водночас у країні 
представлені й національні меншини, найбільшими серед яких є поляки (6,7%), росіяни 
(6,3%), білоруси (1,2%) та українці (0,7%). З проголошенням незалежності (1990) докорін-
но змінилося геополітичне положення Литви, яка із західного порубіжжя СРСР перетвори-
лася в східне периферійне пограниччя об’єднаної Європи. Унаслідок створення нової геопо-
літичної реальності та неминучої за цих умов трансформації ідентитету перед литовським 
народом, як слушно зазначає М. Беспам’ятних, виникає необхідність не лише збереження 
своєї етнокультурної тотожності, але й пошуку нової колективної ідентичності, осмислення 
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своєї культури як культури цивілізаційного порубіжжя, оскільки як історична, так і сучасна 
Литва розташована в регіоні Центральної Європи – сфері цивілізаційного розмежування і 
взаємодії між Сходом і Заходом.

Інтегруючись у європейський соціокультурний простір і зазнаючи потужного інфор-
маційного тиску, вторгнення західних моделей масової культури, експансії міжнародного 
капіталу, Литва відчуває реальну загрозу бути цивілізаційно поглинутою і втратити свою 
тожсамість. На думку дослідників, негативні моделі глобалізації та її наслідки накладають-
ся на деструктивні постколоніальні реалії (деформація національної свідомості, відсутність 
у висліді депортацій і репресивної політики колоніальних режимів генетичної еліти, руй-
нація селянського способу життя), що актуалізує проб лему протидіяння глобалізаційним 
загрозам витіснення національного контексту культури стандартними зразками європей-
ської маскультури. «Наше суспільство, – пишуть В. Рудайтене та Є. Рачене, – що довго пере-
бувало під впливом русифікації, прикритої поняттям двомовності, не в стані чинити опір 
впливу інших мов. Дедалі частіше губиться дух рідної мови, і ми перестали усвідомлювати 
відмінність свого і чужого».

Відтак проблеми збереження національної культури і мови стали пріоритетом держав-
ної політики, а питання вивчення ідентитету – провідними для литовських культурологів та 
етнологів. Про це свідчить не лише інституалізація самого напряму досліджень – створення 
в Інституті культури, філософії і мистецтва Сектору литовського ідентитету, але й фунда-
ментальні дослідження із цієї царини. Ідеться передусім про узагальнюючу працю «Зміна 
ідентичності в сучасній Литві» (Вільнюс, 1996), у якій порушено проблеми трансформацій 
історичного, гендерного, національного і державного ідентитету (А. Валантеюс, В. Кано-
пене, І. Йуозелюнене, Є. Крукаускене) та пошуку засобів конструювання адекватної новим 
реаліям сучасної тотожності. 

Соціокультурна динаміка й ціннісні засади ідентитету литовського суспільства віддзер-
калюються в низці ґрунтовних монографій, як то: «Європа і ми», «Європа, що об’єднується: 
ціннісний аспект»; ці ж проблеми фокусуються в дослідженнях С. Юнкявічюса «Виміри від-
мінностей: цінності литовців в європейському контексті» і А. Савицької «Постматеріалізм 
і глобалізація: специфіка ціннісних змін у пост комуністичному суспільстві»; вони відобра-
жені в колективній монографії, опублікованій 2006 року, «Литва у світі, що глобалізується», 
а також у численних публікаціях інших авторів – Л. Астри, Г. Береснявічюса, В. Беряніса, 
Ю. Грігаса, А. Самалавічюса.

Упродовж останніх десятиріч у Литві актуалізована потреба теоретичної рефлексії над 
культурним контекстом сучасного поліетнічного населення литовських порубіжних регіо-
нів. Зокрема, вивченню литовської культури та ідентитету на литовсько-білорусько-поль-
ському пограниччі присвячено дослідження В. Савукінаса, Л. Сутінене, Є. Крукаускене та 
інших; а проблеми національного ідентитету в контексті цивілізаційного порубіжжя ви-
світлюються в працях А. Андріяускаса, зокрема в його монографії «Профілі культури, філо-
софії і мистецтва. (Схід – Захід – Литва)». А. Андріяускас виявляє елементи орієнталізму в 
литовській культурі, які збереглися в мові, міфології, літературі, творах мистецтва і які на 
різних історичних етапах конструювали національну ідентичність литовців. На його думку, 
орієнталізм став своєрідною формою самозбереження литовської аутентичності в часи іс-
торичних випробувань і не втратив цього значення і за сучасних глобалістичних викликів. 

Важливою складовою спектра етнологічних студій у пострадянській Литві є етногене-
тичні дослідження та розвідки з історії етнології та теорії етнічності, що стали предметом 
наукових інтересів низки литовських учених (Ваціса Мілюса, Яніни Моркунене, Ірми Ши-
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дішкене, Вітіса Чюбрінскаса, Петраса Кальнюса, Ірени-Регіни Мяркене, Ауксуоле Чяпай-
тене, Дарюса Даукшаса). З основними дискурсами сучасної етнології з теорії етнічної на-
лежності та концепціями етнічності дослідників Литви ознайомлює представлена у виданні 
розвідка Віди Савонякайте, царина наукових зацікавлень якої стосується історії національ-
ної етнології, економічної антропології та антропології мистецтва, культурної спадщини та 
теорії науки. Опираючись на теоретико-методологічну базу європейських учених проблеми 
етнічності, науковець аналізує специфіку використання литовськими етнологами й антро-
пологами домінуючої у світовій науці етнологічної термінології і сутності понять «етнічна 
належність», «етнічна тотожність». Вона висвітлює розширення сфери та еволюцію етно-
логічних пошуків національних учених, яка ілюструє тенденцію переходу від студій регіо-
нальної та локальної культурної специфіки у її часопросторовому вимірі, від превалюючих 
донедавна наукових зацікавлень етногенезом та етнічною історією народу до актуалізації 
вивчення суспільної свідомості, культурних уподобань і ціннісних імперативів, способу жит-
тя та етнічної тотожності. Пріоритетними в литовському науковому дискурсі, на її погляд, 
є студіювання типології етнічності (ситуативної, примордіальної, інструменталістської) та 
громадянської належності, культури та етносвідомості литовських мігрантів, транснаціо-
налізму тощо. 

Малодосліджену проблему з’ясування співвідношення соціокультурного та біогене-
тичного складників етнічності за допомогою медико-біологічних досліджень порушує на 
литовському матеріалі (відомостей Центру медичної генетики та клініки Вільнюського 
університету (район Сантарішкес)) Дарюс Даукшас у розвідці про генетичний аспект ет-
нічної належності. Базуючись на даних про результати застосування генеалогічного методу 
для встановлення спадкових захворювань, на виявленій закономірності щодо схильнос-
ті деяких расових та етнічних груп населення до певних хвороб, автор дійшов висновку, 
що «не лише генетика, але й популярні знання про неї роблять свій внесок до розуміння 
етнічної належності як концепції матеріалізованого феномену». Автор не заперечує і ролі 
суб’єктивного фактора як детермінанти маніфестованої етнічності, зауважуючи, що з огля-
ду на матеріальні аспекти етнічної належності, які проявляються в різних формах і бюро-
кратичних практиках, вона «не є лише об’єктивним явищем». Водночас Дарюс Даукшас 
застерігає щодо абсолютизації ролі суб’єктивно-ситуативних виявів етнічної належності 
(«Тож це особисте рішення, усупереч твердженням Ф. Барта, не є єдиним, але й таким, що 
вимагає об’єктивного підтвердження») і вказує на двоїсту (соціокультурну й біологічну) 
природу етнічності.

Студіюючи етногенетичні витоки народів, сучасні дослідники використовують, окрім 
традиційних та визнаних в етнологічній науці джерел, як-то артефакти давньої матеріаль-
ної (житлового та сакрального будівництва, одягу, промислів, ремесел, харчових продуктів, 
побутового начиння, мистецьких виробів) та пам’ятки духов ної культури (звичаїв і обря-
дів, уснопоетичної творчості й лінгвістики, релігійних культів і сак ральної символіки), ще 
й етномузичні зразки національної пісенності, що дозволяє розширити спектр досліджень, 
доповнити аргументацію та ґрунтовніше узасаднити висновки.

Саме такий підхід до з’ясування походження литовців та своєрідності їхньої культури 
застосовує Ромуалдас Апанавічюс – відомий дослідник з етномузикології та етнічної істо-
рії Литви, який виокремлює в етнічній музиці дві типологічно відмінні сфери: одноголос-
ся та багатоголосся. Застосовуючи порівняльний, ретроспективний та системний методи 
аналізу національно-музичного мислення литовців, науковець прагне осягнути особливос-
ті їхнього етногенезу та витоки етнокультури. Наявність у литовській етнічній музиці по-
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руч з одноголоссям також багатоголосся, яке не має близьких іншоетнічних паралелей і, на 
думку дослідника, істотно відрізняється від одноголосної музики східнобалтійської та су-
сідньої слов’янської культури, дозволяє йому зробити припущення про невідомий етнічний 
субстрат у складі північнозахідних литовців, що вплинув не лише на музичну традицію на-
роду, але й на їхні етнічні характеристики. Хронологічні рамки цього етнічного субстрату, 
що спричинився до багатоголосся литовської етномузики, Р. Апанавічюс відносить до дуже 
давніх часів – утворення культур індоєвропейської шнурової кераміки наприкінці ІІІ тис. до 
н. е. та фіно-угорської гребінчасто-ямної кераміки в ІV–ІІ тис. до н. е. Це справді оригіналь-
на наукова гіпотеза вченого, яка виявляє паралелі литовського багатоголосся і віднаходить 
його витоки серед віддалених етнічних культур, а отже, проливає світло на етногенетичні 
процеси й етнічну історію давніх предків литовців. Водночас видається дещо категоричним 
твердження Р. Апанавічюса про відсутність аналогій багатоголосного співу в етнічних тра-
диціях близьких східнослов’янських культур. Зауважимо, що багатоголосся є невід’ємною 
ознакою української етномузичної культури. 

Складний спектр проблем культурного генезису балтійських народів, їхня генетична 
закоріненість у ширших міжкультурних спільностях Східної Європи давньої доби порушу-
ється також у розвідці Вітаутаса Туменаса – дослідника семіотики міфо-поетичних образів 
у народному мистецтві та ідентитету литовського народу. Застосовуючи компаративістські 
методи до висвітлення етнокультурних реалій, зокрема текстильної орнаментики литов-
ських народних тканих поясів, він постулює ідею про тяглість традиції трипільської або дав-
ньоєвропейської культури на литовських землях; про культурну спадкоємність давніх євро-
пейців, прабалтів, праслов’ян та сучасних балтів і слов’ян у сфері орнаментики й символіки.

Дослідник дійшов важливого висновку про відносність самобутності народних тради-
цій національних культур і про наявність культурних паралелей у рамках метаетнічних 
спільнот Східної Європи доби енеоліту.

Сучасне соціокультурне життя світу характеризується назагал двома основними тен-
денціями: глобалізацією та етнізацією, що парадоксально поєднуються й розвиваються на 
тлі цілих континентів і локальних етнічних громад. Уніфікація культур і традицій, нівеляція 
етнічних відмінностей у планетарному масштабі супроводжується водночас відродженням 
місцевих і регіональних ідентичностей, які декларують прагнення до само визначення і сво-
єї політичної формалізації. Ці тенденції аналізуються в публікації Петраса Кальнюса на при-
кладі етнорегіональної групи Литви – жемайтів, котрі замешкують одну з п’яти етнографіч-
них областей республіки. Жемайтія – регіон, який у складі Великого князівства Литовського 
до кінця ХVІІІ ст. мав політичну автономію, досі має добре розвинений жемайтський діалект 
та вирізняється наявністю подвійної литовсько-жемайтської етносвідомості. З огляду на цю 
історичну традицію жемайти в часи «співочих революцій» країн Балтії кінця ХХ ст. та з про-
голошенням незалежності Литви розгорнули широку панораму національних вимог – від 
культурно-охоронних до декларування гасел політичного регіоналізму, що передбачають 
протистояння принципам централізованого управління країною. П. Кальнюс простежує 
трансформацію етнонаціонального простору країни й виявляє спроби політичної кодифіка-
ції регіональних тотожностей окремими етнографічними групами. Зокрема, якщо донедав-
на жемайти привертали увагу литовської національної спільноти, передусім завдяки своїй 
культурній самобутності, як об’єкт культурної спадщини і наукового дослідження, то нині 
вони в особі окремих своїх лідерів позиціонують себе як суб’єкт етнополітичного процесу. 

Зростання локальної самосвідомості детерміноване також змінами соціокультурного й по-
літичного контекстів, процесами глобалізації та вестернізації останніх десятиріч. У Литві це за-
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свідчує така статистика: у 1990 році локальна ідентифікація домінувала у 25 % респондентів, а в 
1999-му – у 51 %. Подібне зростання ролі крайової, регіонально-територіальної самосвідомості 
(на противагу загальногромадянській), певною мірою характерна і для України.

Отже, проблема подолання регіоналізму та плекання загальнонаціональної ідентичнос-
ті литовців життєво важлива з погляду консолідації суспільства і зміцнення державної неза-
лежності. Безконфліктне буття полікультурної литовської спільноти, що характеризується 
наявністю в складі населення національних меншин і субетнічних груп, узасаднюється на 
реалізації країною політики етнокультурного плюралізму, який має як традиційні, так і від-
носно нові тенденції та прояви. Розробка теми взаємостосунків титульної нації та меншин і 
субетнічних груп здійснюється в етнологічних дослідженнях із соціально-філософських по-
зицій – як проблема пошуку шляхів реалізації в суспільстві засад культурного плюралізму.

Етнологічна наука в Литві пройшла в своєму розвитку складний шлях від фактографіч-
но описових до глибоких теоретичних студій європейської міри. Ґрунтовний історіографіч-
ний огляд розвитку етнологічних студій у Литві за матеріалами періодичних і продовжува-
них спеціалізованих видань міжвоєнного, радянського та пострадянського періодів подано 
у вміщеному в часопису дослідженні Раси Паукштіте-Шакнене.

Учена виявляє особливості становлення предметної сфери науки; простежує її розмежу-
вання із суміжними дисциплінами, зокрема з фольклористикою; вказує на специфіку і при-
кладний характер завдань, які етнологія виконувала в різні історичні періоди. На думку 
Р. Паукштіте-Шакнене, інституційне оформлення етнології як окремої науки логічно да-
тувати часом заснування в 1924 році Інституту етнології при Вільнюському університеті: 
дослідниця аналізує публікаційні матеріали періо дичних і серійних видань міжвоєнного 
та радянського періодів («Наш фольклор», «Праці фольклору», «Скарбниця литовського 
фольк лору», «Риси литовської етнографії», «Історія», «Літопис історії Литви», «З історії ли-
товської культури», «Археологічні та етнографічні дослідження в Литві», «Етнографічні до-
слідження в Литві» (з 1999 р. – під новою назвою «Етнологічні дослідження в Литві 1992, 
1993, 1995 рр.), «Краєзнавство», «Народна творчість», «З литовської історії культури» тощо), 
які віддзеркалюють зміни соціокультурних і суспільно-політичних пріоритетів у країні за 
різних політичних режимів, ілюструють розширення дослідницьких сфер науки, її міждис-
циплінарних зв’язків з фольклористикою, історією таі соціокультурною антропологією.

Р. Паукштіте-Шакнене відзначає покращення умов публікаційної професійної діяль-
ності етнологів та розширення можливостей для розвитку науки за пострадянських часів, 
вказує на започаткування спеціалізованих періодичних і продовжуваних видань, які мані-
фестують новий рівень поступу науки та її суспільної ролі («Литовська етнологія», згодом 
перейменована на «Литовська етнологія. Студії із соціальної антропології і етнології», «На-
родна культура», «Етнографія», «Культура стародавніх балтів», «Гуманітарні науки в новій 
Європі», «Культурна спадщина Північної Литви» тощо).

Водночас, на думку автора, у республіці, попри поважний науковий етнологічний до-
робок, досі ще не сформувалася самостійна й цілком автономна етнологічна інституція як 
необхідна передумова повноцінного розвитку етнології та її належної репрезентації в гума-
нітаристиці й суспільстві.

Представлені в часопису історіографічні огляди розвитку етнологічних студій країни 
мають своє логічне продовження в розвідці про наукову діяльність Пране Дундулене, напи-
саній Алдоною Васіляускене – дослідницею литовського католицького руху та Литовської 
католицької наукової академії, литовсько-українських історико-культурних взаємин, Пер-
шого та Другого литовського статуту.
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Литовська етнологія

Алдона Васіляускене дбайливо зібрала й систематизувала як біографічний матеріал, так 
і дані про наукову та викладацьку діяльність відомого етнолога Литви Пране Дундулене. Ця 
дослідниця – автор численних монографій і підручників з етнології; її перу належать праці 
про литовську народну культуру, зокрема землеробство та агротехніку; а як професор-вик-
ладач з етнографії Прибалтики та східних слов’ян Вільнюського університету, засновниця 
кафедри етнології Вільнюського університету вона зробила помітний внесок у підготовку 
вчених-народознавців та організаційне становлення науки.

Алдона Васіляускене у своїй публікації також узагальнила відомості про факти увіч-
нення пам’яті професора Пране Дундулене; про перевидання її праць та встановлення й від-
криття пам’ятних дощок, видання поштових марок, іменних ювілейних медалей, публіка-
цію епістолярного матеріалу, монографій і збірників на пошану.

Однією з найактуальніших наукових проб лем у посткомуністичних країнах стало 
об’єктивне вивчення стану та форм побутування народної релігійності. У численних публі-
каціях науковців цих країн наголошується на помітному зростанні релігійності в суспіль-
ному житті, аналізуються зовнішні, переважно кількісні, показники релігійної належності, 
натомість глибинні індивідуально-психологічні вияви релігійності, особистісні зв’язки лю-
дини з релігією залишаються не поміченими дослідниками. Тим-то набуває більшої науко-
вої ваги і значення розвідка Дангуоле Свідінскайте, коло наукових інтересів якої охоплює 
антропологію релігії, проблеми морально-психологічних її засад. Науковець розглядає на 
литовському матеріалі роль священнослужителів – релігійних авторитетів в утвердженні та 
втіленні канонів віри, розкриває її значення як морально-соціальної норми, розмежовує та 
висвітлює соціальні й етнокультурні вияви релігійних почуттів. Оригінальним і маловивче-
ним аспектом досліджуваної проблеми стало не лише з’ясування ролі релігійних інституцій 
у поширенні віри, але й виявлення засобів позитивного її резонування в сучасній Литві.

Як у православному, так і в католицько-християнському середовищі основним та най-
популярнішим культом народної релігійності є культ Діви Марії, який широко вшановуєть-
ся не лише в престольних святах, але й у родинних звичаях та обрядах. Про еволюцію форм 
вшанування Богородиці в Литві (від поклоніння Діві Марії в чернечих громадах до побу-
тових різновидів її вшанування – обітниці, паломництво до святих місць, релігійні обряди 
введення, поклоніння Пресвятій Діві у весільних ритуалах Північної Литви) ідеться в дослі-
дженні Раси Рачюнайте-Паужуолене. Для українського читача розвідка цікава як висвітлен-
ням маловідомих фактів про нелегальні форми вшанування Пресвятої Діви за радянських 
часів, так і предметним порівняльним матеріалом з аналогічними реаліями української 
народної релігійності, адже поклоніння Богородиці в Україні, як і в Литві, спершу впро-
ваджувалося з ініціативи чернечих громад, а згодом поширилося в сільських громадах, 
розвиваючись і передаючись від покоління до покоління в родинах.

У вміщеній у номері статті Йонаса Мардоси, коло наукових інтересів якого охоплює 
общинні традиції села та побутову релігійність його мешканців, також порушується народ-
но-релігійна тематика – зокрема, розглядається релігійне життя литовського села у ХХ ст. 
Автор виокремлює три основні форми сільського общинно-релігійного життя минулого 
століття, що засновані на самобутній інтерпретації християнських догм, узасаднених на 
літургійній церковній практиці: обрядовість, що виконується самостійно сільською гро-
мадою; релігійна діяльність села, у якій беруть участь ксьондзи; колективна участь села в 
церковних обрядах. 

Народна релігійність (обряди Хресних Днів, співи травневих літаній, освячення ниви 
та колядування ксьондза, сільські богослужіння) розглядається ним в еволюції, крізь 
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призму характерних для Литви змін ідеологій, соціально-економічних систем та суспільної 
свідомості різними політичними режимами у ХХ ст.

Українським дослідникам народної релігійності розвідка представляє цікаві 
фактологічні дані й наукові спостереження, що дозволяють розширити знання про 
географію функціонування подібних до українських релігійних обрядодій, поглибити їх 
інтерпретаційну основу, виявити локальну своєрідність.

Малодослідженій в етнографії темі висвітлення сакральних функцій пам’яток 
малої народної архітектури (меморіальні придорожні пам’ятники з образами святих – 
скульптура, живопис, графіка), які всупереч переслідуванням радянської доби збереглися 
в Литві (а також на західноукраїнських землях) присвячена розвідка «Образи святих на 
узбіччі: традиції та інновації» литовської вченої Скайдре Урбонене. Стаття дослідниці, 
сфера наукових інтересів якої охоплює проблеми народної релігійності й сакральної 
спадщини, соціокультурного вираження та функцій пам’яток малої культової архітектури, 
розкриває роль та сутність змісту святих образів; тяглість і трансформацію цієї 
народнорелігійної монументалістики в литовському селі ХХ – початку ХХІ ст. С. Урбонене 
простежує збереженість і змінюваність за різних політичних систем ролі й топографічної 
локалізації капличних придорожніх стовпів з образами святих; ілюструє зменшення ваги 
релігійних сюжетів та появу нових тенденцій – наділення придорожної та придворової 
монументалістики новими смислами: увічнення пам’ятних дат та героїчних подій в історії 
народу.

Антропологія навколишнього середовища й ландшафту – це відносно новий напрям 
у сучасних етнологічних студіях, що віддзеркалює розширення теоретико-методологічної 
бази та інтерпретаційних меж досліджень усталених реалій завдяки перевазі міждисциплі-
нарних підходів. Саме в такому культурно-антропологічному ракурсі виконана розвідка 
«Ландшафт і його теоретичні інтерпретації» докторанта Лорети Мартіненайте – дослідниці 
культурної та природничої спадщини. Важливими аспектами її студії стали розкриття кон-
цепцій ландшафту в світовій та литовській науці; історіографічний огляд наявних у сучасній 
гуманітаристиці теоретичних трактувань ландшафту як інтегративної спадщини – резуль-
тату співдії людини й природи; окреслення відносин етнокультурної групи з довкіллям і їх 
висліду – символічної трансформації природного середовища. Науковець акцентує увагу на 
інтерпретаційних особливостях литовської історіографії, подає існуючі класифікації ланд-
шафтів, указує на зумовленість їх реальних смислів соціальними, історичними, економіч-
ними та культурно-цивілізаційними чинниками. Дослідниця слушно підсумовує, що ланд-
шафт – своєрідне «життєве сере довище» етносу, важливий фактор утвердження в просторі, 
який формує символічні образи-уявлення про групу, котра замешкує цей простір. Важли-
вою складовою сільського ландшафту Литви є присадибні квітники як частина природного 
культурного комплексу, яка, на думку Л. Мартіненайте, мала безпосередню пов’язаність із 
литовською етнічною самобутністю й ідентичністю. Опираючись на сучасні литовські кон-
цепції ландшафту, дослідниця увиразнює його роль в етноідентифікаційних та етнотворчих 
процесах.

У сучасному глобалізованому світі вияви традиційної культури набувають транс-
формованих форм і сенсів, змінюються функції етнокультури, яка дедалі більше втрачає 
побутово-профанні якості та набуває сакрально-символічного характеру й ознак. Проте 
і за сучасних умов, незважаючи на руйнацію патріархального селянського способу жит-
тя, у литовському соціумі продовжує домінувати бережливе ставлення до національної 
традиційності, фольклору та міфології, а етнічні компоненти культури сприймаються як 
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основа формування національного ідентитету. Природні зміни пріоритетів у культурній 
сфері, спричинені євроінтеграційними викликами та процесами вестернізації на початку 
ХХІ ст., розглядаються частиною інтелігенції країни як втрата національної самобутності, 
що веде до загибелі цілої нації. 

Подібні апокаліптичні дискурси (узасаднені на традиціоналістських концепціях на-
ціональної культури й національного ідентитету, що моделюються винятково на основі 
етнічного змісту) однак мають своїх опонентів, у тому числі й серед наукової еліти. На 
думку останніх, за нових геополітичних умов не можна редукувати національний іденти-
тет до ототожнення особистості чи спільноти лише з власне етнічною культурою. Нині ак-
туалізується потреба реінтерпретації національної символіки, переосмислення етнічних 
культурних символів та історичної минувшини з позицій їх модернізації, відповідності їх 
смислів запитам сучасного світу. 

Кілька матеріалів, репрезентованих у часопису, розкривають окремі з окреслених 
проблем ставлення до етнічних цінностей і етнокультури в литовському суспільстві та їх 
наукове осмислення й інтерпретацію.

Звісно, у сучасному інформаційному суспільстві докорінних змін зазнала не лише 
етнокультура – принципово новими стали й шляхи трансляції етнокультурних знань, у 
системі яких помітне місце посіли електронні засоби масової інформації, інтернет-мере-
жі тощо. Проблема ролі, місця та шляхів трансмісії етнокультури за сучасних умов також 
знай шла своє висвітлення на литовському матеріалі – у репрезентованому часопису подано 
розвідку про зміст і форми подачі та інтерпретації литовського весільного обряду в Інтер-
неті. Її автор – Ірма Шидішкене – аналізує якість і наукову інформативність розміщених в 
Інтернеті дописів про весілля, оцінює їх сприйняття користувачами та реальні запити й упо-
добання останніх. Дослідниця справедливо вказує на домінування штучних маскультурних, 
сурогатних взірців і вигаданих нововведень, що видаються упорядниками порталів як еле-
менти національної традиції; акцентує ситуативно-прагматичний, прикладний характер 
запитів користувачів щодо традиційних аспектів весільної обрядовості, їх зацікавленість 
суто зовнішніми атрактивними її проявами. Ідеться про незадовільний науковий рівень ін-
тернет-матеріалів, про актуалізацію малоестетичних, маргінальних виявів обряду, нехту-
вання його значимими суспільно-виховними контекстами тощо. Зауважимо, що подібних 
висновків дійшли й українські дослідники аналогічної проб лематики, яка є складовою за-
гальнішої теми: «Етнокультура в сучасному культурно-інформаційному просторі».

Визначальною особливістю литовського культурно-національного відродження в 
ХІХ ст., подібно як і в Україні, було опертя його не на інституційну, не на шляхетську, а на 
етнічну культуру та уснопоетичну творчість народу зокрема. На межі ХІХ–ХХ ст. дієвими за-
собами пробудження етносвідомості й розвитку етнокультурного ідентитету литовців стали 
фестивалі аматорських хорів і Свята пісні. З’ясуванню ролі цих форм колективної творчості 
й самовираження в етнооб’єднавчих і націоконсолідаційних процесах як у минулому, так 
і за часів незалежності присвячена стаття Аушри Забелене – дослідниці етнокультурного 
розвитку та національної ідентифікації. У розвідці в історичній ретроспективі простежуєть-
ся значення фольклорної культури, зокрема пісенно-танцювальної творчості, у збереженні 
і зміцненні національної самосвідомості та ідентитету литовців, спадкоємності поколінь і 
тяг лості етнічних традицій.

У рамках культурантропологічних студій та актуалізації кроскультурних досліджень у 
Литві набувають нових інтерпретацій артефакти традиційної культури, зокрема, із царини 
народної календарної обрядовості, релігійності та звичаєвості. Саме на основі порівняльно-
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історичного методу вивчення календарної обрядовості, господарської діяльності та тради-
ційного харчування литовців Регіна Мікштайте-Чичюркене розглядає ритуал «закликання 
зими» литовськими пастухами і висуває гіпотезу про його запозичення від переселенців – 
татар, які традиційно займалися тваринництвом і володіли магічними навичками «управ-
ління атмосферою». Порівнюючи подібні обрядодії місцевої людності (пастухів) та татар-
мусульман із сусідніх населених пунктів, дослідниця дійшла висновку про наявність прямих 
аналогій у формі, змісті та структурі ритуалу, практикованого мусульманською і християн-
ською людністю краю, а отже, про взаємовпливи культурних формовиявів, детерміновані 
життєво-виробничими потребами та природно-кліматичними умовами.

Гендерні студії, вивчення соціальних і культурних аспектів функціонування статі, що  
посіли помітне місце в сучасному доробку світової гуманітаристики, також знаходять на-
лежну увагу науковців Литви. Репрезентоване видання вміщує розвідку Жильвітіса Шакніса 
(відомого дослідника проблем міжетнічної та міжконфесійної толерантності, антропології 
віку, литовських національних груп Латвії, Польщі та Білорусі) про календарно-обрядову 
культуру (у якій науковець розкриває традиційну для литовців відмінність жіночого та чо-
ловічого культурного простору на прикладі календарної обрядовості річного циклу) та за-
лучення до неї різновікових та різностатевих груп молоді. Участь і різна активність молоді 
в календарних обрядодіях, за висновками дослідника, була детермінована ритмікою сезон-
них робіт і перспективою шлюбних сезонів, моделювала впродовж року взаємовідносини 
між хлопцями й дівчатами, розподіл господарських обов’язків, сприяючи соціалізації та ен-
культурації молоді.

Етнокультурна і політична історія литовців є повчальна й цікава для української етніч-
ної спільноти як яскравий приклад народу, що зміг репродукувати енергію збереження сво-
єї тотожності, культури та мови, повноцінне виконання якою соціокомунікативних функ-
цій на загальнонаціональному рівні видавалося неможливим ще на початку ХІХ ст., а вже 
в кінці того ж століття вона перетворилася на мову освіти й базовий фактор формування 
ідентитету та культурної спадкоємності нації, що невпинно торує шлях у прийдешнє, чітко 
маркуючи віхи минулого й позначуючи контури нових викликів і перспектив. 

Сподіваємося, що репрезентовані в часопису розвідки викличуть зацікавлення не лише 
науковців-гуманітаріїв, але й ширшого кола українства.
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РАСА ПАУКШТІТЕ-ШАКНЕНЕ

ПЕРІОДИКА	ЛИТОВСЬКОЇ	ЕТНОЛОГІЇ	В	ПЕРСПЕКТИВІ		
РОЗВИТКУ	НАУКИ

Straipsnyje siekiama atskleisti kaip periodinių ir tęstinių leidinių publikacijose atsispindėjo Lietuvos 
etnologijos mokslo raida. Šio tikslo siekiama analizuojant trijų laikotarpių: tarpukario, sovietmečio ir 
laikotarpio po 1990 metų leidinius. 

The article discusses how the development of Lithuanian science of ethnology was reflected in the 
periodical press. The author analyses publications of three periods, i.e. interwar and Soviet periods, and 
the period after 1990. 

Упродовж останнього часу в Європі приділяють посилену увагу до історії етнології, яка 
зумовлена прагненням віднайти і сформулювати нові значення понять «етнічність», «на-
ціональна ідентичність», «автентичність національної спадщини» [14, p. 261–262]. Історія 
етнології стала об’єктом досить ґрунтовних досліджень і в Литві.

Публікації в періодичних виданнях – показник розвитку науки. Спеціалізовані періо-
дичні видання, присвячені конкретній науці, висвітлюють етапи її формування й інститу-
ціоналізації. Публікація в такому виданні в багатьох випадках швидше віднаходить свого 
читача, наукове дослідження легше помітити дослідникам з інших держав.

Розуміння етнології в різних європейських країнах не є тотожним. Її можуть сприймати 
як дослідження культури та повсякдення (етнологія Європи) або вважати синонімом соціо-
культурної антропології [4, p. 218–219]. Зміна меж науки помітна і в часовому розумінні. 
У міжвоєнній Литві в значенні «етнологія» вживали поняття «народознавство» (tautotyra), 
яке охоп лювало сферу не тільки етнології (у сучасному розумінні), але й фольклористики 1. 
На литовську етнологію мали вплив дослідження Volkskunde, до яких методологічно близь-
кі праці Й. Баліса. Ці праці заклали підвалини і для вивчення фольклору в Литві. Дослідни-
ки прагнули фіксувати й популяризувати мудрість, менталітет, звичаї – унікальну культуру 
звичайних сільських людей [22, p. 65]. Відтак іноді досить важко назвати конкретного дос-
лідника того часу представником певної народознавчої науки.

У радянський період фольклористика й етнологія були розділені: фольклористику 
вважали складовою літературознавства, а етнологію – історії (під назвою «етнографія»). 
З 1996 року знову повернулися до поняття «етнологія». Останнім часом етнологія (07Н) іс-
нує як окрема наука, як і історія (05Р), що має своє місце в класифікаційній системі гумані-
тарних наук. Фольклористика не становить окремої галузі науки, а дисертації захищають 
як філологічні (04Н) або етнологічні (07Н).

Наука як явище нелегко піддається визначенню. Його складність зумовлена тим, що на-
уку можна розглядати з різних позицій: як інституцію, спосіб пізнання, засіб нагромаджен-
ня знань, фактор розвитку виробництва, а також чинник, який формує погляд на людину і 
світ [9, p. 23]. Якщо сприймати науку як спосіб накопичення знань, то нерідко виникає про-
блема розмежування наукових галузей, особливо якщо порівнювати наукові результати по-
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чатку ХХ ст. і нашого часу. Науковою публікацією вважатимемо не тільки аналітичні статті 
великого обсягу, але й статтю, що узагальнює повсякденне життя локальної місцевості, що 
ґрунтується на особистому досвіді кількох респондентів. Іноді дослідження, здійснені ама-
торами, або узагальнення, зроблені методом спостереження, можуть долучитися до розвит-
ку науки, що формується. Наприклад, за твердженням антрополога Дж. Кліффорда, Захід-
ний світ тільки від середини четвертого десятиліття ХХ ст. у міжнародному масштабі може 
вести мову про вироблення єдиного погляду на те, що етнографічні дослідження, якщо це 
можливо, мають ґрунтуватися на комплексних описах культури, здійснених кваліфіковани-
ми науковцями [2, p. 44].

Формування литовської етнологічної науки хронологічно можна визначити по-різному. 
Наприклад, за твердженням А. Чяпайтене, витоків етнографії, етнології та антропології слід 
шукати у XVIII ст., в ідеях Просвітництва, що прийшли з Європи і були по-своєму переоці-
нені [3, p. 232]. На думку І.-Р. Мяркене, джерела системних етнографічних польових дослі-
джень сягають середини ХІХ ст., коли важливість фіксації культурних фактів для етногра-
фії була усвідомлена позитивно – наука потребує чіткого емпіричного обґрунтування [16, 
p. 18]. П. Дундулене пов’язувала цей період із часом формування науки. На думку дослідни-
ці, етнографічна наука в Литві сформувалася приблизно в середині ХІХ ст., а етнографія як 
самостійна дисципліна суспільних наук – тільки в радянський час [6, p. 5, 7]. В. Чюбрінскас 
стверджував, що етнологію міжвоєнного періоду вже можна було б назвати наукою, проте 
вона навіть і в радянський час ще не стала самостійною дисципліною [5]. З плином часу 
змінювалося й розуміння науки. Наприклад, у виданні «Lietuvių tauta» («Литовська нація»), 
опублікованому Товариством «Lietuvių mokslo draugijos» («Громада литовської науки») у 
1907–1935 роках (світ побачило п’ять томів, ред. Й. Басанавічюс), більшість невеликих за 
обсягом статей про окремі етнографічні явища сьогодення можна було б оцінити як крає-
знавчі. Публікації охопили тільки деякі галузі народної культури, тому аналіз етнологічної 
періодики почнемо з міжвоєнного періоду, коли коло досліджуваних тем було розширене. 
Окреслимо три основні періоди формування науки: міжвоєнний період, радянські часи і 
період після 1990 року 2.

Етнологія міжвоєнного часу
За твердженням О. Лофгрена, який досліджував історію етнології Швеції, у цій країні 

етнологія виникла як суто національна наука, завданням якої був пошук, збирання, аналіз і 
презентація національної культури народу [13, p. 119]. Подібні процеси відбувалися і в Лит-
ві. Усі дослідники погоджуються, що важливу роль у розвитку етнологічної науки відіграв 
журнал «Gimtasai kraštas» («Рідний край»), який видавало в 1934–1943 роках Шяуляйське 
краєзнавче товариство. У цьому виданні переважно публікували статті, що висвітлювали 
регіональні культурні особливості й узагальнювали життєвий досвід кількох респондентів. 
Якість статей змінювалася поступово, і якщо в перших номерах цього журналу подавали 
переважно матеріал, зібраний під час експедицій, то в пізніших номерах з’явилися також 
статті узагальнювального характеру [18, p. 35–37]. Ці публікації були особ ливо важливими 
після Другої світової війни, тому що в міжвоєнний час світ побачило лише декілька етноло-
гічних монографій. За весь час існування журналу вийшов 31 номер (17 книжок). На думку 
В. Мілюcа, 222, з опублікованих у журналі 448-ми, розвідки можна вважати етнологічними, 
28 – фольклористичними, окрім того, частина з них має міждисциплінарний характер. У 
той час фольк лористика й етнологія були тісно пов’язані між собою. Наприклад, праці одно-
го з найвідоміших народознавців – Й. Балдаускаса, опубліковані в цьому виданні, належать 
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і до етнологічних, і до фольклористичних досліджень, а студії Й. Баліса – тільки до фолькло-
ристичних. Доробок останнього базується не на етнографічних польових дослідженнях, а 
на аналізі фольклорних текстів 3.

Шяуляйське краєзнавче товариство в 1930–1933 роках видавало «Šiaulių metraštis» 
(«Шяуляйський літопис»), у якому публікували й етнографічні матеріали (ред. П. Бугайліш-
кіс). Чимало етнографічних описів уміщено і в газетах та журналах міжвоєнного періоду, 
які охоплювали широке коло читачів, де проаналізовані родинні, календарні, громадські 
звичаї, народне мистецтво та інші культурні явища. Ці матеріали стали важливими для по-
дальших досліджень.

Етнологічні студії більшого обсягу в міжвоєнний час публікували видання наукових 
інституцій. Етнологія як окрема наука в окупованому Польщею Вільнюському краї офор-
милася 1924 року, коли в Університеті Стефана Баторія (м. Вільнюс) заснували Інститут 
етнології [5, p. 100]. У незалежній Литві тільки 1934 року в Університеті Вітаутаса Великого 
(м. Каунас) відкрили кафедру етніки. Р. Апанавічюс, який порівнював етнологічні студії у 
вищеназваних закладах, зауважив, що в першому пріоритетними були етнологічні студії, 
а в другому – фольклорні дисципліни [1, p. 162]. У Каунаському університеті на факультеті 
гуманітарних наук упродовж 1930–1940 років видали академічний журнал «Darbai ir dienos» 
(«Праці і дні») (за ред. проф. В. Креве-Міцкявічюса). Загалом опублікували дев’ять томів. Як 
стверджує Л. Гудайтіс, журнал містив дослідження з літератури, етнології та фольклористи-
ки [8, p. 3], до етнології, однак, можна віднести тільки одну велику (понад 100 сторінок) і 
цінну з наукового погляду розвідку Ю. Бальджюса «Vogtinės vestuvės» («Крадене весілля»), 
яка побачила світ 1940 року. Дещо раніше (1935) праця, подібного обсягу, цього самого 
автора «Pirktinės vestuvės» («Куплене весілля») побачила світ у виданні «Mūsų tautosaka» 
(«Наш фольклор»). Здавалося б парадоксальним, що в присвяченому фольклористичній на-
уці виданні (у 1930–1935 рр. вийшло десять томів) етнологічних праць було більше. У ньо-
му публікували також статті про весілля, хрестини, обряди жнив з окремих етнографічних 
регіонів; уміщено важливий для етнологічної науки нарис М. Каткуса «Balanos gadynė» 
(«Скіпкові часи») [11]. Чимало етнологічних матеріалів опубліковано у виданні Архіву ли-
товського фольк лору «Tautosakos darbai» («Праці фольк лору») (за ред. Й. Баліса; упродовж 
1935–1940 рр. вийшло сім томів), зокрема, про хрестини, весілля, толоки, великодні та тро-
їцькі обряди. Ці дослідження, у яких систематизовано етнографічні матеріали литовського 
регіону, як правило, мають узагальнювальний характер. Частина з них має великий обсяг, 
проте вони ближчі до краєзнавчих розвідок журналу «Gimtasai kraštas».

Узагальнюючи етнологічні публікації окресленого періоду, що побачили світ у науко-
вих і краєзнавчих періодичних виданнях, можна стверджувати, що в Литві міжвоєнного 
періоду етнологічна наука тільки формувалася. Хоча, як уважає В. Чюбрінскас, методична 
різноманітність і виникнення полеміки (є лише один зразок такої полеміки між Й. Балісом і 
Ю. Балдаускасом) уже тоді засвідчили про формування наукової дисципліни. Утім, на нашу 
думку, цей висновок є передчасним. Обидва науковці приділяли увагу аналізу фольклору, а 
не етнографії, і нині їх уважають представниками і етнології, і фольклористики. Проте їхня 
діяльність мала чимале значення для формування етнології.

Етнологія радянського періоду
Незважаючи на старання радянської ідеології надати етнографії напряму історичного 

матеріалізму, навіть радянські етнологи визначали етнологію як науку з дуже широкими і 
невстановленими межами, з приводу чого велися дискусії [24, c. 34]. Проте умов для розви-
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тку цієї науки не було. У 1941 році закрито заснований 1939 року в Каунасі Інститут літуа-
ністики ім. Антанаса Сметони, який ще й не встиг розвинути широкої наукової діяльності. 
Утворений 1941 року, Інститут етнології АН Лит. РСР (який становили відділи етнології і 
фольк лору) діяв лише кілька років. За словами Р. Апанавічюса, 1939 року, після переведен-
ня Університету Вітаутаса Великого до Вільнюса, тут було засновано фольклористичну шко-
лу. У повоєнні часи, стараннями дипломантки Університету Стефана Баторія П. Дундулене, 
Вільнюський університет перейняв етнологічну традицію цього університету [1, p. 162]. 
У радянський час кафедра етнології у Вільнюському університеті існувала тільки в 1945–
1947 роках (у 1947–1949 рр. – реорганізована в кафедру музеєзнавства, у 1949–1966 рр. – у 
кафедру археології і етнографії, згодом – у кафедру історії Лит. РСР, з 1991 р. – у кафедру 
теорії історії та історії культури). Традиція школи націєзнавства Каунаського університету 
мала продовження за кордоном: у США Й. Баліс видавав серію «Lietuvių tautosakos lobyno» 
(«Скарбниця литовського фольклору»). Опубліковані в 1951–1989 роках одинадцять томів 
мали неабияке значення для досліджень народної магії, народної медицини, календарних, 
аграрних і родинних звичаїв як у світі, так і в тогочасній Литві [19, p. 34–35].

Найпотужніші сили етнологів (до 1952 р. також і фольклористів) були зосередже-
ні в Інституті історії АН Лит. РСР. З 1952 року тут діяв сектор археології та етнографії, а 
з 1962-го – відділ етнографії. Зусиллями етнологів цієї інституції 1964 року опубліковано 
перше академічне видання узагальнювального характеру «Lietuvos etnografijos bruožai» 
(«Риси литовської етнографії»). Однак окремого продовжуваного видання, де б виходили 
етнологічні праці, ще не існувало. У радянський час, коли не залишилося самостійних ет-
нологічних інституцій, не було й журналу, який висвітлював би етнологічні дослідження. 
Цю проблему розв’язували в кілька способів. П. Дундулене, яка викладала у Вільнюському 
університеті, свої статті і значні студії публікувала в Наукових Записках Вільнюського уні-
верситету, з 1958 року – у журналі праць вищих наукових закладів Лит. РСР «Istorija» («Іс-
торія»). Праці етнолога до 1979 року друкували майже в кожному номері, а опублікована 
1963 року в п’ятому томі «Istorija» монографія «Землеробство в Литві» за своїм обсягом є 
найбільшим етнологічним дослідженням, яке коли-небуть містило періодичне видання [7].

Етнологи Інституту історії Литви проблему публікації свого наукового доробку 
розв’язували в дещо подіб ний спосіб. У 1957 році сформовано періодичне видання АН 
«Lietuvos Tarybinės Socialistinės Respublikos Mokslų akademijos darbai» (serija A) («Праці Ака-
демії наук Литовської Радянської Соціалістичної Республіки») (серія А). У цій серії вийшли 
важливі для етнологічної науки праці. Наприклад, у 1965–1966 роках у шести номерах цьо-
го журналу надруковано дисертацію Р. Мяркене «Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato 
darbininkų buitis ir kultūra 1925–1965 metais» («Побут і культура працівників паперового 
комбінату м. Грігішкеса в 1925–1965 рр.»). Дослідження етнологів Інституту історії вміщені 
також у «Lietuvos istorijos metraštyje» («Літопис історії Литви»), що його видавала ця інститу-
ція з 1971 року. Хоча набагато важливішим для етнологічної науки було видання Інституту 
історії АН «Iš Lietuvių kultūros istorijos» («З історії литовської культури»), яке почало вихо-
дити з 1958 року (до 1964 р. побачили світ чотири томи). Це було продовжуване видання, 
присвячене дослідженням культури литовського народу, де важливе місце відводили етно-
логічній тематиці. Пізніше в книгах цієї серії виходили студії та монографії. До 1989 року 
опублікували десять книг, сім з яких присвячені етнології.

В Інституті історії Литви протягом 1970–1974 років існувало видання «Archeologiniai 
ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje» («Археологічні та етнографічні дослідження в Лит-
ві»). Це серія книжок, які етнографи з археологами видавали що два роки. Світ побачило 
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три книжки, у яких уміщено невеликі за обсягом статті, що мали посилання й короткі 
анотації російською мовою (деякі з картами й рисунками). Хоча видання було присвя-
чено двом наукам, проте вже в першому номері зазначені окремі редактори з етнографії 
(А. Даніляускас) і археології (А. Таутавічюс). З 1975 року засновано окреме (тільки для 
етнографів) видання «Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje» («Етнографічні дослідження в 
Литві») (відп. ред.: В. Моркунас, В. Мілюс, Р. Мяркене). У 1975–1994 роках вийшло сім 
книжок 4, а 1996 року, після зміни назви відділу з етнографії на відділ з етнології, змі-
нили також і назву видання. У 1999 році видано працю «Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1992, 1993 ir 1995 metais» («Етнологічні дослідження в Литві у 1992, 1993 і 1995 рр.») 
(голова редкол. І.-Р. Мяркене). Це була остання книжка серії. Незважаючи на обмежен-
ня в радянський час та структуру того чи іншого видання, у них оперативно подавали 
найновіші наукові дослідження. Утім, слід визнати, що в той період незначна кількість 
учених, зосереджених в Інституті історії, Вільнюському університеті, Педагогічному ін-
ституті, музеях та інших інституціях, не могли охопити своїми студіями всі галузі тра-
диційної культури.

Важливе місце займали локальні дослідження, які здійснювали професійні вчені й крає-
знавці. Праці, присвячені етнології, публікували в заснованому 1963 року журналі «Krašto-
tyra» («Краєзнавство») (до 1991 р. вийшло 25 номерів). Проте з 1978 року в цьому виданні 
частка етнологічних статей поступово зменшувалася. Товариство пам’яток і краєзнавства 
Лит. РСР підтримувало також інші продовжувані часописи. У 1969 і 1974 роках побачила 
світ праця «Liaudies kūryba» («Народна творчість»), у якій уміщені й етнографічні статті 
(після 1991 р. вийшло ще три томи). У цих виданнях, як і в журналі «Gimtasai kraštas», свої 
дослідження публікували не тільки крає знавці, але й етнологи. На нашу думку, ці праці ви-
конували і наукову, і соціальну місію: прагнули підтримати литовську етнічну ідентичність 
в умовах радянського часу, водночас закликали громадськість цікавитися народною куль-
турою краю і плекати її.

Отже, суспільно-наукові процеси, а також кількість виданих значимих наукових публі-
кацій дозволяють з 80-х років ХХ ст. називати етнологію наукою.

Сучасна етнологія
Можна стверджувати, що в радянський час сформувалося нове покоління етнологів, 

які прагнули працювати для незалежної Литви. За твердженням І.-Р. Мяркене, до 1991 року 
було написано низку синтетичних і аналітичних праць з багатьох питань етнології, нові 
ж дослідження за своєю суттю були природним продовженням попередніх студій розвитку 
етнічної культури в Литві [15, p. 105], а «в 90-х роках ХХ ст., унаслідок звуження поняття 
“етнографія”, чимала частина наукових інституцій Східної і Центральної Європи, які тра-
диційно вважали етнографічними, змінили свої назви на етнологічні, пристосовуючись до 
нових вимог» [16, p. 18]. Розширилася і мережа університетів Литви. Окрім заснованих у 
Вільнюському педагогічному університеті кафедри праісторії балтів і у Вільнюському уні-
верситеті Стефана Баторія кафедри теорії історії і культури, 1991 року в Клайпедському 
університеті утворили кафедру балтійського мовознавства й етнології. Етнологію виклада-
ють також і в Шяуляйському університеті. Проте чи не найбільша група етнологів згуртува-
лася на заснованій 1993 року кафедрі етнології і фольклористики в Університеті Вітаутаса 
Великого. Того самого року при Інституті історії Литви й Університеті Вітаутаса Великого 
відкрили об’єднану докторантуру з етнології. Найбільше етнологів зосереджено в Інституті 
історії Литви, а число етнологів, які працюють у всіх наукових і освітніх інституціях, у часи 
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незалежності подвоїлося. За цей період помітно виросла кількість етнологічних публікацій, 
а також періодичних та продовжуваних друкованих видань. Етнологічні студії виходять не 
тільки в збірнику «Lituanistica» («Літуаністика»), який видають замість «Lietuvos Tarybinės 
Socialistinės Respublikos Mokslų akademijos darbų» (serija A), але і в «Mūsų kraštas» («Наш 
край») (колишній «Kraštotyros»). У 1994 році з Вільнюського університету до Вільнюського 
педагогічного університету переведено редакцію журналу «Istorija», 1993-го з Рима до Віль-
нюса – «Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai» («Праці з’їзду Литовської ка-
толицької академії наук»), а 1994 року – «Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis» («Лі-
топис Литовської католицької академії наук»). Відновлювали не тільки довоєнні періодичні 
видання «Darbai ir dienos», «Soter» («Сотер»), «Mūsų praeitis» («Наше минуле»), «Gimtasai 
kraštas», але й засновували нові.

У 1996 році в Інституті історії Литви розпочато видання першої продовжуваної серії сту-
дій і монографій «Lietuvos etnologija» («Литовська етнологія») (голова редкол. І.-Р. Мярке-
не), присвяченої виключно етнологічній науці. У серії до 2002 року вийшло дев’ять книжок, 
де розглянуто обряди молодіжних ініціацій, історію національного одягу, етнічні процеси, 
календарні та сімейні обряди, господарські заняття тощо. У 2001 році поновили розвиток 
і міждисциплінарних зв’язків. Замість зазначеного видання започаткували вихід науково-
го журналу «Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos» («Литовська 
етнологія. Студії із соціальної антропології та етнології») (гол. ред. В. Чюбрінскас). Вибір 
назви для журналу пов’язаний із прагненням наблизити дві науки, які доповнюють одна 
одну і є близькі за методами досліджень. Нині вийшло десять номерів цього видання, у яких 
опубліковані наукові статті, доповіді на конференціях, рецензії та огляди з етнології Литви 
й країн Центральної і Східної Європи. На шпальтах часопису намагаються висвітлювати ак-
туальні наукові питання, заохочують до теоретичних, а також методичних дискусій. Тексти 
публікують литовською й англійською мовами. Журнал надає можливість друкувати свої 
праці не тільки етнологам Литви, але й науковцям з інших країн. За словами В. Кашуби, 
європейській етнології давно бракувало зв’язків із соціальними науками [10, p. 14], тому 
започаткування «Lietuvių etnologijos...» можна вважати закінченням цього етапу.

Оперативно оприлюднювати найновіші наукові статті допомагають також видання ін-
ших інституцій. Так, Центр литовської народної культури 1988 року почав випускати жур-
нал «Liaudies kultūra» («Народна культура») (ред. Д. Растянене), який чимало уваги приділяє 
не тільки методиці організації культурних заходів, але й публікаціям культурного спадку. 
З посиленням вимог до наукових статей, з 1998 року сформовано відділ, що відповідає за 
рівень наукових праць 5. Журнал, у якому вміщено чи не найбільшу кількість етнологіч-
них розвідок, а також перше в країні етнологічне видання «Lietuvos etnologija», що виходить 
шість разів на рік, сприяють публікації найновіших наукових досліджень.

Ідею щодо створення відділу наукових праць часопису «Liaudies kultūra» перейняли та-
кож інші видання. Серед них – журнал історії та культури «Žiemgala» («Жемгала»), на шпаль-
тах якого висвітлюють культуру Північної Литви (виходить з 1998 р.), а також видавництво 
«Versmės» («Вярсме»), що започаткувало серію «Lietuvos valsčiai» («Литовські волості») 6  (з 
1998 р.).

У 1991 році Литовський національний музей заснував видання «Etnografija» («Етно-
графія») (вийшло шістнадцять книжок). У ньому публікують наукові статті, презентують 
музейні колекції, вичерпно подають актуальні питання наукового життя. Інститут куль-
тури і мистецтва Литви (нині – Інститут культури, філософії і мистецтва) 1992 року роз-
почав випуск серії «Senovės baltų kultūra» («Культура старовинних балтів»), присвяченої 
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дослідженням духовної культури балтів, де чимало статтей і з етнології. З 2006 року запо-
чатковане етнологічне видання Університету Вітаутаса Великого «Humanitariniai mokslai 
naujojoje Europoje» («Гуманітарні науки в новій Європі») (відп. ред. Р. Апанавічюс). Етноло-
ги публікують свої праці в збірнику Клайпедського університету «Acta Historica Universitatis 
Klaipedensis» («Історичні відомості Клайпедського університету»). Видавництво «Žiemgala» 
2007 року уклало серію студій і монографій «Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas» («Культур-
на спадщина Північної Литви») (вийшли томи, присвячені звичаям та етнічній культурі). 
У 2009 році відновлено роботу журналу «Gimtasai kraštas».

Характеризуючи розвиток литовської етнології наприкінці ХХ ст., простежуються два 
напрями в присвяченій їй періодиці: 1) формування продовжуваних видань, які порушу-
ють лише етнологічні проблеми («Lietuvos etnologija», «Etnografija»), 2) відновлення старих 
або створення нових періодичних і продовжуваних видань, присвячених кільком гумані-
тарним наукам. На початку ХХІ ст. виникли більш сприятливі умови для оперативнішого 
публікування наукових праць, тісніших міждисциплінарних зв’язків між представниками 
гуманітарної та соціальної наукових сфер. Важливо також відмітити толерантність і вива-
женість поглядів на праці науковців різних етнологічних шкіл Литви (які виявляються в різ-
них зв’язках з фольклористикою, історією і соціокультурною антропологією).

Маємо визнати, що в Литві так і не сформувалася самостійна етнологічна інституція, 
яка мала б абсолютну автономію. Проте етнологію можемо вважати такою наукою, що під-
тримує існуючі та формує нові традиції, оперативно публікує найновіші дослідження в пері-
одичних і продовжуваних виданнях.

Примітки
1 Останнім часом у Литві етнологію розуміють як науку, яка досліджує способи суспільного про-

живання людей у минулому і в сучасності. Основні аспекти вивчення є значеннями соціальної, мате-
ріальної та інтелектуальної культури. Їх вияв аналізують у часовому і/або територіальному контексті, 
концентруючи увагу на більших або менших соціальних структурах (локальна громада, село, місто, 
нація тощо) з віддаванням переваги аналізу досліджень різних соціальних груп (вікова, гендерна, про-
фесійна, релігійна, етнічна тощо). У статті поняття «етнологія» нами застосовано на основі цього ви-
значення [23, p. 117]. Наука фольклористика, за визначенням Л. Сауки і Б. Стунджене, досліджує усне 
мистецтво слова і є близькою до літературознавства, що вивчає писемне мистецтво слова [21, p. 134].

2 Розвиток етнології в 1920–1939 роках, в окупованому Польщею Вільнюському краї, ми не аналі-
зуватимемо, також докладно не йтиметься про периферійні галузі етнології (народне мистецтво, етно-
музикознавство).

3 Археології та історії в цьому журналі присвячено набагато менше статей (відповідно 29 і 24) [17].
4 Уже в перших двох книгах помітно збільшено обсяг статей, а прочитані на конференціях доповіді 

публікували як наукові студії. У 1981–1985 роках обсяг статей зменшили (оскільки в цьому виданні 
вміщували тези доповідей). Не в усіх статтях подані посилання, скасовані резюме російською мовою; з 
1990 року обсяг статей знову збільшили, з 1994 року статті резюмують лише англійською і німецькою 
мовами.

5 До 2003 року журнал опублікував 1553 статті – наукові розвідки, рецензії. Більш як третина цих 
студій присвячена етнології [20].

6 Обидва видання чимало уваги приділяють локальним етнологічним дослідженням з різних на-
прямів народної культури. У 2009 році сформовано також серію цифрових наукових статей ([Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.llt.lt).
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АЛДОНА ВАСІЛЯУСКЕНЕ

ПРАНЕ	ДУНДУЛЕНЕ:	УВІЧНЕННЯ	ПАМ’ЯТІ

Straipsnyje supažindinama su pirmosios etnografijos (dabar etnologijos) mokslų daktarės (dabar 
habil. dr.) Lietuvoje, žemdirbystės ir jos įrankių tyrinėtojos prof. Pranės Dundulienės (1910.02.12–
1991.02.27) asmenybe: jos gyvenimu bei veikla. Akcentuojama profesorės atliktų darbų svarba Lietuvai, 
nagrinėjamos prof. P. Dundulienės vardo įamžinimo realijos, pateikiamos pagarbos sklaidos vizijos. 

The article enlightens a figure of the first doctor of ethnography (now – ethnology), habil. dr., Prof. 
Pranė Stukėnaitė-Dundulienė (12.02.1910–27.02.1991), her life and activities. The respect is paid to her 
scientific work which has a huge importance for the Lithuanian science. The realities of her good name’s 
perpetuation are discussed, as well as showed are the visions of bestowal of honours.

Донька краю Швенчьоніс, професор Пране Стукенайте-Дундулене (12.02.1910–
27.02.1991) – одна з найвідоміших етнологів Литви, дослідниця землеробства і його зна-
рядь, перший і тривалий час єдиний доктор етнографічних наук (тепер – габілітований док-
тор) у Литві, старанна й енергійна дослідниця не тільки цієї наукової галузі, але й культури 
литовського народу взагалі.

Дитинство, роки навчання, студії
П. Дундулене народилася 12 лютого 1910 року в с. Піліпай Швенчьоніського району (за 

влади Польщі перейменовано на с. Янковщизна) у небагатій селянській родині Вінцаса й 
Емілії Стукенасів. Освітня стежка розпочалася в початковій школі с. Піліпай, а після її зак-
риття поляками – відвідувала школу в сусідньому селі.

Щоби заробити кошти на навчання в гімназії, під час літніх канікул П. Стукенайте ви-
конувала різну роботу. Після закінчення семи класів у Швенчьонісі переїхала до Вільнюса.

Завершивши навчання в литовській гімназії (1935), вступила на природничий факуль-
тет до Вільнюського університету Стефана Баторія, оскільки литовців на гуманітарний фа-
культет не приймали. Студіюючи дисципліну, вона з великим інтересом відвідувала лекції 
відомого польського етнолога, професора К. Мошинського [7], який посприяв переведенню 
П. Стукенайте на гуманітарний факультет (1936), на спеціальність «етнологія та етногра-
фія» (на той час – «етнографія та фольклористика»). К. Мошинський у своїй підопічній не 
розчарувався: 8 травня 1939 року вона захистила роботу магістра філософії «Marcinkonių 
apylinkės etnografinė monografija» («Етнографічна монографія села Марцинконіс»). Про ка-
нікули П. Стукенайте писала: «Коли я приїздила в рідне село, розпочиналися часті обшуки, 
дома шукали нелегальну літературу, якої вони ніколи не знаходили» [12, р. 3].

Діяльність у Литовському науковому товаристві, Інституті етнології, Вільнюсько-
му університеті

Ще в студентські роки П. Стукенайте знаходила час для громадської роботи, а впродовж 
1938–1940 років завідувала музеєм Литовського наукового товариства.
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У 1940–1950 роках працювала в Інституті етнології АН Лит. РСР, пройшовши шлях від 
секретаря до молодшого наукового співробітника.

З 1 вересня 1944 року розпочала викладацьку діяльність у Вільнюському університеті [9; 
24; 32], обіймаючи все вищі посади: старший викладач (1944–1956), виконувач обов’язки 
доцента (1956–1959), доцент (1959–1970), виконувач обов’язки професора (1970–1971), з 
1971 року – професор [1].

30 квітня 1947 року П. Стукенайте одружилася з Бронюсом Дундулісом (26.11.1909–
01.09.2000), випуск ником історичного факультету Сорбони [42; 44; 45; 47]. Отже, для науко-
вих своїх студій вона мала міцну підтримку: спільний погляд на історію, любов до Батьківщи-
ни, пошана до людини. Такі погляди подружжя прищепило і своїм донькам – Єві й Дайві.

Лекції. Упродовж майже 47 років педагогічної роботи у Вільнюському університеті 
П. Стукенайте читала лекції із загальної етнографії, етнографії східних слов’ян, етнографії 
Прибалтики, джерелознавства етнографії, історії первісного суспільства, різні спецкурси. 
Зауважимо, що курс литовської етнографії тривалий час був відсутній у навчальних планах 
Університету. За мовчазною згодою керівництва факультету вона викладала етнографію 
Литви як самостійну дисципліну, ставши набагато пізніше засновницею офіційного курсу 
литовської етнографії [50].

У 1966–1969 роках, під час весняного семестру, П. Дундулене читала курс основ етно-
графії у Віль нюському педагогічному інституті [1].

Щороку вела лекторії з етнографії Литви на Литовському радіо. Також чимало лекцій 
прочитала для громадськості в різних містах республіки, прищеплюючи любов до краю, по-
вагу до науки, роботи [69].

Кафедра, Наукове студентське товариство. Разом з відомим етнографом Ю. Балджю-
сом та іншими співробітниками П. Дундулене була фундатором кафедри етнографії на істо-
ричному факультеті, яку пізніше реорганізували на кафедру етнології і археології. Кафедра 
проіснувала до 1962 року. У 1990 році стараннями археологів і П. Дундулене кафедру від-
новили. Після смерті професора вакансія етнолога виявилася вільною відтак, етнологія у 
Вільнюському університеті зачахнула…

До 1972 року П. Дундулене керувала науковим студентським товариством (НСТ) істо-
ричного факультету. Організоване й очолюване нею етнографічне об’єднання стало най-
активнішим не тільки на історичному факультеті, але і в Університеті. Члени Товариства 
брали участь в експедиціях, наукових конференціях, а особ ливо старанні виїжджали в інші 
республіки. Вони виступали з доповідями і на конференціях, організованих студентами ви-
щих наукових закладів України [53].

Етнографічні експедиції
Окрім педагогічної роботи, важливою для неї була і робота наукова. «Коріння» наукової 

роботи – етнографічні експедиції [46]. Етнографічні експедиції, організовувані П. Дундуле-
не з 1950 року, – це своєрідний опір політиці тогочасної влади [23]. Те, що влада спеціально 
руйнувала і нищила, вона турботливо, як бджілка, збирала і фіксувала: описувала, кресли-
ла, фотографувала – намагалася увічнити.

Вирушаючи у свою першу експедицію, науковець підготувала спеціальні анкети, які охо-
плювали багато галузей народного побуту й культури – особливу увагу спрямовувала на матері-
альну, проте не забувала і про духовну культуру. Вона розробила анкети про народну медицину, 
косметологію, гігієну, метрологію, сімейні звичаї (обряди народження, іменин, весілля, похо-
рону), про календарні й аграрні обряди, про культи сонця, землі, дерев, місяця, вужів, птахів.
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Немає в Литві району, де б П. Дундулене не побувала. Скрізь, куди б не приїжджала, за-
вжди була бажаною і своєю, скрізь її знали; уміла викликати на розмову людину, яку зустрі-
ла в селі; турбувалася про студентів.

Сьогодні ми вдячні професору П. Дундулене за зібраний унікальний матеріал під час 
експедицій. Етнографічні відомості є доволі різноманітними не тільки за змістом, але і за 
формою. Найважливіше – це записаний матеріал, креслення і малюнки, світлини й фото-
негативи, магнітофонні плівки. Вони зберігаються у відділі рукописів наукової бібліотеки 
Вільнюського університету (Ф. 81). Зібраний речовий матеріал дав початок не одному крає-
знавчому районному музею, а діючі поповнив новими матеріалами й експонатами, зокре-
ма Музей етнографії Литви.

Зауважимо, що у відділі рукописів наукової бібліотеки Вільнюського університету про-
фесору П. Дундулене відведено три фонди: Ф. 81 – матеріали експедицій, Ф. 85 – зберігають-
ся дипломні роботи, написані під керівництвом професора П. Дундулене, Ф. 193 – особовий 
фонд П. Дундулене.

Наукові роботи. На основі етнографічного матеріалу, зібраного під час експедицій, та 
інших досліджень П. Дундулене написала понад 500 наукових і науково-популярних статей. 
Чимало її доробку опуб ліковано в серії «Istorija» («Історія»). Багатолітні дослідження уза-
гальнено в 15 монографіях, залишених у численних рукописах [40]. Одна з останніх праць – 
монографія «Lietuvių etnologija» («Литовська етнологія») (1991). «Lietuvos etnografija» («Ет-
нографія Литви») (1982) визнана як підручник для студентів. У 1949 році енциклопедична 
редакція запросила П. Дундулене до співпраці при підготовці етнографічних статей (нею 
написано понад 60). П. Дундулене також брала участь у підготовці «Етнографічного атласу 
Прибалтики».

По смерті П. Дундулене публікаціями її доробку опікувався чоловік – професор Б. Дун-
дуліс [2; 8; 19; 20; 22; 26; 33; 58; 70]. Останнім часом перевидання книг професора П. Дун-
дулене мають величезний попит.

Про науковий рівень П. Дундулене свідчить її представництво в Москві від імені ли-
товської етнографічної науки. Вона неодноразово брала участь в організованих Інститутом 
етнографії АН СРСР ім. М. М. Миклухо-Маклая конференціях, нарадах, експедиціях [1].

П. Дундулене керувала курсовими і дипломними роботами (близько 200), рецензувала 
дисертації.

Значима і суспільна діяльність професора. Вона була членом Республіканської ради з 
національних традицій, членом товариства «Знання», уходила до чотирьох учених рад.

Незважаючи на посади і наукові ступені, до кінця життя П. Дундулене залишалася сер-
дечною, товариською, по-материнськи турботливою жінкою. Водночас вона була глибоко 
ерудованим фахівцем у галузі етнології, для розвитку якої докладала чимало зусиль.

Різнопланова діяльність професора П. Дундулене в радянську добу не була належно оці-
нена. Найкращим визнанням наукового внеску П. Дундулене є незмінно високий рейтинг її 
праць, про що свідчать присвячені науковцю роботи [34; 43; 52; 53; 56; 59].

Наукової оцінки діяльності П. Дундулене ще не надано належного рівня і в незалежній 
Литві. Її ім’я звучить лише на ювілейних заходах та в присвячених їм публікаціях [10; 13; 
14; 15; 49]. 

Нині ведеться пошук нових форм для вшанування та увічнення пам’яті професора. Одна 
з них – стаття про неї українською мовою, яка дає можливість ознайомитися з діяльністю 
цієї непересічної литовської жінки етнологам, історикам, культурологам України. Тому гли-
боку вдячність виказуємо академіку НАНУ Г. Скрипник.
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Увічнення пам’яті професора Пране Дундулене
Основні форми увічнення, виокремленні нами: усна, письмова, образна, художня (див. табл.).

І. Усна. Розповіді про професора ведуть під час різних заходів: зустрічі, святкові та юві-
лейні вечори, конференції, на яких поширюють інформацію про П. Дундулене як особис-
тість. Слід згадати також радіопередачі.

Перший захід – святкові урочистості з нагоди 60-річчя від дня народження в Коло-
нному залі Вільнюського університету (12 лютого 1970 року). Після смерті професора, у 
Швенчьонісі 1995 року відбулися урочистості з нагоди її 85-річчя [11; 50; 54; 57; 61; 62; 
67], 2010 року – 100-річчя: у Національному музеї Литви [60], у Купішкісі [48]. Найваж-
ливішим акцентом до святкування 100-ліття від дня народження П. Дундулене була  Між-
народна конференція «Etnologija: istorija, dabartis ir perspektyvos» («Етнологія: історія, су-
часність і перспективи»), що відбулася у Вільнюсі й Швенчьонісі [35; 39; 63]. На шести 
секціях прочитано 33 доповіді: 23 підготували науковці Литви, 10 – науковці з інших країн: 
Білорусі (Мінськ), Чехії (Прага), Естонії (Тарту), Латвії (Рига), Польщі (Познань), Голландії 
(Амстердам), Росії (Москва), Удмуртії (Іжевськ), Болгарії (Софія). Із 33 доповідей 5 було 
присвячено П. Дундулене: «P. Dundulienės etnografinių ekspedicijų metodika, jos taikymas šių 
dienų etnografiniuose tyrinėjimuose» («Методика етнографічних експедицій П. Дундулене, її 

№
п/п

Форма увічнення 
пам’яті

Спосіб увічнення
пам’яті Місце увічнення

І Усна Лекції Конференції, ювілейні заходи
Доповіді Конференції, ювілейні заходи
Розповіді Зустрічі, святкові вечори
Розмови Зустрічі, святкові вечори

ІІ Письмова Публіцистичні статті Районна і республіканська періодика

Наукові статті
Наукові видання, присвячені 

сім’ї професорів Б. Дундуліса і 
П. Дундулене

ІІІ Образна 

Виставки, присвячені 
особистості (рукописи, 
факсимільні документи, 

фотографії), опубліковані 
матеріали: статті й книги 

професора

У Вільнюсі, Швенчьонісі, Купішкісі, 
Скапішкісі (бібліотеки, музеї) 

Виставки зібраного 
П. Дундуленею етнографічного 

матеріалу

У Вільнюсі, Швенчьонісі, Купішкісі, 
Скапішкісі (бібліотеки, музеї) 

IV Художні твори Портрет роботи художника 
Л. Гутаускаса, 1978 р. 

У Вільнюсі, у помешканні Дундулісів 
(вул. Карю Капу)

Бронзові барельєфи з профілями 
професорів П. Дундулене 
і Б. Дундуліса (скульптор 

П. Александравічюс, бл. 1985 р.)

Умонтовані в надгробні плити на 
цвинтарі Антакальніс (Вільнюс). 

У 2006 році надгробні пам’ятники 
професорів розорили, а барельєфи 

знищили

Пам’ятна дошка Село Піліпай у Швенчьоніському 
районі 

V Мала архітектура Іменна лава Ботанічний сад Вільнюського 
університету в Кайренаї
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застосування в етнографічних дослідженнях наших днів») (д-р Е. Лазаускайте), «Kultūrinė 
lyties specifika P. Dundulienės šеimos papročių tyrinėji muose» («Культурна специфіка статі в до-
слідженнях сімейних звичаїв П. Дундулене») (д-р Р. Паукштіте-Шакнене), «Etninės kultūros 
vaizdinių semiotika ir tautinės tapatybės simbolių paieška P. Dundulienės darbuose» («Семіотика 
образів етнічної культури і пошук символів національної тотожності в працях П. Дундуле-
не») (д-р В. Туменас), «Persirengimo paprotys P. Dunduliėnės darbuose» («Звичай переодяган-
ня в працях П. Дунду лене») (д-р А. Вайцекаускас), «Pranė Dunduliėnė: atminimo jamžinimas» 
(«П. Дундулене: увічнення пам’яті») (д-р А. Васіляускене). Тези доповідей опубліковані у ви-
данні «Етнологія: історія, сучасність і перспективи» [16]. В інших доповідях, прочитаних 
литовськими учасниками конференції, також згадані напрями діяльності професора.

ІІ. Письмова. Поширення відомостей про Дундулісів відбувається і через публіцистичні 
статті в районних [29] і республіканських виданнях. У 1980 році підготовлено бібліографію 
П. Дундулене [28], а 1995 року видано буклет, присвячений 85-річчю з дня народження про-
фесора [30]. Опубліковані статті в наукових виданнях [65; 66].

Ім’я професора увічнено як в енциклопедіях діаспори – у «Lietuvių enciklopedijoje» 
(«Литовська енциклопедія») [5; 6], так і Литви: «Mažoji lietuviškoji tаrybinė enciklopedi-
ja» («Мала литовська радянська енциклопедія») [3], «Lietuviškoji tarybinė enciklopedija» 
(«Литовська радянській енциклопедія») [4], «Tarybų Lietuvos enciklopedija» («Енциклопедія 
Радянської Литви») [17], а після здобуття незалежності – у «Visuotinėje lietuvių enciklopedijo-
je» («Загальна литовська енциклопедія») [25].

ІІІ. Образна. До образної форми вшанування належать виставки рукописів професора, 
факсимільних документів, опублікованих матеріалів (статті й книги), фотографій з експе-
дицій, сімейного, приватного життя і діяльності.

Виставки були відкриті у Вільнюському університеті: 1995 року (підготували праців-
ники відділу рукописів наукової бібліотеки Вільнюського університету – В. Багдонавічене, 
Н. Шульгене, В. Навіцкене, Г. Чіпайте), 2000 року, 2010 року (упорядкувала С. Місюнене); у 
бібліотеці Швенчьоніс: 1995 [11] і 2010 року [18].

IV. Художні твори. П. Дундулене увічнена також і в художніх творах: її портрет (1978); 
створені бронзові барельєфи з профілями професорів Дундулісів.

До художніх творів належить і пам’ятна дошка роботи народного художника Ю. Якшта-
са на будинку професора в с. Піліпай, яку відкрили 1995 року на урочистому святкуванні 
85-ліття від дня народження П. Дундулене.

V. Мала архітектура. 27 червня 2010 року в Ботанічному саду Вільнюського універси-
тету в Кайренаї відкрили 27-у іменну лаву, яку присвятили «увічненню 100-річного ювілею 
істориків-професорів Пране і Бронюса Дундулісів. Близькі, колеги. 2009» [64]. На відкритті 
іменної лави професорів було домовлено збиратися тут щороку, аби подискутувати, поді-
литися науковими успіхами.

Візії увічнення пам’яті професора Пране Дундулене
Окрім згаданих реалій увічнення пам’яті професора існують ще і візії (сподіваємося, що 

під час їх утілення постануть також і нові):
1. Розвиток виставок, присвячених професору, у бібліотеках Литви.
2. Теле- і радіопередачі (відновлення радіопередач професора, створення спеціальних 

радіо- і телевізійних передач про її життя і діяльність, читання уривків з її робіт).
3. Присвячені професору поштовий конверт і марка.
4. Ювілейна медаль.
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5. Пам’ятні дошки на будинку Вільнюського університету, а також на будівлі, де мешка-
ла сім’я професорів Дундулісів.

6. Іменна аудиторія на історичному факультеті Вільнюського університету.
7. Іменна стипендія професора П. Дундулене.
8. Премія імені професора П. Дундулене.
9. Публікація епістолярної спадщини.
10. Збірники статей і спогадів.
11. Присвячена їй монографія.

Висновки 
1. Місія П. Дундулене – усім серцем служити нації.
2. Під час етнографічних експедицій вона збирала зникаючу спадщину народної культу-

ри, зберігаючи, таким чином, її для майбутніх поколінь.
3. Запроваджений у радянський період стараннями П. Дундулене курс етнографії Литви роз-

вивав любов до Батьківщини, викликав інтерес до національних цінностей, до історії народу.
4. Виконані професором роботи сприяли збереженню всього литовського у Вільнюсь-

кому краї.
5. Науковець виростила багато гідних пошани учнів – послідовників і продовжувачів її 

діяльності.
6. Повторні видання книжок П. Дундулене, що мають великий попит, свідчать про важ-

ливість її наукової праці.
7. Міжнародна наукова конференція у Вільнюсі й Швенчьонісі з нагоди 100-ліття від дня 

народження П. Дундулене – яскравий приклад увічнення пам’яті професора.
8. Увічнення пам’яті доньки Литви П. Дундулене – противага глобалізації.
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ВІДА САВОНЯКАЙТЕ

ЕТНІЧНА	НАЛЕЖНІСТЬ	У	НАУКОВИХ	ТЕОРІЯХ

Straipsnyje nagrinėsime, kaip apibrėžiama etniškumo samprata etnologijos ir antropologijos mokslo 
istorijoje, kokie pagrindiniai teoriniai požiūriai į etniškumą, kokios teorinės aktualijos šiuolaikiniame 
Lietuvos moksle.  Tikslas – atskleisti etniškumo sampratą Lietuvos etnologijos ir antropologijos moksle, 
konstruktyvus etniškumo sampratas ir priklausomybę nuo gyvenimiškų situacijų Lietuvoje bei Lietuvos 
pasienyje.  

The paper deals with the rise of an ethnicity notion in the history of ethnological and anthropological 
sciences. It discusses the main theoretical approaches to ethnicity in the contemporary Lithuanian 
ethnology and current anthropological researches. The aim of the paper – to analyze how a constructive 
notion of ethnicity functions in the Lithuanian ethnological and anthropological researches and how an 
ethnicity is dependent on the specific everyday situations among the contemporary Lithuanian groups and 
marginal ethnic Lithuanian groups.

Етнічна ідентичність як класифікаційна категорія вказує на належність спільноти, де-
терміновану культурними смислами та самовизначенням. Слово «етнічний» походить від 
грецького «ethnos», що означає тотожність, спільне походження та спільну солідарність. 
Словник литовської мови розрізняє два прикметники, що відповідають поняттю «етнічний» 
в інших мовах: «etninis» – той, що співвідноситься з належністю до певної національності 
(його синонімом є слово «національний»), та «etniškas» – «етнічний», тобто притаманний 
певній національності та її культурі [18, p. 152]. Етнічність означає соціальні та культурні 
особ ливості людини. Поняття «етнічна належність» стосується як малих етнічних груп, так 
і великих [15, р. 16, 19; 26, р. 17]. У цьому сенсі воно ширше за поняття «етнічна група» і 
пов’язане з поняттями «раса» та «націо нальність», якщо межі «расової» групи визначені, 
адже є багато різновидів певної раси. Так само є відмінності й усередині однієї національ-
ності. Тож етнічну належність характеризує генетика.

Поняттю «етнічна належність» близьке поняття «національна належність», яке 
означає співвіднесеність із певною національністю. Термін «національність» в одних ви-
падках може означати етнічну групу, в інших – націю [6, р. 168], тому нелегко уникнути 
плутанини. У науковій літературі поняття «етнічна належність» та «ідентичність» також 
тотожні. У литовській історіографії широко використовується поняття «етнічна ідентич-
ність» («тотожність», «тожсамість»). У європейських етнологічних теоріях етнічна на-
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лежність тісно пов’язана з тотожністю, ідентичністю. Для Вольфганга Кашуби етнічна 
тотожність – конструкція, визначена соціальним порядком: «Так є / Так з’явилися, так 
хочемо себе записати» [16, p. 132–142]. Поняття «етнічна належність» використовують 
ширше через появу нових наукових реалій та нової проблематики, що виникли остан-
нім часом.

У цій статті розглянемо розвиток терміна «етнічна належність» у наукових теоріях і, 
зокрема, в литовській етнології. Мета дослідження – розкрити розуміння концепції етніч-
ної належності в литовських етнологічних студіях. Також авторка коротко огляне основні 
теоретичні положення власних досліджень про литовців Латвії й Польщі та поділиться вис-
новками.

Поняття в історії науки
1930 року американські антропологи, ведучи мову про акультурацію малих спільнот 

і культурні зв’язки, почали піддавати сумніву значення поняття «етнічна група» в усій 
його повноті. Едмундо Рональдо Леачо, інші науковці та члени Товариства етнологів 
Америки, обговорюючи проблеми племен, показали, що потрібен новий теоретичний 
підхід, який би унаочнював культурні прояви та зв’язки мови й політичної організації. 
Поняття «етнічна група» вже не відповідало новим соціальним і культурним характерис-
тикам. Під етнічними групами малися на увазі національні й державні меншини. У дру-
гій половині ХХ ст. після Другої світової війни на зміну поняттям «плем’я» й «раса» (що 
використовувалися в Англії) прийшли нові – «етнічна належність», «етнічність». Аме-
риканський соціолог Девід Райсман почав застосовувати термін «етнічна належність» 
1953 року [див.: 9].

В антропології це поняття включало нові підходи [17, р. 152] після появи перед-
мови Фредерика Барта до його праці «Етнічні групи та їхня межа». Учений запере-
чував ідею, що етнічні групи можуть бути визначені тільки за історичними й куль-
турними рисами. Межі етнічної групи створюють інтерпретації самих індивідів, їхній 
вибір культурного коду. У Бартовому дискурсі відчувався вплив поглядів англійських 
антропологів і структурного функціоналізму. У конкретних ситуаціях культурні інтер-
еси були пов’язані з економічними інтересами [3]. Англійські теоретики наголошують 
на неабиякому впливі англійської школи. Томас Еріксен, Елізабет Тонкін, Маріон Мак-
Дональд і Малькольм Чапман розкрили цю проблематику й зміни значення термінів 
«етнічний» та «етнічна спільнота» разом з реаліями суспільства [див.: 11]. Та в кінці 
ХХ ст. цей підхід до етнічної належності став недостатнім, щоб осягнути етнічні кон-
флікти й суперечки.

1933 року в пресі з’явилися статті про риси литовського характеру: Йонас Айстіс пи-
сав про жемайтів і литовський характер, Вітовтас Багданавічюс, Йонас Баліс, Юозас Бра-
зайтіс, Й. Чепєнас, Юозас Гірнюс, Владас Якубєнас, Албертас Юшка, Юозас Лінгіс, Юозас 
Тумас Вейжгантас, а також Петрас Кальнюс, Вітовтас Каволіс і Йонас Мардоса – про харак-
тер литовської нації, етнічну ситуацію, етнодемографію, самоусвідомлення. За радянських 
часів досліджували етнічну історію балтійських народів, їхню етнографію та антропологіч-
ні особливості [про це див.: 21, р. 147–151], актуальними були дослідження етногенезу та 
етнокультурних процесів. Литовські дослідники широко використовували поняття «етнічні 
групи» і по-різному аналізували форми їхньої культури. А разом з науковими реаліями неза-
лежної Литви ширше почали використовувати термін «етнічна належність». 
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Литовська етнологія

Теорії про етнічну належність
Відомі три підходи щодо етнічної належності. За першим – примордіальним – підходом, 

етнічну належність вважали фундаментальним і перманентним аспектом людської тотож-
ності, єдиним або ж пов’язаним з іншими. Цей підхід перебував під впливом еволюціонізму. 
Таку концепцію етнічної належності підтримувала біологія, її (концепцію) визначали гене-
тичні та географічні чинники.

Кліффорд Ґеерц (1963) виявив переваги первинної етнічної ідентичності. Етнічна на-
лежність була обґрунтована як істотна чи дана людська відмінність. Макс Вебер (1968) 
стверджував, що коріння етнічної ідентичності переходить із покоління до покоління, бо є 
основою спільних інтересів, презумпцією. Інші теоретики це твердження вважають наслід-
ком певної культурної практики [17, р. 153]. Спільні риси етнічної ідентифікації в переказах 
про народження, міграцію, пісні, фольклор, історичні події, біографії чи всім відомі історії – 
тобто, за висловлюванням П’єра Бурдьє, габітус, те, що формує людські нахили, – успадко-
вані від предків. Етнічна належність виражена в соціальних зв’язках, коли щоденна життєва 
політика загострює культурні відмінності [17, р. 153].

П’єр ван дер Берг (1981) дотримується соціобіологічного підходу, вважаючи, що він уко-
рінений у генетиці – це називається «непотизм». Етнічну належність він визначав як форму 
природного відбору й споріднені зв’язки. У російській та радянській антропології під впли-
вом цього напряму було сформульовано Гердерову неоромантичну концепцію національ-
ності як єдності крові та душі. 1923 року Сергій Широкогоров визначив «етнос» як людську 
групу, що розмовляє однією мовою, має однаковий характер, стиль життя, звичаї та захисну 
традицію, що вирізняє її з-поміж інших. Такі погляди пізніше висловлював Юліан Бромлей, 
який 1981 року дав таке саме визначення етносу. Етнічна належність – це міцний осередок, 
еластичний, діалектичний, збережений у поколіннях як розмаїття соціальних форм; «етніч-
ні культури недоречно змішувати із сукупною культурою етносу» [5, р. 111, 123]; етнокуль-
турна інформація перетікає несвідомо й свідомо. Пізніше Лев Гумільов (1989) визначив ет-
нос як «біосоціальний організм». Він досліджував етногенез як географічно детермінований 
процес [про це див.: 27, р. 191], що залежить від космічної енергії та ландшафту.

За другим – інструменталістським – підходом, етнічна належність є результатом своє-
рідних історичних і соціально-економічних обставин. До 1970 року пересічна етнічна на-
лежність була визначена структурно-культурними особливостями – мовою, релігією й ра-
совими характеристиками, які представлені як первинно одержані чи створені на основі 
етнічної належності. Згідно з положеннями Ентоні Сміта (1969), культурні погляди на ет-
нічну належність визначає об’єктивна структура культури суспільства. Культурне коріння 
інструменталізму міститься в соціологічних діях. Етнічна належність – це продукт політич-
них міфів, які виробляються в боротьбі еліти етнічних груп за владу [27, р. 191]. Етнічна 
належність може бути перейнята чи обрана. В обох випадках вона пов’язана з етнографіч-
ним суб’єктом, особистістю чи особистостями, які вивчають антропологи й соціологи. Пер-
винна етнічна належність може перебувати чи формуватися в серці людей, а інструмен-
тальна етнічна належність – в їхніх головах. Згідно з Ентоні Коеном, етнічна належність є 
інструментальною й залежить від економічних, політичних обставин, меншою мірою – від 
психологічних. Це залишок доіндустріального (традиційного) суспільного порядку. Термін 
«етнічна належність» використовують по-різному, його визначення може бути тільки умов-
ним, а аргументи проти такого визначення – просто безплідні. Етнічну належність визначає 
первинна основа й соціальні характеристики. Вона вважається соціальною ідентичністю, 
об’єднаною фіктивною спорідненістю. Відрізняють «політичну етнічну належність», яка 
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означає належність як стратегію для спільних дій [про це див.: 1, р.  5, 31–33], а не форму 
тотожності.

За третім – конструктивістським – поглядом, який об’єднує два попередні, етнічна на-
лежність – це аналітичний академічний дискурс [1, р.  185–186], що вивчає людські дії та 
почуття. На думку Марка Бенкса, етнічна належність – це збір «очевидних формулювань 
про межі, відмінності, цілі й досягнення, присутність та ідентичність, походження й класи-
фікацію, що їх сконструювали антропологи та їхні суб’єкти» [1, p. 5]. Фредерик Барт наго-
лосив на важливості соціальних чинників для визначення етнічної належності; він уважав, 
що етнічна група є сконструйованою (суб’єкт, що діє під тиском оточення), а сутність такої 
групи – визначена «культурою» й особистими складом – немає «апріорі» екзистенції чи ста-
більності. Фізична та ідеологічна сутності групи мають вивчатися не ізольовано одна від 
іншої. На думку Ф. Барта, по-перше, межі групи зберігаються, незважаючи на особистісний 
склад та інформаційний потік; по-друге, такі групи можуть існувати не в ізоляції, а лише 
контрастуючи з іншими подібними групами. Їх підтримують соціальні зв’язки [3, р. 9–11]. 

Це передбачало переломний момент, зміцнілі обмежені зв’язки, групові межі. Ф. Барт 
не ігнорував культурного змісту груп [3, р. 12–19]. Він його поділив на діакритичні знаки 
(одяг, мова) та «систему цінностей» (моральність, інші соціальні норми). Він критикував усі 
намагання типологізувати групи й спирався на знаки їх культурного змісту. Етнічні межі, 
а не культурний матеріал, відокремлюють групи. Для Ф. Барта етнічна ідентичність є «ім-
ператив, що не може бути проігнорований і тимчасово відділений іншими ситуативними 
визначеннями». Це називається «ситуативна етнічна належність».

У радянській системі, де панували теорії ленінізму й сталінізму, народності, за зако-
ном, були розділені кордонами. У ХХ ст. соціологи створили теорії, згідно з якими етнічні 
групи були асимільовані домінуючою культурою в Сполучених Штатах Америки. Багатьом 
народам-переселенцям не давали громадянства. Тому етнічну належність для визначен-
ня державних кордонів уважають проблематичною [17, р. 154]. У сучасному світі зв’язки 
між народами-етносами й народами-націями ускладнюються, оскільки люди, мандруючи й 
спілкуючись, перетинають кордони. 

Етнічна тотожність у своєму формуванні є важливим суспільним утворенням та еліт-
ним впливом. Визначаючи етнічну групу, передусім помічають культурні риси, які чітко 
вирізняють етнічну належність людей – мову, територію, релігію, їжу, одяг тощо. Цими ри-
сами визначити межі групи важко, якщо ми не знаємо самоусвідомлення людей. Ми маємо 
знати, як група людей, порівнюючи себе з іншими групами, визначає свої межі. У складних 
спільнотах визначення «меж» залежить від більшої кількості чинників. Етнічна належність 
стає етнічною ідентичністю за відчуттям чи по суті. Розрізнення етнічної групи залежить від 
політичного контексту, освіти, індивідуальних дій, національної належності. Етнічні групи 
в конкретних випадках перетворюються на спільноту, що сама визначає власну національ-
ну ідентичність. Відбувається культурна обставинна й людська трансформація сприйняття. 
Етнічна й національна належності можуть бути тотожними. Визначаючи етнічні відмін-
ності, ми заглиблюємося не лише в етнічну групу, але й у спільноту. У процесах створення 
спільноти асимілюються різні діалекти мови, релігійні практики, стилі одягу й історичні 
символи – вони стають доступними для всіх [4, р. 85–89]. Етнічна самосвідомість змагаєть-
ся з авторитетами й цілями еліт – в історії виникають самобутні ситуації.

Етнічна належність мігруючих спільнот сприймається інакше, ніж в осілих групах. 
Відрізняються й міждисциплінарні підходи. Соціологи й політологи в минулому вивчали 
суспільства «вдома» [1, р. 184], антропологи проводять дослідження «вдома» й на чужині, 
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де спосіб життя радикально відрізняється від їхнього власного. У визначенні етнічної на-
лежності та її дослідженнях часто діє відома теорія раціонального вибору індивіда. Люди-
на раціонально обирає ті соціальні структури, які для неї прийнятні. Раціональний вибір 
протиставляється відомим нормативним і структурним теоріям, згідно з якими, він може 
залежати від індивідуальних чи колективних групових цілей. Такий вибір залежить від рин-
ку праці, торгівлі, суттєвих структурних змін у співтоваристві, спільних чинників, цілей, у 
яких індивід прагне мати користь [10, р. 90–96]. Існує теоретичний підхід, заснований не 
на аналізі етнічної групи чи національних витоків, а на соціалізації індивіда та можливості 
обирати більше однієї соціальної групи [2, р. 98]. 

Етнічна належність означає артефакт, який створюють індивіди й групи, що прагнуть 
об’єднати людей у групи для реалізації спільних цілей [1, р.  39]. Е. Коен стверджує, що 
етнічна належність – це знаряддя й причини, які стимулюють групу підтримувати етнічну 
ідентичність. Найважливішим у студіях етнічної належності вважають контекст і підтрим-
ку кордонів – «ситуа ціоналізм», тобто «не одна ідентичність, а радше низка ідентичностей, 
залежно від ситуації» [цит. за: 1, р. 27–33]. На думку Альгірдаса Гейжутіса, «Інший не буває 
абсолютно Іншим» [12, р. 9–11]. Багато авторів, серед яких і представники манчестерської 
школи, зокрема Макс Глюкман, підкреслювали важливість ситуації, за якої характеризуєть-
ся етнічна належність. К. Мітчелл, А.-Л. Епстайн пояснювали, як мігруючі спільноти оби-
рають ідентичність, співвіднесену зі спорідненими чи дружніми зв’язками. У теоретичних 
підходах з’являється дедалі більше плюралізму.

Приклади в литовській історіографії
Термін «етнічна належність» до мов Східної Європи потрапив із хвилею студій націона-

лізму – після розпаду Радянського Союзу та комуністичного блоку. У деяких випадках «ет-
нічна належність» у литовській, російській та більшості мов східноєвропейських країн є по-
няттям національності в переписах, статистиці, дослідженнях складу населення [15, р. 16]. 
У литовській етнологічній і соціально-антропологічній історіографії більше використову-
ється поняття «етнічна група», ніж «етнічна належність». Наприклад, Ваціс Мілюс пояснює, 
до якого етносу належали власники млинів [20, р. 15]; Яніна Моркунене аналізувала на-
ціональність литовських кушнірів, їхню соціальну й економічну ситуацію [22, р. 111]; Ірма 
Шідішкене вивчала, як етнічні групи ідентифікують себе через носіння народного строю 
[28, р. 211]. Було досліджено й особ ливості культури етнічних груп. 

Культура етнічних меншин неминуче перебуває під впливом культури більшості та їх 
соціальних процесів. За твердженням Вітіса Чюбрінскаса, вплив литовської школи, зміша-
них шлюбів, наслідки модернізації, а також іще в радянський період особливо яскраво ви-
ражені урбанізація, секуляризація, інтернаціоналізація, масове споживання та стандарти-
зація, фатально відобразилися на архаїчному ладі старообрядців і їхньому способі життя  
[7, р. 94–95]. У литовській історіографії знаходимо примордіальні (принаймні в останній 
час), інструменталістські й конструктивістські теоретичні підходи до визначення етнічної 
належності. Останні два за часом доповнюють один одного.

На думку Петраса Кальнюса, у питаннях етнічної належності всіх етнічних спільнот у 
Литві ми мали б виокремити дві групи. Багато литовців, поляків, росіян і білорусів переко-
нані, що питання міжетнічних відносин не варто розглядати надто детально. Інша частина 
в тих самих спільнотах у Південно-Східній Литві бачить цілу низку проблем [13, р. 13], адже 
етнічні спільноти там є закритими.

Ми маємо враховувати і географічні чинники. П. Кальнюс вважає, що закритість жи-
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телів литовського пограниччя є більшою, порівняно з іншими жителями країни. В етногра-
фічному сенсі в Литві було більшість литовців. Жодна етнічна громада, яка живе в Литві, 
не уникла демографічного та культурного впливу, зокрема мовної й етнічної асиміляції. 
Значення демографічних чинників було менше, аніж культурних. Незахищені природними 
перешкодами східні литовські землі були відкритими для проникнення на них інших пред-
ставників популяцій. Географічна ситуація східної частини Литви в усі часи була пов’язана 
зі змінами у підвладних регіонах та їх соціальним і культурним значенням. Це впливало 
на характер етнічних процесів на сході Литви як у далекому минулому, так і в ХХ ст. [13, 
р. 31–35]. 

Етнічну групу вирізняє етнічна культура, її самобутність. Регіна Мяркене етнокультур-
ною тотожністю вважає тяглість, спадкоємність форм національної культури [19, р. 209]. 
Ця тяглість не є механічним повторенням культури минулого. Це радше трансформовані 
форми культурних знань або ж нові їх види, між яких щоразу вклинюються новації. Вони 
можуть мати вельми давнє походження, проте недавно з’явилися в Литві, хоча тут можуть 
трапитися й зовсім нові речі в різноманітних і навіть не сполучених між собою краях. Зреш-
тою, дедалі частіше учені приділяють увагу соціальним питанням. 

З погляду індивідуалізованої етнокультурної та психо логічної ідентичності була вивче-
на ситуація сучасної громади литовців у Латвії [29, p. 119]. У дослідженнях литовської етніч-
ної культури важливе місце посідає історичність, особливості культурних явищ конкретно-
го періоду  у визначеному просторі. 

На думку Ауксуолє Чепайтьєне, у деяких випадках поняття «етнічний» і «національний» 
є синонімами. Поняття національної належності є зрозумілішим, тому воно й прийняте в 
щоденному вжитку [6]. Етнічна належність, етнічна тотожність і її соціальне функціонуван-
ня залежать від конкретних ситуацій – індивідуального самовизначення й інституційного 
впливу, політичних, громадських, місцевих та інших чинників.

Часто проводяться дослідження на тему, чи етнічна належність у Литві сконструйова-
на як природний і біологічно значущий людський досвід. Дарюс Даукшас виявляє культур-
ні елементи, які формують етнічну належність. Він вважає, що етнічна належність – це не 
лише об’єктивне явище, але й подвійне класифікаційне явище та принцип [8, p. 81–101]. На 
його думку, яка є близькою до поглядів Еріксона й інших науковців, етнічна належність є 
класифікацією людей і груп. 

Широкодосліджувані нині також міграція та права етнічних меншин [14].
З теоретичного погляду, доцільним є конструктивний аналіз етнічної належності мігру-

ючих народів, тобто залежних від ситуації. Етнічна належність мігрантів у Литві має багато 
спільного з процесами, що відбуваються в Європі. У кінці ХХ ст. дослідження, присвячені ли-
товцям Латвії, показали, що конструктивна етнічна належність проявляється не як етнічні 
конф лікти, а як соціальні визначення, економічна та культурна діяльність [23]. Литовці на 
латвійському пограниччі не залишили в Латвії поточних економічних і політичних реалій, у 
їхньому самовизначенні можна побачити раціональні дії. Їх можемо оцінювати за згаданою 
[10] теорією раціонального вибору, коли люди роблять ту роботу, яка їм вигідна [24]. Таким 
шляхом ішли й литовські жінки в Латвії, коли ткали сувеніри за латиською традицією. Вони 
славилися своєю працьовитістю, винахідливістю, не забували литовської мови, проте вли-
лися в процеси економічного розвитку Латвії, створюючи матеріальний добробут своїми 
національними сувенірами й продуктами. 

У більшості випадків культурні елементи етнічної належності залежать від життєвої си-
туації, змушуючи представників етносу пристосовуватися до них. Люди різної національної 
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належності збираються гуртом для проведення вільного часу й створюють нові литовські 
культурні ознаки на латвійському пограниччі. Їх об’єднує історична пам’ять про дитячі роки 
в Литві [23], про свою батьківщину й рідний дім – культурні ознаки етнічної належності пе-
ребувають під впливом надзвичайно сильної ідеї рідного дому та батьківщини. 

Дослідження авторки цієї статті показали, що в інших ситуаціях погляди литовців Латвії 
та литовців польського пограниччя на власну культуру пов’язують їх з етнічним корінням, 
етнічною культурою та батьківщиною. Більшість людей, з якими довелося спілкуватися, у 
розповідях про своє етнічне коріння, національну належність підкреслювали важливу роль 
рідної мови своїх батьків та звичаїв, що їх дотримувалися в родинах [24; 25]. У змішаних 
родинах берегинями звичаєвих та культурних особливостей, напрклад традиційної їжі, за-
звичай залишаються жінки. У спільній пам’яті тривалий час живе уявлення про батьківщи-
ну своїх пращурів, яку часто ідеалізують, малюючи в уяві найгарніші куточки світу. Це, без-
сумнівно, найсильніші риси етнічної належності, що відображають культурні особ ливості, 
збережені серед литовських переселенців та їхніх нащадків. Саме ці риси плекають литов-
ські громади та окремі особистості.

Висновки
Термін «етнічна належність» почали широко використовувати в сучасній литовській ет-

нології. Він пов’язаний з національною належністю, національною ідентичністю, як і в най-
актуальніших світових етнологічних та антропологічних дискурсах. У сучасних дискурсах 
ведуться пошуки того, яка – природна, інструменталістська чи конструктивістська – кон-
цепція етнічної належності є найближчою для литовців. У Литві пізніше почали аналізувати 
й використовувати концепцію етнічної межі Ф. Барта. Це було спричинено новими куль-
турними реаліями, що з’явилися зі спалахами міграцій, глобальними культурними завою-
ваннями та потоками інформації. Зміни етнічних груп, адаптація та інтеграція зумовили 
необхідність нових досліджень. Методологія литовської наукової етнології перейняла між-
дисциплінарні методи. Було сприйнято наукові теорії М. Бенкса, Р. Бартеса, П.-Р. Брасса, 
Е. Коена, В. Чюбрінскаса, Т.-Н. Еріксена, А. Гейжутіса, К. Геерца, П. Кальнюса, В. Кашуби, 
І. Мяркене, Е. Сміта, а також багато інших новітніх теорій, обговорюваних у сучасній науці.

Поле литовських досліджень етнічної культури розширилося. Від культурних особли-
востей, регіональних, історичних культурних рис у часі й просторі, аналізу й етногенезу 
досліджень учені переходять до досліджень самоусвідомлення, культурних пріоритетів, спо-
собу життя. Важливим стало визначення тотожності. Та ще важливіше було розкрити при-
чину, вирішальну при визначенні й виборі людьми власної ідентичності. 

Ситуації, у яких опинилися литовські переселенці, у більшості випадків подібні до світо-
вих, але водночас багато в чому вони відрізняються самобутністю власних зв’язків з етніч-
ною належністю, культурним корінням і з рідною землею. У дослідженнях методологічного 
напряму найбільше аналізується міграція, транснаціоналізм, етнічна й громадянська іден-
тичності. Оцінюються новітні наукові теорії про етнічну належність і розкривається особ-
ливість литовської ситуації.

На рубежі ХХ–ХХІ ст. наші дослідження про латвійське й польське пограниччя засвідчи-
ли, що слід розглядати вибір населенням цих теренів власної етнічної належності як кон-
структивний, часто раціональний. Однією теорією не охопити самоусвідомлення людей, а 
також різноманітності окреслених «меж». Ввжаємо, що етнічну належність сучасних пере-
селенців визначити важко. Потрібно толерантно звернути увагу на більшість «ситуацій», 
які залежать від можливості вибору людей на роботі, у товаристві, сім’ї. Вибір людини є 
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вільним, проте люди не забувають етнічних культурних ознак. Люди по-різному обирають 
ближчі й дорожчі для себе культурні ознаки і, таким чином, відрізняються в очах «інших».
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ДАРЮС ДАУКШАС

ЕТНІЧНА	НАЛЕЖНІСТЬ	У	ГЕНЕТИЦІ:	ЛИТОВСЬКИЙ	ВИПАДОК

Plačiai moksle paplitusi nuostata, kad etniškumas, etninė priklausomybė – subjektyvus procesas, 
kurio metu individas save tapatina su viena, ar kelioms grupėms. Tuo tarpu genetika ir populiarios žinios 
apie ją, įtakoja etniškumo, kaip turinčio materialų pagrindą, sampratos atsiradimą. Šiame straipsnyje, 
naudojant lauko tyrimo duomenis, analizuojamos genetikų naudojamos etniškumo sampratos.

It is a wide-spread opinion in the social sciences that ethnicity and ethnic identity are a subjective 
process by which an individual identifies himself with one or more groups. Meanwhile, genetics and 
popular knowledge about it facilitate an understanding of ethnicity as having a material basis. This article, 
using data from fieldwork, analyzes how geneticists use the concept of ethnicity.

Пропоноване дослідження, здавалося б, має відповісти на питання «Чому фундамен-
тальну, а точніше – матеріальну, основу етнічної належності 1 потрібно шукати в осмислен-
ній генетиці?» Проте мета цієї статті – розглянути, які культурні елементи формують етніч-
ну належність. Роль генетики в контексті етнічної належності ми розглядаємо з погляду, що 
частково був обраний у 2002–2005 роках у фінансованому ЄС проекті «Суспільне розуміння 
генетики: міжкультурне й етнографічне дослідження “нової генетики” та соціальної ідентич-
ності» (QLG7-CT-2001-01668). Литовська група 2 брала участь у цьому міжнародному проекті 
з етнографічною програмою «Lokalinis etniškumo, šeimos ir himinystės suvokimas» («Місцева 
етнічна належність, сприйняття родини й спорідненості»), де дослідила, як різні групи ли-
товського суспільства сприймають генетику й біотехнології у зв’язку з етнічною й родинною 
ідентичністю та поняттям «спорідненість». Це дослідження підняло таке питання: «Чи позна-
чається сприйняття “нової генетики” – під впливом як наукової інформації, так і засобів масо-
вої інформації – на теперішньому розумінні людської спорідненості й етнічної належності?».

Ми зупинимося на проблематиці етнічної належності, окресленої в межах цього дослі-
дження. Робота спрямована не на теоретичний розгляд проблематики генетичної та етніч-
ної належності, а радше на виявлення і відображення тих місць, у яких етнічна належність 
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розуміється як певне матеріальне осмислення. 
У статті використані дані досліджень, зібрані в Центрі медичної генетики.
У міжнародному проекті «Суспільне розуміння генетики…» авторові випало брати 

участь у робочій групі «Раса, етнічна належність, націоналізм і генетика в Європі». У проб-
лематично сформульованій темі потрібно було вибрати теми польових досліджень і напря-
ми, у яких етнічна належність і націоналізм є важливими для таких культурно осмислених 
категорій, як гени, кровна спорідненість, етнічна належність, спадковість тощо. Тому автор 
вирішив підійти ближче до цих категорій у клініці Вільнюського університету (район Сан-
тарішкес) і в Центрі медичної генетики. Так було вибрано відправний пункт у намаганнях 
зрозуміти, чи етнічна належність у Литві побудована як природна й біологічно осмислена 
царина людського досвіду. 

Етнічна належність у генетиці чи генетика в етнічній належності?
Центр медичної генетики є клінічним підрозділом кафедри медичної генетики та гене-

тики людини на медичному факультеті Вільнюського університету. Це головна інституція 
в Литві, де проводять медико-генетичні обстеження та надають консультаційні послуги. 
Діяльність Центру охоплює сімейну генетичну консультацію, пренатальну діагностику, за-
гальне тестування спадкових захворювань, їхню реєстрацію. До того ж працівники Центру 
активно беруть учать у виданні наукових статей і викладають на різноманітних навчальних 
курсах загальної генетики, генетики людини та клінічної генетики 3.

Центр посідає важливе місце в інформуванні суспільства про генетичну науку та її 
останні відкриття й популяризує генетику в Литві 4. Тут збережено низку підготовлених 
працівниками Центру робіт про історію генетики в Литві, генетичні обстеження, спадкові 
хвороби тощо. Не заглиблюючись у діяльність Центру медичної генетики, зупинімося на 
пошуках зв’язку між етнічною належністю та генетикою.

Зміст поняття «генетична етнічна належність»: генетичні дослідження населення та 
етнічний дискурс

У 2000 році в часопису «Liaudies kultūra» («Народна культура»), виданому Міністерством 
культури й Центром народної культури, опубліковано статтю В. Кучинскаса «Особливості 
литовського генофонду» [10]. У ній порушено питання, як литовці «вписуються» в загаль-
ний світ і європейський генетичний «ландшафт» [10, p.  3]. 

У передмові до публікації редакція часопису поставила таке питання: «Чи це тема для 
“Народної культури”? Звичаї, фольклор і раптом – гени, генетика» [10, p. 3]. Відповідаючи на 
нього, редакція зауважила: «Вічна проблема: що людина набуває, живучи, та що привносить, 
народжуючись. У цьому випадку нас цікавить “що привносить”. Чимало про це нам може роз-
повісти навіть одна клітина організму» [10, p.  3]. Далі автор статті, на підставі наявного в Лит-
ві реєстру, міжнародна назва якого LIRECA (тут зареєстровані спадкові захворювання та па-
тологічні випадки), аналізує генетичну структуру населення Литви. Розрахувавши генетичні 
відстані між основними етнографічними й лінгвістичними групами, В. Кучинскас стверджує, 
що генетично найближчими є західні аукштайти і західні жемайти, тоді як південні аукштай-
ти і північні й східні жемайти відрізняються між собою більше [10, p.  4].

Чим несподівана ця стаття? Передовсім назвою та появою в такому виданні, як «Liaudies 
kultūra», де перш за все публікують матеріали про традиційну культуру, мистецтво, спад-
щину тощо. Також несподіваною є мета – показати особливості литовського генофонду в 
європейському і світовому контексті. Це не мало б значення, якщо б це було видання, при-
свячене генетичній тематиці, адже такі теми не є чимось новим у світовій науковій літе-
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ратурі, як і обстеження населення, міжнародні дослідження спадкових захворювань, реє-
страція вроджених вад розвитку й те, як використовують назви етнічних груп. Водночас із 
соціального та культурного погляду питання про генетичні характеристики в культурному, 
лінгвістичному й навіть політичному визначенні людської спільноти викликають неодно-
значні оцінки [12]. Тут варто згадати, що соціологи помітили це раніше.

Уже давно в антропології, наприклад, тривають дискусії щодо того, яке значення має 
застосування нових генетичних досліджень у спільнотах, де генетичні обстеження ґрун-
товані на соціальній ідентичності [6]. Показовим є те, що для представників соціальних 
наук, коли йдеться про раси та нації як соціальні конструкти, дослідження генома людини, 
здається, лише підсилюють інтерес до біологічних відмінностей між расами й етнічними 
групами. Причина цього полягає в тому, що деякі раси й етнічні групи більше схильні до 
розвитку певних захворювань або ж до несприйняття певних ліків [6, p. 845]. Проте під час 
таких досліджень біологи стикаються з проблемою, як називати групу, яку вони досліджу-
ють. Найчастіше її називають, використовуючи соціальне визначення статусу індивіда, як 
скажімо, національність. Це означає, що результати досліджень генетичних зразків деяких 
членів груп дозволяють вести мову про всю групу як таку, що має певний спільний ген [6, 
p. 847]. Так само можна твердити, що кров, яка до недавнього часу традиційно характери-
зувала подібності й відмінності між людьми, замінюють ДНК [13, p. 3], а етнічну ідентич-
ність – генетичною ідентичністю [11].

Генетика, чи радше генетична риторика, коли йдеться про етнічну належність, створює 
уявлення про неї як про даність. У зв’язку із цим авторові найближчими є теоретичні по-
гляди К. Геертца про збереження первинного стану (примордіалізм). Згідно з його погляда-
ми, збереження первинного стану (або ж первинність) не є, по суті, «справжнім» чинником 
народження і тілесності, це радше культурницьке уявлення, зафіксоване в часі та просторі 
[7, р. 279]. За висловлюванням К. Геертца, «первинністю називається те, що розуміється 
як “даність”, точніше, це є удавана “даність” соціального існування, у якій неминуче бере 
участь культура: близькість і родинні зв’язки; з іншого боку, це “даність”, яка розуміється 
як народження в певній справжній релігійній спільноті, спілкування певною справжньою 
мовою чи навіть діалектом та участь у певній справжній соціальній практиці […] – це не 
особиста симпатія, практична необхідність, спільні інтереси чи прийняті зобов’язання, а 
значною мірою безумовна та всеохопна сутність такого зв’язку» [7, p. 259]. У цьому сенсі 
первинність розуміється не як біологічний зв’язок, а як конструкт зв’язку, що зосереджує в 
собі сутнісні культурні елементи. Це може бути мова, релігія, кров, ДНК тощо. У такому разі 
важливішим стає культурний сенс зв’язку, а не сам елемент, чи то пак елементи, що нібито 
визначають людську колективну ідентичність.

Етнічна належність у генетиці: набута чи вроджена?
Далі в статті ми проаналізуємо, як у Центрі медичної генетики використовують і засто-

совують поняття «національність». Ґрунтуючись на результатах опитувань, розглянемо, як 
генетики застосовують цю категорію для своїх потреб, виходячи з власних понять і відомос-
тей, а також дамо культурну оцінку цим способам використання. Автор уважає, що важливо 
проаналізувати, як у Центрі медичної генетики використовують концепцію національної 
ідентичності, оскільки працівники Центру останнім часом, разом з науковцями інших га-
лузей, беруть участь у суспільному дискурсі, коментуючи «генетичні випадки», і тим самим 
сприяють загальному соціально-культурному дискурсу і формуванню суспільного просто-
ру. У попередньому розділі аналізована стаття, наскільки було можливо, проілюструвала 
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приклад того, як генетики здійснюють свій внесок у «науково-генетичне» суспільство; вона 
також засвідчує, що для генетиків важливою є етнічна ідентифікація групи в дослідженнях 
населення, у реєстрації спадкових хвороб і вад розвитку. Відразу постає питання «Як понят-
тя “національність” виникає протягом генетичного консультування?», яке, як ми зазначали 
раніше, реєструється, потрапляє до широких наукових узагальнень і, таким чином, набуває 
«об’єктивних характеристик».

Запис про національність у Центрі медичної генетики для пацієнтів, яких консульту-
ють лікарі-генетики, є одним з тих, які мають бути включені в обстеження відповідно до 
генеа логічного методу 5. Цей метод широко використовують у генетиці в усьому світі як 
один з можливих наукових методів. У методичному посібнику «Використання генеалогіч-
ного методу в клініці» [9] генеалогічний метод згаданий як досить уживаний. У посібнику 
представлено визначення генеалогічного методу, а також його значення для встановлення 
характеру успадкованої або родинної хвороби. Також містяться короткі вимоги щодо ство-
рення генеалогічного дерева.

Не вдаючись до перерахування багатьох вимог, необхідних для створення генеалогіч-
ного дерева, зупинімося лише на тому, що для генетика методологічно важливим є збір пер-
винних відомостей про фізичну особу:

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Точна дата народження.
3. Національність.
4. Точне місце народження.
5. Клінічні обстеження та їхні результати [9, p. 4].
Отже, вимога записувати національність під час генетичної консультації належить до 

групи первинних і найважливіших відомостей про особу й перебуває на тій самій позиції, 
що й клінічні обстеження. Формується враження, що цей запис розглядають як природний 
факт, а не як культурну й соціальну конструкцію. Неважко до категорії національності до-
лучити й вимогу зазначати точне місце народження, яке саме й дозволяє здійснювати аре-
альні порівняння клінічних даних. Проте, так близько до національності перебуває і факт 
народження.

Поступово наближаємося до дискусії про національну й етнічну належність як про біо-
логічно значуще або суспільно сконструйоване поняття, як про об’єктивні природні дані або 
суб’єктивне самовизначення. Якщо проаналізувати досить тривалий розвиток теоретичної 
парадигми етнічної належності, то помітним, що від самого початку етнічна належність у 
соціальних науках сприймалась як певна культура, яка є об’єктивною. Поняття «об’єктивна 
культура» охоплює деяку сукупність культурних рис, які притаманні конкретній спільноті 
людей. Ця концепція була життєздатною до 70-х років ХХ ст., коли Ф. Барт [1] звернув увагу 
на суб’єктивні аспекти в етнічній парадигмі. На його думку, групи людей не можуть бути ви-
значені об’єктивно як такі, що належать тій або іншій етнічній групі, бо визначати себе – це 
є прерогатива самої групи. Проте генеалогічний метод під час генетичного консультування 
і графа «національність» у ньому роблять поняття «національна належність» об’єктивним, 
ба навіть більше – це певною мірою природна категорія, тому її і зазначають у клінічних 
даних. Так, етнічна належність, що функціонує поряд з народженням, фізичними й біологіч-
ними спадковими умовами, сама стає умовою й категорією подібного характеру.

Польові дослідження засвідчили, що в практиці генетичного консультування етнічну 
й національну належність сприймають як цілком зрозумілий факт, який не підлягає сум-
ніву. Тож етнічну ідентичність розглядають як об’єктивну даність, що не викликає жодних 
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сумнівів, адже вона належить до медичних і біологічних даних. Однак все не так просто. 
У подальшому спілкуванні з генетиками стало зрозуміло, що, фіксуючи національність під 
час консультації, неминуче з’являється можливість самовизначення консультованої особи 
до якої етнічної групи належати. Або ж її ідентичність визначає сам фахівець. Ідеться про 
випадки змішаних сімей. Наприклад, лікар-генетик на питання «Чи існує невизначеність 
щодо того, яку національність записати?» відповів: «Національність. Батько – поляк, мати – 
литовка, потрібно зачекати до 18 років, поки дитина сама визначиться. Залишаємо цю гра-
фу порожньою. А якщо дитині біля чотирьох років, то батьки дадуть відповідь». На питання 
«Для чого потрібний такий запис?» отримала відповідь: «Для єврейського населення най-
частіше притаманні такі-то хвороби, для фінів – такі». 

Подібної думки дотримуються й інші лікарі. Вони стверджують, що головним аргумен-
том у зазначенні національності під час генетичної консультації є загальновизнане спосте-
реження, що деякі народи більше схильні до розвитку певних спадкових захворювань. У та-
кому випадку проблемою, з якою стикаються лікарі, записуючи національність, стають діти 
змішаних шлюбів.

Іще раз повернімося до польових досліджень у випадках змішаних родин і запису націо-
нальності дитини під час генетичної консультації як до реального процесу:

Лікар-генетик: Тож погляньмо на національність батьків: мати – полька, батько – лито-
вець, а дитина… як вирішать її батьки, так і запишемо. Але ми тоді навіть запишемо бать-
кову й материну національність, урешті-решт.

Консультований: Але національність дитини батьки зазначають?
Лікар-генетик: Ми, зрозуміло, не можемо визначити, чи він литовець, чи поляк. Це 

справа батьків, як вони вже вирішать.
І перший, і другий уривок з інтерв’ю підштовхують до достатньо парадоксального вис-

новку. Для обох батьків однієї національності національна належність дитини не викли-
кає сумнівів, будучи об’єктивним фактом. Однак якщо батьки належать до різних націо-
нальностей, то більше, здається, не залишається об’єктивних критеріїв для визначення, якої 
ж національності їхня дитина – це вже залежить від рішення самих батьків або взагалі ця 
графа залишається порожньою, для майбутнього визначення. Очевидно, що національна 
належність не має, і, мабуть, не мала жодної матеріальної сутності й тому не може бути ви-
будувана й названа, як трохи «ця» й трохи «інша» національність, залишаючись вибором 
батьків чи самої особи. Саме випадки змішаних сімей найкраще ілюструють, що національ-
ність – це не матеріальна субстанція, а соціальний конструкт. Це визнають і самі генетики, 
хоча й використовують національність як об’єктивну характеристику. З лікаревої оповіді 
виокремлюємо ще один аспект національності – успадкування за народженням, бо поряд 
із записом національності, яку вибрали батьки, записують і національність самих батьків. 
Таким чином, концепція національності стає ще більш ускладненою, адже це вибір, хоча 
народження і спадковість вибір роблять обмеженим – успадкованим від матері й батька.

З урахуванням непевності вихідних даних становище ускладнюють ще й клінічні дані 
особистості, а також генетичні дані й потреба запису національності. Таким чином, ми на-
ближаємося до ситуації, яку описували раніше, – поняття соціальної й культурної ідентич-
ності генетика вилучає зі свого середовища й прилаштовує до власних потреб.

Висновки
Концепція етнічної належності в соціальних науках, починаючи з відомих студій Ф. Бар-

та, керується конструктивістським підходом до колективної ідентичності людей. До того ж 
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етнічна ідентичність є суто суб’єктивним процесом, за допомогою якого людина ототожнює 
себе з однією чи декількома групами. І ця ототожнена відмінність не є зумовленою, а тим 
більше визначеною біологією чи іншими об’єктивними чинниками. Досягнення в галузі гене-
тичної науки, медичні обстеження населення і поширення популярних знань про генетику в 
суспільстві створюють умови для матеріального втілення концепції етнічної належності.

Водночас не лише генетика й популярні знання про неї здійснюють свій внесок у ро-
зуміння етнічної належності як концепції матеріалізованого феномену. Багато уваги ви-
вченню етнічної належності почали приділяти після розпаду радянського блоку й початку 
етнічних заворушень. У той час, коли західна наукова традиція все «розклала» по різних 
нішах, з колишнього радянського блоку нова концепція етнічної та національної належнос-
ті представляє в цьому напрямі свої погляди на історично сформовані концепції етнічної 
належності, які матеріалізуються в конкретних інституціональних практиках. 

Етнічна належність, ураховуючи її матеріальні аспекти, які можуть виявлятися в різних 
формах і бюрократичних практиках, не лише об’єктивне явище. Як свідчать етнографічні 
відомості, подані в цій статті, етнічна належність є подвійним класифікаційним принци-
пом. Певною мірою вона вимагає об’єктивних етнічних критеріїв, однак дуже важливе і 
суб’єктивне рішення особи. Тож особисте рішення, усупереч твердженням Ф. Барта, не єди-
не, проте таке, що вимагає об’єктивного підтвердження.

Примітки
1 Поняття «етнічна» і «національна» належність (націоналізм) використані в пропонованій статті 

за концепцією Т. Еріксена [5, p. 98–125]. На думку автора, вищеподані два поняття вельми пов’язані 
між собою. Поняття «націоналізм» безпосередньо пов’язане із сучасним розумінням національної дер-
жави та її домінуючої культури. У цьому сенсі нація – це домінуюча в державі етнічна група, а інші 
групи, що сприймаються як культурно «інші», характеризуються як лише етнічні групи. У литовському 
контексті поняттями «етнічна» і «національна» належність найчастіше послуговуються на академічно-
му рівні. У щоденному вжитку переважно використовують поняття «народ» (або «нація»), яке залежить 
від контексту й може містити як етнічну, так і національну складову [2; 3; 8]. З огляду на вищевикладе-
не, у дослідженні поняття «народ» і «нація» ми будемо розмежовувати залежно від контексту.

2 До складу литовської групи ввійшли співробітники Литовського інституту історії А. Чепайтьєне і 
Д. Даукшас. У проекті також узяли участь дослідники з Манчестерського університету (Велика Брита-
нія; координатор проекту), Барселонського університету (Іспанія), Центральноєвропейського універси-
тету (Угорщина, Будапешт), Фонду «Luigi Einaudi» (Італія, Рим), Французького національного дослід-
ницького центру (Париж), Університету Сен-Дені (Франція, Париж), Університету Осло (Норвегія).

3 Див. сайт Центру медичної генетики. – Режим доступу : http://www.santa.lt/index.php?-1928709158.
4 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geneticahumana.lt/VU/mokslas/publika-

cijos.htm#m-str.
5 У посібнику «Використання генеалогічного методу в клініці» генеалогічний метод охарактери-

зований так: «Генеалогічний метод – встанов лення передачі хвороби або ж симптому в сім’ї серед 
родичів із зазначенням ступеня спорідненості між членами родини» [9, p. 3].
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ПЕТРАС КАЛЬНЮС

СУБЕТНІЧНА	ІДЕНТИЧНІСТЬ	ЯК	ФАКТОР	ФОРМУВАННЯ	
РЕГІОНАЛЬНОЇ	ПОЛІТИКИ	В	СУЧАСНІЙ	ЛИТВІ

Straipsnyje nagrinėjami dabartinėje Lietuvoje išryškėję bandymai reviduoti egzistuojančią lietuvių 
tautos sampratą ir pripažinti, kad lietuvių nacija susideda iš dviejų arba kelių etnosų. Tokio galvojimo 
išdava – siūlymai keisti šalies administracinį-teritorinį suskirstymą bei peržiūrėti centro ir etnografinių 
regionų galių ir kompetencijos pasiskirstymą.

The article analyzes attempts to review the existing concept of the Lithuanian nation in the present-
day Lithuania and to prove that Lithuanian nation consists of two or more ethnic communities. Such a 
comprehension resulted in the proposals to change the administrative-territorial division of Lithuania and 
review of the distribution of power and competence between the center and the ethnic regions.

В епоху постмодернізму, яка характеризується інтенсивною міграцією населення, по-
дібністю способу життя різних націй, обміном культурними явищами, що в етнологічній 
літературі іноді навіть іменують «креолізацією звичаїв» [1, р. 361], паралельно простежу-
ється протилежний, парадоксальний процес: скрізь відроджуються локальні й регіональні 
ідентичності. У багатьох країнах регіональні громади оголошують себе націями, вимага-
ють визнання, у нових географічних лініях накреслюються межі між «своїм» та «іншим», 
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держави лихоманить від автономних рухів або здійснюються спроби відокремити частини 
національних держав і створити в них карликові держави для таких новосамовизначенних 
груп мешканців.

Поряд із цими двома тенденціями стає помітною ще одна: нечисленні, проте в культур-
ному плані споріднені нації об’єднуються в напівформальні спільноти (як наприклад, «Фі-
но-угорський світ»), що сприймають себе як ширшу культурну тотожність і ставлять за мету 
спільними зусиллями витримувати мовну і культурну конкуренцію, яка постійно посилюєть-
ся. Проте і в такому разі в багатьох націях, які об’єднуються в подібні метаетнічні спільноти, 
різні регіональні культурні групи порушують питання своєї окремої етнічності і намагаються 
її формалізувати [9]. У запропонованій статті 1 розглянута одна із зазначених тенденції – по-
шуки регіональної тотожності, її декларування в сучасній Литві. Мета публікації – висвітлити 
втілення в Литві вищезазначеної тенденції, усупереч традиційно усталеному в литовському 
суспільстві і в гуманітарних науках сприйняттю етнічної нації та етнографічних груп. Водно-
час спробуємо з’ясувати, як у регіональній спільноті жемайтів трактується існування окремо-
го етносу, і як унаслідок цього штучно формулюються вимоги для Центру країни.

Литовські гуманітарії ще до Другої світової війни погоджувалися, що Литву можна розді-
лити на п’ять етнографічних регіонів: Аукштайтія, Дзукія, Сувалькія, Жемайтія і Мала Литва 
(територія, що належала Пруссії, згодом – Німеччині, на якій жили литовці. Північну частину 
території – Клайпедський край – 1923 року приєднали до Литовської Республіки). За  доби 
радянської влади, під час укладання «Історико-етнографічного атласу Прибалтики», у трьох 
країнах Східної Балтії – в Естонії, Латвії, Литві – етнографи також виокремили так звані істо-
рико-культурні області, назви і локалізація яких позначені в першому томі «Історико-етногра-
фічного атласу Прибалтики» [8, карта № 2]. У Литві вони лишилися такими самими, як і були 
визнані до війни, тільки з етнополітичних міркувань в атласі не згадана Мала Литва. Ареали 
особливостей традиційної культури цих етнографічних регіонів не набагато відрізняються 
від територій, що їх займають діалекти литовської мови. Проте якщо ще зовсім недавно існу-
вання таких регіонів і їхніх культурних варіацій цікавили естонців, латишів і литовців тільки 
як об’єкт культурної спадщини й наукового дослідження, то сьогодні вже самі етнографічні 
групи намагаються вийти на історичну арену як суб’єкти етнополітичної діяльності. У Латвії 
в такому аспекті починають виявляти себе латгали, в Естонії – сету і виру, у Польщі – групи 
кашубів. Питання, які порушують регіональні громади, загрожують зламу стереотипів сприй-
няття етнічної тотожності й етнічної території. Розвиток процесу відбувається швидше там, 
де в регіонах проживають громади, які яскравіше вирізняються в етнічній нації в культурно-
му відношенні, окрім усього іншого, якщо вони мають ще й відмінний етнонім.

За традиційною культурою і діалектом у Литві найбільше вирізняються жемайти, які 
проживають на заході країни. Населений ними регіон – Жемайтія, що має вихід до Балтій-
ського моря, – у середньовічних історичних джерелах, написаних латинською мовою, а піз-
ніше й іншими західноєвропейськими мовами, іменується Samogittia, у польській історіо-
графії – Źmudź, у дорадянській російській – Жмудь, у радянській російській – Жемайтия. 
Відчуття самобутності жемайтів посилює також і те, що Жемайтія – це єдиний регіон, який 
можна вважати історично сформованим, тому що він єдиний у Великому князівстві Литов-
ському на кінець XVIII ст. мав політичну автономію. Жемайтський діалект, під час форму-
вання литовської нації в ХІХ ст., мав реальні шанси стати літературною мовою і через це 
тривалий час «змагався» з аукштайтським діалектом. Жемайти й нині вирізняються серед 
інших литовців також і подвійною етнічною самосвідомістю: тільки серед жемайтів трапля-
ються індивідууми, які вважають, що вони не литовці, інша частина гадає, що вони насам-
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перед жемайти, лише потім – литовці, ще деякі жемайти притримуються того, що їхня на-
ціональність має бути записана як литовці-жемайти. У литовській історіографії кінця ХХ ст. 
майже одностайно погоджено називати жемайтів литовським субетносом.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., під час процесу консолідації литовської нації, від-
мінності регіональних груп нівелювалися. Хоча стверджувати, що питання «етнічності же-
майтів» упродовж цього періоду було абсолютно забуте – несправедливо. Під час Першої 
Литовської Республіки, особливо перед Другою світовою війною, жемайти знову порушили 
питання щодо рівних можливостей для жемайтської і литовської мов. Проте війна та радян-
ська окупація, що настала після неї, разом з падінням Литовської Держави, на довгі десяти-
ліття поховали й «жемайтське питання».

Питання регіональних ідентичностей у Литві знову постало наприкінці ХХ ст., ще до від-
родження Литовської Держави, коли почалися «співочі революції» країн Балтії. Спочатку ця 
проблема порушувалась як стурбованість щодо маловивченої, занедбаної частини традицій-
ної культури, дослідження якої під час радянської окупації не толерувалося. Слідом за створе-
ним 1988 року Товариством жемайтської культури засновувалися і товариства, клуби, земля-
цтва інших етнографічних областей, у програмах діяльності яких були дослідження культури 
та історії свого регіону, популяризація фольклору. Проте жемайти – єдині, які пізніше розши-
рили діяльність свого Товариства до конкретних кроків для «етнізації» власної громади.

З проникненням у Литву із Західної Європи ідей регіо нального руху надання значення 
локальним культурам набуло якісно нових форм. Спостерігаючи за поширенням і проявами 
цих ідей у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, можна констатувати, що регіональний рух до пост-
комуністичної Європи «переселяється» в таких самих формах, тільки зі значним запізнен-
ням. Розвиток ідей регіоналізму, їхні метаморфози в Литві стають повністю аналогічними 
до тих, що вже відбулися на Заході. Дослідники зазначають, що в Західній Європі ініціативи 
щодо визнання національних меншин упродовж останніх тридцяти років пройшли шлях від 
ніжного намагання зберегти племінну спадщину, від заснування музеїв, відродження свят 
і регіональних виробів до брутальних націоналістичних вимог, з наданням переваги цим 
аргументам перед культурою і тотожністю. Прагнення до захисту локальних ідентичностей 
у багатьох випадках набувають форм культурного авторитаризму, «закріплення етнічнос-
ті» і вимог щодо самоврядування [1, р. 357–358, 361]. У Литві, наприклад, також почалися 
розмови про необхідність проектувати державну внутрішню політику таким чином, щоб 
спадщина локальних культур у культурному житті країни не залишалася лише музейною 
цінністю або об’єктом етнографічних, лінгвістичних чи фольк лорних досліджень, а ставала 
культурною цінністю, вилученою з периферії культурного життя і скерованою до повсяк-
денного вжитку. 

Дедалі частіше лунала констатація того, що уникнути негативних наслідків глобаліза-
ції можна не протиставленням глобалізації і єдності нації та єдиної її «етнічної культури», 
а висуванням на перше місце основної «резистентної» одиниці – регіональної культури, 
значна кількість елементів спадщини якої має бути включена до економічних, соціальних, 
туристичних програм і програм щодо захисту навколишнього середо вища. Прихильники 
регіоналізму в публічних виступах акцентували на необхідності сильнішого протистояння 
принципам централізованого управління країною, а не на загрозі національній тотожності, 
що евентуально приходить із Заходу.

Саме через це під час проектування територіально-адміністративної реформи в Литві 
про контекст регіональних культур не могли забути. Хоча в країнах ЄС вищі адміністра-
тивно-територіальні формування утворені за різними принципами, проте в Литві не могли 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



511

Походження та етнокультурна самобутність литовців.  
Загальнонаціональний і регіональний вимір ідентитету

не помітити того, що одним з найпоширеніших є формування адміністративних регіонів з 
огляду на історико-культурну спадщину [2]. Для утворення регіонів такого типу висувають 
аргументи «домашньої потреби». Стверджують, що тільки тоді населення почуває себе «як 
у себе вдома», коли вирішені культурні потреби всіх.

Для актуалізації «жемайтського питання» в умовах демократії мала значення й та обста-
вина, що не тільки в радянський час, але й у роки довоєнної Литовської Республіки відбува-
лася досить швидка мовна асиміляція жемайтів: дедалі більша кількість жителів суміжних 
районів Жемайтії та жемайтської молоді в містах регіону переходили на літературну литов-
ську мову, унаслідок чого звужувався ареал носіїв жемайтської мови, водночас нищилася й 
жемайтська регіональна самосвідомість. Жемайтський діалект обійшли належною увагою і 
терпимістю 2. Цілком зрозуміло, що тоді ніхто із цього приводу не протестував і навіть не ви-
словлював жодного незадоволення: усі литовці усвідомлювали, що мають одностайно про-
тистояти русифікації і об’єднуватися навколо національних цінностей та спільних символів. 
Проте коли ця небезпека минула, у жемайтських лідерів, які представляли регіональний 
патріотизм, з’явилася нагода нагадати, що «… наші права дещо порушені».

Сьогодні особи та їхні групи, які висувають вимоги Литовській Державі від імені жемай-
тів, є різними як за інтересами, так і за соціальним становищем й освітою. Хоча їхня кіль-
кість, як уважають, сягає майже мільйона жителів, ураховуючи також жемайтів, що прожи-
вають за межами Жемайтії, до справи «захисту й оборони жемайтськості» залучена тільки 
мала частина цієї субетнічної групи литовців. Однак, незважаючи на цю обставину, жемай-
ти вже зав дали чимало проблем для Центру країни. Найчисленніша й найвпливовіша ор-
ганізація жемайтів – це Товариство жемайтської культури (ТЖК), центр якого розміщений 
у повітовому м. Тяльшяї, що в Жемайтії, а філії створені не тільки в цьому етнографічному 
регіоні, але й в усіх найбільших містах Литви. Найсильнішою є філія, що діє у м. Вільнюсі, де 
згуртовано найзначніші інтелектуальні сили ТЖК. Товариство публічно декларує виключ-
но культурні цілі своєї діяльності, проте в окремих випадках воно їх політизує. ТЖК має 
кілька тисяч членів, однак не всі з них активні. Інші товариства жемайтів, як наприклад, 
«Žemaičių akademinio jaunimo korporacija “Samogita”» («Корпорація жемайтської академіч-
ної молоді “Samogitia”») або «Žemaičių akademija» («Жемайтська академія»)**, є нечисленни-
ми. Вони не схильні до висування питань політичного характеру, часто навіть декларують 
відмежу вання від таких вимог. Своєрідна група в м. Клайпеді, що дістала назву «Žemaitijos 
parlamentas» («Парламент Жемайтії»), висуває радикальні вимоги щодо надання Жемайтії 
статусу економічної автономії, передання під її контроль існуючих у цьому етнографічно-
му регіоні нечисленних нафтових родовищ, відшкодування збитків, які нібито Литовська 
Держава заподіяла Жемайтії протягом багатьох років. Утім, вона не має значної підтримки 
навіть серед самих жемайтів.

Регіональні громади жемайтів Литви вирізняються ширшим спектром декларування 
своєї тотожності. Діяльність інших культурних товариств етнографічних груп литовців зде-
більшого обмежується краєзнавчим спрямуванням – пропагуванням культурних пам’яток 
регіону, туризму, екологічним просвітництвом, а деякі з них, наприклад, наслідуючи же-
майтів, заохочують жителів свого регіону сміливіше користуватися своєю рідною говір-
кою в публічних місцях. Жемайти вирізняються і тим, що в їхньому дискурсі тотожності 
є не тільки питання збереження «жемайтськості», але й риторика з приводу відродження 
«колишньої», «справжньої», «тієї, що мали колись», ідентичності. Прибічники відродження 
«жемайтськості» шляхом просвітництва 3 обмежують свою діяльність прагненням розшири-

* Товариство жемайтських науковців [прим. перекладача].
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ти культурні й комунікативні функції жемайтського діалекту. На відмінну від своїх радика-
льніших соратників, вони не експлуатують питання щодо відповідальності литовців за 
порушену жемайтську тотожність, тоді як у риториці останніх теза про історичні образи, 
«конфісковану» тотожність жемайтів посідає не останнє місце.

Більшість жемайтів, які беруть участь у жемайтській культурній діяльності, цілком 
щиро стверджують, що їхні зусилля стосовно збереження жемайтської тотожності – це не 
щось інше, як бажання мати дві тотожності – жемайтську і литовську. Найяскравіший вияв 
такої декларації, підготовлений, надрукований і поширений за ініціативою ТЖК, – паспорт 
жемайта, хоча досить часто цей акт литовці трактують як вияв жемайтського сепаратизму. 
Такий паспорт отримують не тільки члени ТЖК, але й жемайти, які мають значні успіхи в 
науці, культурі, політиці, комерційній діяльності. Жемайтських паспортів уже видано кіль-
ка тисяч. Це документ високої поліграфічної якості, що своїм виглядом і змістом мало чим 
різниться від національного паспорта. У паспорті жемайта вклеюють фотографію власника 
документа і жемайтським діалектом вписують такі відомості: ім’я, прізвище, місце і дату на-
родження, особливі відмітки (зріст, колір очей та волосся). Для уникнення негативної реак-
ції з боку інших литовців, для жемайтів, в отриманих ними паспортах, зазначають, що вони 
є громадянами Литовської Держави, а етнонім žemaitis (жемайт) записують без познач ки 
«національність». Окрім того, у положеннях про видачу паспорта зазначено, що його мо-
жуть отримати також і особи не жемайтського походження, якщо вони схвалюють прагнен-
ня жемайтського руху. Проте на практиці це дуже рідкісні випадки.

Напередодні перепису населення Литви 2001 року один із членів Національного парла-
менту, який перед тим заснував групу парламентарів-жемайтів, зажадав від Департаменту 
статистики, щоб в анкеті, у графі «національність», переписувачам дозволили зазначати 
«жемайт». Водночас у деяких районах Жемайтії, під час перепису, проводили агітацію серед 
населення, аби жителі записувалися жемайтами. Вимогу про дозвіл записувати в графі «на-
ціональність» «жемайт» Департамент статистики відхилив, натомість політик розпочав су-
довий процес, а також погрожував зверненням до Суду з прав людини у м. Страсбурзі. Май-
же в той самий час черговий з’їзд ТЖК прийняв резолюцію, яка підтримувала вимогу про 
узаконення жемайтської національності в Литовській Республіці. Проте не лише фахівці зі 
статистики, але й авторитетні історики висловилися проти узаконення жемайтської націо-
нальності, зауважуючи, що «окрема національність – це прагнення до окремої держави» 
[5]. Із цього приводу згадаємо декларовану ще кілька десятків років тому Е. Смітом тезу: де 
держава складається з більш ніж однієї етнічної групи, там уже підготовлене вогнище для 
романтичного протесту проти бюрократії, і менша етнічна громада висуває свої вимоги 
ширшому етнічному націоналізму [7, р. 230].

Кілька років тому дуже активно діяла група захисту і пропагування регіональних культур, 
яка не тільки висловлювалася на захист регіональних ідентичностей, але й вимагала прове-
дення в Литві територіально-адміністративної реформи. Пропонували створити чотири або 
п’ять самоврядних регіонів у межах історико-культурних областей з окремими їх назвами. Не 
заперечуючи яскравої культурної самобутності жемайтів, прибічники такої ідеї мали намір 
уважати литовські етнографічні групи, що проживають в усіх історико-культурних областях 
Литви, етнічними групами, а населені ними території – етнічними регіонами. Це є вихідною 
позицією під час висування зазначених вимог. Тому в риториці литовських регіоналістів пе-
реважають мотиви «директив ЄС», стверджується, що саме ЄС вимагає регіонів такого типу, 
і що основною метою регіоналізації є підтримка «етнокультурної тотожності» 4. Насправді 
громадськість уводять в оману, тому що регіони в країнах ЄС сформовані на підставі різних 
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принципів, а їхній статус навіть у країнах Західної Європи є дуже різним [4, р. 44]. 
До цієї кампанії втягнулися і нежемайти, однак саме жемайтів при цьому сприймають 

як лідерів, а прибічники такої реформи в інших регіонах уважають жемайтів зразком для 
себе. Для Центру країни прикрим сюр призом стало те, що активним пропагандистом ре-
форми є заснована державою та утримувана на бюджетні кошти інституція – Рада опіку-
вання культурою, яку становлять члени як культурних товариств, так і вчені-гуманітарії, 
представники етнографічних регіонів. Хоча основне її призначення – це функція експерт-
ної інституції Сейму у сфері захисту і пропаганди литовської етнічної культури. Упродовж 
2000–2004 років вона майже всю увагу зосередила на пропаганді створення самоврядних 
регіонів [6]. Щоправда, останнім часом її ентузіазм у цій галузі помітно згас. 

Прихильники пропонованої реформи вважають, що навіть у випадку, якщо регіони, 
створені в межах історико-культурних областей, відразу не отримали б права на самовряду-
вання, а були регіонами лише статистики і планування, усе ж таки мали порушити питання 
про представництво від Литви сучасних повітів (їх існує 10) як регіонів у Комітеті регіонів 
ЄС, а також в Асамблеї європейських регіонів. Замість представників повітів у цих інститу-
тах мали б сидіти представники, обрані громадами самих регіонів і делеговані ними. Ни-
нішня участь повітів у ролі регіонів регіоналістами розцінюється як аномалія, релікт радян-
ського часу, свавілля Центру, недбалість щодо інтересів етнографічних груп.

Прихильникам самоврядних регіонів у Литві важко осмислити своє бачення регіону, 
оскільки їм бракує правових, економічних і політологічних знань. Якщо стосовно внутріш-
ньої організації регіону вони мають більш-менш чітке бачення, то питання щодо еконо-
мічних, соціальних і правових відносин з національною державою та місцевими органа-
ми влади нижчої ланки в пропонованих ними міркуваннях є дещо розпливчасті. Литовські 
регіоналісти не повною мірою ознайомлені з діяльністю і програмами однодумців Заходу, 
теоретичними працями з питань регіоналізму. ТЖК, наприклад, більше задовольняється 
«культурним обміном» з польськими кашубами, які висувають подібні питання своєї «ет-
нічності». Дещо ширший кругозір мають столичні регіоналісти, проте їм не завжди зручно 
виступати від імені конкретної регіональної громади.

Більшість прибічників поміркованого просвітницького шляху в жемайтському русі 
схильні задовольнятися тим, щоб Центр країни визнав жемайтський діалект самостійною 
мовою, яка перебуває на тому самому щаблі, що й литовська літературна мова. Прагну-
чи довести правильність такого постулату, науковці-лінгвісти жемайтського походження 
протягом достатньо короткого відрізка часу підготували й видали підручник із правопи-
су жемайтської мови [3] 5. Слід зауважити, що ці науковці запропонували користуватися в 
жемайтському правописі орфографією, яка майже ідентична до латиської і має значні від-
мінності з литовською 6. Журналістів і письменників-жемайтів закликають публікувати свої 
праці рідною говіркою. Жемайти в цій сфері мають значні досягнення: газету, яку кілька 
років видавали жемайтським діалектом, реорганізували, і тепер вона виходить як щомі-
сячний культурний журнал «Žemaičių žemė» («Жемайтська земля»), у якому тексти подані 
і літературною мовою, і жемайтським діалектом. Тексти жемайтським діалектом, поряд з 
літературною мовою, іноді публікують і місцеві газети регіону. Вийшла друком і поетична 
антологія. Усі вірші у виданні, як і біографії поетів, подані жемайтським діалектом. Рада 
одного з адміністративних районів Жемайтії кілька років тому прийняла рішення про про-
ведення своїх засідань жемайтською говіркою 7.

Усе ж таки недвозначно можна стверджувати, що прибічники «жемайтського націона-
лізму» не мають у суспільстві значної підтримки. Не тільки в Литві загалом, але й серед 
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широких кіл населення Жемайтії вимоги політичного характеру, які висувають Литовській 
Державі, не лише не схвалює, але й вороже сприймає переважна частина суспільства. Ба-
гато жителів регіону прихильніше ставляться лише до зусиль підвищення значення їхньої 
говірки та розширення її практичного застосування. Заснована 2009 року політична партія 
«Žemaičių partija» («Жемайтська партія»), яка заявила про себе як про таку, що має намір за-
хищати інтереси жемайтів у Литовській Державі, уже брала участь не тільки в місцевих ви-
борах нижчої ланки, але й у виборах до Сейму, а також до Європарламенту, проте в жодному 
випадку в жемайтському регіоні вона не набрала потрібної для отримання мандатів квоти 
голосів 8. Жемайти недовірливі також і щодо пропозицій місцевих регіонів. Здійснене авто-
ром цієї статті опитування виявило, що тільки 22 % жемайтів, які проживають у Жемайтії, 
погодилися б на створення самоврядного регіону, а проти висловився 41 % опитаних (реш-
та не мали чіткої думки внаслідок відсутності інформації, проте більша частина цієї групи 
також була схильна, найімовірніше, не підтримати, аніж підтримати).

Хоча жемайтське суспільство схвально сприймає дискурс на тему говірки, проте й тут 
воно з неабиякою обережністю ставиться до надання їй надмірного значення і до намаган-
ня перетворити її на окрему мову. У цьому питанні більшість жемайтів солідарні з іншими 
литовцями, уважаючи, що якби через винятковість діалекту жемайти підняли свою регіо-
нальну культуру до рівня локальної культури, а свою культурну громаду – до статусу субет-
нічної групи, це надало б їй не регіонального, а національного рівня, що знайшло відоб-
раження і в громадській думці. За даними проведеного автором опитування, жемайтську 
мову вважають рідною тільки 2,4 % опитаних жемайтів і 1,6 % вважає рідними обидві – 
литовську і жемайтську (усі інші рідною мовою вважають тільки литовську). Також маємо 
дуже чітку відповідь на таке питання: «Чи потрібно здійснювати в школах навчання і вихо-
вання дітей діалектом?». Менш ніж 5 % опитаних відповіли «так», майже стільки ж само не 
сформулювали певної думки, а решта дуже прозоро висловилися проти такої можливості. 
Понад 76 % опитаних мотивували своє несхвалення тим, що такі кроки мали б наслідки 
для літературної мови і литовської нації взагалі. Хоча досить багато жемайтів обстоюють 
ширше використання говірки в публічних місцях, проте видається, що лише таким розши-
ренням її використання вони й хотіли б обмежитися. Ще менше респондентів уважають, 
що жемайтський діалект, як і інші діалекти, може стати писемною мовою. У тому, що будь-
який литовський діалект міг би стати писемною мовою переконані 14,7 % інформантів, 
таку можливість категорично відкидають 81,3 %, решта не сформулювали чіткої думки або 
вважають, що лише деякі діалекти мають таку можливість, і в таких випадках найчастіше 
називають жемайтський діалект.

Вищевикладені факти дозволяють стверджувати, що вимоги, які висувають до Литов-
ської Держави субетнічна група жемайтів, не досягли такого рівня, як, наприклад, вимоги 
фарерів, провансальців або корсиканців до своїх держав. Багато жемайтів схильні підтри-
мати пропозиції щодо розширення використання свого діалекту в публічному просторі, то-
лерантного ставлення до етнічної різноманітності литовців. Однак більшість жемайтського 
суспільства зовсім не підтримує політичних вимог, висунутих до Литовської Держави: їх, як 
і інші литовські регіональні громади, зупиняє недавній історичний досвід і передчуття мож-
ливих наслідків не тільки для Литовської Держави, але й для них самих. Не лише з розмов з 
респондентами, але й з дискусій про відродження жемайтської тотожності, що з’являються 
в ЗМІ, відомо, що більшість жемайтів бояться занурюватися в боротьбу за «свою етніч-
ність» не тому, що вважають, що це не є науково обґрунтованим, а переважно тому, що 
багато кому така діяльність видається політично брудною. Згадуються випадки з Абхазією, 
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Придністров’ям, Південною Осетією. Відтак виникає побоювання, що не тільки радикаль-
ну, але й поміркованішу діяльність жемайтів можуть використати спецслужби іноземних 
держав, які прагнуть послабити литовську націю зсередини та розколоти її.

Примітки
1 Стаття ґрунтується на зібраних в експедиціях матеріалах, документах регіональних громад і гро-

мадських організацій, на опублікованих у пері одиці відомостях. Основу матеріалу становлять дані опи-
тування населення: 2002 року опитано 558 осіб, які представляють чотири етнографічні регіони Литви.

2 До 70-х років ХХ ст. на Литовському національному радіо деякі радіовистави транслювали же-
майтським діалектом, проте пізніше, через нетолерантність до цього діалекту з боку бюрократичних чи-
новників Вільнюса, жемайтський діалект з радіо усунули. У нефор мальному спілкуванні в школах Же-
майтії та в установах місцевої влади жемайтським діалектом також не дуже часто послуговувалися. За 
радянської влади, під час щорічного дводенного з’їзду «Plungiečių draugijos» («Громада плунгійців»)*, 
спілкування вели виключно жемайтським діалектом. Існує думка, що до досить швидкого закриття цієї 
організації спричинилося надання великого значення говірці в діяльності громади.

3 Насправді немає чіткого розподілу між поміркованими і радикальними особами в конкретних 
організаціях. Однак, за загальним напрямом діяльності, такий розподіл самих організацій можливий.

4 Проте навіть у Декларації євро пейських регіонів зазначено, що в різних країнах ЄС регіони мо-
жуть мати різні статуси, і що текст Декларації не може бути трактований як зобо в’язування орієнтува-
тися на будь-яку із цих структур [2, р. 3].

5 Жемайтський діалект у ЗМІ викорис товували ще до виходу згаданого підручника. Однак, поки 
не було розроблених правил, значний вплив на правопис здійснювали субдіалекти мовців і литовська 
літературна мова.

6 Для друкування текстів жемайтським діалектом послуговуються саме такою орфографією.
7 Протоколи засідань і решту діло водства впорядковують літературною литовською мовою.
8 Репрезентативне опитування насе лення Литви, здійснене Центром досліджень суспільної думки 

і ринку «Vilmorus» («Вілморус»), засвідчило, що заснування «Žemaičių partijos» позитивно оцінило 
15,6 % населення Литви. Не схвалило 44,4 %, а 40 % не мають своєї думки. Проте на виборах більшість 
тих, хто позитивно оцінював цю партію, свої голоси віддали за інші партійні утворення.
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РОМУАЛДАС АПАНАВІЧЮС

ЛИТОВЦІ:	ПОХОДЖЕННЯ	І	СВОЄРІДНІСТЬ	ЗА	ДАНИМИ	
ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ

Skirtingai nuo vyraujančios nuomonės apie lietuvių kilmės sąsajas tik su senųjų baltų kultūros raida, 
straipsnyje iškeliama hipotezė, kad yra pagrindo manyti, jog lietuvių ir baltų raidai turėjo didelės įtakos ir 
nežinomos kilmės substratinė kultūra, kurios palikimą rodo ryškūs lietuvių etninės muzikos skirtingumai.

In contrast to the prevailing opinion about connection of the formation of the Lithuanians only with 
the origin and the development of the culture of the ancient Balts, the hypothesis is proposed that the 
unknown substratum culture did have a powerful influence on the ethnogenesis of the Lithuanians and the 
Balts as well, as it shows a very obvious difference of the Lithuanian ethnic music.

Питання походження та етнічної своєрідності литовців за даними етномузикології 
досі не вирішене. Досліджень із цієї проблеми майже немає. Витоки етнічної музики ли-
товців у сукупності її жанрів вивчав лише автор запропонованої статті [2], визначаючи 
відмінні сфери національного музичного мислення – одноголосся і багатоголосся [3; 17]. 
Одноголосся ми вважаємо ознакою культури східних, а багатоголосся – західних балтів, 
хоча за мовою литовців уважають східними балтами. Однак проведені автором у 2007–
2009 роках дослідження литовського багатоголосся, а також зв’язків із сусідніми та від-
даленими регіонами, дають підстави вважати, що на цю культуру мала вплив невідома 
субстратна культура.

Нові відомості, деякі з них оприлюднено в монографії «Культурна спадщина Північ-
ної Литви: етнічна музика» [4], зумовили перегляд і переосмислення раніше висловлених 
міркувань не тільки з приводу виникнення литовського одноголосся і багатоголосся, але й 
щодо походження самих литовців як носіїв цих двох етномузичних культур.

Мета дослідження – визначити походження та своєрідність литовців за даними ет-
номузикології. Об’єкт – литовська етнічна музика протягом етнічної історії литовського 
народу. Методи – порівняльний, системний, ретроспективний, аналогія. Результат – ви-
сунення гіпотези (усупереч усталеній думці, згідно з якою походження литовців ото-
тожнюють з утворенням і розвит ком культури давніх балтів), що на цей процес значно 
вплинула невідома субстратна культура, спадщина якої суттєво відрізняється від етнічної 
музики литовців.

Риси литовської етнічної музики
В основі литовської етнічної музики лежать два типи музичного мислення: одного-

лосся і багатоголосся. Одноголоссю литовців, як і етнічній музиці інших народів, прита-
манні мінорні лади, утворені у верхній частині так званої акустичної, або натуральної, 
гами [5]. Мелодія зразків одноголосся, побудована на обертонах середньої частини нату-
ральної гами, є виключно мажорною і створює найсприятливіші умови для її підтримки 
не тільки другим, але й третім голосом. Вона ведеться у верхньому регістрі мажорних 
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ладів, залишаючи, таким чином, простір для включення вищезазначених другого або тре-
тього голосів.

Відомо, що одноголоссю властиві не тільки монодія або монофонія, але й перехідний 
між одноголоссям і багатоголоссям епізодичний (ВВ) гетерофонний стиль співу. Багатого-
лоссю ж притаманний терцієвий паралелізм, а також поліфонія, якій властиві як мажорні, 
так і мінорні лади. 

Ареали литовської етнічної музики не збігаються з етнографічними регіонами 
Литви (рис. 1), а також з ареалами поширення діалектів і говірок литовської мови. За 
ареалами останніх територія сучасної Литовської Держави поділяється на майже дві 
однакові частини: північно-західну і південно-східну (рис. 2). Приблизно так у Лит-
ві поширився образ «розумного» (на північному заході) і «не зовсім розумного» (на 
південному сході) старшого пастуха [1, р. 33–35]. Лише на північному заході Литви 
відомий багатострунний інструмент канклес, зафіксований в народів Балтійського ре-
гіону. Проте є інші риси етнічної культури, за якими так само можна зробити поділ 
на два регіони, тому поширення етнічної музики не можна вважати несподіванкою, а 
радше – закономірним явищем. 

На заході й півночі Литви – у сучасних Жемайтії, Аукштайтії, Сувалькії – домінує 
багатоголосся. Тут поширені паралельні пісні, у яких провідний сольний голос супро-
воджує гурт, що співає другим голосом (прикл. № 1). Мелодії таких пісень зазвичай 
мажорні, ладово переважає діатоніка. Ритміка чітка, регулярна, проте дещо вільна, 
імпровізаційна. У Північно-Східній Аукштайтії був і своєрідний осередок поліфонії. 
Тут водночас із паралельними піснями були поширені вокальні сутартіне й інстру-
ментальна музика колективного виконання. Мелодика поліфонічної музики переваж-
но мажорна (прикл. № 2). Переважає діатоніка, є ознаки ангемітоніки. Ритміка чітка, 
регулярна. Ритмічні формули покладені в основу не тільки вокальної, але й інстру-
ментальної поліфонії, тому в інструментальних зразках важко вловити саму мелодію 
(прикл. № 3.)

На півдні та сході Литви – у Дзукії та Східній Аукштайтії, на території так званих свян-
цянських аукштайтів (мешканців колишнього Свянцянського повіту – сучасних районів 
Швенчьоніс й Ігналіна), – переважає одноголосся, для якого характерні мінорні діатонічні 
лади та вільна, регулярна ритміка (прикл. № 4). У Південній Сувалькії монофонія перегуку-
ється з паралелізмом, а в Східній Аукштайтії – з гетерофонією (прикл. № 5), яку вважають 
різновидом поліфонії, що належить до ареалу сутартіне [15].

Два головні стилі етнічної музики, поширені в різних ареалах Литви, на думку 
автора, не могли виникнути один з іншого, оскільки засновані на істотно відмінних 
елементах. Так, багатоголосся в основному асоціюється з мажором та ритмічною 
регулярністю, особливо в поліфонічній музиці, одноголосся ж пов’язане з мінором і 
більш вільною ритмікою. Ці відмінні властивості, покладені в основу двох різних сти-
лів, можна пояснити законами фізики та музичної акустики. Багатоголосся в етнічній 
музиці всіх культур певною мірою побудоване на звукоряді натуральної акустичної 
гами, обертони якої розміщені лише за мажорною системою [24]. Тому й мелодика в 
більшості випадків мажорна. Одноголосся, навпаки, базується на мінорі, тому мело-
дію веде лише один голос.

Сусідські й більш віддалені зв’язки литовської музики
Одноголоса етнічна музика литовців за основними ознаками (як формально, так і за 
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суттю) нічим не відрізняється від музики східних слов’ян або фіно-угрів, має також спіль-
ні ознаки з музикою Скандинавії та Північної Німеччини. Проте найбільше спільного зі 
слов’янською музикою. Ціла низка литовських одноголосих пісень не тільки подібна до 
білоруських, російських, українських і польських, але є прямими їхніми аналогами. Дуже 
часто ідентичні й тексти, які фольклористи називають «кальками». Можна з упевненістю 
стверджувати, що одноголосся південно-східних литовців має найближчі паралелі в етніч-
ній музиці Північної Європи і може сягати не тільки часу виникнення давніх балтів у піз-
ньому неоліті, але й часу утворення північно європейської етнічної спільноти в ранньому 
неоліті. 

Багатоголоса музика північно-західних литовців таких близьких паралелей у Північ-
ній Європі не має. З піснями жемайтів, аукштайтів і сувалькійців перегукуються лише 
подібні пісні західних латишів, які проживають у Курземе. Певна відповідність просте-
жується в піснях мешканців Латгалії та південно-східних естонців Сету. Певні ознаки 
паралелізму можна виявити в піснях на території сучасних Курської і Брянської облас-
тей РФ, однак вони знач ною мірою належать до гетерофонії. Більше аналогів з пара-
лельними піснями литовців у Північній Європі поки ще не знайдено. Немає відповіднос-
тей і вокальним поліфонічним пісням сутартіне північно-східних аукштайтів. Певною 
мірою близькою є лише інструментальна поліфонія народів Биржайського краю, а та-
кож Курської, Брянської областей РФ та республіки Комі, особливо тих, які мешкають у 
Пермській області.

Литовському одноголоссю неважко знайти і більш віддалені паралелі. Їх можна прослід-
кувати вже в Центральній Європі, де від Британських островів і Франції до Східних Карпат 
простягається величезний ареал одноголосся з осередками багатоголосся в Альпах і Захід-
них Карпатах. Однак зв’язки литовської одноголосої музики з музикою народів Центральної 
Європи суто формальні. У західній частині цього регіону переважає дуже чітка, не властива 
литовській музиці, ритміка, а в східній її частині – синкопи, також не притаманні для литов-
ського одноголосся.

Й.-М. Жорданія [21, с. 189, 204–205] багатоголосими визначав і окремі зразки етніч-
ної музики Британських островів, і навіть Скандинавії та Ісландії, але, на думку автора, 
ця музика (в основному пісні й балади) є гетерофонною (перехідний стиль між одного-
лоссям і багатоголоссям), тому її краще визначати як приклад пізнього фольклору, поши-
реного в усій європейській культурі. Паралельні пісні Альпійського регіону – мажорні, їм 
притаманна діатоніка й регулярна ритміка. За формальними ознаками (наявні випадки 
неформальної подіб ності) паралельна музика цього регіону багато в чому подібна до му-
зики східних та західних аукштайтів та сувалькійців. Паралельні пісні жемайтів більшою 
мірою наближені до пісень Західних Карпат. У Центральній Європі поліфонії в етнічній 
музиці не зафіксовано.

Подібні зв’язки литовської музики простежуються і в Південній Європі. На Балка-
нах паралелі є в мелодиці одноголосих і бурдонних (не характерних для литовської, 
проте які займають помітне місце в латвійській музиці) пісень. Паралельні пісні пів-
нічно-західних литовців, як і в Центральній Європі, мають багато спільного з піснями 
північно-піренейського, південно-альпійського і північно-західно-балканського регіо-
нів. Вони найбільш близькі до пісень північно-західних литовців і північних сербів 
з Воєводини. Про зв’язки поліфонії північно-східних аукштайтів та абхазів (Західна 
Грузія) відомо те саме, що й про порівняння сутартіне з піснями Бєлгородської об-
ласті: пов’язується лише сам поліфонічний принцип, але прямих відповідників немає. 
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Поліфонічні пісні Балканського регіону, незважаючи на твердження Д. Рачюнайте-Ві-
чінене [14, p. 52], литовським сутартіне також не відповідають – вони базуються, як і 
російські, на принципах гетерофонії, а не на чіткій поліфонії, що прослідковується на 
прикладі Литви.

Біля витоків одноголосся і багатоголосся
У 2006 році автор зазначив, що великий та достатньо цілісний простір одноголосої 

музики балтів, слов’ян, фіно-угрів простягається від Південно-Східної Литви й Серед-
ньої Латвії до Середньої Естонії, Російської Півночі, Волго-Окського межиріччя, а також 
до російського, білоруського і польського Полісся. Ареал багатоголосся, навпаки, не-
великий, він охоплює лише Північно-Західну Литву, Південно-Західну й Східну Латвію, 
Південно-Східну Естонію [18]. Це наштовхує на думку, що витоки одноголосся литовців 
слід ототожнювати не тільки з етнічною музикою сусідніх слов’ян і фіно-угрів, але й із 
процесом утворення цих етнічних груп у IV–III тис. до н. е. Литовське багатоголосся з 
формуванням етнічних груп ніяк не пов’язане, оскільки йдеться не про велику, як у ви-
падку одноголосої музики, а досить розчленовану територію, що не збігається з ареала-
ми життя жодної із цих груп.

При порівнянні цих двох ареалів з даними археології було помічено, що південна час-
тина одноголосся та багатоголосся значною мірою збігається з територією поширення ін-
доєвропейської шнурової кераміки (кінець ІІІ тис. до н. е.), а північна – з ареалом гребін-
часто-ямної кераміки (IV–II тис. до н. е.), яку пов’язують з фіно-уграми. Проте відмінності 
в етнічній музиці південних і північних частин одноголосся і багатоголосся є не настільки 
суттєвими, що дозволило б ототожнювати їх зі згаданими культурами.

Найбільш вдалим для порівняння є ареал давніх балтів, які, за даними археології, 
наприкінці ІІІ – на початку ІІ тис. до н. е. мешкали у Волго-Окському межиріччі й у верх-
ній течії Волги. Подібну картину розселення балтів на основі поширення балтійської гід-
ронімії визначають і мовознавці. На території балтів у ІХ–ХІІ ст. розселялися слов’яни, з 
якими давні балти ще в ІІ тис. до н. е. підтримували тісні зв’язки. Маючи на увазі подіб-
ність і навіть ідентичність литовської одноголосої музики з музикою сусідніх слов’ян, 
можна припустити, що литовське одноголосся – релікт не тільки асиміляції слов’янами 
балтів у ІХ–ХІІ ст., але й інтенсивних балто-слов’янських контактів у ІІ тис. до н. е., що 
відбувалися після розпаду індоєвропейської мовної спільноти на початку ІІІ тис. до н. е. 
[16, p. 137].

На сьогодні не можна пояснити наявність порівняно невеликого ареалу багатоголосся, 
що не збігається з давніми археологічними культурами. Тому не можна вести мову про за-
стосування методів аналогії та ретроспекції, як у випадку порівняння ареалу одноголосся, 
для гіпотетичного визначення етнічних коренів. Припускаємо, що багатоголосся може ся-
гати корінням та відображати колись наявну невідому нам субстратну культуру, риси якої, 
згідно з відомостями інших галузей історичної науки, маловідомі (або й зовсім невідомі), 
однак очевидні в етнічній музиці. Підставою для такого твердження є загальновідомі факти, 
адже субстратні явища в етнічній культурі народів Балканського і Карпатського регіонів 
яскраво виявляються не тільки в особливостях житла, звичаїв, одягу, танців [23, с. 127–128], 
але й у рисах етнічної музики [4, p. 329–330].

Отже, хронологічні рамки витоків литовського багато голосся можна віднести до дуже 
віддалених часів – до утворення культур індоєвропейської шнурової кераміки наприкінці 
ІІІ тис. до н. е. і фіно-угорської гребінчасто-ямної кераміки в IV–II тис. до н. е.
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До питання походження литовців за даними етнічної музики
За даними археології, утворення литовської народності ототожнюють з поширенням 

трупоспалення в V–VIII ст. По всій території Литви (рис. 3), від Південно-Східної і сучасної 
Білорусі, кремація поширювалася в північно-західному напрямку, де перед цим побутувало 
трупопокладення [20].

Такої думки дотримуються й мовознавці, які вважають, що литовська мова зародилася 
з процесами розпаду та розходження Центрально-Балтійського ареалу в VI–VII ст. [11]. Від-
мінності в литовській та латиській мовах могли відбутися в VI–IX ст. [8, p. 410; 9, p. 743–746].

Антропологічні дані також демонструють подібну картину, де з ІІ по ХІ ст., унаслідок мі-
грації південно-східних племен на північний-захід, по всій території Литви значно змінився 
антропологічний склад давніх жителів (рис. 4) [10].

Якщо вищеподані висновки і карти порівняти з даними етнічної музики, то методом 
аналогії можна легко визначити, що найбільше збігів спостерігається в розселенні антропо-
логічних типів ІІ–V ст. та в поховальних звичаях до V–VIII ст., коли з південного сходу в пів-
нічно-західному напрямку по всій території сучасної Литви поширилася кремація. Там, де 
до ІІ–V ст. побутував обряд трупоспалення, і сьогодні існує литовське багатоголосся. Одно-
голосся частково охоплює територію поширення мезоморфних доліхомезокранних типів, а 
також ареал побутування звичаю трупо спалення.

Отже, припускаємо, що ареали етнічної музики до наших днів зберегли етнічний склад 
давніх жителів території Литви приблизно до ІІ–V ст. Наступні етнічні й культурні процеси, 
імовірно, на ареали литовської музики не вплинули, а отже, ми маємо справу з етнічною му-
зикою, яка може відображати культуру давніх жителів Литви ще до утворення литовського 
народу.

Якщо вважати, що представники звичаю кремації та відповідних південно-східних 
антропологічних типів були східними балтами, як зазначають археологи й антрополо-
ги, то й одноголосся литовської музики, безсумнівно, можна зарахувати до спадщини 
східнобалтійської культури. Таку версію підтримує і антрополог Г. Чеснис, який та-
кож уважає, що ареал південно-східних антропологічних типів з Литви поширювався 
до сусідніх Білорусі й Польщі [10]. Власне, найближчі паралелі з литовським одного-
лоссям знаходимо саме на цих територіях. Якщо вважати, що литовське одноголосся 
має зв’язки з усією слов’янською музикою, то можна припустити, що воно є не тільки 
спадщиною культури східних балтів, але й реліктом інтенсивних балто-слов’янських 
контактів у ІІ тис. до н. е.

Нічого подібного не вдається знайти при порівнянні ареалу литовського багатоголос-
ся, окрім уже зазначеної відповідності поширення давніх гіперморфних доліхокранних ан-
тропологічних типів до ІІ–V ст., котрі згодом були асимільовані мезоморфними доліхоме-
зокранними типами. За логікою, разом з асиміляцією мало зникнути й багатоголосся, яке 
гіпотетично було властиве цим давнім типам, але цього, очевидно, не сталося – багатого-
лоса музика і сьогодні є найяскравішою ознакою цього регіону. Проте такі явища вважають 
не винятком, а саме правилом запозичення, до того ж не тільки етнічної музики, але й бага-
тьох сфер етнічної культури. Прийшле населення завжди засвоює основну культуру місце-
вих жителів, незважаючи на те що часто, під час асиміляції, змінюється не тільки мова, але 
й етнічна самосвідомість. Яскравим прикладом цього можна назвати Балканський і Карпат-
ський регіони, де фракійський, дакійський етнічні субстрати сучасних етнічних груп задо-
кументовані в історичних джерелах.
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Литовське багатоголосся, що не має близьких паралелей, варто віднести до субстрат-
ної культури мешканців Північно-Західної Литви, які жили в цих місцевостях до ІІ–V ст. 
На жаль, немає жодних відомостей про антропологічні типи найбільш ранніх людей (було 
знай дено лише кілька їх фрагментів), проте археологічні знахідки свідчать про безперервне 
проживання на цій території з найдавніших часів.

Ця версія пояснює загадку збереження ізольованого «острова» багатоголосся в Північ-
но-Західній Литві, яке не має ніяких подібних паралелей. Саме субстратні явища подібними 
ізольованими «островами» в різних культурах збереглися до наших днів. Вражає те, що в 
цих субстратних «островах» і сьогодні звучать дуже близькі до литовських багатоголосі па-
ралельні пісні і навіть мелодії, що нагадують сутартіне.

Щодо самобутнього «клина» сутартіне в Північно-Східній Литві, то й таке пояс-
нення не підтвердилося, оскільки цей украй обмежений ареал не збігається ні з роз-
селенням антропологічних типів, ні з давніми територіями балтійських племен, ні з 
говірками аукштайтського діалекту литовської мови і не має ніяких аналогій навіть у 
музиці відомих нам субстратних культур, а рідше відображає найбільш ранні пласти 
розвитку людства, оскільки має прямі аналогії саме в далеких «екзотичних» культурах, 
представники яких і сьогодні живуть в умовах родового суспільства. Цікавим є факт, 
що найбільш яскравий «осередок» цього «клину» сутартіне майже повністю відпові-
дає території найактивніших геологічних карстових утворень у Північній Литві і може 
бути доказом зв’язку з найдавнішими культурами та природними процесами в розвит-
ку людства. Оскільки інші осередки європейської поліфонії також розміщені саме в 
регіонах активного карсту [6], загадка існування «клину» сутартіне в Литві поки що 
нерозгадана.

Варто також зазначити, що для колективної гри на духових інструментах, що ма-
ють паралелі в Північній Європі, власне прямі аналогії також простежуються лише у 
віддалених «екзотичних» культурах, про що свідчить порівняння не тільки звукоза-
писів, але й способу виконання цієї поліфонічної музики як своєрідного чоловічого 
ритуалу (прикл. № 5).

Щодо зв’язків литовського багатоголосся із західнобалтійською культурою (про 
це йшлося в наших попередніх публікаціях), то поки що немає вагомих доказів, які б 
достатньою мірою підтвердили цю версію. У світлі новітніх досліджень, проведених 
автором цієї статті у 2007–2009 роках, доволі помітно, що різницю в стилях (одно-
голосся й багатоголосся), а також географічний чинник (південний схід і північний 
захід Литви) не можна вважати достовірною основою для зарахування одноголосся до 
культури східних балтів, а багатоголосся – до культури західних балтів. За даними мо-
вознавства, ці групи утвори лися в процесі розпаду мови та поділу давніх балтів на те-
риторіальні утворення, які, незважаючи на відмінності, зберегли спільну мовну осно-
ву. Окрім мови, жодного іншого аргументу спільної основи в литовському одноголоссі 
й багатоголоссі немає, менше того, сама музика, у тому числі й тексти, свідчать про 
зовсім інше культурне начало. Так, одноголосся відображає «жіночу» культуру, зокре-
ма землеробство як основну форму господарської діяльності, та охоплює переважно 
«холодний період» у календарному циклі – осінь, зиму, ранню весну. На противагу цьо-
му багатоголосся засвідчує «чоловічу культуру» – скотарство і полювання – і охоплює 
«теплий» цикл календаря: весну й літо.

Суттєво відрізняється й зміст одноголосих і багатоголосих пісень. Для багатоголосих – 
зазвичай «діловий», у ньому перелічені не тільки всі види робіт, найкращий час, умови та 
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місце для них, знаряддя праці, їх виготовлення та підготовка до роботи, але й подані кон-
кретні поради для успішного завершення справ [19]. І навпаки, зміст одноголосих пісень 
«неділовий» – усі роботи та дії оспівані символами.

На думку фольклористів, поради й рекомендації характерні саме усній народній твор-
чості народів, які перейшли на нові, до того не відомі їм форми господарської діяльності 
та закарбували їх у слові для успішного виконання цих робіт [22]. Отже, зміст литовських 
багато голосих пісень вказує на те, що оспіване в них скотарство (а також пов’язані з ним 
роботи) може бути здавна невластивим та перейнятим видом діяльності для предків пів-
нічно-західних литовців.

Якщо землеробство та «жіноче» начало вважають типовим явищем не тільки для етніч-
ної культури литовців, але й для інших народів Північної Європи, то скотарство та «чолові-
че» начало – винятком, яке свідчить про зовсім іншу природу литовського багатоголосся. 
Саме це й наштовхує на думку про невідомий нам субстрат, від якого предки північно-за-
хідних литовців перейняли не тільки основні форми господарської діяльності, але й дуже 
красиві, мелодійні, виразні багатоголосі пісні.

Немає жодних сумнівів про належність литовського одноголосся до східнобалтій-
ської культури. Це підтверджується не тільки згаданими особливостями, але й широкими 
зв’язками із сусідніми спорідненими слов’янськими культурами, для одноголосої музики 
яких властиві ті самі риси. Природа і зміст литовських багатоголосих пісень від східнобал-
тійських та слов’янських явно відрізняються, ніяких сусідських паралелей немає та, скоріш 
за все, пов’язуються з дуже древнім субстратом.

Отже, литовці, згідно з даними етномузикології, є досить строкатим культурним і, 
можливо, етнічним утворенням. Південно-східні литовці, безсумнівно, є нащадками дав-
ніх східних балтів, які зберегли їх культурну спадщину та близькі зв’язки зі слов’янським 
світом аж до наших днів. Походження північно-західних литовців, імовірно, пов’язане з 
потужним культурним та етнічним субстратом, що значно вплинув на їхню культурну 
своєрідність.

Висновки
Одноголосся і багатоголосся литовської етнічної музики вказують на різні шляхи по-

ходження самих литовців.
Одноголосся за своїми ознаками має широкі аналогії в музиці сусідніх народів (особли-

во слов’ян) і може не тільки бути спадщиною культури східних балтів, але й свідчити про 
давні балто-слов’янські контакти.

Багатоголосся близьких паралелей не має, воно істотно відрізняється від одноголосся 
як ізольований «острів» не тільки в Литві, але й у Північній Європі і радше свідчить про не-
відомий нам субстрат, сліди якого закарбовані в литовській багатоголосій музиці.

Південно-східні литовці, згідно з даними етномузико логії, є нащадками давніх східних 
балтів, тоді як походження північно-західних литовців може бути пов’язане з невідомим 
культурним і, можливо, з етнічним субстратом.
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Рис. 1. Етнографічні рeгіони Литви: 1 – 
Сувалькія; 2 – Дзукія; 3 – Жемайтія; 4 – 
Аукштайтія; 5 – регіон поширення сутартіне*

Рис. 2. Ареали литовської етнічної музики: 
1 – одноголосся; 2 – паралелізм; 3 – поліфонія; 4 – 
гетерофонія** 

Рис. 3. Поширення звичаю трупоспалення в 
Литві в V–VІІІ ст.: 1 – кургани зі скелетними моги-
лами та з трупо спаленням; 2 – кургани з трупос-
паленням; 3 – незрозумілі пам’ятки; 4 – ґрунтові 
могильники з трупо спаленням; 5 – напрямок 
поширення звичаю кремації*** 

* Див.: Astrauskas R. The Lithuanian calendar rites 
and music: on the issue of cycle unity // Ritual and 
Music. – Vilnius, 1999. – P. 55–67. – Fig. 1.

** Див.: Apanavičius R. Šiaurės Lietuvos kultūros 
paveldas: Etninė muzika. Monografija. – Kaunas, 
2009. – P. 337.

*** Див.: Bолкайте-Куликаускиене Р. К вопрoсу 
этнической принадлежности грунтовых могильни-

Рис. 4. Ареали антропологічних комплек-
сів та їхня динаміка в І тис.: 1 – гіперморф-
ний, вузьколиций; 2 – гіперморфний, доліхо-
кранний, широколиций; 3 – мезоморфний, 
доліхомезокранний, вузьколиций; 4 – мезо-
морфний, доліхомезокранний, широко лиций****

ков Центральной Литвы I–VIII в. // Проблемы 
этногенеза и этнической истории балтов. – Вильнюс, 
1985. – C. 30–39.

**** Див.: Česnys G. Antropologinis lietuvių kalbos 
tarmių substratas // Lituanistica. – 2007. – T. 53. – N 3 
(71). – P. 44–56.
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Приклад № 1

Сінокісна пісня*. Купішкіський р-н, Аукштайтія. 1964 
Приклад № 2

Сутартіне**. с. Суостас, Биржайський повіт. 1911

* Див.: Aukštaičių melodijos. – Vilnius, 1990. – P. 138. – N 112.
** Див.: Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos / sud. ir paruošė Z. Slaviūnas. – Vilnius, 1958. – T. I. – 

P. 201. – N 57.

Приклади
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Приклад № 3

Інструментальна п’єса для скудучяя*. Биржайський повіт, волость Саламестіс. 1932 

Приклад № 4

Жниварська пісня**. с. Немаюнай, Сейнайський повіт, волость Швянтежерис, Дзукія. 1938

* Див.: Dzūkijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašaі / sud. ir parengė A. Nakienė, R. Žarskienė. – 
Vilnius, 2005. – P. 61. – N 14.

** Див.: там само.
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Приклад № 5

Гетерофонна пісня*. с. Мечьоніс, Свянцянський повіт, волость Мелагенай, Східна Аукштайтія. 
1934 

Виконавці на скудучяях**. с. Ясішкяй, Биржайський повіт,  
волость Немунельо Радвілішкіс. 1913

* Див.: Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos / sud. ir paruošė Z. Slaviūnas. – Vilnius, 1958. – T. I. – 
P. 366–367.

** Див.: Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai / sud. ir paruošė S. Paliulis. – Vilnius, 
1959.
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ДАНГУОЛЕ СВІДІНСКАЙТЕ

РЕЛІГІЯ,	ОСОБА	ТА	ДУХОВЕНСТВО

Straipsnyje nagrinėjamas asmens santykis su religija, analizuojant tikėjimo supratimą ir su dvasininkais 
bei religine institucija susijusius jo tikėjimo trikdymus XX a. pabaigoje.

The article analyses the individual’s relationship to religion and pays attention to the perceptions of 
faith and its discourse related to clergy and the religious institution at the end of the 20th century.

Хоча в сучасній Литві наголошується на важливості релігії, однак ставлення людини 
до релігії іноді характеризується як показне виконання релігійних приписів, а віруючі – як 
люди, залежні від суспільних норм, які більше визнають авторитет церкви, ніж покладають-
ся на особистий досвід та переконання. Ідеться насамперед про католицьке або християн-
ське віросповідання в цілому. В усних міркуваннях і в тих, що з’явилися у ЗМІ, критикувала-
ся віра старших людей, яка все ще має вплив на вірування молодшого покоління. Для молоді 
це є культурною спадщиною, традицією, що зумовлюється «свідомістю християнина мину-
лого століття». Так постало питання формальної та неформальної віри. Коли порівнювалася 
християнська ідентичність Центральної, Східної та Західної Європи, також стверджувалося, 
що в одних випадках бути християнином означає дотримуватися конкретної поведінки та 
ритуалів, що контролюються церковною владою, а в інших – люди самі вирішують, що їх 
поєднує з християнською спільнотою [6, p. 70–71]. Безсумнівно, існують соціальні та куль-
турні відмінності вияву релігійних почуттів. Але хотілося б звернути увагу на те, що згадані 
моделі релігійності відрізняються усвідомленням особою свого місця в цій моделі. У згада-
них випадках постає питання, що про релігію думає (чи не думає) особа, яка відвідує церкву, 
дотримується інших релігійних практик, визнає авторитет церкви як релігійної інституції.

Кожну релігію характеризують певні вірування, практики, релігійна організація. Важ-
лива й роль духовенства, тому що воно допомагає дотримуватися приписів релігії. У ході 
польових етнографічних досліджень з’ясовувалося, як ставиться людина до релігії в певно-
му середовищі. Опитувані, одні відверто, інші менш відверто, висловлювали свої думки, 
нерідко критичні, і про духовенство, і про ксьондзів. Так висловлювалися віруючі і ті, що 
позиціонують себе, як невіруючі. Тож склалося враження, що тема духовенства є достатньо 
важливою і що вона пов’язана зі ставленням людини до релігії. Крім того, проживання ав-
торки в  місці проведення дослідження дозволяє постійно фіксувати (і свідомо, і випадково) 
явища, що стосуються теми дослідження. Наприклад, у ЗМІ разом з прикладами позитивної 
поведінки духовенства в сучасній Литві з’являються і негативні приклади. З погляду на ви-
щезазначене в статті порушено такі питання: як людина розуміє поняття «віра», та чому 
постають перешкоди на шляху до неї? Як цьому перешкоджає духовенство? Як виходить із 
таких ситуацій людина, і на яких знаннях ґрунтується її вибір? 

Спілкуючись з людьми, авторка частіше послуговувалася терміном «віра». Воно означає 
особистий досвід релігійних почуттів, тобто більше чи менше визнання певних релігійних 
норм. Але цей термін характеризує не лише внутрішній психологічний стан – віру чи невіру 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



529

Народна релігійність: історичні витоки та сучасні вияви

в кого-небудь, але й поведінку, пов’язану з релігією. Він близький і до понять віросповіда-
ння, конфесії.

Випадок, що розглядається у статті, обрано через оціночний момент у розповіді про 
власні стосунки інформанта з релігією, а також ідеться про духовенство. У цьому випадку 
оцінювання виявилося більш критичним, ніж в інших опитаних. У серпні 2000 року під час 
етнографічних досліджень у Дзукії (Південна Литва) чоловік на початку розмови зауважив, 
що в житті «все змінилося. Раніше віра була іншою. Іншими були ксьондзи, все по-іншому». 
Тема духовенства була однією з перших тем, з якої почалася розмова. Пізніше співрозмов-
ник знову до неї повертався. До речі, цю людину авторка відвідала двічі, і щоразу йшлося 
про важливі для інформанта соціально-культурні та моральні зміни.

Коли вибирали для дослідження один випадок, намагалися звернути увагу на особис-
тий контекст оцінювань, який викладав співрозмовник, що зазвичай зникає при досліджен-
ні групи, коли посилаються на багато випадків і шукають спільне. Тож хотілося б наголо-
сити на окремішності цього випадку, оскільки кожна людина має свої погляди й по-своєму 
оцінює ситуацію.

Мій співрозмовник народився на початку 1910-х років у Дзукії та довго там жив. За його 
словами, наприкінці 1910-х – у 1930-х роках у його селі володарювали поляки. У другій по-
ловині 1970-х чоловік переселився в містечко, розташоване приблизно за 12–13 км, де він 
мешкає й досі. Він розповідав не лише про становище в пострадянській Литві, але й про інші 
пов’язані з його життям події ХХ ст. Освіта чоловіка – початкова. Він литовець. Крім литов-
ців, у цьому краї проживали поляки, росіяни, у першій половині ХХ ст. були й євреї. Чоловік 
назвав себе католиком. Коли проводилися польові дослідження, у тому краї більшість меш-
канців були католиками, але були й люди, які сповідували православ’я, лише деякі віднесли 
себе до «сучасних» нетрадиційних вірувань.

Релігійні роздуми
При з’ясуванні ставлення людини до релігії, постає питання теоретичних і методоло-

гічних засобів, що використовуються. Від них також залежить міра розуміння того, що не 
завжди лежить на поверхні. Що людина думає? Погляди віруючих і людей, що беруть участь 
в окремих релігійних подіях, можуть бути двозначними, суперечливими. Їм, крім переко-
нань, упевненості, обізнаності, іноді властиві сумніви, скепсис, критика. На це звернув ува-
гу Крістіан-Кордт Хойберг, який прагнув краще зрозуміти природу ритуалу та релігії. На 
його думку, соціальна та культурна антропологія, за виключення окремих праць, приділяла 
цьому питанню мало уваги. Описана ним релігійна рефлексивність (reflexivity) означає те, 
як люди, що визнають релігійні вірування та беруть участь у релігійній діяльності, обдуму-
ють ці релігійні ідеї та дії. За словами автора, вона відображає більш загальний «поворот 
до рефлексивності» в сучасних соціальних та культурних науках [3, p. 1–4]. Спираючись на 
аналогію релігійної рефлексивності та звертаючи увагу на двозначні установки відносно 
релігії, її авторитетів, конкретних релігійних практик, осіб, що беруть у них участь, прагне-
мо краще зрозуміти ставлення особи до релігії. Нашою метою є огляд взаємовідносин пе-
ресічної людини з духовенством та церквою. На основі ставлення мого співрозмовника до 
питань віри коротко опишемо зв’язок місцевого люду (частіше селян, парафіян) із церквою 
та духовенством.

Віруючі, релігійна інституція та духівник
Ще 1912 року Е. Дюркгейм у праці «Les formes élémentaires de la vie religieuse» («Елемен-
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тарні форми релігійного життя»), спираючись на дослідження в Центральній Австралії, по-
казав, що релігія є одною зі значних основ відчуття громадськості (соціальності). Ця праця 
мала значний вплив на релігійну антропологію та загалом на соціальні науки й культуроло-
гію. Автор охарактеризував релігію як цілісну систему вірувань і практик, пов’язаних із сис-
темою сакрального та забороненого. Ці вірування та практики з’єднують в одну моральну 
спільноту, яку автор назвав церквою, усіх, хто до неї приєднується [2, p. 108–109].

Такою «моральною спільнотою» можна було б вважати й релігійну сільську громаду в 
Литві. Йонас Мардоса, який досліджував публічні форми релігійного життя в Литві в першій 
половині ХХ ст., в околицях Пунська (суч. місто в Північно-Східній Польщі), виділив обряди 
жителів сільської громади, виконуваних самостійно, релігійну діяльність у селі за участю 
ксьондзів та колективну участь селян у храмових обрядах. Він підкреслив спільність цілей 
особи, громади села та парафії, як структурного елементу католицької церкви. За слова-
ми цього автора, до середини ХХ ст. церква в Литві була самобутньою формою організації 
суспільства [9]. В інших дослідженнях підкреслено роль та вплив церкви, громади села та 
окремих осіб. У громаді були значимими присутність представника релігійної інституції та 
його роль у парафії і в общині села. Наприклад, Раса Паукштіте, яка акцентувала вплив ре-
лігійної інституції на хрещення дитини в Литві наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст., 
вивчала народні вірування та практики [12]. Вона писала, що статус немовляти та його 
матері узаконювалися як церквою, так і громадою села. За її словами, «таїнство хрещення 
надає людині статус християнина, а домашніми обрядами він вводиться в сім’ю та сільську 
громаду» [12, p. 119]. Під час досліджень того, як релігійна інституція, громада та окремі 
особи розуміли призначення свяченої води, вогню, верби та застосовували їх у Тракайсько-
му деканаті в ХХ ст., вдалося з’ясувати, що люди часто використовували їх ширше та різно-
манітніше, ніж окреслила церква. Хоча інколи ксьондз закликав парафіян принести собі 
свяченого вогню, радив, як вживати свячену воду, приготувати вербу та що з нею робити, 
вони про це зазвичай дізнавалися в сім’ї та від місцевих жителів. Ксьондз освячував росли-
ни, але дії з вербою до її освячення й пізніше, після освячення, були справою людей, вони їй 
і надавали відповідного сенсу [13, p. 216–221].

Значимість пересічних людей відмічена не лише в локальному масштабі, вони важливі 
й під час суспільних перетворень. Наприклад, в історичних дослідженнях ролі католицької 
церкви та її представників у литовському релігійному національному русі, становища хра-
мів і парафій також звернено увагу й на установки та поведінку мирян: в одних випадках 
вони слухали духівників, їх підтримували, просили їхньої допомоги, в інших – опиралися 
тим, хто підтримував русифікацію, впровадження православ’я, ополячення. Тож люди вияв-
лялися не лише пасивними, але й активними учасниками соціальних процесів. Проявилися 
і протиріччя між поглядами та діями релігійної інституції та пересічних людей.

Вірування як моральний і соціальний порядок
Вірування особи, що аналізується у цій статі, невід’ємне від певної релігійної поведінки. 

Її розуміли як певний порядок – повторення певних дій. Тому віра, моральні установки та 
поведінка були невіддільні. Вони діяли як моральний і соціальний порядок. Мій співроз-
мовник розповів, що відвідує храм, сповідується, співає rožančių («розарій») у костьолі. Він 
також зобов’язався відспівувати померлих. Хотілося б відмітити, що ці норми передалися 
інформаторові від найближчих людей, особливо від матері. Свою віру чоловік найбільше 
пов’язував з мамою, яка з дитинства навчила його хреститися, молитися тощо. Це схоже 
на те, що Ірена Чяпене писала про постійне релігійне виховання в литовському селі першої 
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половини ХХ ст. За її словами, воно відбувалося в повсякденному житті християн. Релігійне 
виховання дітей ґрунтувалося на релігійному досвіді та практиці селянської сім’ї [1].

У литовських дослідженнях, пов’язаних з релігією, вказується на прямий і непрямий 
зв’язок релігії та моралі. Релігійні вірування й практики, пов’язані з віком людини, сім’єю, 
сільською, етнічною, конфесійною спільнотою, календарними святами представлялися як 
певні моральні та соціальні норми наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. і пізніше. Вони 
часто називаються звичаями, обрядами тощо [докладніше див.: 14, р. 164]. 

Мій співрозмовник звернув увагу на те, що вірування є не лише колективним підтри-
манням морального порядку, але й індивідуальним. Віру людина сприймає як потрібну, на-
віть необхідну. Віра, за словами чоловіка, забезпечувала «впорядкованість» окремих людей 
та суспільства загалом. Це означало дотримування певного порядку. Моральним принци-
пам суперечило, наприк лад, прагнення нашкодити іншій людині. Воно поверталося до лю-
дини, що бажала зла, і вона отримувала відплату. Хотілося б звернути увагу на підкреслений 
зв’язок між віруванням особи, мораллю та її вмінням чи невмінням господарювати. Тому 
віруючих і невіруючих людей мій співрозмовник описав по-різному: «справний», «добре 
живе» та «недоладна людина», «нічого не має». Але, на його думку, не достатньо пасивно ві-
рити; для забезпечення господарської діяльності необхідна і особиста ініціатива та зусилля.

Варто відмітити, що в цьому випадку, де йдеться про важливість віри, яка організовує 
певний моральний порядок, не підкреслюється значення релігійного авторитету. Автори-
тет Бога не заперечується, але й особливо не акцентується. За словами співрозмовника, до-
тримання принципів певного порядку згуртувало людей у моральну спільноту, незважаючи 
на те, чи існує релігійний авторитет, чи ні: «Це такий порядок, політика. Той Бог чи є, чи 
нема, але створена така політика, мусимо вірити». Зіставлення понять порядку та політики 
вказувало на спрямованість, доцільність, стратегічність моральних норм. Чоловіку це зда-
валося потрібним для підтримання певного порядку в суспільстві.

Він розумів певну суперечність між своїми власними поглядами та правилами, що 
обов’язкові для всіх. Але навіть якщо релігійна практика, наприклад існуючий спосіб спо-
віді, була йому не дуже прийнятна, вона все одно здавалася потрібною, адже віра сприйма-
лася як отримана в спадщину, тобто вона існувала здавна. Згодом вона набула стабільності 
та існувала сама по собі: «Така спадщина здавна, та й іде тою самою борозною». Це зумо-
вило моральну та соціальну її цінність. На вірування, за розумінням чоловіка, не впливав 
ні історичний час, ні тим паче окремі люди. Доказом цього була і його пам’ять: скільки він 
пам’ятав, віра не змінилося. Змінилися лише деякі люди. Але віра як система не змінюва-
лася. У цьому разі відкрилося позитивне ставлення чоловіка до стабільності й негативне до 
змін: «Віра не змінюється, лише люди. Лише люди мені не подобаються, змінюються. Віра 
така ж, як почалася».

Підкреслюючи необхідність віри, чоловік насамперед спирався на те, що в дорадян-
ський період католицька церква (а заразом і ксьондз) мала юридичну силу узаконити хре-
щення, шлюб, смерть. Тому тоді віра здавалася майже загальною, як щось само собою зрозу-
міле. Вона була як «об’єктивна» суспільна реальність, до якої люди мусили пристосуватися. 
Пізніше, у радянський період, людей від неї відучили – одних більше, інших менше. Появу 
невіруючих людей співрозмовник пояснював впливом іншого устрою, тобто наслідками по-
літичного ідеологічного тиску в радянські часи, зокрема впливом на молодь.

Отже, з одного боку, вірування як релігійна система було стабільним, з другого, воно 
змінювалося. Тому існування віри наче не залежало від волі людей, люди мусили присто-
суватися, приноровитися до віросповідання, що існувало в певному краї: «Ту віру, де яка 
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є, мусимо зберігати, а що ми зробимо». Тож наш співрозмовник підкреслив значення віри 
для нього, взагалі для окремої особи та для суспільства. Це значення підсилила стабільність 
релігійної системи та її зв’язок з місцевістю. Це розуміння віри своєю загальністю схоже на 
світоглядні та космологічні уявлення, які характеризують світ і місце людини в ньому як 
ціле, окреслюючи зв’язок між простором і часом.

Під час розмови з інформатором склалося враження, що віра для нього звична. Він ста-
рався виконувати необхідні релігійні практики. Якщо чогось не виконував, усе одно його 
віра (і загалом віра як система) здавалася незникаючою, завжди існуючою, хоч інколи вона 
наштовхувалася на перешкоди.

Адміністрування порядку
Розмова про місце народження людини завжди пов’язувалася з його парафіяльною на-

лежністю, яку треба було уточнити, а це підштовхнуло інформатора розповісти про втрату 
рідної парафії, коли її зайняли поляки, та про намагання повернути її в останньому десяти-
річчі ХХ ст. Із середини 1970-х років він мешкав у містечку, яке було і є центром їхньої па-
рафії, а рідне село все ще належало до іншої. Чоловік розповів, що зібрав підписи селян про 
її відновлення, проте їм не вдалося цього зробити. Таке рішення церкви люди однозначно 
оцінили як негативне.

Парафія є найменшою одиницею церковної організації. Мій співрозмовник віддає пере-
вагу лише рідній парафії. Головний його мотив – до цієї парафії вони належали здавна; за 
його словами, це засвідчують документи, що перебувають у місцевому костьолі. Його перші 
спогади дитинства про храм, пов’язані з  містечком, де в дитинстві йому все подобалося.

Тож у цьому випадку зусилля людей змінити парафіяльні межі, тобто приєднати село, у 
якому він народився, виріс і жив, до рідної парафії, за оцінкою співрозмовника, відкинула ре-
лігійна інституція – «ксьондзи не відпускають». Вирішила не громада, а рішення суперечило 
поглядам місцевих мешканців та їхньому розумінню морального й соціального порядку. 

Подарунок та/або платіж? Управління ним
Для мого співрозмовника прикладом належної для духовенства моральної поведінки 

був священик, який провів з початку 1940-х років чимало часу в їхній парафії (не рідній): 
«Був дуже добрий настоятель. З людьми всюди ладив, він нічого не брав. Наше село добре 
трималося, збирав пожертви, а інше було з бідніших, там їх віддавав. Йому стільки добре, 
скільки дали». Підкреслимо, що про цього ксьондза чоловік розповідав, коли ми розмовляли 
про парафіяльні належності тих місць, де він жив, і куди тривалий час належало його рідне 
село. Хоча співрозмовнику більше хотілося розповідати про рідну парафію, про яку він, зда-
валося, і більше знає, про ксьондза він пригадав тому, що той втілив принципи моральної 
поведінки. Вона контрастувала з поведінкою представників церкви, які не підтримали па-
рафіяльних перетворень.

Згаданий священик перерозподіляв подарунки: від одних збирав пожертвування, а ін-
шим віддавав. Було відзначено, що він «нічого не брав». Ці відносини між членами сільських 
громад і священиком чоловік зрозумів як можливість підтримати інших селян, які живуть 
бідніше. Теперішні священики моєму співбесіднику здавалися істотно іншими. Він уявляв 
собі їх, наприк лад, як збирачів податків: «Тепер усі священики дивляться, чи заплатив». 
В обох випадках священики брали участь у вирішенні господарських справ людей, але з по-
гляду моралі це робили по-різному.

В узагальненнях та характеристиках подій Йонас Мардоса [9], який вивчав колядуван-
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ня в Литві в першій половині ХХ ст., а також в інших опублікованих дослідженнях та спо-
гадах про рідний край згадує  про взаємо відносини між селянами та представниками церк-
ви. Також перераховано, що робили з пожертвами з різних видів господарської діяльності 
(зерном, льоном, шерстю, тканинами, в’язаними речами, ковбасами тощо) та грошима. 
Люди їх давали, «відміряли», «виносили», «вливали», «вантажили», жертвували, відводили, 
дарували, підтримували настоятеля, інколи нічого не давали. Не завжди відзначається, що 
священик чи будь-який інший представник церкви збирав, просив та ін. Іноді священик що-
небудь відвозив для дітей з бідних сімей [див.: 14, p. 168–169]. Звісно, хоча інколи вважали, 
що немає особливої потреби щось давати на церкву, це частіше розуміли як необхідність.

Слід зазначити, що мій співрозмовник пожертви на церкву також розумів як необхід-
ність. Але в одному випадку склалося враження, що люди приносили дари за своїм бажан-
ням, і священику було «стільки добре, скільки ми дали». Священик також не мав на меті 
накопичувати їх, тому віддавав їх жителям іншого села. В іншому випадку люди, здається, 
давали ксьондзу гроші не тому, що вони хотіли це робити, а тому, що він наче на це чекав. 
Моєму співрозмовнику були прийнятні взаємовідносини, засновані на принципі: «дати, зі-
брати/не брати та віддати», і, навпаки, він виступив з критикою відносин, що базувалися на 
принципі: «очікувати, щоб дали, давати та брати».

Те, як священик надалі поводився із зібраними дарами, співрозмовника наче не хвилю-
вало. Коли запитала його, чи було це прийнятно для жителів його села, щоб від них отри-
мані дари священик віддавав іншим, чи не було шкода їх віддати, він відповів, що то була не 
їхня справа. Це вирішував ксьондз. Однак це було тільки тоді, коли священик з отриманими 
дарами поводився бездоганно.

Таким чином, чи порушував священик моральний та соціальний порядок, чи ні, зале-
жало від того, як він поводився з дарами та грошима людей – віддавав іншим чи накопичу-
вав. Отже, ксьондза, який отримані дари та гроші правильно використовував, тобто відда-
вав нужденним, вважали «добрим настоятелем». А священик, який накопичував багатства 
й гроші, втрачав свій моральний і соціальний авторитет та порушував звичний релігійний 
порядок. Однак мій співрозмовник вважав, що моральна провина лежала не лише на ксьон-
дзі, який брав і накопичував гроші, але й на людях, які намагались якомога більше дати.

Новий ритуал
Інформатор стверджував, що раніше в їхньому краї хоронили без священика. Він не 

пам’ятає випадку, щоб у його селі ховали за участю ксьондза. Це було дорого. Священика 
привозили до вмираючої, важко хворої людини, щоб вона сповідалася.

Існують відомості, що в середині ХІХ ст. у селах померлих ховали на неосвячених місце-
вих цвинтарях. Не брав участі в цьому й ксьондз. Але урочисті похорони в той час, за слова-
ми Вітаутаса Меркіса, подобалися заможним християнам і особливо боярам [10, p. 639]. На 
сільському цвинтарі ховали без ксьондза, якщо до костьолу було далеко. Це означало, що було 
складно дістатися й до священика [4, p. 245]. Відомості про це є в описах деяких литовських 
сіл Дзукії та сучасної Білорусі першої половини ХХ ст. У всіх випадках зазначено головну при-
чину – великий платіж за требу. У с. Райтінінкай до 1965 року рідко хто запрошував ксьондза 
провести в останню путь покійного. До 1940 року це робили дуже рідко [15, p. 122]. Ховаючи 
без ксьондза, просили лише подзвонити в дзвони, за що платили [8, p. 174; 15, p. 122]. Чоло-
вік, який народився на початку ХХ ст. у с. Лазунай, згадував що ксьондз рідко брав участь у 
похованні. Жителі замовляли лише службу. Варто підкреслити, що лише приблизно від по-
чатку 1920-х років люди почали частіше кликати священника, тому що він не встановлював 
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плати: люди давали стільки, скільки могли [7, p. 47]. Юозас Кудірка також зазначав, що в се-
лах парафій Апсо та Пяляку, особливо в тих, що розташовані на значній віддалі від костьолу, 
найчастіше ховали без священика. У храмі замовляли службу. У костел супроводжували лише 
заможніших. Ховаючи без священика, люди поводилися за звичним у певній місцевості по-
рядком: наприклад, освяченими травами обкурювали труну перед тим, як покласти покій-
ного, та могильну яму, її ще  скроплювали свяченою водою [5, p. 56]. Моєму співбесіднику 
здавалася досить незвичним участь священика в похороні. Цьому супе речило знання, підкрі-
плене досвідом. Тому в чоловіка виникло питання про обґрунтованість практик, упровадже-
них представниками релігійної інституції та підтримуваних окремими жителями. Похорон 
без священика в наші дні співрозмовнику не здавався чимось дивним.

Отож, раніше під час похорону головну роль відігравала громада села, яка була й мо-
ральною інституцією. Після зміни способу поховання головною дійовою особою став 
ксьондз. Звернемо увагу на те, що сумніви щодо нового ритуалу та обґрунтованості по-
ведінки ксьондза посилили роль грошей у новій традиції поховання. Як уже зазначалося, 
моєму співрозмовнику було важливо, як священик поводиться із зібраними дарами та гро-
шима. Йому здавалося, що, збираючи гроші, він їх накопичував. 

Для мого співрозмовника новий спосіб поховання був незвичним. Незвичність поси-
лила не лише участь ксьондза, але й плата за поховання. Це порушувало моральний та со-
ціальний порядок громади.

Віра без дисципліни
Як приклад контрасту між минулим та сучасним релігійним досвідом чоловік пред-

ставив способи підготовки до сповіді, саму сповідь та прийняття причастя. Він акцентував 
увагу на утриманні від їжі та пиття перед сповіддю і не сприймав порушення цього поряд-
ку, хоча мешканцям його села було доволі далеко до костьолу (10–12 км), тож без сніданку 
людям було важко дійти до нього, відбути службу та повернутися додому. Проте прийняття 
сповіді від людей, які не утримувалися від їжі та пиття, він оцінював негативно, оскільки 
в такому разі їхня релігійна практика була не така значима. А від того, за словами чоло-
віка, залежала і якість вірування людей. Він вважає, що ксьондз відповідно до моральних 
норм має контролювати поведінку людей і таким чином піклуватися про їхню віру. Сучасні 
ксьондзи, на думку чоловіка, на це не звертають уваги й нічого не кажуть тим, хто пово-
диться по-іншому. 

Перетворення релігійних практик і загалом релігійного порядку пов’язані з постановами 
Другого Ватиканського собору. У прикладі про скорочення часу утримання від їжі перед спо-
віддю (комунією) мій співбесідник, який звик до попереднього релігійного порядку, нові змі-
ни зрозумів як занепад віри. Це була зміна стабільного порядку. Після зміни порядку моління, 
воно майже втратило свою попередню сутність: навіть «не потрібно молитися». У релігійній 
практиці важливе значення мають молитовник і чотки. Вони були частиною  віри мого спів-
розмовника (та інших людей). Він їх сприймав як невід’ємні від особи у храмі – вони були 
матеріальністю її віри або релігійної тотожності [11, p. 77, 82]. У зазначених речах матеріалі-
зувався усталений релігійний порядок [11, p. 79–80]. Але перетворення релігійних практик 
зменшувало їхню роль. У цьому, на думку мого співрозмовника, був винен також і ксьондз, 
«який відучував» людей від старого релігійного порядку, а значить, і від віри.

Віру, за розумінням інформанта, у минулому гарантувала складна система, що її підтри-
мували і ксьондз, який був релігійним авторитетом та дбав про релігійні норми, і пересічні 
люди. Моєму співрозмовнику було незвичним толерантне ставлення сучасної литовської 
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церкви до тих, хто не дотримується релігійних правил. Він це сприйняв як зрівняння всіх – і 
тих, хто дотримується релігійних норм, і тих, хто їх не дотримується. Він убачав зв’язок між 
такою поведінкою ксьондза та порядком чи непорядком у громаді та суспільстві. На думку 
співрозмовника, ксьондз, ховаючи самогубців, осіб, які жили в шлюбах, не підтверджених 
релігійними та державними інституціями, узаконював порушення порядку. Він також уба-
чав зв’язок між поведінкою ксьондза та її наслідками. Наприклад, роль ксьондза чоловік 
розумів як гарантію збереження сім’ї згідно з релігійними нормами, тобто коли шлюб уза-
конено, і подружня пара разом виховує дітей. Незважаючи на можливі сімейні проб леми, 
така сім’я, на думку чоловіка, мала більші можливості виховувати людей, спроможних жити 
за моральними принципами. Сім’ї, створеній за іншими критеріями, це зробити набагато 
важче. Поведінка священика, за оцінкою чоловіка, впливала на сім’ю, і як наслідок – на все 
суспільство.

Отже, він представляв собі священика як охоронця порядку та віри, що мусить дисци-
плінувати тих, хто їх не дотримується. Ксьондз мав наглядати за виконанням церковних 
канонів, за сімейними стосунками тощо.

Висновки
Характеризуючи ставлення людини до віри, важливо, що «минуле є частиною сучас-

ності і що майбутнє проектується, починаючи від цього розуміння» [16, p. 95]. У випадку, 
що аналізується, саме пережите минуле (яке, крім того, локалізоване в рідному селі або, у 
ширшому розумінні, у спільноті рідного краю в дорадянський період та пізніше) дозволило 
висловити міркування щодо особистих стосунків (а водночас і інших людей) з релігією і, 
таким чином, сприяло релігійній самоідентифікації особи, а також її моральному та соці-
альному усвідомленню.

Отже, вірування мій співбесідник розумів як систему, що втілює та гарантує моральний 
і соціальний порядок. Здавалося, що воно було йому звичним, завжди існуючим, ніколи не 
зникаючим. Але хотілося б відзначити, що, розповідаючи про себе, тобто про своє ставлен-
ня до релігії, чоловік також згадував і представників релігійної інституції, а точніше – ксьон-
дзів. Звернемо увагу, що під час розмови чоловік сам почав про це говорити. Він уявляв 
собі священиків як осіб, які мають підтримувати та гарантувати звичну релігійну систему 
або моральний і соціальний порядок. Тому, якщо цей порядок порушувався, відповідальні 
були й вони. Однак іноді порядок рідного села чи краю порушувався. Це було пов’язано з 
діями релігійної інституції та її представників – священиків. Цьому сприяв бюрократизм 
духовних осіб, матеріальна зацікавленість, нові віяння у віруванні, віра без дисципліни. А в 
мого співрозмовника з’явилися сумніви щодо авторитету ксьондзів, які раніше були взірця-
ми моральності в спільноті.
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СКАЙДРЕ УРБОНЕНЕ

ОБРАЗИ	СВЯТИХ	НА	УЗБІЧЧІ:	ТРАДИЦІЇ	ТА	ІННОВАЦІЇ

Straipsnyje siekiama atskleisti šventųjų atvaizdų, esančių pakelių smulkiosios architektūros 
paminkluose, funkcijų tęstinumą ir kaitą. Šio tikslo siekiama analizuojant atvaizdų vietą ir prasmę 
šiandieniniame žmonių gyvenime. Atskleidžiant funkcijų tradicijas ir inovacijas, remiamasi palyginamąja 
XX a. I pusės medžiaga.

The article reveals the continuity and transformations of functions of saint’s images in the today’s 
roadside sacral monuments. For this purpose the author analyses the place and role of images in 
contemporary everyday life and uses the comparable data from the 1st half of the 20th century.

У Литві пам’ятники з образами святих ставили на цвинтарях, у садибах, на перехрестях, у 
небезпечних місцях, а також там, де сталися катастрофи. Початок їх будівництва пов’язують 
з поширенням християнства в XVII–XVIII ст., але ця традиція найбільш розквітла в XIX ст. 
У радянський час сакральні місця цілеспрямовано знищували, а нові пам’ятники забороняли 
будувати. Проте люди охороняли їх і переносили в безпечні місця. Це більшою мірою вдава-
лося жителям периферії. Подекуди вони змогли навіть звести нові пам’ятники. Цю традицію 
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підтримували, і вона збереглася до відновлення незалежності (1991). На початку ХХІ ст. спа-
лахнуло масове будівництво пам’яток традиційних форм, насамперед у публічних місцях та 
садибах. Також почали відновлювати старі пам’ятки у місцях первинного їх розміщення.  

У статті описуються образи святих, зображених у придорожніх пам’ятках, та з’ясовується 
мотивація вибору місця для розміщення останніх (без аналізу їх мистецьких особливостей). 
Метою статті є розкриття тривалості та змінності функцій цих святих образів на основі по-
рівняльного матеріалу кінця XIX – першої половини XX ст., а також розгляд їх як символів з 
позиції антропології Кліфорда Гіртза. Цей дослідник вважає символом «кожний об’єкт, дію, 
подію, особливість чи відносини, які передають певну концепцію, і ця концепція є “значен-
ням” символу» [4, p. 101]. Образи святих у пам’ятках малої народної архітектури, будучи 
символічними формами, кодують певні значення, які є важливими для конкретних осіб або 
для ширшого кола мешканців певної місцевості, а також для общини, інституцій чи всієї 
держави. У статті зроблено спробу відшукати ці значення. 

До цього в Литві святі образи зазвичай досліджували як об’єкти народного мистецтва, 
розглядали мистецькі особливості цих творів. Проблеми зміни їхніх функцій майже ніхто 
не вивчав. Мистецтвознавець Але Почюлпайте частково розглядала аспекти сучасної на-
родної монументалістики, меморіального, рекреаційного та декоративно-вжиткового 
призначення [11; 12]. Гражина-Марія Мартінайтене зазначила п’ять функцій традиційних 
пам’яток (поминальна, вотивна, попереджувальна, охоронна, межова) і підкреслила, що 
зміст кожної пам’ятки розкриває фігурна скульптура, що міститься в ній, проте докладніше 
цих скульптур вона не вивчала [8; 9, p. 106–107]. Авторка цієї статті досліджувала в певних 
місцях функції образів кінця XIX – першої половини XX ст.: у садибах, при дорогах, на цвин-
тарях [17; 19, 20], а в одній зі статей розглянула сучасні трансформації функцій образів у 
присадибних пам’ятках [18].

Запропонована стаття базується на польових дослідженнях авторки, що проводилися 
у 2003–2010 роках у районах Алітус, Расяйняй, Шакяй, Шілуте, Шілале, Пакруоїс, Укмерге, 
Рокішкіс, Ігналіна та Вільнюса. Як джерела авторка використовувала опубліковану крає-
знавчу літературу та каталоги малої народної архітектури. 

Образи святих у придорожніх пам’ятках кінця XIX – першої половини XX ст.
Для визначення функціональної тривалості та сьогоденних інновацій святих образів 

необхідно насамперед охарактеризувати контекст, тобто з’ясувати, з якою метою в тради-
ційній сільській общині (XIX – перша половина XX ст.) зводилися придорожні пам’ятки, і 
чого прагнули селяни, вибираючи певні святі образи для цих пам’яток. 

Придорожні пам’ятки охоплюють дві функціонально відмінні групи – пам’ятки, збудо-
вані в культурному і неокультуреному середовищах. До культурного середо вища належать 
поля, що обробляються, пасовища; до неокультуреного – незатишні, віддалені, оманливі 
місця, ліси, узлісся, купини, запущені чи небезпечні місця, де хтось загинув, або де щось 
привиджується.

Світлини, на яких зафіксовано придорожні пам’ятки кінця XIX – першої половини XX ст., 
засвідчують, що найчастіше трапляються образи Діви Марії та Ісуса Христа [17, p. 117–118]. 
Переважно це – Розп’яття, Христос Скорботний (Рупінтоєліс), Ісус Назаритянин, Пієта, Ма-
рія Благодатна, також часто можна побачити фігурки Ісуса, який несе хрест, Непорочно-
го зачаття Найсвятішої Діви Марії. Іноді трапляються сюжети Марії з Немовлям, Ісуса біля 
стовпа, Ісуса у в’язниці та погребіння Ісуса. Зафіксовано 36 іконографічних типів інших свя-
тих [17, p. 117]. При дорогах, безсумнівно, переважали сюжети св. Іоанна Непомука та хре-
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щення Ісуса, хоча часто можна побачити образи таких святих: Роха, Юрія, Антонія, Йосипа, 
Варвари, Ісидора, Франциска, менше – Анни, Казимира, Вінцента Фереро, Агати, інших свя-
тих – лише по декілька скульптур.

Проаналізований матеріал дає можливість визначити найпопулярніших святих у різних 
місцях. На узбіччі полів і пасовищ переважали образи святих, функції яких були пов’язані з 
роботою, охороною полів та врожаю. Це образи свв. Ісидора, Юра, Франциска, Анни. 

Одна з найважливіших причин будівництва пам’яток при дорогах та на перехрестях – 
захист і опіка подорожу ючих від лиха та злих духів. Віддалені місця, необроб лені землі, пе-
рехрестя в давніх віруваннях селян вважалися небезпечними, водночас це були «улюблені 
місця» злих міфічних істот. Дорога в традиційному світогляді означає зустріч із силами по-
тойбічного світу, тому вона завжди буває важкою. Особливо небезпечними вважали пере-
хрестя й мости. Тому вірування, що хрести відганяють злих духів і захищають від нещасть 
у дорозі, спонукало до будівництва знаків-оберегів: хрестів, фігур, капличних стовпів чи 
каплиць з образами покровителів подорожуючих (св. Рох) та святих, які оберігають від лиха 
й примар (свв. Іоанн Непомук, Іоанн Хреститель, Агата, Вінцент, Архангел Михаїл) та від 
несподіваної смерті (свв. Варвара, Йосип).

 На узбіччі чи на перехрестях пам’ятки будували для виконання обітниць або з метою 
покаяння в гріхах, оскільки вірили, що молитва подорожніх і поклоніння святим допомо-
же отримати благодать [6, p. 16]. Обітниці були найрізноманітніші – найбільше було тих, 
що стосувалися здоров’я, інші – соціального-політичного життя (наприклад, що чоловіка не 
заберуть до війська, що він залишиться живим у війні тощо). Залежно від змісту обітниці 
вибирали постать святого. Вірили у всебічну опіку св. Марії та Ісуса. Для специфічних обіт-
ниць вибирали образ згідно з функціями святого. Наприклад, сім’я, яка довго не мала дітей, 
збудувала капличку зі скульптурою Марії Благодатної, щоб св. Діва послала благодать доче-
катися дітей [14, p. 3]. Для зцілення ран на ногах давали обітницю побудувати капличку зі 
скульптурою св. Роха, який показує на свою поранену ногу [6, p. 12–13].

 Придорожніми пам’ятками також відзначали місця загибелі людей. У цих місцях за-
звичай ставили хрести або на деревах вішали каплички з образами, які символізують скор-
боту і сум, – з Розп’яттям, Христом Скорботним, Пієтою, Марією Скорботною. Іноді для цих 
пам’яток вибирали образ святого, пов’язаного з характером нещастя. Наприклад, якщо на 
пасовищі чи на полі траплялося лихо з худобою, ставили пам’ятку з фігурою св. Юрія – по-
кровителя худоби [3, p. 242]; якщо на місці нещастя щось привиджувалося, – пам’ятку з об-
разом Іоанна Хрестителя, який оберігав від примар. Зокрема, у селі Жалпяй (район Шілуте) 
при дорозі приблизно в 1924–1925 роках було збудовано капличку зі скульптуркою Іоанна 
Хрестителя, яка збереглася до наших днів. Саме на цьому місці загинула людина, і декому 
тут ввижаються примари. 

На узбіччях та перехрестях будували так звані пам’ятки «здоров’я», оскільки вірили, що 
прохання про зцілення буде діяти лише на таких місцях [1, p. 15]. У цих пам’ятках розміща-
ли скульптури Діви Марії та Ісуса Христа як основних захисників від усякого лиха. З прохан-
нями про зцілення зверталися до зображень св. Роха, який зцілює від інфекційних хвороб, 
лікує рани; св. Антонія, який оберігає від важких хвороб і допомагає сліпим, глухим, прока-
женим; св. Казимира, котрий піклується про хворих, св. Франциска, який лікує головні болі. 
Скульптури свв. Варвари та Йосипа також розміщали в пам’ятках, збудованих з інтенцією 
зцілення. Окрім цього, якщо хтось з певної причини будував придорожню пам’ятку, особли-
во у випадку обітниці, її фундатор ставив туди і скульптурку святого – покровителя свого 
імені. Це теж розширювало коло сюжетів.
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Подібна традиція зведення народних пам’яток існувала і в інших країнах: у Польщі, Че-
хії, Словаччині, Білорусі [16, p. 25; 15, p.  276; 23, c. 163–169].

Отже, досліджений матеріал засвідчує, що значна кількість образів святих покровителів 
у пам’ятках, збудованих на узбіччі й перехрестях у кінці XIX – першій половині XX ст., по-
яснюється мотивами їх зведення: задля зцілення чи захисту від нещасних випадків, злих ду-
хів, примар; задля покаяння й прохання про милість; для позначення місця загибелі люди-
ни; задля прохання в Бога хорошого врожаю; на полях – для позначення меж чи тих місць, 
де знаходили людські кістки під час оранки. Найчастіше придорожню пам’ятку ставили як 
знак про виконання обітниці.  

Сучасні мотиви зведення придорожніх пам’яток
Матеріал, зібраний під час польових досліджень, показує, що сьогодні інтенції зведення 

придорожніх пам’яток стали обмеженішими порівняно з першою половиною XX ст. Нині їх 
найчастіше будують на місцях нещасних випадків, зокрема, у пам’ять про загиблу в авто-
катастрофі людину. Там, де сталася трагедія, часто можна побачити хрест. Це пояснюється 
прагненням не лише позначити цю небезпечну ділянку й попередити тих, хто подорожує 
цим шляхом, але й для сакралізації цього місця, для запобігання лихові. Серед таких знаків 
переважають хрести простої конструкції зі скромним декором  – Розп’яттям у центрі хресто-
вини. Іноді на місці пригоди родичі загиблого вішають на дерево капличку чи хрестик. 

Сучасні придорожні пам’ятки, збудовані (найчастіше – відновлені) зі сподіванням на 
Божу допомогу в подоланні хвороби, є ніби жертвоприношенням Усевишньому.   

У Сувалькії розвивається традиція ставити (або оновлювати) загальний сільський хрест 
[22, p. 10–12]. Також хрести при дорогах ставляться на згадку про зниклі села чи родини, 
або для відзначення зустрічі з людиною, що походила з того чи іншого села.

Сьогодні, як і раніше, пам’ятки зводять з метою відзначити історичні місця, дати та по-
дії. З перших днів національного відродження по всій Литві посилилося стремління повер-
нути історичну пам’ять, утілену у формах малої архітектури. Почалася масова відбудова й 
реставрація пам’яток, зруйнованих у радянський час, зведення хрестів та різних сакральних 
споруд у місцях, де 1863 року під час бою загинули повстанці, а також у пам’ять книгоно-
шам та для вшанування учасників боротьби за свободу 1918 року. У перші роки незалежнос-
ті активно зводили пам’ятки на згадку про політичні події та реалії того часу, на вшанування 
загиблих учасників збройного руху опору та в пам’ять про їх вислання. При дорогах постали 
пам’ятки на згадку Шляху Балтії, Саюдісу, національного відродження, відновлення неза-
лежності. У 2000–2001 роках з’явилися споруди з нагоди відзначення десятиліття свободи й 
незалежності Литви.

Зміст святих образів
У пам’ятках, що були збудовані після здобуття незалежності, як і в спорудах кінця XIX – 

першої половини XX ст., переважають сюжети з Ісусом Христом та Святою Дівою Марі-
єю. Проте самі сюжети менш розмаїті. В іконографії Ісуса Христа найпоширеніший образ 
Розп’яття, а також Христа Скорботного (Рупінтоєліс). Інші образи Ісуса Христа (Ісус Назари-
тянин, Ісус, що несе хрест, Пресвятого Серця Ісус) можна побачити вкрай рідко. Щодо зоб-
ражень Пресвятої Діви Марії, то, окрім образів Пієти й Марії Скорботної, іноді трапляються 
образи Діви Марії з Лурда та Марії Благодатної. Нині образи святих заступників можна по-
бачити значно рідше, ніж у XIX – першій половині XX cт. 

Образ Розп’яття залишається в житті людини важливим і в наш час. Хрест із Розп’яттям 
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як символом страждання використовують як для увічнення пам’яті про різні трагічні події 
литовської історії, так і для позначення місць загибелі людей. Хрест – це також символ віри 
і надії, тому він пасує і для відзначення урочистих подій, історичних дат тощо. Отже, хрест – 
головний символ католицької віри, універсальний за змістом, значенням та функціями, – 
залишається актуальним і сьогодні. 

Колись сюжет Христа Скорботного часто використовували і прирівнювали до образу 
Ісуса Назаритянина, але сьогодні він прирівнюється до Розп’яття. Народні майстри найбіль-
ше вподобали зображати Христа Скорботного у спорудах вільного стилю, що позначаються 
терміном «народна монументалістика». Образ Христа Скорботного несе в собі закодований 
зміст скорботи і роздумів, тому й сьогодні підходить для пам’ятників загиблим людям, учас-
никам боротьби часів резистенції чи іншим трагічним подіям. Також йому віддають пере-
вагу для позначення місць зниклих сіл і садиб. У цих місцях образ задумливого Христа, який 
стоїть на узбіччі, навіює ностальгічні спогади про село, що тут колись було, про його меш-
канців, або про зниклу садибу і втрачену батьківщину. 

Існує думка, що витоки сучасної популярності Христа Скорботного слід шукати в інтер-
претації цього сюжету, яка сформувалася на початку XX ст. і пов’язується з пошуком симво-
лів литовської національної самобутності та ідентичності, якому сприяв рух національного 
визволення. У той час одним із символів став Христос Скорботний. Литовська інтелігенція 
активно поширювала цю інтерпретацію в пресі. У часи незалежної міжвоєнної Литви і до 
радянської окупації образ Христа Скорботного вважався символом народного характеру, 
долі та історії. Відповідне трактування, що надало цьому образу не лише релігійного, але й 
ідеологічно-культурного змісту, посилилося після відзначення десятої річниці незалежності 
Литви в 1928 році, коли на державному рівні була проведена акція зведення так званих Хрес-
тів Десятиліття. З цього приводу художник Адомас Варнас з учнями створив 35 проектів 
для відзначення незалежності, з-поміж яких – три пам’ятники містили скульптуру Христа 
Скорботного. Цікавим є той факт, що цей образ пропонували для всіх регіонів Литви. Ви-
користання образу Христа Скорботного як символу національного характеру й долі для 
пам’ятників, призначених відзначити десятиліття незалежності держави, було логічним – 
він відповідав не лише символіці цієї події, але й виправдовував новий зміст національного 
символу. Таким чином, образ Христа Скорботного став уже не об’єктом особистої молитви, 
а знаком, символом, що наділяв змістом історичні події. 

З-поміж сюжетів про Пресвяту Діву Марію в придорожніх пам’ятках переважають обра-
зи, ототожнені із символікою скорботи. Це вищезгадана Марія Скорботна і Пієта. Ці сюже-
ти використовували при відзначенні трагічних подій, заслання, місця загибелі партизанів. 
Щоб посилити символічне значення жалю, часто в одній пам’ятці компонували сюжети на 
тему скорботи, пов’язані з Ісусом і Марією. Наприклад, у лісі Обеліне біля с. Думшишкес 
(район Расяйняй) у 1995 році було встановлено хрест з об’ємною каплицею на щоглі, у якій 
розміщено скульптуру Пієти. Цей хрест поставили в пам’ять про партизан, які в 1945 році 
загинули на цьому місці. 1997 року народний майстер Юозас Відейка для увічнення пам’яті 
вбитого в 1944 році мешканця села збудував хрест із Розп’яттям на хрестовині і образом 
Марії Скорботної на щоглі [5, p. 26].

Показово, що в сучасних пам’ятках образ Пієти не поступається своєю популярністю 
образу Христа Скорботного. Цей сюжет присутній у пам’ятках, призначених увічнити тра-
гічні історичні події. Збудовані для відзначення різних історичних дат, уже з першої полови-
ни XX ст. вони зазвичай були більш акцентовані на історично-ідеологічних аспектах, ніж на 
релігійних, тому образи святих на пам’ятках згодом стали не лише об’єктом віри, але й сим-
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волом громадських подій. Отже, образи Пієти й Христа Скорботного в сучасних пам’ятках 
мають більш ідеологічний зміст, аніж релігійний. Можна сказати, що це символи Матері-
Литви, яка оплакує своїх загиблих дітей.    

Поміж святих покровителів у придорожніх пам’ятках популярними залишаються два 
образи – свв. Іоанна Непомука і Іоанна Хрестителя (група Хрещення Ісуса). Ці два сюжети 
в XIX – першій половині XX ст. найбільше використовували в пам’ятках, що будували біля 
води і мостів. Міст – це небезпечна частина шляху, де, згідно з віруваннями, діють потой-
бічні сили. Окрім цього, у литовській народній міфології вода часто асоціюється із сатаною, 
який може з’явитися біля води, живе у воді або під водою. Водойми також пов’язують з при-
видами. Тому в небезпечних місцях пам’ятки будували не лише з метою освячення місця 
трагедії, вони були ще й попереджальним знаком, який має застерігати подорожуючих бути 
пильними. Тому в таких пам’ятках виняткове місце посіли образи покровителя мостів і за-
хисника від нещасних випадків у воді  – св. Іоанна Непомука та захисника від лиха у воді та 
від злих духів, що водяться під мостами, а також від примар – св. Іоанна Хрестителя (група 
Хрещення Ісуса). 

Капличні стовпи із зображенням цих святих і досі зводять на узбіччі доріг біля мостів 
або поруч з водой мами. Проте більшість з-поміж цих пам’яток були відновлені на місці роз-
ташування раніше зруйнованих. Наприклад, недалеко від с. Бутенай (район Анікщай) на 
узбіччі дороги стоїть капличний стовп із зображенням групи Хрещення Ісуса, збудований 
на місці аналогічного капличного стовпа. Біля мосту в с. Руджяй (район Рокішкіс) ще до 
Першої світової війни стояв «Святий Іоанн» – так місцеві люди називали капличний стовп 
із композицією хрещення Ісуса Христа, яку пізніше двічі відбудовували, а втретє її відновив 
у часи націо нального відродження майстер Нарцизас Вілутіс. Чимало традиційних фігур 
зі скульптурним образом св. Іоанна Непомука збудовано в озерному краю Таурагнай [13, 
p. 798–799]. Хоча більшість із цих образів є відновленими, проте їхнє символічне значення 
не забуте – і в наші дні люди вірять, що вони оберігають від нещасних випадків на воді. 

Популярне колись зображення св. Роха сьогодні в придорожніх пам’ятках трапляється 
вкрай рідко. Краєзнавець Баліс Бурачас відзначив, що в 40-х роках XX ст. ще існувало віру-
вання, що нечисті сили вводять подорожуючих в оману, особливо вночі. Тому в лісах Жмудїї 
біля дерев ставили каплички, щоб захиститися від злих духів [2, p. 3]. Патроном подорожу-
ючих вважали св. Роха, тому фігурки з його зображенням часто трапляються в пам’ятках на 
узбіччях та перехрестях доріг, найчастіше – збудованих у віддалених місцях та в лісі. У наші 
дні його образи розміщені у відновлених пам’ятках, якими колись позначали місце нещас-
них випадків у дорозі або будували з метою захисту від злих духів під час подорожі. Захис-
никами подорожуючих  вважають св. Архангела Михаїла та св. Варвару, образи яких теж 
можна побачити на узбіччі. Іконографія св. Архангела Михаїла зображує його переможцем 
над дияволом. Люди вірили, що він убереже від небезпеки в дорозі, якщо помолитися йому 
напередодні подорожі [21, p. 115]. Капличка, розташована на дереві при дорозі на шляху 
Шілува – Жайгіняй зі скульптуркою cв. Варвари, нагадує традицію ставити в придорожніх 
пам’ятках статуї свв. Йосипа й Варвари, тому що ці святі, за народними віруваннями, обері-
гають від раптової смерті. Композиція Святого сімейства в капличці, що висить на дереві на 
узбіччі дороги до с. Граяускай(район Расяйняй), нагадує про загибель людини. 

На основі традиційного народного світогляду можемо інтерпретувати значення образу 
Святого сімейства не лише як сум сім’ї за загиблим, але і як бажання забезпечити захист 
для інших подорожуючих. Сюжет Святого сімейства, а найчастіше його варіант «Втеча до 
Єгипту», ще в першій половині  XX ст. був привабливим в придорожніх пам’ятках, оскільки, 
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як засвідчує Святе Письмо, подорож Святого сімейства до Єгипту відбулася вдало. 
Можна відзначити ще одного святого, хоча його зображення рідко трапляється в сучас-

них придорожніх пам’ятках. Це – покровитель худоби й полів – св. Юрій, зображення якого 
колись було дуже популярним, тому його скульптурки ставили і в садибах, і на узбіччях 
полів. У пам’ятках першої половини XIX – XX ст. св. Юрій виконував винятково функцію 
покровителя землеробів. Церковне тлумачення постаті св. Юрія як мученика і воїна, який 
страждав за християнську віру і поборов поганський символ – змія, у селі не прийнялося. 
У пам’ятках його зображували переможцем над змієм і сприймали його як захисника по-
сівів. Нині його образ як борця і воїна зазвичай можна побачити у відновлених пам’ятках 
на честь жертв руху опору. Наприклад, меморіал жертвам резистенційного руху на узбіччі 
траси біля містечка Камаяй (район Рокішкіс) складається з хреста, стовпа з дашком із зобра-
женням Пієти та капличного стовпа з образом св. Юрія Змієборця. Ця пам’ятка символізує 
скорботу Матері-Литви за загиб лими синами й нагадує про їхню самопожертву в боротьбі 
з окупантами. 

Майстрам, які виготовляють придорожні пам’ятки, допомагають у розкритті функцій 
святих покровителів мистецтвознавці та працівники музеїв. Зазвичай це відбувається під 
час різноманітних заходів для різьбярів по дереву. Так, під час пленеру, проведеного на бать-
ківщині поета Майроніса (район Расяйняй), завдяки консультаціям А. Рочюлпайте декілька 
капличних стовпів зі скульптурами святих були розміщені на місці колишніх пам’яток, де 
вони зберегли традиційні функції: у полі стоїть стовп із дашком «св. Юрій» автора Антана-
са Чеснуліса, біля місточку через річку Луокне поставили «св. Іоанна Хрестителя» автора 
Юозаса Грабаускаса та «св. Іоанна Непомука» автора Йонаса Твардаускаса, біля джерель-
ця Майроніса – на дерево помістили капличку з композицією Хрещення Ісуса Христа [7, 
p. 176–177].

У нові придорожні пам’ятки іноді ставлять зображення святих імен фундаторів, але це 
роблять значно рідше, ніж у садибах або в загальних сільських пам’ятниках. Це теж тро-
хи розширює коло сюжетів святих образів (свв.  Анна, Антоній, Йосип, Петро) у сучасних 
пам’ятках на узбіччях. 

Дуже рідко трапляються унікальні іконографічні типажі святих. Зазвичай це збережені 
старі скульп тури, вставлені у відновлені пам’ятки. Наприклад, у 1990 році до відновленої 
каплички в с. Тракішкяй було поставлено автентичну скульптуру св. Алоїзія, яку зберегла 
одна мешканка села [10, p. 57]. Відомості про цю капличку походять з 1925 року, коли її по-
будував загін католицької молодіжної організації Рavasarininkų («Павасарінінкай») і поста-
вив туди скульптуру св. Алоїзія – покровителя молоді та їхньої організації. Нині ця капличка 
увічнює історичну пам’ять про загін цієї організації, що діяв на цих теренах.

 
Висновки
Коло сюжетів святих у придорожніх пам’ятках, збудованих у роки національного від-

родження, є досить вузьким, позаяк у будівництві пам’яток відчутно зменшилося розмаїття 
інтенцій і мотивів. Основна мотивація – позначення трагічних подій – визначило те, що 
на узбіччях сьогодні переважають сюжети, пов’язані із семантикою скорботи Ісуса Христа 
і Пресвятої Діви Марії. Пам’ятки, збудовані для виконання обітниць та задля зцілення, які 
надають ширший вибір образів, у наші дні частіше будуються біля будинків, де є кращі мож-
ливості їх доглядати й охороняти.

Сучасні придорожні пам’ятки зберігають свою захисну функцію, позначаючи місце за-
гибелі людей, вони застерігають бути обережнішими, подорожуючи цим шляхом, та освя-
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чують це місце, щоб нещастя не повторювалося. Литовці усвідомлюють призначення дея-
ких образів дуже чітко, особливо коли це стосується Ісуса та Марії, які символізують біль і 
скорботу.

Пам’ятки, збудовані під час радянської окупації, у пам’ять про історичні дати та події пе-
ріоду національного відродження, наділено новим символічним змістом, тоді як їх релігійне 
призначення відійшло на другий план.
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ЙOНАС МАРДОСА

ОБЩИННЕ	РЕЛІГІЙНЕ	ЖИТТЯ	ЛИТОВСЬКОГО	СЕЛА	У	
ХХ	СТОЛІТТІ:	ПИТАННЯ	НАРОДНОЇ	РЕЛІГІЙНОСТІ

Straipsnyje, remiantis lauko tyrimų medžiaga, etnologų darbais nagrinėjamas XX a. kaimo 
bendruomeninis religinis gyvenimas. Religiniame gyvenime autorius išskiria tris svarbiausios jo formas: 1) 
savarankiškai kaimo bendruomenėje gyventojų atliekamos apeigos; 2) religinė kaimo veikla, kurioje 
dalyvauja kunigai; 3) kolektyvinis kaimo gyventojų dalyvavimas bažnytinėse apeigose. Straipsnyje 
nagrinėjamos šios religinio gyvenimo formos, jų funkcijos ir vieta žmonių, kaimo, parapijos, kaip 
svarbiausio Bažnyčios struktūrinio elemento, gyvenime.  

The article, based on the field ethnographical material and ethnological researches, reveals the forms 
of rural community religious life in the 20th century. According to the author, the religious life is expressed 
in three main forms: 1) rituals performed in the rural community by inhabitants themselves; 2) religious 
activities of the rural community in which priests take part; 3) collective participation of rural community 
in the church ceremonies. The article deals with these forms of community religious life, their functions 
and their place in the life of people, village and parish, as the main structural element оf the church.

У кожній країні існує як офіційна, так і народна релігія, що ґрунтується на тих самих 
символах і способах вираження віри, які етнологи визначають як адаптацію церковного 
вчення до місцевих умов [20, p. 291]. Тому етнологічний дискурс народної релігії охоплює 
не лише вивчення самої релігії, але й дослідження форм її адаптації до народної культури. Іс-
нування такої народної релігійності визнає і католицька церква, яка у своїх документах роз-
глядає сутність її форм і способів про яву. Так, у виданому у Ватикані «Liaudiškojo pamaldumo 
ir liturgijos vadovas: Principai ir gairės» («Довідник народної релігійності й літургії: принципи 
і віхи») зазначено, що в реальному житті результатом симбіозу християнства з народною 
культурою є притаманна соціальній чи етнічній групі народна побожність (релігійність), 
яка відображає регіональну самобутність [9, p. 17]. Народна релігійність є виявом відно-
шення індивіда або колективу до релігійних обрядів, ритуалів, літургійних засобів. Однак,  
попри те, що народна релігія базується на християнській універсальності, на її реальний 
прояв в окремій культурі діють етнічні чинники, тому тлумачення релігійних істин може 
містити регіональні й общинні образи [14, p. 161].

Об’єкт дослідження – общинне релігійне життя литовського села у ХХ ст., у якому 
з’являється самобутня інтерпретація християнських догм і вимог, ґрунтованих на літургій-
ній церковній практиці.

Основні завдання: розглянути зміст обрядів і звичаїв, яких представники сільської гро-
мади дотримувалися самостійно; розкрити особливості релігійної діяльності села, у якій 
ббралиеруть участь ксьондзи; установити характер і зміст колективної участі мешканців 
села в церковних ритуалах. З метою вивчення змісту обрядів і звичаїв общинної релігії, а 
також їхнього значення в житті людей, скористаємося відомостями, які автор отримав під 
час проведених етнографічних експедицій наприкінці XX ст. – на початку XXI ст. по всіх ет-
нографічних регіонах Литви, а також напрацюваннями інших дослідників. 
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Народну релігію в Литві послідовно не досліджували. Причиною цього був пізній розви-
ток литовської етнології, яка почала формуватися на початку XX ст., а перші наукові інститу-
ції утворилися тільки після Першої світової війни. Питання, що стосувалися християнства, 
уважали складовою народної творчості, тому їх досліджували фольклористи. У радянський 
період побудови атеїстичного суспільства проблеми народної культури, пов’язані з релігією, 
оцінювали негативно – їх не вивчали. Тому все, що стосувалося народної релігійності й ет-
нології релігії, почали обговорювати лише з останнього десятиліття XX ст., після відновлен-
ня незалежності Литви [14, p. 159–161; 18, p. 44–62].

Передумови релігійного життя села 
Релігійне життя села базувалося на функціонуванні парафії як найголовнішого органі-

заційного структурного елементу Церкви. Система парафій у Литві сформувалася в XVII–
XVIII ст. [11, p. 573]. Основними структурними одиницями парафії стали села, які поступово 
набули статусу релігійної громади. Громади володіли також ділянками землі, придатної для 
сільськогосподарських робіт чи іншого призначення. Угіддя, якими користувалася сільська 
громада, мали межі, установлені впродовж кількох століть. Уже в XIV ст. існували межо ві 
позначки селянських земель [6, p. 98], тому, імовірно, були і відмітки меж громадських во-
лодінь. У ХVІ ст. провели найбільшу реформу в історії села – «Valakų reformą» («Волочна по-
міра»), після якої межі сільських полів установили остаточно. Чітко визначена територія сіл 
була відправною точкою її сакралізації, адже в міфічній свідомості кожний обжитий людьми 
простір мав магічні кордони. Наприклад, М. Еліаде зауважував, що «оборонні споруди по-
селень і міст спочатку повинні були оберігати їхніх мешканців від лихих сил» [5, p. 35]. Тому 
зрозуміло, чому після вкорінення християнства почалася сакралізація сільського простору. 
Найголовнішою його святинею стали хрести – на території кожного села їх було кілька. Де-
які хрести ставили в садибах, інші – на сільських майданчиках, перехрестях, при дорозі й 
навіть у полі. Важливу роль відводили загальним хрестам [3, p. 57]. Напередодні релігійних 
свят їх прикрашали квітами й вінками. На території села також розміщували цвинтарі, що 
мали сакральний характер, і де встановлювали багато хрестів. Таким чином, села поступово 
набували ознак християнського простору, святість якого постійно підтримували обрядами 
релігійного змісту, які проводили біля хрестів. Останні були формою вияву релігійних по-
чуттів людей, їх уважали засобом, що гарантував общині життєздатність. У другій половині 
XIX – перших десятиліттях XX ст., під час розподілу вуличних сіл на хутори, нова система 
поселень створювалася в межах попередньої території села [3, p. 51–55]. Отже, розміщення 
садиб у межах колишньої території змінилося. Тому в селі общинне релігійне життя входило 
до санкціонованої Церквою літургійної практики не одне століття. У розумінні людей саме 
обряди, виконувані на території села, мали забезпечити вдале господарювання і добробут. 
Відтак соціальні, господарські, особистісні інтереси членів сільської громади тісно перепле-
лися з християнською практикою, і виконання в селі спільних релігійних обрядів було од-
ним з обов’язків парафії. Для дослідження сільського релігійного життя нами виокремлено 
три основні його форми: 1) обряди, які самостійно виконували члени сільської громади; 
2) релігійна діяльність села, у якій брали участь ксьондзи; 3) колективна участь жителів 
села в церковних обрядах [15, p. 138].

1. Обряди, які самостійно виконували члени сільської громади
До обрядів, які сільська громада виконувала самостійно, належать хода навколо хрестів 

у Хресні дні перед святом Господнього Вознесіння і Травневі богослужіння – спів церковних 
літаній у селянських помешканнях або біля головного хреста в селі.
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Обряд Хресних днів жителі села проводили три дні поспіль перед святом Господнього 
Вознесіння та 25 квітня на день Святого Марка. Хресні дні (молебні) – це колективна мо-
литва і спів псалмів біля хрестів. Святкування Хресних днів перед святом Господнього Воз-
несіння започатковане у Франції близько 470 року, коли єпископ св. Мамерт наказав своїм 
парафіянам здійснювати обряди покаяння, поститися і, ідучи публічною процесією, три дні 
просити Господа відвести від Франції біду, яка на той час охопила країну. У 511 році Орле-
анський синод наказав проводити хресну ходу щороку по всій Франції, а також звелів три 
дні до свята Вознесіння Господнього поститися й утримуватися від важкої роботи. Під час 
наступних століть звичай хресних процесій у Хресні дні поширився і на інші європейські 
країни [10, p. 170; 22, p. 135–136]. Починаючи з тридцять шостого дня після Пасхи, Хресні 
дні у Франції тривали протягом трьох днів. У перший день молилися за сінокіс, у другий – за 
жнива, у третій – за посів озимих або збір винограду. У давнину процесія обходила поля; у 
деяких місцевостях у перший день освячували криниці або джерела; дорогу, по якій відбу-
валася хода, устилали гілками або квітами; в інших місцевостях, окрім криниць, освячували 
й вулики, посипаючи їх освяченою сіллю [27, c. 46–47].

Отже, Хресні дні, що виникли без установленої літургії, мали явні ознаки народної релі-
гійності і в цьому вигляді поширилися в Литві. Перша згадка про них датована 1525 роком, 
з м. Вільнюса цю традицію перейняли всі литовські церкви. У сільських парафіях процесії 
ходили із церкви до цвинтарів чи до хрестів, Хресні дні поступово почали святкувати в селі 
без участі ксьондза [22, p. 135–136]. Общинна організація Хресних днів спричинила виник-
нення розмаїття форм самих процесій, які в окремих етнографічних регіонах різнилися в 
часі проведення і у звичаях. На сході Литви ходили до хрестів частіше після сніданку, на за-
ході – після обіду, на південному заході – на світанку. Під час обряду було прийнято співати 
загальну літанію всім святим. У Західній (Жемайтія) і Східній Литві (Аукштайтія) разом з 
літанією співали псалом «Пане Царю», що мало захистити врожай та життя людей від при-
родних стихій, тому текст псалма змінювали залежно від характеру лиха, яке загрожувало 
на даний момент [16, p. 99–100].

Процесією під час Хресних днів керували більш набожні селяни. Порядок відвідування 
хрестів залежав від домовленостей між жителями села. Найчастіше почергово відвідували 
всі хрести, і якщо поряд містився цвинтар, то там і завершували хресну ходу. Жінки прино-
сили квіти й вінки для оздоблення хрестів, хоча переважно молодь їх прикрашала напере-
додні Хресних днів. Зміст обряду був схожим упродовж усіх днів, але після Першої світової 
війни традиція почала занепадати, і громада задовольнялася одноденною процесією. Проте 
дотримання посту й утримання від важкої роботи три дні поспіль перед святом Господнього 
Вознесіння здебільшого дотримувалися і після Першої світової війни. За народними уявлен-
нями, порушення вимог каралося: тих, хто працює і не дотримується посту, може спіткати 
нещастя в господарстві.

Також історично давньою була і служба Божа, яку проводили в Хресні дні й у день Святого 
Марка. Ця традиція започаткована Папою Римським Ліберієм у 325–366 роках, коли він звелів 
у день Святого Марка молити Господа про благословення на майбутній урожай [10, p. 169–170]. 
Порівняно з хресною ходою перед святом Господнього Вознесіння, цей обряд практикували не-
часто. Проте він зберігся в народній релігійності: ще в перших десятиліттях XX ст. в цей день 
сільське населення (переважно чоловіки) ходило молитися до хрестів або на цвинтар, у такий 
спосіб сподіваючись подолати різні небезпеки. Отже, хоча святкування Хресних днів було про-
явом релігійності жителів (і їх підтримувала Церква), заборони й вимоги, ґрунтовані на магіч-
них діях, об’єднували християнські й сільськогосподарські прагнення людей, що підтримувало 
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необхідність і життєздатність Хресних днів. Однак після Першої світової війни хресна хода в 
день Святого Марка відбувалася лише в окремих селах, а Хресні дні перед святом Господнього 
Вознесіння завершили своє існування після «совєтизації» Литви – у 1940 році.

Співи Травневих літаній. До середини XX ст., а подекуди й довше, у селах існувала тра-
диція співати у травні молебні – літанії. У католицькій літургії Травневі богослужіння, при-
свячені Пречистій Діві Марії, у Європі з’явилися в середині XIX ст., коли Папа Римський 
1822 року узаконив традицію, яка виникла ще у XVIII ст. У Литві співи Травневих літаній 
започаткували 1853 року в кафедральному соборі м. Сейни (нині територія Польщі), а у 
Вільнюському кафедральному соборі – 1884 року [22, p. 6]. Відповідно до літургії Церква 
встановила ранішні або вечірні співи церковних особ ливих молебнів та псалмів упродовж 
травня, з-поміж яких найголовніша літанія – Пречистій Діві Марії [4, p. 125]. Проте для лю-
дей, які жили у віддалених селах, було складно ввечері збиратися в церкві, тому одночасно 
із церковним обрядом почала формуватися традиція співу літаній по селах. Для цього в біль-
шій кімнаті будинку, а іноді і в стодолі, люди облаштовували маленький вівтар з образом 
Пречистої Діви Марії. Таких вівтарів мешканці ставили в селі чимало, аби задовольнити 
релігійні потреби всіх членів громади. 

Травневих літаній також співали біля сільських хрестів, і перші відомості про відповідні 
обряди, які проводили в селі, датовані 1863 роком. У Центральній Литві (район Кедайняй), 
у контексті подій повстання проти царської Росії, згаданий спів молебнів біля хрестів на 
околицях села [19, p. 213]. Імовірно, що саме в такий спосіб у селах формувалася ця форма 
обряду, але у XX ст. найвідомішим місцем проведення обряду стали домашні вівтарі. Мож-
ливо, поширенню обряду співів біля хрестів завадили політичні обставини. Після повстання 
1863 року, упродовж ще не одного десятиліття, існувала встановлена царською владою забо-
рона організовувати будь-які церковні процесії, ходу і спів псалмів поза церквою [24, p. 33], 
тому здійснення богослужінь у помешканнях жителів менше суперечило позиції влади.

По селах, після закінчення робіт по господарству, Травневих літаній співали ввечері. 
Співи зазвичай вів господар (або більш голосисті сусіди). Співи літаній – релігійна дія, окрім 
якої в обрядах винятково важливими були їх комунікаційні й соціальні функції. В обрядах 
брали участь молодь і дорослі жителі села, хоча матері приводили із собою також дітей. 
Комунікаційні функції обрядів особливо важливими були для молоді: щодня протягом мі-
сяця існувала можливість зустрітися з однолітками, поспівати, поспілкуватися, а у вихідні – 
навіть потанцювати. Отже, релігійні обряди укріпляли благочестиві почуття людей, були 
важливим засобом для виховання молоді, підкреслювали духовну єдність односельців. Про 
Травневі богослужіння як особливу подію в релігійному житті села свідчить той факт, що на-
віть в екстремальних умовах вони були найголовнішою формою релігійної діяльності серед 
тих людей, які їх практикували на засланні, адже стали важливою основою для виживання 
в Сибіру [17; 18, p. 125–130]. Після Першої світової війни, услід за розселенням селян по ху-
торах, літаній співали в сім’ях, тому богослужіння набуло нового релігійного й соціального 
змісту. Після відновлення незалежності Литви звичай співати по селах Травневих літаній 
частково відновився, найбільше – у Північно-Східній Литві. За радянських часів літаній спі-
вали в церквах; нині ці обрядові дійства проводять біля хрестів.

2. Релігійна діяльність села, у якій брали участь ксьондзи 
До цієї діяльності відносять освячення ниви й колядування ксьондза. З огляду на їх похо-

дження та мету, – це різні релігійні обряди. Ксьондз під час освячення ниви поєднував зусил-
ля людей, спрямовані на отримання господарської та іншої користі, із церковними релігій-
ними цілями. Водночас колядування ксьондзів ґрунтувалося на ідеї передавання церковної 
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благодаті обійстю. Отже, у першому випадку маємо взаємостосунки села й Церкви, що ви-
никали «з низів», заснованих на народній релігійності, у другому – Церква свої соціальні 
функції виконувала у відповідній громаді та в окремих родинах через форми діяльності, 
тісно пов’язані з народною релігійністю. Однак зауважимо, що кожна зі сторін у стосунках 
переслідувала свою мету. Якщо діяльність ксьондза не відхилялася від основних канонів 
Церкви, то мешканці села мали власні повсякденні мотиви, які, перебуваючи в змістових 
рамках народної релігійності, іноді могли суперечити церковному вченню. 

Освячення ниви. З погляду теології, освячення ниви в церковній практиці проявляється 
як одна з форм сакраментальних дій, призначених для вигнання злих духів [2, p. 466]. Про-
те на обряд освячення ниви люди покладали чимало сподівань, хоча й не нехтували елемен-
тами магії. Відомостей про виникнення цього обряду в Литві немає. Тому можна припусти-
ти, що в XIX ст. колективне освячення ниви мало бути досить поширеною практикою, адже 
після повстання 1863 року цей обряд, як і процесії, царська влада заборонила. Наприклад, 
за проведення обряду освячення ниви генерал-губернатор наказав відправити в монастир 
на три роки Смільгяйського декана** Грачевічуса (Паневезький округ) [1, p. 255]. Більше 
етнографічного матеріалу про цей обряд зафіксовано після Першої світової війни, коли тра-
диція ще побутувала. У 1940-х роках обряд освячення ниви був найпоширенішим у Півден-
но-Східній Литві. У Північній Литві, після Першої світової війни, його майже забули, хоча 
подекуди на теренах країни він трап лявся ще й на початку встановлення радянської влади. 
Елементи цього обряду, його форма та періодичність у різних регіонах Литви різнилися. 
Спільною була мета – захистити ниву від усякого зла через благословення й освячення (ця 
формула включена в молитву освячення). Основну увагу під час обряду приділяли землі-
годувальниці, але одночасно освячували й інші об’єкти, важливі для життя людей. Церемо-
нія освячення залежала від розміщення полів, набожності селян і навіть від особистих рис 
характеру ксьондза та інших обставин. Тому в одних місцевостях процесія на чолі зі ксьон-
дзом обходила всі поля, в інших – ксьондз їхав у повозці, а за ним зі співами йшли люди. 
Іноді спочатку односельці молилися біля хреста, освячували воду в криницях (а подекуди в 
озерах і річках), а потім ішли в поле.

В обряді дію святої води мав посилити знак хреста. Іноді ксьондз переходив поле нав-
хрест, або люди зі ксьондзом ходили по полю так, щоб утворився знак хреста. В одних селах 
святою водою символічно кропили поля, в інших – освячували кути поля, реалізовуючи в 
такий спосіб ідею захисного кола, або з пагорба символічно кропили на всі сторони. За-
галом в обряді спостерігаємо комплексність: через благословення Матері Землі, яка годує 
сім’ю впродовж року, і захист врожаю реалізовується ідея, яка зрозуміла і мотивована як з 
погляду релігії, так і з погляду господарського й життєвого змісту. Усупереч думці теологів, 
що, користуючись сакраментальними діями, не варто сподіватися на їхню надзвичайну по-
міч [2, p. 467], ксьондзи освячували ниву, тому що потребу в їхніх діях зумовлювали споді-
вання віруючих. Також обряд освячення ниви сприяє інтеграції особи в громаду, оскільки, 
беручи в ньому участь, жителі зміцнювали свою соціалізованість і підтримували громадські 
зв’язки. Зазвичай, по завершенні обряду в полях чи садибах, відбувалося спільне частуван-
ня мешканців села.

Колядування ксьондза. Основна мета колядування – зміцнювати духовний зв’язок Церк-
ви із селом і родинами віруючих. Звичаї пастирського колядування ще в XVII ст. закріпили 
церковними документами [23, p. 328], у яких акцентовано увагу на релігійній і соціаль-
ній сутності відвідування осель віруючих. Візити ксьондза також відповідали очікуванням 

* Декан – старша духовна особа в католицькій церкві [прим. перекладача].
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сільської громади, тому все, що мало стосунок до колядування, односельці обговорювали 
разом, оскільки від прийому ксьондза залежав престиж села в очах цілої парафії. По завер-
шенні колядування важливе значення мав збір пожертв на потреби парафії, для ксьондзів і 
церковних служителів.

Церковний канон передбачав відвідування осель парафіян в період після Різдва [4, 
p. 107], проте час для колядування вибирали по-різному. Найчастіше колядували від Різдва 
до свята Трьох Королів, проте в деяких місцевостях – після дня Всіх Святих (1 листопада), а 
подекуди й після Нового Року [8, p. 227]. Про день колядування ксьондз повідомляв під час 
проповіді, а після Першої світової війни цю новину розповсюджували й церковні служителі, 
які ходили по селах і розносили речі для релігійних потреб [25, p. 225].

Звичаї колядування залежали від самого ксьондза, його чеснот, особистих стосунків із 
селянами, а також від установлених традицій у парафії та амбіцій віруючих. Для села коля-
дування було не лише святом, але й клопотом, пов’язаним з очікуванням поважних гостей. 
Готуючись, господиня поралася і прибирала в хаті, діти мали нагоду повторити або вивчи-
ти основи віри, про які ксьондз зазвичай запитував. Для заможних селян, які готували для 
колядників обід або вечерю, якість їхнього прийому була також і засобом для утвердження 
авторитету господаря в селі. У Західній Литві задля пригощання декана запрошували навіть 
жінок з міста, які вміли «куховарити по-панськи» [7, p. 222].

Обряд колядування зник на зламі 60–70-х років XX ст., коли радянська влада заборони-
ла діяльність ксьондзів за межами церкви. Пізніше ксьондзи колядували тільки за індиві-
дуальним запрошенням. Після прийняття незалежності ця традиція частково відродилася, 
хоча і втратила масовий характер, адже з’явилося чимало секулярних сімей, які не вітали 
візитів ксьондза.

3. Колективна участь сільської громади в церковних обрядах
Усебічна діяльність Церкви була однією із сил, що інтегрували суспільство. І суспільство 

підтримувало таке актуальне соціальне призначення релігії, тому що до середини XX ст. 
село було релігійним, а авторитет Церкви  люди не піддавали сумніву. Тому, окрім регуляр-
ного відвідування церкви, жителі села іноді просили ксьондзів провести особливі сільські 
богослужіння.

Сільські богослужіння. Час виникнення сільських богослужінь невідомий, але після Пер-
шої світової війни їх постійно практикували в більшості литовських земель. У мотивах їх роз-
витку простежується очевидне послаблення народної побожності, тому що колись ініціатива 
завжди виходила від сільської громади. Таким чином, колективна участь жителів села в бого-
служінні дозволяла селу заявити про себе як про вагомий структурний елемент своєї парафії. 
Такий аспект був важливий для Церкви, яка постійно прагнула розширити свій релігійний і 
соціальний вплив на суспільство. У 40–50-х роках XX ст. чимала кількість сіл уже не замовляла 
окремого богослужіння, проте в Південно-Східній Литві цю службу проводять і нині.

Спільне богослужіння для жителів села проводили щороку. Організовували службу 
більш набожні й ініціативні селяни. Питання, які стосувалися проведення сільського бо-
гослужіння, виносили на обговорення сільських громад [12, p. 138; 13, p. 257]. Іноді за 
організаційну роботу брався староста села. Іноді організатори богослужіння радилися зі 
ксьондзом, узгоджували й збирали із сільської громади гроші, за які ксьондз погоджувався 
проводити службу. У більшості випадків з бідних односельчан грошей не брали – витрати 
спільно відшкодовували заможніші селяни. До церкви зазвичай приходили представники з 
кожного двору, переважно господарі. Очевидно, що в проведені богослужіння проявляли-
ся почуття солідарності громади, поглиблювалися актуальність у стосунках між людьми й 
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релігійні аспекти ставлення до сусідів. Однак траплялися випадки ігнорування сімей, кот-
рі порушили декалог, – їх не запрошували до організації відправи. Під час підготовки до 
богослужіння сільська громада часто обговорювала питання спільної учти після служби. 
Традиційний спосіб проведення гостини був такий: усі учасники приносили страви і спіль-
но частувалися в того сусіда, який мав велике приміщення, а в теплу погоду – на природі. 
Таким чином, участь у сільському богослужінні надавала сусідам додаткової можливості 
неформального спілкування. Загалом етнографічний матеріал засвідчує, що спільну участь 
сусідів у церковних обрядах можна розцінювати як один із засобів побороти соціальне від-
чуження, яке виникло при диференціації селянства.

Молодіжні богослужіння. За етнографічними дослідженнями, у богослужіннях брала 
участь молодь, яка досягла повноліття. Ці богослужіння ввійшли в систему колективної участі 
жителів села в церковних обрядах, проте не набули масового характеру. У першій половині 
XX ст. їх проводили в травні, рідше – у червні (зазвичай у Південній Литві). Ця традиція також 
засвідчує про важливий приклад співпраці громади села із Церквою, оскільки обидві сторони 
були зацікавлені в релігійному вихованні молоді й підтримували прагнення останньої наслі-
дувати приклад старших односельців. Проте молодь радше надавала перевагу не релігійним, 
а комунікаційним функціям богослужіння. Хоча службу організовували більш набожні пред-
ставники сільської молоді, їм допомагала більшість членів громади. Молодіжні богослужіння 
також потребували фінансів. Молодь могла дати гроші лише на проведення служби, але по-
трібно було ще й організувати забави, які відбувалися після неї. Ж. Шакніс натрапив на факти 
функціонування цих богослужінь навіть у контексті обрядів ініціації молоді, тому він відніс 
їх до системи весняних молодіжних обрядів [21]. Проте зауважимо, що в молодіжних бого-
служіннях релігійні прагнення були основним аргументом їх замовлення. Тому невипадково, 
коли радянська влада різними засобами впливала на світогляд молоді, коли почалася секуля-
ризація суспільства і в часи, коли зменшилася кількість молодих людей по селах, наприкінці 
60-х років XX ст. молодіжні богослужіння зовсім зникли.

У сільській громаді водночас проводили й інші дії релігійного характеру: колективне 
прибирання сільського кладовища, освячення хрестів і могил, спільна участь у храмовому 
святі – atlaidai («атлайдай»), спілкування під час релігійних і сімейних свят або на похоро-
нах. Майже до середини XX ст. Церква, використовуючи глибоку релігійність селян і завдя-
ки своїй соціальній діяльності, була особливою формою організації суспільства, а вищеза-
значені форми релігійного життя села – публічним виявом цього явища [15, p. 147].

Отже, розглянуті форми общинної релігії виявлялися в безпосередній взаємодії сільської 
громади із Церквою. Протягом багатьох століть соціальне й релігійне життя переплелося: 
сформувалися обряди, що ґрунтувалися на народній релігійності, зміст яких не суперечив 
релігійним цілям Церкви. Найзмістовнішими були обряди, що їх самостійно проводила 
сільська громада, тому вони найдовше побутували на селі. Постійною діяльністю ксьондзів 
упродовж XX ст. було відвідування ними осель віруючих (колядування). Рідше траплялася 
колективна участь мешканців села в церковних обрядах.

На поєднанні релігійних прагнень Церкви і життєво-господарських потреб сільської грома-
ди базувалося внутрішнє релігійне життя села, соціальні і культурні стосунки між людьми, ви-
ховувалася самосвідомість сільської громади, що тривало в Литві до середи ни XX ст. Політичні, 
соціальні, демографічні й особливо важливі для вірування та релігійних традицій зміни у світо-
гляді суспільства, які почалися в радянський час, визначили ерозію колективних обрядів, і лише 
частина з них залишилася або відродилася після встановлення незалежності Литви.
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РАСА РАЧЮНАЙТЕ-ПАУЖУОЛЕНЕ

НАРОДНА	РЕЛІГІЙНІСТЬ	ПІВНІЧНОЇ	ЛИТВИ

Straipsnyje nagrinėjamas liaudies pamaldumas Šiaurės Lietuvoje XX a.– XXI a. pr. Aptariamas  
Mergelės Marijos bei Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės kultas, liaudies pamaldumo formos šeimos papro-
čiuose  bei atlaiduose.

The article deals with the popular devotion to Blessed Virgin Mary and God Servant Barbora from 
Žagarė in the 20th –21st centuries. The author analyses the forms of  popular devotion in Lithuanian 
family customs and the festival of Mary.

Життя людини, родини і народу – невід’ємне від релігії, яка санкціонує моральність, ви-
значає мотивацію, обґрунтування, ціль і сенс поглядів та поведінки [3, p. 21]. Релігійність 
народу, безперечно, зосереджує цінності, якими християнська мудрість відповідає на най-
головніші життєві питання.

За останнє десятиліття з’явилося чимало праць, що досліджують прояви народної по-
божності католиків у Литві. Один з них – культ Діви Марії, який вивчають у різних аспек-
тах. У працях Й. Вайшнора [26], Р. Скрінскаса [24], А. Мотузаса [13], М. Пуйдокаса [16], 
Й. Мардоса [12], В. Квасайте [6], В. Лілейкене [8], Р. Скінкайтіса [23], Д. Лютікаса [9; 10], 
Р. Рачюнайте-Паужуолене [17; 20], А. Кайрайтіте [4; 5] розглянуті способи вшанування 
Богородиці в аспекті літургійного часу (під час церковних свят) та в місцях паломництва. 
А. Кайрайтіте аналізує образ Діви Марії в литовському фольклорі, у якому відображені її 
зовнішність, діяльність, явлення, функції: вона і звичайна жінка, і водночас божественна 
особа. У праці Й. Вайшнора «Marijos garbinimas Lietuvoje» («Поклоніння Марії в Литві») у діа-
хронічний спосіб досліджено історію поширення в країні культу Марії, порушено питання 
суспільних і літургійних форм культу; проявів народної побожності, іконографії Пресвятої 
Богородиці в народному мистецтві, чудотворних образів та святині Марії в Литві й на ет-
нічних литовських землях. У книзі Р. Скрінскаса «Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos 
vietas» («Путівник пілігрима по чудотворним місцям Марії») розповідається про з’явлення 
Пречистої Діви, історію пожертвувань Литви Богоматері, улюблені народам об’єкти культу 
Богородиці (образи, джерела, культові камені, лурди 1, сакральні стовпи). Стаття Р. Скінкай-
тіса «Marijos kulto problematika Europos krikščioniškoje crdvėje» («Проблематика культу Марії 
в європейському християнському просторі») представляє прояви культу Марії в Європі очи-
ма сучасної людини. Автор подав три інтерпретації культу Марії: міфологічну, психологічну 
й соціологічну. Р. Скінкайтіс дійшов висновку, що в сучасній католицькій церкві «культ Ма-
рії інкорпорований у христологічний цикл літургійного року, а народна побожність пого-
джується з настановами офіціальної літургії й теології» [23, p. 89]. Про народне поклоніння 
Марії в родинних звичаях писали С. Іла [3], Р. Рачюнайте-Паужуо лене [17; 18; 20].

Феномен святості служниці Бога Барбори Жагарянки 2 та форми народної релігійності 
у своїх працях обговорювали Р. Рачюнайте-Паужуолене [21, 22], А. Мотузас [14; 15], А. Ва-
сіляускене [28], С. Шимайтіс [25], М. Дигліс [1].
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Об’єктом дослідження статті є культ Пречистої Діви Марії та народне поклоніння служ-
ниці Бога – Барборі Жагарянці. Мета статті полягає в обговоренні форм народного покло-
ніння Пречистій і Барборі Жагарянці у ХХ – на початку ХХІ ст. Завдання: 1) на підставі праць 
учених та за допомогою емпіричних досліджень автора статті визначити народні прояви 
культу Марії і Барбори Жагарянки; 2) розглянути форми народної релігійності в сучасній 
Північній Литві. Головне джерело праці – виконані автором емпіричні дослідження в 1993–
2008 роках в окресленому регіоні. У праці застосовано історично-порівняльний метод.

Витоки культу Марії
Культ Марії, з прийняттям християнства, «прийшов до Литви із Західної Європи вже 

усталеним як з погляду догматики, так і літургії. Різноманітні свята, побожні практики в 
Литві прижилися [...]  такі, які були в Західній Церкві» [26, p. 11]. Вищезгаданий культ по-
ступово набув прийнятних для народу форм місцевої культури. Поклоніння Марії розвива-
лося надзвичайно швидко й набуло звичних у християнському світі проявів.

Із ХVII ст. в Литві почалося відродження католицької віри й культу Марії, центрами 
поширення якого в різних формах були монастирі. Кожна монастирська громада робила 
значний внесок у вшанування Діви Марії. Об’єднання в братства «Святого Розарія» в Лит-
ві ХVI ст. підтверджує факт, що приблизно в той час уже практикували практику молитви 
на Святому Розарії, що було однією з форм поклоніння Марії 3. Виняткове право поширю-
вати цю молитву мали домініканці, тому що церковна традиція авторство молитви при-
писує св. Домінікові Гусману (близько 1170 – 1221) [27, p. 162]. Домініканці поширювали 
молитву на Святому Розарії, створювали братства «Святого Розарія» серед духовенства та 
мирян, прославляли культ Марії через поклоніння її образам. Францисканці в Литві розпо-
всюджували вінок Радощів і скорбот Марії, засновували братства «Святої Анни», «З’явлення 
Марії» та «Непорочного Зачаття». По суботах у своїх храмах вони проводили процесії на 
честь Богородиці, під час яких виконували літанію Марії. Кармеліти опікувалися братства-
ми «Святого Параману» 4, які поширювали шкапліри 5 Кармелю як знаки релігійності като-
ликів. Єзуїти організовували содаліції 6 Марії, Години Непорочного Зачаття, які пізніше зву-
чали в багатьох костелах Литви. Метою заснованих у ХVIII ст. «Маріїнців» було вшанування 
Непорочно Зачатої та поширення поклоніння Діві Марії між людьми. «Маріїнці» при своїх 
храмах засновували братства «Непорочного Зачаття», проводили урочисті свята та богослу-
жіння Пречистій Діві, навчали людей виконувати пісні Марії, перекладені з польської мови 
[26, p. 31–32]. Згадувані форми поклоніння Богородиці шляхом соціалізації передавалися 
мирянам, котрі поширювали їх у своїх родинах.

ХVII і XVIII ст. – це період процвітання культу Богоматері в Литві. Після чотирьох тижнів 
Адвенту розпочиналися ранішні богослужіння Роротів, уводилися Години Марії, проводили-
ся «співи віночка» (карунка) й Ангела Господнього [2, p. 131]. У цей період милістю просла-
вилися безліч зображень і святилищ Марії, з яких найвідоміші – Тракайське, Остробрамське 
(Аушрос Вартай), у Шілуві й Жемайчю Калварії [26, p. 165]. Згадані святилища Богородиці 
відвідували натовпи паломників не лише з Литви, але й із Пруссії, Польщі, Білорусі, Росії.

Більшість проявів поклоніння Марії впровадили за ініціативою окремих чернечих гро-
мад, а пізніше їх розвивали й передавали з покоління в покоління в родинах. Поклоніння на-
роду Матері Божій відображається й у сімейних звичаях, які охоплюють усе життя людини – 
від зачаття до смерті. У звичаях литовської родини воно часто набуває нових, самобутньо 
трансформованих форм народної релігійності.
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Народне поклоніння Богородиці в родинних звичаях
Сім’я є одним з найголовніших чинників соціалізації, у ній вирішуються проблеми збе-

реження, тяглості та змін форм народної релігійності, традицій та звичаїв. У народній ли-
товський культурі життя людини сприймається як найвищий прояв  Божої ласки, тому до її 
зачаття готувалися відповідально. У період вагітності й підготовки до народження дитини в 
народі трактувалися різні форми поклоніння Богоматері.

У традиційній культурі литовського села продов ження роду – один з найголовніших 
критеріїв розвитку сім’ї, тому наприкінці ХІХ – упродовж ХХ ст. в Північній Литві жінки, 
бажаючи мати дітей, зверталися із цим проханням до Діви Марії, жертвували стрічки (вер-
виці), які прив’язували до хрестів, давали обіт ниці здійснити паломництва у святі місця – у 
Шілуву, Жемайчю Калварію, Остру Браму, Крекенаву. Перед пологами жемайтки особливо 
молилися Марії – давали обітниці в парафіяльному костелі або їздили на храмові свята в Же-
майчю Калварію, Шілуву, Кретінгу, бажаючи полегшити пологи. Нерідко жінки зверталися 
до набожних жінок, які жили при костелі, або монахинь Третього ордену францисканців, 
щоб вони помолилися за успішне народження немовляти. Вагітна жінка віддавала себе під 
опіку Діви Марії, молилася, особливо під час травневих молитов, щоб Усевишній «швидше 
відділив», замовляли меси, щоби немовля народилося здорове та було щасливе. У разі ве-
ликих нещасть жительки Північної Литви зверталися до Барбори Жагарянки. Наприклад, у 
радянські часи в однієї вагітної жінки із Жагаре виявили пухлину матки. Медики вирішили 
витягнути плід операційним шляхом, проте жінка наполягла на природніх пологах. Вона 
несамовито молилася біля труни Барбори Жагарянки. За словами свідка, коли прийшов час 
народжувати, жінка вдало народила здорову дівчинку, а пухлина зникла [BŽBBE. – 32 a] 7.

Самобутні форми народної побожності простежуються також в обряді введення 8. У тра-
диційній литовській культурі жінки після дітонародження проходили релігійні обряди вве-
дення, з якими пов’язані чимало народних вірувань. Після офіційних релігійних обрядів вве-
дення через шість тижнів після пологів мати зазвичай жертвувала немовля Причистій Діві 
Марії біля її олтаря. Таїнство введення  означало перший вхід жінки в храм після народження 
дитини, урочисту її зустріч, вшанування та воцерковлення дитини [3, p. 159]. Прийшовши 
до костелу, молода мати ставала навколішки в передпокої храму, у бабинці, та чекала, поки 
ксьондз урочисто введе її в храм. Він подавав матері запалену свічку, окроплював святою во-
дою і читав 23-й псалом про Боже благословення. Потім священик протягував їй свою сто-
лу (нашийну стрічку), тримаючись за яку, жінка урочисто входила в храм. Під час уведення 
ксьондз промовляв такі слова: «Увійди в храм Божий, славі Сина благословенної Діви Марії, 
який дав тобі плодючість для народження дитини». Біля олтаря священик молився за щойно 
введену жінку і просив благодаті Божої та заступництва Марії [3, p. 159]. Наприкінці релі-
гійних обрядів ксьондз ім’ям Святої Трійці благословляв жінку та ще раз окроплював святою 
водою. Подіб ний обряд уведення жінки в новий соціальний статус існував і після вінчання. 
У повоєнні роки згадані обряди введення в практиці Литовської католицької церкви зникли. 
До того часу ці обряди народ сприймав як релігійну традицію. У день уведення матері нерідко 
давали обіт ниці, посвячували новонародженого для певного покликання, вимолювали йому 
особливі милості. Інші жінки привозили до храму й саме немовля, якого присвячували Богові 
або Марії. Особливу увагу матері звертали на Богоматір.

Подібні обряди проводили і в Аукштайтії. У міжвоєнні роки в Панявежіському краї де-
які матері новонароджену доньку несли в храм до Богоматері, вірячи, що її опіка дівчинку 
супроводжуватиме все життя [18, p. 75]. У Жемайтії після обряду хрещення немовля підно-
сили до олтаря Діви Марії, прохаючи заступництва та здоров’я дитині.
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У звичаях щодо молодої матері і в пізніших етапах соціалізації дитини простежуються 
особливі стосунки матері й доньки. Бажаючи вийти заміж за хорошого чоловіка, панянки, 
навчені матерями, молилися Пресвятій Богородиці; давали обітниці піти у святі місця: аук-
штайтки – у Крекенаву чи Шілуву, жемайтки – найчастіше в Жемайчю Калварію. Вірили, що 
молитва та віра в опіку Богоматері допоможе зустріти судженого. Аналогії трапляються й 
у формах народної релігійності, пов’язаних з культом служниці Бога Барбори Жагарянки. 
Жительки Жагаре, навчені старшими жінками, молилися і обходили навколішки навколо 
труни Барбори Жагарянки з проханням сприяти у виборі подружньої пари. У 2007 році, під 
час експедиції в Жагаре, одна жінка розповіла, що свого чоловіка вимолила в Барбори Жа-
гарянки [BŽBBE. – 24 a] 9.

Отже, у звичаях народження дитини славлення Марії проявлялося в таких формах на-
родної релігійності: обіт ниці, молитви, офірування немовляти Богородиці, співи, паломни-
цтва до святинь, релігійні обряди воцерковлення. Культ Барбори Жагарянки включав мо-
литви, індивідуальні обітниці, відвідування та обходи навколішки навколо труни Барбори в 
крипті Барбори Жагарянки, що в Старому костелі Жагаре.

Релігійне виховання дітей у родині
У сім’ї дитина навчається та переймає традиції своїх батьків, звичаї, форми народної 

побожності, релігійний світогляд. Процес засвоєння культури, що передається як у вербаль-
ний спосіб, так і невербальний, називається окультурювання. Це механізм, який установ-
лює прийняті норми поведінки для кожного індивідуума та визначає санкції при їхньому 
порушенні. Окультурювання починається з раннього дитинства та поступово формує сис-
тему цінностей під час дорослішання людини. Важливу роль у цьому процесі виконує хрис-
тиянська народна свідомість.

Прояви релігійності можна спостерігати в народній педагогіці та соціалізації дитини. 
Релігійним вихованням дітей у селянських литовських родинах найчастіше опікувалася 
мати. Вона навчала дітей змалку Закону Божому, привчала щоранку й щовечора читати мо-
литви з усією родиною перед зображеннями серця Ісуса і Діви Марії. У разі біди вся родина 
зверталася до Причистої Діви Марії. Спільна вранішня молитва чи перед сном, щоденна 
сімейна молитва за столом, святі образи й хрест, що висіли в домівках, були важливими 
засобами в релігійному вихованні. Отже, перший етап релігійного виховання починався в 
сім’ї. Діти, спостерігаючи за поведінкою батьків і спілкуючись із ними, поступово отриму-
вали знання, навички та культурні установки, необхідні для подальшого життя. Вечорами, 
зібравшись усім селом в одній домівці, односельці співали Травневих молитов, а поряд з 
ними молилися діти. Однак релігійне виховання дітей не обмежувалося домашнім сімей-
ним простором. Старовинні пісні, присвячені Марії, які співали в храмі, літургійні обряди, 
образи Богоматері й святих виконували функцію релігійного й естетичного виховання ді-
тей. У Північній Литві учні зверталися до Барбори Жагарянки, ішли навколішки навколо її 
труни, особливо перед екзаменами. Барбору Жагарянку вважали заступницею учнів, тому 
гімназисти неодноразово до неї зверталися по допомогу. Отже, народна релігійність як у 
родинному середовищі, так і в середовищі сільської громади виховувала та формувала хрис-
тиянський світогляд молодої людини.

У середині ХХ ст. щоденна спільна молитва в колі сім’ї почала зникати. Хоча старше 
покоління ще молилося спільно, молоді було надано право свободи вибору. У радянські 
часи побутували такі форми народної побожності, як Травневі й Жовтневі молитви, що 
об’єднували релігійну громаду села для спільної молитви.
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Сьогодні, під впливом урбанізації та модернізації, спільна молитва в сім’ї є рідкісним 
явищем, що існує лише в поодиноких католицьких родинах. Релігійність дітей і сім’ї отри-
мує все нові форми, які виникають і розвиваються в заходах релігійного характеру, у ка-
толицьких молодіжних зібраннях, у групах молитов, паломницьких подорожах по святих 
Маріїнських місцях, до Гори хрестів**.

У вересні 2007 року, під час Днів католицької молоді, що проходили в Шілуві, довело-
ся зафіксувати молитовні наміри дітей та молоді, які відображають християнські цінності 
сучасної молодої людини, форми поклоніння Богоматері. У згаданих інтенціях простежу-
ються вади сучасного суспільства – еміграція, алкоголізм, суперечки в родинах, проблеми зі 
здоров’ям, разом із цим – надії та прагнення молоді стати добрими людьми, набути належ-
ної спеціальності, знайти своє покликання, молитися за інших [20, p. 148].

Народна релігійність у весільних звичаях
Форми поклоніння Діві Марії та служниці Бога Барборі Жагарянці виявляються й у ве-

сільних звичаях. На весіллі поєднуються культурний і релігійний спадок двох сімей та родів, 
проявляються і форми народної релігійності різних етнографічних регіонів.

Особливі прояви культу Марії спостерігаємо в обрядах благословення молодят перед та-
їнством шлюбу. Наприклад, до другого десятиріччя ХХ ст. в Бартніках молодята, збира ючись 
до костелу, ставали на коліна перед батьками, цілували хрестик, який тримав батько, і про-
сили благословення. Батьки благословляли їх хресним знаменням та словами: «Як батьки 
нас благословили ім’ям Божим, так і вас благословляє Господь і Божа Матір. Як Пресвята 
Богородиця була заручена зі святим Йосипом, так і ви живіть у Божій благодаті!» [3, p. 71].

Благословення батьків та їхнє схвалення шлюбу в традиційній культурі села було дуже 
важливим, бо прирівнювалося до гарантії вдалого життя. Наприкінці ХІХ ст. навіть ксьондз 
не вінчав у храмі без благословення батьків. На весіллях у Лазунайському краї відомі такі 
обряди прощання нареченої: «Від’їжджаючи з дому [на весілля. – Р. Р-П.], молода прощалася 
з домочадцями, цілувала руки батькам і лики святих, що висіли на стінах» [11, p. 42].

Прояви поклоніння Марії спостерігаємо також в обрядах зустрічі молодят. Коли нарече-
ні після таїнства шлюбу прибували в дім чоловіка, біля дверей їх зустрічали батьки з хлібом-
сіллю та склянкою води. У Жемайтії інколи свекруха просила молоду показати привезений 
з дому хрест, так звану муку Господа [19], а в Дзукії – образ Діви Марії. Мета цього звичаю – 
пересвідчитися в релігійності невістки та одночасно й майбутніх нащадків родини. Згада-
ний звичай привезення образу Діви Марії в дім чоловіка характерний і для звичаїв слов’ян, 
тому, напевно, дзуки перейняли його в слов’янських народів.

Ще одна форма поклоніння Богоматері – це спільна молитва молодят біля образа чи ол-
таря Марії після шлюбного таїнства. У Сувалкії та Аукштайтії відомий звичай, за яким після 
шлюбного сакраменту молодята йдуть помолитися біля олтаря Марії [3, p. 73], довірити 
майбутню родину опіці Богоматері. Аналогічний звичай є і в обрядах уведення, коли мати 
з немовлям молиться біля олтаря Марії. У Північній Литві навіть у радянські часи зберігся 
звичай відвідувати труну Барбори Жагарянки. Ці обряди виконувалися таємно, завчасно 
домовившись зі служками храму. Біля труни Барбори молодята молилися за своє майбутнє 
життя і  в пожертву запалювали свічки.

На межі ХІХ–ХХ ст. в традиційних обрядах роздавання невісткою подарунків також про-
стежуються прояви народної релігійності. Прибувши в дім молодого, посаджена мати від 

* Гора хрестів – католицька святиня в Литві, місце па ломництва [прим. перекладача].
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нареченої в найпочеснішому місці хати – у куті крікштасуоліса*, де висіли образи Ісуса і 
Марії, – чіпляла рушник. Цим обрядом молода прагнула вшанувати релігійність дому та по-
сісти місце невіст ки в новій родині. Подарунок мав і символічне значення – прагнення на-
реченої здобути прихильність родичів чоловіка та громади його села.

Народна релігійність під час храмового свята Причистої Діви Марії 
Потрібно згадати ще одне дуже важливе явище вияву культу Марії – відвідування святих 

місць Марії разом з родиною під час храмових свят. У Жемайтії найпопулярніше святили-
ще Марії – Жемайчю Калварія, до якого сім’ї здійснюють паломництво 2–10 липня під час 
свята Відвідин Причистої Діви Марії. Групи богомольців декілька днів проводять на цьому 
храмовому святі, де слідом за півчими звертають хресну ходу. Співи жемайтів та їхня мане-
ра виконання під супровід барабанів, горнів, канклесів** збирають на свято багато прочан.

Одне з найшанованіших святих місць Діви Марії в Північній та Середній Литві – парафі-
яльний костел Вознесіння Присвятої Богородиці в Крекенаві, який славиться чудотворним 
образом Богоматері та святом Жолінес***. За свідченням респондентів, наприкінці ХІХ – у се-
редині ХХ ст. населення Паневезького краю на храмові свята до Крекенави вирушали як на 
конях, так і пішки. Вони зверталися до Марії з різними інтенціями – найчастіше з обіцянкою 
прийти пішки на храмове свято [VDU ER. – F. 1, b. 2-1, p. 28] 10. До сьогодні зберег лася в Креке-
наві традиція під час Жолінес зустрічатися з родичами та організовувати зустрічі всієї родини.

Шілува – найвідоміше святе місце в Литві, яке знане як місце з’явлення Діви Марії. У ра-
дянські часи сюди під час Шілінес**** католицькі родини або окремі активні католики, яких орга-
нізовували товариства Євхаристії, здійснювали паломництва [7]. Шілува в різні часи окупації 
Литви виконувала дуже важливу функцію зосередження та єднання народу. Це святе місце 
притягувало людей, спонукало до релігійних почуттів, а також розвивало національну само-
свідомість і єдність литовців. У часи окупації тисячі віруючих навколішки обходили костел, 
вимолюючи в Бога свободу Литві. У радянські часи сюди йшли пішки, тому що подорожі авто-
бусом під час Шілінес влада заборонила через «різні хвороби тварин: чуму свиней, хвороби 
рила, кігтів». Хоча поклоніння Діві Марії номенклатура того часу в різний спосіб пригнічувала 
(учителів та учнів, які брали участь у Шілувських процесіях, виключали зі шкіл, молоді «пере-
кривали» шлях до вищої освіти), проте воно залишилося як своєрідний прояв спротиву като-
лицької громадськості Литви. Згадана традиція поклоніння Марії не перервалася протягом 
усього радянського періоду і збереглася до наших днів. Віруючі, після відновлення незалеж-
ності Литви, під час Шілінес щороку процесіями йдуть до Тітувенай, Расяйняй, Гори хрестів. 
Сьогодні кожний день богослужіння присвячують окремій темі. Святкують дні армії, поліції, 
медиків, служителів Храму, сім’ї, молоді; відзначають Дні самотніх, хворих, нав колишнього 
середовища. Сходження віруючих відбуваються не лише під час Шілінес, але й щомісяця 13 
числа – у День Діви Марії, коли особливо моляться за Литву.

Висновки
У релігійності литовської родини засоби вшанування Марії, поширені серед окремих 

чернечих  громад, поступово набули нових форм вияву.

* Крікштасуоліс – місце, куди приходили обдумати свої духовні потреби [прим. перекладача].
** Канклес – литовський струнний щипковий народ ний інструмент [прим. перекладача].
*** Жолінес – храмове свято, яке відзначають 15 серпня на честь Вознесіння Пресвятої Богородиці 

[прим. перекладача].
**** Шілінес – храмове свято Народження Пречистої Діви Марії [прим. перекладача].
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У звичаях народження дитини вшанування Діви Марії в Північній Литві проявлялося в 
таких формах народної релігійності, як обітниці, молитви перед народженням немовляти, 
після його народження та хрещення, офірування дитини Богоматері, пісні, паломництво до 
святих місць Марії, релігійні обряди введення.

Аналіз весільних звичаїв розкрив самобутні форми поклоніння Причистій Діві Марії 
в обрядах благословення та зустрічі молодят, у молитві наречених біля олтаря Марії після 
таїнства шлюбу, в обрядах роздавання подарунків невісткою в домі чоловіка. Поклоніння 
Барборі Жагарянці проявлялося у відвідинах крипти Барбори, спільній молитві молодят і 
жертвуванні біля труни служниці Бога.

Важливе явище культу Марії – відвідування родинами святих місць Богоматері під час 
храмових свят. Поклоніння Шілувській Марії в часи окупації зберег лося як самобутній про-
яв литовської родини, а разом з тим і спротив католицької громади та єдність литовців. 
Сьогодні народна релігійність набуває нових форм.

Примітки
1 Місця з’явлення Богородиці (від м. Лурд, де вона з’являлася 14 разів).
2  Історична постать шляхтянки Барбори Умястаускайте Жагарянки (1628–1648) репрезентує ка-

толицьку культуру Північної Литви ХVІІ ст. Побожне життя Барбори, смерть під час захисту цноти, 
події, що підтверджують її святість після смерті, духовна благодать, яку люди отримують сторіччями, 
дивовижні одужання від фізичних і духовних хвороб сформували культ святої Барбори Жагарянки, що 
існує до сьогодні.

3 Роза́рій (від лат. «rosarium» – вінок із троянд) – традиційні католицькі чотки, а також молитва, яку 
читають на цих чотках.

4 Парама́н (грец. «παραμανδύας» – доповнення до мантії) – належність облачення монаха малої 
схими – невелика чотирикутна хустина з тканини із зображенням восьмираменного православного 
хреста на підніжку, знарядь страстей Христових і черепа Адама. За християнським ученням, – особли-
вий оберіг (талісман), який засвідчує опіку Діви Марії.

5 Шкаплір – кармелітський одяг Божої Матері й символ Її опіки над людиною, яка приймає Діву 
Марію у своє життя.

6 Содаліція – гурток, братство (переважно релігійного характеру).
7 Записала 2006 року Р. Рачюнайте-Паужуолене від Д., 1956 р. н., у Жагаре.
8 Обряд, який відповідає українському обряду вводин.
9 Записала 2007 року Р. Рачюнайте-Паужуолене від В., 1936 р. н., у Радвілішкіському окрузі.
10 Записала 2008 року Р. Рачюнайте-Паужуолене від Д. Грітенайте, 1937 р. н ., у с. Межішкяй Па-

нявезького округу.
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ЖИЛЬВІТІС ШАКНІС

СПІЛЬНОТА	СІЛЬСЬКОЇ	МОЛОДІ	В	ЛИТВІ:	СОЦІАЛЬНЕ	І	КУЛЬ-
ТУРНЕ	ФОРМУВАННЯ	МУЖНОСТІ	ТА	ЖІНОЧНОСТІ	ПІД	ЧАС	

ОБРЯДОДІЙ	РІЧНОГО	КАЛЕНДАРНОГО	ЦИКЛУ

Šiame straipsnyje siekiama atskleisti vaikinų ir merginų aktyvumo kaitą XIX a. antrosios pusės ir XX a. 
pirmosios pusės kaimo jaunimo bendrijos metų cikle.

The purpose of this article to reveal gender-based differences within the annual cycle by examining 
youth behaviour differences coming to light during calendar and work celebrations in the second half of 
19 th. and first half of 20 th. century.

Сучасні гуманітарна та соціальна науки чимало уваги приділяють гендерним студіям. 
Не є винятком і етнологія Литви, яка намагається висвітлити соціальні й культурні аспекти 
функціонування статі. Дослідження традиційної литовської культури нерідко акцентують 
на відмінностях жіночого та чоловічого культурного простору, видів діяльності та відношен-
ня до домашнього господарства 1. Здавалося б, вони не суперечать структурній опозиції 
приватне/суспільне, сформульованій Мішелем Росалдо [18], та узаконюють традиційний 
образ литовської жінки як берегині домашнього вогнища. Проте ця опозиція різниться не 
тільки в часовій, але і в просторовій перспективі, а також у дослідженнях вікових груп. 

Спільнота сільської та містечкової молоді другої половини ХІХ ст. – першої половини 
ХХ ст. – це своєрідна школа дорослої суспільної діяльності і навіть соціальна лабораторія. У ній 
моделюються норми спілкування, стереотипи поведінки молодих людей як майбутніх членів 
сільської спільноти, ведеться підготовка до соціального статусу дорослого, вивчаються май-
бутні ролі. Життя представників різних статей у Литві досліджуваного періоду істотно різни-
лося, тому в товаристві однолітків хлопці та дівчата виконували різні «чоловічі» й «жіночі» 
ролі. Висвітлити цю відмінність у річному циклі і є завданням нашого дослідження 2.

Спільнота сільської молоді та стать
У другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. спільноту сільської молоді об’єднували 

такі чинники: 1) належність до вікової групи; 2) територія; 3) тотожність особистих та за-
гальних інтересів. Зазвичай хлопці входили до молодіжної спільноти після обряду ініціацій, 
а тих, хто його не проходив, виганяли з молодіжних зібрань. Дівчата зазнавали вікових об-
межень нечасто, а обряди входження дівчат у молодіжну спільноту зафіксовані тільки в дея-
ких місцевостях Східної та Південно-Східної Литви [20, p. 105–150]. Територіальна ідентич-
ність молодіжної спільноти могла бути визначена тільки в діяльності хлопців під час захисту 
честі села в парубоцьких бійках між селами. Дівчата були пасивними спостерігачами цих 
сутичок, хоча найчастіше вони розпочиналися з вини однієї з них. Хлопці на правах гостей 
могли відвідувати розваги, що відбувалися в інших селах, тоді як візити дівчат на вечорниці 
в сусіднє село засуджувалися сільською спільнотою. Прибути до іншого села задля розваг 
вони могли лише кілька разів на рік – на храмові свята. Ситуація змінилася тільки в між-
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воєнний період, коли в селі почали організовувати маївки (танці на природі), громадські 
вечірки, де в розвагах чужого села вони також могли брати участь. З іншого боку, вечорниці 
влаштовувалися в тих домівках, де були дівчата. У Східній Литві подекуди навіть і в 1940-х 
роках їх організовували по черзі в кожній хаті, де були дорослі дівчата. Отож, дівчатам та-
кож належав територіальний простір молодіжної спільноти. 

Інтереси кожного представника сільської молоді в молодіжних зібраннях не обмежува-
лися розвагами і метою пошуку шлюбного партнера. Територіальний характер спільноти 
зумовлювали також і спільні інтереси молоді кожного села. Ще до 1940 року подекуди в 
східній частині Литви побутував поділ сіл на «темні» та «світлі», «хороші» та «погані». Він був 
пов’язаний з поняття честі мешканців села як територіальної одиниці. Подекуди на сході, 
а іноді й на півдні Литви під час вибору партнера для одруження зважали не тільки на мо-
ральні якості людини та її родичів, але й на статус села, у якому хлопець чи дівчина виросли. 
Якщо в парафії не дотримувалися стереотипів гідної поведінки молоді (а часто траплялися 
випадки негативної поведінки кількох сільських хлопців), це могло накликати ганьбу на 
все село, ускладнити всій молоді вибір шлюбного партнера. Через кількох дівчат, що вели 
розпутне життя, могли постраждати навіть хлопці. Тому в цих селах і діяльність хлопців, і дії 
дівчат у соціальному житті молоді були доволі значимими.

Звісно, керували молодіжною громадою зазвичай хлопці. Дівчата могли виконувати 
тільки незначні дорадчі ролі. У Східній Литві в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. сільську моло-
діжну спільноту можемо сприймати як створену з рівноправних представників двох статей, 
які виконували зовсім нерівнозначні ролі.

Вечорниці-попрядки (прядіння): зібрання дівчат, ініціатива хлопців
Тяжкі роботи річного календарного циклу закінчувалися постом перед Різдвом, що мав 

наз ву adventu («адвент») . На більшій території Литви в цей період танці та пісні були заборо-
нені. У призначений для розваг день (субота чи неділя, рідше – обидва дні) замість вечорниць 
молодь збиралася на забави. Хоча й не танцювали, але грали в доволі веселі ігри з еротичним 
підтекстом. Поведінка хлопців з дівчатами була вільнішою, ніж на вечорницях. У робочі дні під 
час посту та м’ясоїду (період між Різдвом та Заговинами) сільська молодь розділялася на неве-
ликі групи, створені на основі взаємовідносин. Вечорниці з іграми змінювалися на попрядки. Їх 
господинями були дівчата, які пряли, дерли пір’я, вишивали, ткали стрічки. Хлопці лише іноді 
сукали мотузки, щось вирізьблювали, проте найчастіше сиділи без діла, грали в карти або на-
віть заважали дівчатам, аби ті припинили роботу і можна було розпочати розваги. Після закін-
чення посту ігри на вечорницях нерідко змінювалися танцями, що їх влаштовували в суботу, а 
подекуди навіть щодня. Молодіжна спільнота знову збиралася в одній хаті. Щоденні зібрання 
згуртовували її ряди, дещо розпорошені після періоду весіль (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
у листопаді весіль було трохи менше, ніж у січні та лютому, а джерела XVII–XVIII ст. свідчать, 
що більшість весіль справляли восени, на Всіх Святих) [23, p. 310–313]. Здавалося б, що під час 
вечорниць ініціатива мала належати господиням – жіночій частині молодіжної спільноти. Учас-
ниці вечорниць, за твердженням Ауксуоле Чепайтене, залучали дівчат до товариства подруг-од-
ноліток за спільними інтересами, до яких приєднувалися також і хлопці [3, p. 176–179]. Проте 
часто активність хлопців трохи приглушувала активність дівчат, розвиваючись до дій соціаль-
ного насилля. У Східній Литві хлопці разом з музикантом уривалися до приміщення, підпалю-
вали кужелі й затоптували їх (після посту), або в такий спосіб карали дівчину, яка до початку 
розваг не встигала з іншими дівчатами спрясти кужіль. Іноді просто виказували увагу дівчині, 
яка сподобалася. Отже, поведінка хлопців на вечірці засвідчувала, що вони не гості, а господарі.
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Від Різдва до Заговин – криза молодіжної спільноти
Скрізь у Литві Різдво було великою подією в молодіжному житті. З чужини додому по-

верталися наймити, закінчивши службу. Після того, як восени створювалися нові сім’ї, сіль-
ська молодіжна спільнота зазнавала певних втрат, а в період від Різдва до Богоявлення (на 
святки) вона згуртовувалася та переживала період найінтенсивнішої діяльності за рік. Зде-
більшого навіть на початку ХХ ст. побутував звичай сходитися на розваги щодня. 

Приклад соціальної згуртованості чоловічої частини молодіжної спільноти – гуляння 
ряджених. У досліджуваний період – це обрядова функція неодружених хлопців. У Північно-
Східній Литві у святочний період (від Різдва до Богоявлення) побутував звичай рядження. 
Хлопці не так виконували ролі своїх персонажів, як чіплялися до дівчат та обливали їх во-
дою [22, p. 193–194]. Груба поведінка щодо дівчат демонструвалася і в інших місцевостях 
Литви. Доволі інтенсивні молодіжні зібрання відбувалися і після Хрещення. Розпочинався 
традиційний період одружень та сватань. Вечорниці нерідко змінювалися зібраннями мо-
лоді на весіллях. 

Інтенсивний весільний сезон вносив дезінтеграцію в діяльність молодіжної спільноти, 
яка переживала ще одну кризу, тільки значно глибшу, ніж осіння. Від Богоявлення до Заговин 
одружувалися та залишали ряди молодіжної спільноти найстарші та найактивніші її члени. 
Заговини зворушували молодь, це був день, після якого закінчувався весільний сезон. Сіль-
ські хлопці знову згуртовувалися під час гуляння ряджених (тільки значно галасливіших і не 
таких стриманих, як різдвяні) і на організованих по всьому краї святкових вечорницях. Як і в 
інших країнах Західної Європи, ряджені ходили купувати старих дівок – «ялівок» (так назива-
ли тварин, що не можуть дати потомство), перевіряючи їх вгодованість, змушуючи цілувати 
землю через фартушок. Їх жартома обливали «святою» водою, «обкурювали» вугіллям з відра, 
кололи руки гвіздком чи голкою і т. ін. [1, p. 50–56]. Страждали молоді неодружені дівчата. 

Поведінку хлопців з дівчатами можна пояснити в ширшому контексті звичаїв цього свя-
та. Нерідко поведінка молоді впродовж Заговин була грубою і з дорослими: ряджені випус-
кали худобу, свиней, розбивали горщики, виливали молоко, наливали воду у взуття. Дорос-
лі не мали права сердитися, а мусили пригощати бешкетників. В іншому разі молодь могла 
повестися ще зухваліше: потайки накидати сміття у вариво, посадити господиню в кошик з 
яйцями або вилити в колодязь відро молока [7, p. 11].

Безсумнівно, святковий настрій, сформований, можливо, ще на залишках архаїчної по-
ведінки, упевненість, що господарі не впізнають, спричинялися до грубих порушень уста-
лених стереотипів пристойної поведінки в селі чи містечку. Здавалося, що молодики, котрі 
залишилися на місці старших членів молодіжної спільноти, які створили сім’ї, змагалися 
один з одним: хто викаже більшу нахабність, щоб таким чином зайняти керівні позиції. 

Після Заговин розпочинався тривалий піст. Заборони танцювати, веселитися, вживати 
скоромну їжу, закінчення весіль і вечорниць – усе призводило до «застою» в молодіжному 
житті. Діяльність молодіжної спільноти в цей період була найслабшою протягом року.

Великдень: зміна ролей
Пасивний та одноманітний період заговин, на думку спільноти, наче об’єднував Заго-

вини та Великдень. Великдень знову оживляв чоловічу частину молоді. Юнацька природа 
пробуджувалася вже у Вербну Неділю. Навіть у другій чверті ХХ ст. подекуди групи юнаків 
ходили сікти дівчат гілками ялівця, щоб дістати обіцянку, що на Великдень отримають пи-
санку [13, p. 12]. Проте справжні веселощі розпочиналися лише напередодні Великодня. 
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Уночі ряджені «великодні жиди» – «velykžydžiai» – просто бешкетували в церкві, потерпіли-
ми ставали не тільки молоді дівчата, але й старші жінки [21, p. 65]. Уночі на Великдень 
хлопці (уже не переодягнені) гуртувалися в ряди «lalautojų» («лалаутояй»)**. Вони зі співами 
обходили всі хати, і якщо там були дівчата шлюбного віку – співали для них спеціальні пісні, 
що називалися «lalinką» («лалінка»), «zaklėtunga» («заклетунга»). Дівчатам висловлювалися 
побажання вийти заміж, отримати хорошого чоловіка. Подекуди в процесії брав участь на-
віть інсценізований сват. Найчастіше за вшанування дівчини вони отримували писанки, 
інші винагороди, їх пригощали [21, p. 56–58]. 

Становище дівчат особливо зміцнювалося третього Великоднього дня. У Центральній 
Литві (як і в Польщі, Німеччині) вони здобували право обливати хлопців (хлопці облива-
ли дівчат на другий день свята) [21, p. 58]. Виняткову активність дівчат того дня засвідчує 
Gegužės šventė – «Травневе свято», – що його відмічали ще в 40-х роках ХІХ ст. на третій день 
Великодня, під час якого серед молоді обирали найгарнішу дівчину, а вона – трьох уподоба-
них хлопців, з якими танцювала: вони обмінювалися подарунками й називали один одного 
братами та сестричкою [8, p. 102–103, 544]. Безсумнівно, цей обряд, у якому об’єдналися 
елементи вибору Травневої і Масляничної королеви в Західній Європі і східнослов’янського 
кумівства, мав обрядовий характер і був пов’язаний з формуванням ієрархічної структури 
молодіжної спільноти. Проте обирався не лише партнер, акцентувалося виняткове станови-
ще дівчини. Як бачимо, дівчата, які були висміяні і знеславлені в період Заговин, на Велик-
день знову ставали потенційними нареченими і возвеличувалися. Змінений після зимового 
весільного сезону склад молодіжної спільноти утверджувався великодніми звичаями, і роз-
починався новий інтенсивний етап соціальної діяльності. Можливо, великодні привітання 
для дівчат пов’язані з передачею певних соціальних ролей. Про це свідчать і пізніші звичаї.

Весна: посилення активності дівчат
Соціальна активність дівчат посилювалася після Великодня та виявлялася в звичаях 

Юрієвого дня (Jurginės). У  селі Гярвечяй музикантів наймали («закупляли») не хлопці, а 
дівчата, і навіть до танцю юнаків вони запрошували [21, p. 60]. Чотирнадцять днів після 
Юрієвого дня дівчата в Східній Литві святкували «terpjurgines» («міжюргіни») – період між 
Юрієвим днем за юліанським і григоріанським календарями. Вони збиралися на пагорбах, 
а подекуди могли навіть вилазити на паркани, та співали пісень [1, p. 164–165].

Про справді винятковий соціальний пріоритет дівчат свідчить і свято, яке знаменувало 
закінчення весни, – Зелена неділя. Під час нього молодь гуртувалася для ритуальних розваг. 
Спільно приносили продукти (дівчата – сир, ковбасу, яйця, сало, хлопці – по пляшці горілки; 
у Північній Литві в складчину – пиво).

Певна винятковість дівочого становища проявлялася в східнолитовському зібранні Kupolinių 
(«Куполінес»), під час якого активнішими були дівчата. Вони плели по віночку і дарували обра-
ному хлопцеві, чим засвідчували свою увагу (IIES, b. 1077, l. 19–22. Записав Антанас Белініс). 
На північному сході Литви на Зелені свята дівчата організовували також окремі зібрання, під 
час яких плели вінки, уквітчувалися та ворожили про майбутнє [2, p. 264]. У цих місцевостях 
дівчата виконували ще одну суспільну функцію – під час Зелених свят вони випасали худобу [1, 
p. 200]. Іноді біля житнього поля молодь «гралася» у весільний обряд. З-поміж хлопців обирали 
нареченого, а найкрасивіша серед дівчат ставала нареченою (іноді її обирав сам наречений) 
[21, p. 70–71]. У такий спосіб формувалися структури управління молодіжної спільноти.

* «Лалаутояй» – учасники молодіжних розваг. Слово походить від приспіву великодніх пісень 
«лало» [прим. перекладача].
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Активність дівчат, а також можливості продемонструвати фізичну та соціальну зрілість 
посилювали весняні храмові свята. Дівчата могли себе показати на парафіяльних молодіж-
них розвагах – храмових вечорницях. Близько 1930 року ці можливості значно розширили-
ся завдяки публічним танцям на вулиці – так званим маївкам. Їх сезон часто розпочинався 
під час Зелених свят. 

Хоча навесні в житті громади яскраво проявлялася ініціатива дівчат, проте в цей час 
активізувалася й чоловіча частина молоді. Про це свідчить той факт, що навесні найчастіше 
виконувалися обряди входження хлопців до молодіжної спільноти [20, p. 122]. У Західній 
Литві, де ці обряди на початку ХХ ст. вже зникли, ієрархічна структура чоловічої частини 
молодіжної спільноти починала формуватися вже під час першої толоки – вивезення гною. 
Чоловіки йшли випробовувати силу: боротися, піднімати один одного тощо. Велося спосте-
реження за тими, хто вперше виходив на толоку, і за прибулими з інших сіл хлопцями [16, 
p. 119–120]. Cформоване під час роботи нове ієрархічне становище чоловічої частини мо-
лодіжної спільноти утверджувалося в розвагах після роботи. 

Очевидно, виняткова активність дівчат була пов’язана з потребою привернути увагу 
хлопців до потенційних представниць спільноти, тому що деякі етнографічні джерела засвід-
чують, що до Іванового дня мали сформуватися молодіжні пари (IIES, b. 892, l. 145. Записав 
Пранас Юозапавічюс, м. Пріенай). Молодіжна спільнота під час літніх робіт мала відновити-
ся, сформувати структури управління, щоб уможливити виконання функцій молоді як наймо-
більнішої вікової групи, здатної швидко виконувати невідкладні сільськогосподарські роботи.

Літо: стабілізація соціальної активності статей
Відновлений склад молодіжної спільноти подекуди в Литві утверджувався звичаями 

свята Івана (Joninės). Деякі звичаї та спілкування молоді нагадують розваги на Зелені свя-
та. Зокрема, на початку цього століття в Клайпедському краї був звичай збирати молодіж-
не частування в складчину, де дівчата вітали Йонасів, дарували їм стрічки та рукавиці [17, 
p. 83]. У Південно-Західній Литві дівчата, як і на Зелені свята, дарували хлопцям віночки, а 
в середині ХІХ ст. у Північній Литві вони навіть обирали місце для святкування [24, p. 262]. 
Проте під час відмічання Іванового дня значно активнішою ставала чоловіча частина мо-
лодіжної спільноти. В описі звичаїв Малої Литви 1832 року стверджується, що напередодні 
Іванового дня дівчата гуртами ходили в поля біля своїх сіл. Під час зустрічі з дівчатами з 
інших сіл вони віталися спеціальними піснями. Дівчата увінчували жердину, що називала-
ся kopolį («кополіс»), яка стояла біля поля, танцювали довкола неї, а також оберігали її від 
хлопців один день і дві ночі [10, p. 12–13]. Матеріали середини ХІХ ст. засвідчують, що вночі 
хлопці ходили лякати дівчат і що вони співали впродовж ночі [1, p. 215–216; 10, p. 12–13]. 

Однак у більшій частині Литви, де святкувався Іванів день, активність молоді вже була 
збалансована, а під час частування в складчину біля вогнища дівчата й хлопці спілкувалися 
як одна сім’я. Про це свідчить звичай, що побутував у Західній і Малій Литві, стрибати через 
вогнище парами (дівчина з хлопцем, який їй не подобався, стрибати через вогнище не по-
годжувалася). При цьому існувало повір’я, що після вдалого перестрибування вони того ж 
року одружаться (найчастіше так і було).

Після створення влітку пар відбувалася підготовка до дорослих ролей. Після відновлен-
ня структури молодіжної спільноти, порушеної у весільну пору, під час роботи та розваг 
після неї уточнювалося ієрархічне становище її членів, визначався також рівень соціальної 
зрілості. Відбувалася підготовка до нового весільного сезону.

Настрій святкувань Іванового дня продовжували своє рідні зібрання молоді під час сі-
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нокосу. Наприклад, у Північній Литві в цей період молоді люди наряджалися і навіть під час 
роботи намагалися побути зі своїми дівчатами [4, p. 279]. З іншого боку, оскільки до Іва-
нового дня пари вже утворилися, то всі зусилля приділялися не залицянню, а консолідації 
молодіжної спільноти. На думку Донатаса Саука, сінокіс згуртовує чоловіків села, об’єднує 
їх у єдиний чоловічий колектив, особливо під час відбуття на весь тиждень за межі села, 
на оточені лісами луки [19, p. 26]. Подібне значення мали жнива й для жіночої частини 
спільноти. Ще на початку ХХ ст. у Східній та Південній Литві жито жали серпами, і це була 
жіноча робота. Під час жнив жінки змагалися. В інших місцевостях під час сінокосу і за умо-
ви участі в роботі представників обох статей (чоловіки косили жито, жінки його збирали в 
копи) ініціативу переймали хлопці. На перший покіс ставили найкращого косаря. Ганьба 
була хлопцеві, який відставав, особливо якщо його женці підганяли [5, p. 177]. Також зма-
галися між собою юнаки й дівчата [16, p. 121].

Восени напередодні початку весільного сезону молодь усіляко намагалася продемонстру-
вати працьовитість – підготовленість до життя в соціумі. Як і під час святкування Іванового 
дня, молоді люди загадували про майбутнє подружнє щастя. Під час жнив дівчата намагалися 
помітити стебло жита з двома колосками, вірячи, що якщо знайдуть, то вийдуть заміж наступ-
ного року і взагалі будуть щасливими. А дівчина, яка останньою дожинала снопа, ризикувала 
дочекатися позашлюбної дитини [16, p. 122]. Вінок символізував не тільки закінчення робо-
ти, початок організованих після неї вечорниць, але й підготовку до одруження. Винос вінка 
також був обрядовою функцією молоді, зокрема дівчат. Це відбувалося урочисто. 

Спілкування молоді під час вибирання льону ніби продовжувало жниварські спілкуван-
ня. При цьому також акцентувалася готовність молоді до одруження. Дівчина, яка керувала 
толокою з вибирання льону, мала виняткове становище: інші помічниці її лаяли, а також 
оспівували, кепкували над нею чи хвалили, але завжди виказували певну увагу. Під час ро-
боти дівчата намагалися рівнятися на неї і змагалися між собою. Тих, хто відставав чи не 
встигав, висміювали. По завершенню роботи її садили на почесне місце й господар обдаро-
вував її. Настрій толоки не змінювався й на вечірці після неї. У регіонах найінтенсивнішого 
льонарства ланкову увінчували. Подекуди хлопці намагалися цей вінок викрасти. У Півден-
но-Західній Литві дівчата навіть не йшли танцювати по закінченню роботи, доки вінок не 
було викрадено [5, p. 201–202].

Як бачимо, весняна активність дівчат під час календарних свят улітку змінювалася на 
намагання бути першою в роботі, весняне бажання бути поміченою – на бажання вийти за-
між цього року. З іншого боку, під час роботи в парі моделювалися навички спільних дій по 
господарству в сім’ї, що знадобляться після її створення.

Осінь: виклик дівчат, агресія хлопців
Осінній період створював сприятливі економічні можливості для влаштування більших 

святкувань. У цей час нерідко відбувалися весілля. Існують згадки, що в цей період у лазнях 
влаштовували «обрядові бенкети дівочої зрілості», аби з’ясувати, яких дівчат можна видавати 
заміж [20, p. 64]. Безсумнівно, зважали й на спроможність виконувати польові роботи. Весільні 
сподівання під час жнив та вибирання льону супроводжувалися своєрідним викликом чоловічій 
частині молодіжної спільноти з боку дівчат. Під час вибирання льону вони співали пісень, у яких 
розкривали хлопчачі вади, а також дражнили хлопців букетом, який називався «štoberiu» («што-
бер») і символізував чоловічі геніталії [5, p. 201–202]. Під час обмолоту зернових у різних місце-
востях Литви серед дівчат побутував звичай кидати ківш на сінник, ризикуючи бути зв’язаними 
в сніп [6, p. 257]. Така поведінка могла викликати агресію хлопців під час перетирання льону.
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Нічний час перетирання льону зумовлював жахливі розповіді, залякування дівчат, віль-
нішу поведінку, а початок весільного сезону – змагання молоді, демонстрацію хоробрості, 
сили , спритності та кмітливості хлопців.

Пов’язаний, найімовірніше, з архаїчними святами час перетирання льону сформував 
еротичний відтінок під час роботи. Як і в період Заговин, купували «ялівок», однак поведін-
ка хлопців з такою дівчиною була значно еротичнішою, «гру хлопців» можна трактувати 
навіть у сенсі сексуального насилля. Інсценування різання «ялівки» складалося з пестощів, 
«перевірки» стану її здоров’я, щипання, примусового вкладання поперек «козла» (терни-
ці), зняття фартушка, обсценних коментарів щодо частин тіла «кози» тощо. Грубувате при-
ставання до дівчат було зумовлене інсценізацією весілля «Йоськи та Сари», інших вистав, 
у яких брали участь також ряджені. Подібними до цього були такі розваги: «binkiavimas» 
(«бінкування» дівчини – кілька хлопців били її сідницями об терницю), «розстріл» (кидання 
klumpę («клумпе»**) з-за спини, дівчину штовхали в кострицю), розмальовування обличчя 
сажею [15, p. 357]. 

Однак дії соціальної наруги виконувалися не тільки по відношенню до дівчат. Окремого 
дослідження заслуговує звичай, що дістав назву «kuršio» («куршіс»). Він полягав у тому, що 
хлопці проходили такі випробування: їх били (подекуди це закінчувалося навіть смертю), 
вони безоплатно працювали цілу добу, їх висміювали (іноді роздягали догола, залишаючи 
тільки кожух, та через його рукави просували жердину). По завершенню таких ініціацій 
хлопець отримував короткочасну славу. Подібні звичаї траплялися і під час крадіжки «ялі-
вок» з іншої толоки [14, p. 147–148].

Вільною поведінкою дівчат відзначалися також святкування після завершення роботи. 
У Західній Литві існував звичай споювати дівчат, тому що вірили: чим п’янішими будуть 
дівчата, тим краще ростиме льон. Під час частувань після закінчення перетирання льону 
велися «винятково непристойні розмови» і була «найвільнішою поведінка» [12, p. 511], що 
не характерно для частувань після завершення інших робіт. 

Поведінка з еротичним забарвленням періоду перетирання льону, тільки не така 
відверта, прослідковувалася під час вечорниць, попрядок, адвенту (різдвяного посту) і 
завершувала календарний цикл року.

Висновки
Члени молодіжної спільноти щороку переживали цикл подій, що базувалися на певних 

обрядових діях, які моделювали:
1) рух життя індивіда (входження в молодіжне сере довище → пошук партнера → друж-

ба → одруження);
2) цикл життя спільноти (входження в молодіжне середовище → набуття статусу повно-

правного членства → входження до керівних структур (для хлопця) → вихід з молодіжної 
спільноти);

3) зміну стереотипу способу життя юнака/дорослого (спілкування під час розваг → 
спілкування під час роботи).

Узгодженість цих циклічних вимірів соціального й культурного розвитку людини визна-
чала процес соціалізації та, у ширшому сенсі, інкультурації людини і втілювала дві основні, 
пов’язані між собою, функції локальної молодіжної спільноти: 1) моделювання взаємовід-
носин між хлопцями та дівчатами; 2) розподіл робочих обов’язків серед сільської спільноти. 

Розглянувши активність стосунків статей у цьому аспекті, можемо стверджувати, що 

* «Клумпе» – дерев’яний вирізьблений черевик [прим. перекладача].
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цілковита пасивність дівчат чи активність хлопців у суспільній діяльності неможлива. Вона 
була такою, якої вимагали інтереси землеробської спільноти. Під впливом ритміки робіт та 
перспективи шлюбних сезонів соціальна активність хлопців та дівчат зазнавала змін.

Примітки
1 Ширший огляд досліджень у Литві: Paukštytė-Šaknienė. R. Lytis [Електрон ний ресурс]. – Режим 

доступу : http://lkz.mch.mii.lt/identitetas.
2 Основні джерела, використані для написання статті, – матеріали, зібрані під час польових до-

сліджень, проведених автором у 1989–1997 роках: IIES, b. 1272, 1319, 1325, 1330, 1334, 1379–1381, 
1383–1385, 1388, 1422, 1442, 1446–1449, 1457, 1534–1536, 1661–1662, 1693–1695, 1997–2000; матеріали 
з досліджень литовських звичаїв, інші архівні джерела.
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ВІТАУТАС ТУМЕНАС

ОРНАМЕНТ	ТКАНИХ	ЛИТОВСЬКИХ	НАРОДНИХ	ПОЯСІВ	У	
КРОСКУЛЬТУРНІЙ	ПЕРСПЕКТИВІ:	АНАЛОГИ	В	ЕНЕОЛІТИЧНИХ	

КУЛЬТУРАХ	ДАВНЬОЇ	ЄВРОПИ

Straipsnyje nagrinėjami lietuvių liaudies austinių juostų ornamento formos pagrindiniai bruožai, ieškoma 
jų istorinių šaknų. Atsekamas jų tipologinis ryšys su seniausiu žinomu šio tipo geometriniu ornamentu Rytų 
Europoje – neolitinėje Senosios Europos civilizacijoje (ypač Tripoljės-Kukutenio (Ukraina-Rumunija) 
kultūroje).

The author analyzes the main motifs of the Lithuanian woven belts, ascertains their primordial historical 
roots. Also he traces their typological connection with the oldest similar geometrical ornament existed in the 
territory of Eastern Europe – in the culture Trypillia-Cucuteni (Ukraine, Romania) of eneolithic Old Europe 
civilization.

Феномен орнаменту є важливою складовою традиційних культур. Народний орнамент 
відображає естетичні погляди суспільства, а також тісно пов’язаний з міфопоетичними об-
разами й ідентитетами культури. Питання щодо орнаменту – інтердисциплінарні, тому його 
естетичні, формальні, комунікативні, семіотичні, соціокультурні й генетичні аспекти цікав-
лять етноматематиків, мистецтвознавців, етнологів, фольклористів, міфологів, археологів.

Культурна значимість орнаменту балтійських народів як елементу символіки етнічної, 
регіональної або національної ідентичності й самобутності особливо яскраво проявляєть-
ся, починаючи з ХІХ ст. Орнаментовані ткані пояси експонували на перших виставках на-
ціонального мистецтва в Литві та за кордоном [12; 17, р. 135; 19]. Орнаменту балтійських 
народів як символу ідентитету присвячені численні етнологічні, фольклористичні й мисте-
цтвознавчі студії [4; 20; 21; 25; 48]. Проте більшості досліджень локального/регіонального 
орнаменту не вистачає критичного підходу – автори уникають ставити питання, пов’язані 
з визначенням (за допомогою компаративного аналізу) об’єктивної самобутності й специ-
фічності його архаїчної семантики й форми. Іншу крайність демонструє праця ізраїльського 
дослідника А. Голана [37], у якій, при вивченні семантики й форми орнаменту, утрачаються 
або недостатньо враховані його регіональні особливості.

Погляд на форми орнаменту литовських і латвійських народних поясів (тканих з 
браним візерунком) у діахронній перспективі допомагає критично переосмислити од-
нобічне уявлення про орнамент як про специфічний елемент національної ідентичності, 
що засвідчує культурну відмінність. Визначення його витоків на тлі широкого ареалу 
енеолітичних культур Південно- Східної Європи відкриває нові горизонти для міжкуль-
турної контекстуалізації національних візерунків відповідного типу.

Орнамент тканих литовських поясів геометрич ного лінійного вертикально-
горизонтально діагонального типу є складною математично геометричною системою, 
яку автор прискіпливо вивчав [23; 25]. Цей специфічний тип орнаменту дуже відріз-
няється від інших різновидів, у тому числі від орнаменту історичних стилів мистецтва. 
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Його формальні риси і локальні відмінності аналізували чимало дослідників візерунків 
народного ткацтва [1; 3; 39; 52]. Він характерний не лише для литовських, але й для 
білоруських, латвійських, українських, російських, естонських, швецьких поясів; май-
же повсюдно трапляється в народному ткацтві Східної Європи. Орнамент цього типу 
має давні історичні корені, тому його тісно пов’язують із поняттям «традиція». Прямий 
зв’язок браних візерунків литовських і латвійських народних тканих поясів з їх не менш 
складними попередниками Х–ХІІІ тис. в археологічному текстилі балтів і фінів розкрила 
А. Заріня [29; 30; 31; 38]. Це питання аналізував й автор запропонованої статті [23; 25, 
p. 50–69]. Типологічна спорідненість таких орнаментів з візерунками, що побутували 
в ткацтві Фінляндії доби бронзи [15], не викликає сумніву. Однак більш глибоке діа-
хронне дослідження еволюції форми цього орнаменту веде до доби енеоліту, зокрема до 
культури Трипілля- Кукутені (далі – Трипілля) (Україна, Румунія, Молдова).

Стосовно орнаменту трипільської (а також сусідніх культур) кераміки є чимало публі-
кацій, здійснено деякі спроби його класифікації (табл. І: 10) [8, p. 12; 26; 36; 41; 53; 54; 
55]. Проте технологічним кореням походження орнаменту і його окремих знаків приді-
ляли мало уваги. У класифікаціях орнаменту все таки варто враховувати ці технологічні 
аспекти, які опосередковано стосуються принципів його будови. Відкритими залишають-
ся питання і щодо історичного значення давньоєвропейського орнаменту, про різновиди 
його витоків, причини часткового продовження в інших, більш консервативних, порів-
няно з керамікою, техніках орнаментації (бо в самій кераміці його традиція перервалася 
набагато раніше), про його розповсюдження на значно ширшій території в наступні часи. 
Особливий інтерес викликає порівняльний аналіз трипільських принципів будови й ком-
позиції орнаменту, які стали основою орнаментальної традиції наступних століть.

Ще на початку ХХ ст. литовський антрополог Й. Басанавічюс зауважив на спільнос-
ті візерунків литовських поясів і орнаменту давньої Тракії (Балкани), що стало, поряд з 
іншими залученими відомостями, у тому числі мови й фольклору, аргументом для його 
гіпотези про походження балтів із Тракії [2]. Значно пізніше археолог М. Гімбутас порів-
нювала чимало символічних зображень цивілізації Давньої Європи із символами й об-
разами литовського народного мистецтва, фольклору, міфології і балтійським лінгвістич-
ним матеріалом [7; 8, p. 59, 68–69, 254–255, 270]. Вона також помітила певні подібності 
між орнаментами Давньої Європи і литовських народних поясів 1. Б. Рибаков проводив 
паралелі між орнаментикою кераміки Трипілля і образами східнослов’янської міфології та 
народного мистецтва [46; 47]. Конкретні зв’язки форми і символіки деяких архетипічних 
знаків візерунка литовських народних поясів зі знаками й символами Давньої Європи ви-
вчав і автор цієї статті [24, p. 217–219; 25, p. 55, 72–73].

Актуалізуються і підходи, запропоновані для нової археології Х. Тіллеєм. Він критично 
ставиться до методу первинної розробки великих теорій, які застосовують для інтерпретації 
артефактів і світогляду минулого. Його нові методи значною мірою розраховані на конкрет-
ну об’єктивну реальність, на основі якої і має виникати здатна до змін теоретична думка. Ця 
своєрідна археологічна етнографія щодо життєвого відчуття й розуміння минулого є більш 
суб’єктивною. Археологія та її концептуалізація, на думку Х. Тіллея, зможуть сміливіше про-
понувати альтернативні трактування [22, p. 80].

У запропонованій статті ми здійснюємо припущення, що деякі візерунки стрічково-
го типу трипільської кераміки текстильного походження і висловлюємо гіпотезу щодо 
продовження його традиції в орнаментиці народного текстилю Східної Європи, зокрема 
на прикладі орнаментики литовських тканих поясів.
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Головна мета статті – обґрунтувати припущення про текстильні корені декору ке-
раміки енеолітичної Давньої Європи і спадкоємність його традиції в литовських на-
родних поясах за допомогою зіставлення принципів побудови діагонально лінійного 
орнаменту трипільської кераміки і литовських народних тканих поясів ХІХ ст. Для 
цього досліджено особливості системи широко розповсюдженого текстильного гео-
метричного лінійного діагонального орнаменту, часові й територіальні межі якого 
є набагато ширшими, аніж ті, які властиві орнаменту історичних стилів. Для порів-
няльного аналізу підібрані найяскравіші приклади візерунків литовських і латвій-
ських поясів.

Аналіз декору трипільської кераміки ґрунтується на опублікованих матеріалах. 
Під час порівняння цього декору з орнаментами литовських, латвійських поясів ХІ–
ХІІІ ст. і ХІХ ст. виявлені особливості деяких його варіантів, пов’язаних зі специфікою 
ткацтва й певною системою діагонального орнаменту.

***
Культурні відкриття трипільської цивілізації заклали основи для багатьох явищ тради-

ційної культури Східної Європи. Одним з таких винаходів є ткацтво і манера носіння поясів 
(видовжених тканих виробів), а також тісно пов’язана з ними ткана орнаментика стрічко-
вого типу.

Наявність ткацтва в культурі Трипілля доводять археологічні дані про існування 
вертика льних ткацьких верстатів, інструментів ткацтва, а також самих тканин, про що свід-

чать їхні відбитки на кераміці [34, с. 57; 40; 43].
Про існування тканих поясів у трипільській куль-

турі свідчать скульптурні зображення оголених чоло-
віків, які оперезані на талії й діагонально через пле че 
поясами, а також інші фігурки, що мають горизон-
тально і діагонально пов’язаний пояс пов’язку [34, 
c. 64–65, 175; 44, c. 126–127]. Подібне носіння поясу 
відоме і в інших культурах Давньої Європи [9, p. 51] 
(тaбл. I: 1a, b). Аналоги цієї архаїчної традиції наочно 
представлені в литовській народній культурі і в тра-
диції індуїзму. У Литві горизонтально й діагонально 
перев’язані пояси – невід’ємний ритуально святковий 
атрибут ХІХ – початку ХХ ст. [25, p. 129–131] (тaбл. I: 
2, 3). В індуїстській традиції в такий спосіб боги но-
сять священний шнур – yajnopavīta [11, p. 72] (тaбл. I: 
4), а постійне носіння перев’язаного діагонально через 
плече yajnopavīta, або brahma sūtra, – ознака представ-
ника вищого стану – брахмана [16, p. 45–46; 18, p. 740, 
840] (тaбл. I: 5). (А. Маджюмдар, ґрунтуючись на дав-

ніх письменах, припустив, що в стародавні часи індоарійці так само носили й деякий 
інший подібний одяг, а не лише шнур.) Схожу традицію носіння священної пов’язки – 
kušti – зберегли і зороастрійці Індії [6, p. 45–46; 16, p. 72–73]. Наведені аналогії дають 
привід припустити, що вищезазначений стиль носіння поясу пов’язки мав особливе 
ритуально міфологічне значення і не був випадковим у трипільській культурі.

Ураховуючи культурно міфологічну значимість ткацтва в Трипіллі, висунемо гіпотезу  
щодо наявності розвиненого тканого орнаменту в артефактах цієї культури. На жаль, без-

Жерці під час виконання ведично-
го ритуалу Agnihoma. Калькутта. 

1995. Світлина А. Бейнорюса
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посередніх відомостей про такі візерунки в трипільській культурі нині немає. Однак шляхом 
формального аналізу неважко встановити спорідненість деякого різновиду декору трипіль-
ської кераміки з тканою орнаментикою.

Одна з найпростіших технік ткання – техніка плетіння – дає прямі діагональні лінії 
візерунка. Тому візерунки на кераміці, які мають прямі лінії або такі, що перетинають-
ся під кутом 90º, можна визначити як близькі до тканих, що запозичені або й безпосе-
редньо перенесені з ткацтва на кераміку. Аналогії того самого принципу мають місце 
щодо перенесення візерунка з ткацтва на декор середньовічної архітектури Узбекис-
тану (табл. І: 11). В узбецькій архітектурі трапляється аналогічний тип архаїчної сис-
теми орнаменту як у досліджуваному трипільському декорі й у візерунках литовських 
народних тканих поясів, так і в текстильному народному візерунку України (табл. І: 
12) [33, c. 142].

У трипільсько-кукутенській кераміці (5200–4000 років до н. е.) здебільшого пере-
важає декор біоморфного характеру, округлі лінії якого відповідають формі самої кера-
міки. Проте існує чимало орнаментики кутастої прямолінійно діагональної конструкції, 
яка менш органічно пов’язана з формою й технологією кераміки і яку можна вважати 
аналогом, повторенням або імітацією тканого орнаменту. Наприклад, «F» подібний де-
кор на кераміці з Хебешешті (Молдова) [42, c. 268, № 8] (табл. ІІ: 1); свастика на зовніш-
ньому дні кераміки з Дрегушені (Drăguşeni) (Румунія) [42, c. 286, № 4] (табл. ІІ: 3); «S» , 
меандроподібний, свастиковий орнамент на посудинах з Гура Веій (Gura Văii) і Фруму-
шика (Frumuşica) (Румунія) [42, c. 290, № 2–3] (табл. ІІ: 5); напівсвастиковий знак на 
посудині з Недея-Гєлієшті (Nedeia-Găleşti) (Румунія) [8, fig. 373/2; 10, p. 157, pav. 15/2] 
(табл. ІІ: 2); меандричний знак на посудині з Трайан-Дялул-Фінтінілор (Traian-Dealul-
Fintinilor) (Румунія) [8, fig. 373/1] (табл. II: 6); хрестоподібний знак на ритуальній гли-
няній печатці з Фрумушика [42, c. 272, № 31] (табл. ІІІ: 1); хрестоподібний знак на ри-
туальній глиняній печатці з Кукутені (Cucuteni) (Румунія) [8, fig. 20] (табл. III: 2); знаки 
на посудині з Фрумушика [42, c. 281, № 14] (табл. ІІІ: 3); декор посудини з Галієшті 
(Румунія) [34, c. 131] (табл. ІІІ: 4). 

Аналогічні знаки зафіксовані і в енеолітичній культурі Винча (Vinča) (Сербія) 5000–
4500 років до н. е.): «S» , меандроподібні знаки на головах міфічних тварин – на ́кривках 
урн з Подпорань, Вршаць [8, fig. 89/6], з Фафос ІІ, Косовської Мітровіци [8, fig. 89/4] 
(табл. II: 8), Винча [8, fig. 89/6] (табл. II: 7), а також знаки «трикутника з крючками» на 
світильнику баранці з Рудної Глави (Rudna Glava) [8, fig. 110] і на на ́кривці урни з Потпо-
рань, Вршаць  (Potporanj, Vršac) – на голові міфічної тварини [8, fig. 89/3] (табл. III: 5, 6).

Про текстильне походження цього орнаменту свідчать інші вироби мистецтва сусідніх 
енео літичних культур Тиси і Винчі. Схожим діагональним поясним (стрічковим) орнамен-
том декоровано одяг на статуетці з Калояновець (Караново IV) (Болгарія) [8, fig. 256/1] 
(табл. II: 4); «одяг» богинь, які сидять на престолі, з Кьокенідомб (Kökénydomb), Венгрия 
(культура Тиси) (антропоморфні вази) [10, p. 49–50] (табл. I: 7), «одяг» богині (стату-
етка), яка сидить, із Шегвар-Тюскьовес (Szegvár–Tüzköves) (культура Тиси) [8, fig. 42] 
(табл. I: 6), «спідниці» «Богині -Птаха» (ваза і символ статуетки) з Потпорань (культура 
Винчі) [10, p. 180–181, pav. 57] (табл. I: 8, 9). Зважаючи на таблицю, яку уклала М. Гімбу-
тас, важливо зауважити, що діагональна конструкція характерна і для більшості основних 
знаків символів Давньої Європи (табл. І: 10) [8, p. 12].

Докладний аналіз певного діагонального прямолінійно кутового трипільсько-
кукутенського візерунка, його формальне зіставлення з текстильним візерунком литов-
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ських і латвійських поясів також підтверджують висловлене нами припущення про його 
спорідненість із тканим узором. Спорідненість будови візерунків литовських і латвійських 
середньовічних поясів [27, p. 85; 28, p. 16–17; 29, tab. I, IX, X; 30; 31, att. 18–19, 24; 35, 
c. 149; 38, c. 174–176] (табл. II: 9, 13, 15–17; III: 15) з поясами (табл. ІІ: 10–12, 14, 18–27) 
і рушниками (табл. ІІ: 28) народної культури ХІХ ст., як і ідентичність деяких їхніх знаків 
із трипільсько кукутенським (а також з винчанським, карановським, сескловським) деко-
ром (табл. ІІ, ІІІ), свідчить про тривалість трипільської (або загалом давньоєвропейської) 
традиції та її поширення далеко за межами одвічної території. Отже, це вказує і на прадав-
ність та архаїчність литовсько латвійської традиції поясної орнаментики.

Яскравою ознакою текстильного, тканого походження трипільсько кукутенського 
візерунка вважаємо його бінарність – візерунок утворюють чергуванням позитивно-
негативних варіантів одного або декількох знаків. Наприклад, у декорі стрічкового типу 
на посудині з Недея-Гєлієшті (табл. ІІ: 2) чергуються позитивні й негативні варіанти ліній 
напівсвастик. Такий самий візерунок, як і його композиція, поширений і в литовських 
поя сах. А в декорі посудини з Недея–Гєлієшті (табл. ІІІ: 4) чергуються темні широколінійні 
хрести зі світлими багаторазовими вузьколінійними ромбами. Такі позитивно/негативні 
орнаменти особливо популярні в литовській традиції. Варто зауважити на надто поміт-
ному зв’язку з тканим візерунком вищезгаданого стрічкового свастикового декору з Не-
дея-Гєлієшті (табл. ІІ: 2): у кутах зовнішнього контуру свастик, у результаті переплетіння 
додаткових зовнішніх ліній, виникають «шахові», ніби плетені, частини візерунка, що по-
ходять від технології ткацтва і плетіння (такі «шахові» візерунки – одні з найпопулярніших 
і в традиційному народному ткацтві Литви).

Важлива ознака, спільна як для трипільського орнаменту, так і для литовських і лат-
війських тканих візерунків, – схильність складових орнаменту до різноманіття, яке дося-
гається шляхом стилістичної інтерпретації: наприклад, за допомогою додаткових схожих 
або аналогічних ліній зовні або всередині головної лінії (табл. ІІ: 2, 6, 15, 16, 21, 23, 25–27; 
ІІІ: 1–4), а також шляхом заповнення внутрішнього і зовнішнього простору знаків факту-
рою цяток (у шаховому порядку) (табл. ІІ: 7, 13, 16, 17; ІІІ: 6).

Як ще одну особливість текстильної природи досліджуваного орнаменту варто ви-
окремити принцип членування, фрагментування з метою підвищення концентрації 
його візуальної «активності», який специфічно властивий для досліджуваної системи 
орнаменту. Наприклад, згадувана свастика, завдяки «відрізаним» двом її «крилам», ак-
тивізує уяву глядача і подумки «розширюється», тяжіє до закінченого, не обрубаного, 
первинного досконалого образу. Цей принцип фрагментації знаків спостерігаємо як в 
«археологічних» поясах Латвії ХІ–ХІІІ ст. (табл. ІІ: 13, 15–17; ІІІ: 15), так і в «етнографіч-
них» литовських і латвійських поясах ХІХ ст. (табл. ІІ: 10–12, 14, 18–27; ІІІ: 7, 9–14).

На трипільському етапі розвитку орнаментика сформувалася у двох типах. Пер-
ший тип – це килимова, сіткова орнаментика, стабільного, закінченого, обрамленого 
характеру; другий – стрічкова орнаментика динамічного, незакінченого, необрам-
леного характеру. Обидва різновиди трапляються і в декорі кераміки. Вищезгаданий 
принцип фрагментації знаків використаний лише в орнаментиці стрічкового типу.

Важливо зауважити, що основні види симетрії тканого орнаменту литовських і латвій-
ських поясів трапляються вже в трипільському і взагалі давньоєвропейському орнаменті: 
центрально осьова («розеткова») (табл. ІІІ: 4, 7–9; ІV: 3, 7, 9), «перевернута» (табл. ІІ: 1–5, 
9–11, 14, 15, 18–21, 23–28; ІІІ: 15; ІV: 1, 4, 5, 8, 10, 11), «осьово дзеркальна» (табл. ІІІ: 3, 8, 
10–14; ІV: 6), «осьова» (табл. І: 15, 21, 31; ІV: 2).
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Особливий інтерес становлять також окремі знаки, які трапляються і в трипільсько-
кукутенському візерунку, і в декорі литовських та латвійських поясів: «трикутник з крючка-
ми» (табл. ІІІ: 5, 6, 10–15), багатолінійний хрест/багатолінійний ромб (табл. ІІІ: 1–4, 7–9), 
свастика/напівсвастика (табл. ІІ: 2, 3, 13–17, 23–28), меандр/«S»/гребінець/«F» (табл. ІІ: 
1, 5–6, 9–13, 18–22). Це свідчить не стільки про їхню текстильну природу, скільки про арха-
їчність литовської і латвійської традицій.

Орнаментика цього типу трапляється і на кераміці інших сусідніх культур Давньої 
Європи: Винча (табл. І: 8, 9; ІІ: 4, 7, 8), Караново (табл. ІІ: 4), Сескло [10, p. 28–29] 
(табл. ІV: 1–7), Тиса (табл. І: 6, 7). Вона також зафіксована і у віддаленіших східних 
культурах неоліту – у культурі Туркменистану ІІІ тис. до н. е. [45, c. 200–201], в «андро-
нівській» культурі доби бронзи на території Казахстану [14, p. 132, 143, 153].

Досліджуваний тип стрічкової (тканої з походження) орнаментики є основним не 
лише для литовських і латвійських, але й для естонських, фінських, північноросійських, 
білоруських, українських поясів. Ця орнаментика простежується в різних проявах на-
родного ткацтва всієї Східної Європи. Традиція орнаменту литовських [27, p. 85; 28, 
p. 16–17; 35, c. 149], латвійських [29, tab. I, IX, X; 30; 31, p. 18–19, 24; 38, c. 174–176] 
і фінських [13; 15, fig. 29, 41] поясів у зазначеному контексті простежується з більш 
ранніх часів – з VІ–ХІ ст. До того ж окремі багатознакові («стознакові») візерунки, що 
трапляються в Латвії і Литві, свідчать про виключно ускладнену й розвинену компози-
цію знаків у цій системі орнаментики, порівняно з фінськими і слов’янськими аналога-
ми [23; 50].

Зауважимо, що відомостей про походження цього типу орнаменту в народному мис-
тецтві інших країн Східної Європи значно менше. Однак є передумови припустити, що 
ця орнаментика існувала саме в ткацтві: відповідні вироби менше зазнають руйнації в 
часі, аніж металеві й керамічні, які, завдяки більшій витривалості, є основним археоло-
гічним матеріалом. Тому відомості, які дали б можливість простежити шлях і традиції 
трипільської орнаментики (коли вони досягли берегів Балтійського моря), відсутні. Але 
це не заважає констатувати, що витоки геометрії, структури, композиції і навіть самих 
знаків литовських і латвійських поясів сягають трипільсько- кукутенського або ширше – 
давньоєвропейського арсеналу культурних винаходів. Наявність складних специфічних 
принципів компонування орнаменту цього типу на старовинних зразках декору тканин 
Латвії і Литви ХІ–ХІІІ ст. можна пояснити лише найдавнішим походженням системи 
орнаментики, її початковою сакральністю.

З іншого, суто теоретичного, погляду, можливості територіального поширення і спад-
коємність орнаментики трипільської культури існували завдяки генетичній спорідненості 
з німанською культурою. Р. Рімантене [49, c. 8] припускала, що імпульс для інтенсивнішого 
розвитку кераміки на території Литви дала дніпро донська культура, хоча в орнаменті це 
мало простежується. Наголосимо, що і найпівденніша межа часткового поширення бал-
тійських гідронімів, за спостереженнями лінгвістів, лежить північніше Києва [5, p. 36–43; 
32, p. 22–27] (табл. V: 2, 3). Вона наближена до південно західного кордону археологічної 
культури Дніпро Донця (табл. V: 1). До цього прикордонного ареалу мають відношення 
дніпровські балти [51]. З. Зінкявічус [32, p. 25], зіставляючи лінгвістичні відомості з архе-
ологічними висновками, поширення балтійських гідронімів на цій території датує 2000–
1800 роками до н. е.

Отже, нами простежені витоки геометричного, діагонального орнаменту традиційних 
литовських тканих поясів в енеолітичних культурах Південно -Східної Європи. Вони засвід-
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чують ускладнену й взаємопов’язану природу сучасних символів національного ідентитету 
зазначеного регіону.

Висновки
1. Геометричні візерунки литовських тканих поясів тісно пов’язані із символікою на-

ціональної ідентичності, у результаті чого мають ширший культурний і технологічний кон-
текст, що виходить далеко за межі часу, простору цієї культури і виду вжиткового мистецтва.

2. Подібні візерунки такого самого геометричного прямолінійного вертикально-
горизонтально діагонального типу частково побутували і в декорі кераміки стародавньої 
енеолітичної трипільської культури. Імовірно, що візерунки з тканих зразків були перене-
сені на кераміку в дещо адаптованому вигляді. Про це свідчать аналоги цієї орнаментики в 
декорі одягу, зображеного на вазах статуетках з рівночасних сусідніх культур Тиса і Винча. 
Заслуговує на увагу і той факт, що в цивілізації Трипілля- Кукутені існувало високорозви-
нене ткацтво, де й виник ускладнений специфічний різновид стрічкової орнаментики. Ще 
більше це підтверджують аналогії зазначеної системи орнаментики у візерунках поясів бал-
тійських народів ХІХ – початку ХХ ст.

3. Традиція орнаментики литовських і латвійських поясів (як і самі пояси), що про-
стежується від середньовіччя, з формального погляду є прикладом продов ження традиції 
орнаментики трипільської або давньоєвропейської культури. (Впливом тієї самої традиції 
можна пояснити популярність досліджуваної системи орнаментики в народному мисте-
цтві Румунії і України.) А з історичного погляду, це привід для гіпотетичного припущен-
ня щодо наявності культурної спадкоємності від давніх європейців до прабалтів і (або) 
праслов’ян, пізніше – до балтів і слов’ян у сфері орнаментики й символіки. Аналогії три-
пільської орнаментики в народному ткацтві балтійських народів відповідають культур-
ним аналогіям, на які раніше звернула увагу М. Гімбутас.

4. Тривалість і життєздатність традиції трипільсько кукутенського текстильного орна-
менту й окремих його знаків може бути пов’язана з їх початковою сакральністю і більш 
консервативною технологічною специфікою.

5. Порівняно з керамічним, текстильний орнамент, з його чіткими геометричними 
форма ми побудови (упродовж тисячолітнього розвитку), має триваліший характер, завдя-
ки технологічним особливостям і виконанню.

6. З’ясовані зв’язки орнаментальних форм дають підстави корегувати усталені уяв-
лення про самобутність народних традицій, які засновані на мовних і фольклорних 
наративах, а також на образах ідентитету, що зародилися під впливом процесів націо-
нального відродження останніх століть. Відкриваються нові обрії щодо визначення наці-
ональної ідентичності в контексті ширших міжкультурних спільностей Східної Європи.
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Таблиця 1
Текстильне походження діагонального типу орнаментики

Трипільська (1), литовська (2–3), індуська (4–5) традиції носіння пояса
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Орнамент як одяг на кераміці культури Давньої Європи (6–9); знаки протописьма Давньої 
Європи, подібні до текстильного орнаменту (10)
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Текстильні орнаменти в декорі архітектури Узбекистану (11) та їхні аналоги в текстилі 
Марокко (12) і в литовському тканому багатовізерунковому поясі (13)
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Таблиця 2
Стійкість традиції орнаменту

Аналоги декору кераміки 
Давньої Європи (1–8), литовських 

поясів початку ІІ тис. (9, 13, 
15–17) і візерунків литовських 

поясів ХІХ–ХХ ст. (10–12, 14, 
17–27), а також намітки (28)
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Таблиця 3
Стійкість традиції орнаменту

Аналоги знаків та їхньої бінарної ком-
позиції в декорі кераміки Давньої Європи 
(1–6), поясів литовського народного мис-

тецтва (7–14) і поясів Латвії початку 
ІІ тис. (15)
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Таблиця 4
Стійкість традиції орнаменту

Аналоги знаків і бінарних композицій у декорі кераміки Давньої Європи (1–7) і в поясах 
литовського народного мистецтва (8–11)

Таблиця 5
Ареали неолітичних археологічних культур і балтійських гідронімів у 

Східній Європі

Ареал поширення мов давніх балтів за 
З. Зінкяві чюсом [Zinkevičius Z. Lietuvių 
tautos kilmė. – Vilnius, 2005]

Поширення балтійських гідронімів за П. Діні [Dini P. U. Baltų 
kalbos. Lyginamoji istorija. – Vilnius, 2000]: а – територія, на якій 
багато балтійських гідронімів і частина їх сумнівна; b – тери-
торія, де небагато балтійських гідронімів і частина їх сумнівна

Неолітичні дніпро-донецька і неманська культури за 
М. Гімбутене [Gimbutienė M. Senoji Europa. – 
Vilnius, 1996. – P. 63]
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Примітки
1 Ці думки М. Гімбутас висловила в приватних розмовах з американськими вченими Шанн Вінном 

і Джоан Марлер (за даними інтерв’ю автора з ученими 30.05.2004 р., м. Нові-Сад, Сербія).
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РЕГІНА МІКШТАЙТЕ-ЧИЧЮРКЕНЕ

РИТУАЛ	ЗАКЛИКАННЯ	ЗИМИ	ПАСТУХАМИ	В	ЛИТВІ

Straipsnyje analizuojamas Lietuvos piemenų atliekamas žiemos šaukimo ritualas. Jame keliama 
hipotezė, kad jis galėjo būti perimtas iš musulmonų tikybą išpažįstančių totorių.

The article describes the winter calling ritual performed by Lithuanian herders. In this article author 
tries to formulate a new hypothesis of the Muslim-Tatar origin of this ritual.

Розведення та випасання худоби в багатьох європейських народів, особливо в гірських 
регіонах, вважається одним з основних занять. Литва – це край землеробської культури, де 
тваринництво є допоміжною галуззю господарства. Ще в першій половині ХХ ст. в Литві 
пастухували діти. Особливо важкою була доля найманих пастухів. За даними Віталіса Мор-
кунаса, у міжвоєнний період служити починали 5–15-річні хлопчики (упродовж 6–9 років) 
і 5–14-річні дівчата (упродовж 7–10 років) [17, p. 22–23]. Дослідження побуту пастухів доз-
воляє стверджувати, що соціальний статус дитини, яка пастухувала, був нижчим, ніж у не-
працюючих підлітків або дорослих людей. Випасання худоби на пасовищах, розташованих 
за межами садиби, та ставлення громади до дітей зумовлювали специфічне становище пас-
туха [15, p. 35]. У сприйняті багатьох людей, які займалися цією діяльністю, пастухування 
було найважчим періодом їхнього життя [19, p. 11].

В опублікованій 1999 року статті Регіни Мяркене «Atmosferos “valdymo” būdai Lietuvoje 
XX a. pirmojoje pusėje: etnokultūrinio tapatumo savybės» («Способи «управління» атмосферою в 
першій половині ХХ ст. у Литві: властивості етнокультурної тотожності») розглянуто спосо-
би приборкування дощу, граду і грози, які, на думку авторки, у Литві в ХХ ст. мали зв’язок із 
християнським світосприйняттям [13, p. 208–222]. У запропонованій статті досліджується 
обряд викликання снігу, а також висувається гіпотеза про вплив духовної культури татар-
мусульман на культуру населення Литви, яке сповідує християнство.

Даних про ритуал закликання зими, що його виконували пастухи, досить мало. Одним 
з найвичерпніших опублікованих джерел є оприлюднена 1930 року у виданні «Mūsų tauto-
saka» («Наш фольклор») стаття Юргіса Елісонаса «Ožio ceremonijos» («Цапині церемонії») [6, 
p. 117–126]. Цій темі в міжвоєнний період були присвячені також праці Баліса Бурачаса [2, 
p. 1023; 3, p.  4] та Антанаса Мажюліса [12, p. 225–226). У другій половині ХХ ст. їх допов-
нили локальні інформаційні описи Ельвіри Глямжайте-Дулайтене [7, p.  201–202], Юозаса 
Шляваса [20, p. 85–86]. На цю тему опубліковано також ряд статей узагальнюючого харак-
теру [4, p. 258–259; 16, p. 104–105]. Наявний матеріал дозволяв по-різному інтерпретува-
ти ритуал закликання зими та висувати ті чи ті припущення щодо його походження. Під 
час опрацювання теми були використані матеріали, що зберігаються в зібраннях рукописів 
відділу етнології Інституту історії Литви (далі – IIES) та Інституту литовської літератури і 
фольклору (далі – LTR), а також матеріали, зібрані авторкою цієї статті 2009 року під час 
етнографічних експедицій до Північно-Східної Литви. Вони дали можливість заглибитися 
в деякі деталі ритуалу. Також використовувалася дуже важлива праця дослідника культури 
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міжвоєнної Східної Литви і Західної Білорусі Станіславаса Крічинскіса «Lietuvos totoriai. Isto-
rinės ir etnografinės monografijos bandymas» («Татари Литви. Спроба історичної та етнографіч-
ної монографії»), опублікована 1938 року  та перевидана 1993-го [9]. Описані ним магічні 
способи впливу на погоду спонукали авторку ще раз проаналізувати ритуали закликання 
зими, що їх виконують литовські пастухи, та висунути дещо несподівану гіпотезу.

Загальні риси ритуалу закликання зими
Наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. сезон випасання худоби звичайно тривав 

від Юрієвого дня (Jurginių) (23 квітня) до дня Всіх святих (Visų Šventųjų) (1 листопада) [17, 
p. 145, 169], проте, якщо осінь була теплою, його продовжували до першого снігу або силь-
ніших заморозків. Пастухи з нетерпінням чекали на закінчення випасу, тому що пізньої осе-
ні, коли ставало холодніше, без теплого одягу та взуття робота ставала нестерпною.

Очікуючи на перший сніг, пастухи спостерігали за явищами природи, а для того, щоб 
викликати його, виконували різні обряди. Найпопулярніший з них – водіння білого цапа 
або барана навколо берези. За даними джерел кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., єдиною 
мотивацією, чому виконувався цей ритуал, було прагнення, щоб випав сніг і закінчилося 
випасання. Можливо, у дієвість обряду вірили не тільки діти. Про необхідність виконан-
ня ритуалу нагадували або старший пастух, який наглядав за ними [3, p. 4], або господарі 
[IIES, b. 2337, l. 17]. Діти знали від старших пастухів або батьків, як треба його виконувати 
[IIES, b. 2337, l. 17]. Е. Глямжайте-Дулайтене дослідила, що найчастіше старший з гурту пас-
тухів (або бешкетник) залазив на дерево і закликав швидше вести цапа [7, p. 201]. Ритуал 
відбувався на узліссі чи в полі; часто необхідною умовою вибору місця була береза, що рос-
ла неподалік. Він не мав точно встановленої дати: його виконували на Всіх святих або при-
близно за тиждень після цього свята, ближче до дня Святого Мартина (Šv. Martyno dienos) 
(11 листопада). За джерелами інших авторів важко встановити, у який час доби він тривав, 
а за нашими даними, у середині ХХ ст. він відбувався після того, як корови лягали по завер-
шенню обіднього доїння, або перед тим, як худобу відправляли додому [IIES, b. 2337, l. 8)].

Для виконання ритуалу найчастіше обирали білого цапа/козу, а в деяких місцевостях – 
барана/вівцю. Після того, як овець перестали випасати разом з коровами, для виконання 
обряду обирали телицю. Інший важливий реквізит ритуалу – дерево. Серед багатьох дерев 
пастухи віддавали перевагу березі; найімовірніше, через білий колір її стовбура. За твер-
дженням фольклористки Броне Стунджене, «семантично образ берези часто здається більш 
мотивованим, якщо мати на увазі її білий колір та традиційні твердження, що в багатьох 
місцях це дерево символізує особливе світіння, блиск» [18, p. 50]. Ось як а пояснила це одна 
інформантка: «Біла береза означає білий сніг» [IIES, b. 2337, l. 18]. За даними етнографіч-
них досліджень, якщо поруч не було берези, то обирали будь-яке інше дерево, наприклад 
ялівець [IIES, b. 2337, l. 14].

Як засвідчують джерела різного характеру, дійство, що його виконували пастухи, можна 
розділити на кілька основних моментів. Починалося воно з того, що учасники осіняли себе 
хрестом. Потім старший пастух залазив на дерево і виголошував проповідь, після цього тва-
рину водили навколо дерева. Загалом ролі розподілялися так. Головною дійовою особою об-
ряду ставав найдосвідченіший, найспритніший та красномовний пастух, старший за віком, 
часто такий, що випасав уже не перший рік. Найменш почесна роль випадала наймолодшому, 
тому, хто пастухував уперше (як правило, це була дівчинка). Наприклад, у Північно-Східній 
Литві маленька учасниця обряду мала повзати навколішки, схопивши барана зубами за хвос-
та [LTA 1722/109], іноді вона мала штовхати тварину ззаду [IIES, b. 2337, l. 9].
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Ритуал розпочинався, коли старший пастух осіняв себе хрестом. Пастуха, який залазив на 
дерево для виголошування проповіді, Ю. Елісонас називав «kunigu» – «ксьондз» [6, p. 121]. Він 
мав володіти даром імпровізації. Зміст проповіді був однаковий на всьому ареалі поширення 
обряду: перелік труднощів, що їх зазнали пастухи, сподівання якнайшвидше закінчити сезон 
випасання й повернутися додому. Для того, щоб прохання було переконливим, «під час пропо-
віді, перераховувалися лиха всіх пастухів, озвучувалося прохання до Бога і наказ цапові також 
просити, щоб швидше прийшла зима» [2, p. 1023]. Проповідь, за даними наших досліджень, 
найчастіше виголошувалася під час ведення тварини навколо берези. Як засвідчують польові 
матеріали, діти-пастухи разом зі старшими промовляли: «Цені козу на берьозу. Дай, Бог, сне-
гу і марозу» («Тягни козу на березу. Дай, Бог, снігу і морозу») [IIES, b. 2337, l. 10]. Інформант 
зазначає, що в тій місцевості було село старовірів, і, підгледівши за його мешканцями, пастухи 
повторювали за ними російською мовою. Ті, хто пастухували в середині ХХ ст., не виголошу-
вали складних промов і не пам’ятають, щоб старшого з-поміж них називали ксьондзом. Пас-
тухи просто зверталися до Бога, щоб швидше похолодало і вони могли поїхати додому [IIES, 
b. 2337, l. 14]. Ті, кому доводилося пасти худобу в 40–50-х роках ХХ  ст., зовсім не згадують про 
коли-небудь виголошену проповідь. З відмиранням обрядовості ця частина церемонії, імовір-
но, перейшла в загальне звертання пастухів до тварини. У середині ХХ ст. в Північно-Східній 
Аукштайтії перед початком обряду всі пастухи зверталися до тварини з питанням, коли при-
йде зима [IIES, b. 2337, l. 2], потім водили її навколо берези.

Інші виконавці ритуалу водили білого цапа або барана. За даними наших досліджень, 
для цього обирали сильніших пастухів, адже тварина зазвичай щосили опиралася. Тому 
зважали на її норов, часто обирали «спокійну, яка допускає до рук» [IIES, b. 2337, l. 2]. Це 
відбувалося в такий спосіб: два пастухи брали тварину за роги й тягли; одного (переважно 
молодшого й легшого або дівчину) садили на спину, щоб імітувати їзду верхи; ззаду ще один 
пастух штовхав або хапав тварину зубами за хвоста. Інформантка, яка сама брала участь в 
обряді, згадує, що їхала верхи на барані [IIES, b. 2337, l. 5].

Найганебнішою була роль у того, хто хапав зубами тварину за хвоста. За даними Е. Глям-
жайте-Дулайтене, ця тварина мала випорожнитися, інакше пророцтво не здійснилося б [7, 
p. 202]. Ю. Елісонас наводить ще одну умову: «Прикушуючи цапа за хвоста, слухали його 
мекання. Якщо цап мекає – кажуть, що швидко випаде сніг» [6, p. 120] ]. Як засвідчує цей 
дослідник, під час ритуалу часто знущалися з тварини: «Зловлять козу, кладуть їй на роги 
деревинку і підпалюють її» [6, p. 118]; іноді тварині погрожували: «Ти, цапе біловолосий, 
проси Бога, щоб сніг був, а якщо не буде, ми тебе відлупцюємо» [6, p. 118]. Експедиційні ма-
теріали підтверджують, що в околицях м. Зарасай цапа били й щипали, щоб він голосніше 
мекав, тобто краще просив снігу [IIES, b. 2337, l. 10]. 

У ритуалі водіння цапа інші пастухи брали участь як учасники процесії: «чотири пасту-
хи, скрутивши деревини, як свічки, супроводжують його по двоє з обох боків» [6, p. 120], 
«інші два пастухи ідуть поряд із цапом і тримають ліхтарі, зроблені з деревинок, ніби свіч-
ки» [2, p. 1023]. Учасники процесії співали пісню, у якій вихваляли тварину та нагадували 
їй, чому все це відбувається. При цьому вони по черзі повторювали певні звуки («гм», «пір») 
[21, p. 39]. Варто зазначити, що під час ритуалу дотримувалися принципу ієрархії: першим 
текст промовляв найкмітливіший, а той, хто не міг належним чином вимовити пов торів, за-
звичай молодший, або хто пастухував перший рік, «діставав батогом по литках» [21, p. 39]. 
У зафіксованих піснях іноді повторюється текст: «Чорна корова – молоко біле, чи не диво?» 
Слухачі під березою мали відповісти: «Диво, диво, як не диво» [11, p. 179]. Аналізуючи ці 
тексти, Юргіта Маціяускене-Бонда першою звернула увагу на повторюване в них запози-
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чення зі слов’янсь ких мов – dyvai (буквально – дива́), тоді як у фольклорі південних слов’ян 
синонім цього слова – чудо – вживається при бажанні вплинути на погоду [11, p. 179]. До-
слідниця зазначає, що підкреслювана під час ритуального співу пастухів чорна масть коро-
ви також не є випадковою, тому що в литовських загадках хмара часто постає як чорний 
бик/корова/телиця: «Juoda karvė dangų laižo» («Чорна корова небо лиже») [11, p. 179]. Згад-
ки про чорну корову є також у віруваннях, пов’язаних із прогнозуванням погоди: «Jei genant 
namo pirma eina juoda karvė, ryt bus gražus oras, jei ne – negražus» («Якщо дорогою додому пер-
шою іде чорна корова, завтра буде гарна погода, якщо ні – погана»). Авторка розмірковує, 
що чорна корова в цих віруваннях аналогічна чорній хмарі, і можна вважати, що в піснях 
пастухів вислови «juoda karvė» («чорна корова»), «baltas pienas» («біле молоко») не тільки 
були грою слів, але й мали магічне значення [11, p. 179].

Важливим був напрям руху під час водіння цапа та кількість пройдених кіл, яка залиши-
лася без змін до часу зникнення ритуалу. За даними джерел різних періодів, тварину водили 
за рухом сонця – «kaip  saulė  teka» («як сонце сходить») [IIES, b. 2337, l. 15]. Проте автор-
ці цієї статті вдалося знайти два джерела, де зазначено, що тварину вели задом наперед. 
Б. Бурачас пише, що «двоє пастухів тягнуть цапа, зав’язавши вербові налигачі на рогах» [2, 
p. 1023], «тричі його задом наперед обводили навколо берези» [IIES, b. 1051, l. 31]. Інфор-
манти переважно розповідають, що ритуал виконувався тільки один раз і після цього очіку-
вали на результат. Якщо його не було, то обряд не повторювали. Приблизно в 30–40-х роках 
ХХ ст. ритуал закликання зими й водіння тварини перетворився на жарт, тому інформанти 
й згадують про це з усмішкою [IIES, b. 2336, l. 89].

Походження і значення ритуалу 
У 30-х роках ХХ ст. з’явилися перші дослідження про ритуал закликання зими, що його вико-

нували пастухи осінньої пори. Ю. Елісонас, який у статті «Ožio ceremonijos» («Цапині церемонії») 
подав 19 його описів, обряд водіння цапа навколо берези трактував як слід минулого. Автор вва-
жав, що діти-пастухи перейняли обряди, виконувані колись дорослими [6, p. 117–126]. Б. Бурачас 
у статті «Ožys dievų sniego išprašo» («Цап випрошує в богів сніг») розповідає, що восени литовці, 
женучи худобу назад до хлівів, жертвують богам цапа, дякуючи за надану можливість її вигоду-
вати, а також просять для неї погожої зими, ситних кормів і захисту від хрестоносців (рицарів 
ордену хрестоносців, які нападали на Литву) [2, p. 1023]. У статті наводиться пісня про жертво-
приношення цапа, яку записав 1865 року в околицях Кведарни ксьондз Тамулявічюс із містечка 
Вейвірженай у Жемайтії. Б. Бурачас пов’язує її з ритуалом закликання зими, що його виконували 
пастухи. Він зазначає, що це «відгомін обрядів і звичаїв далекого минулого, які перетворилися на 
народну гру» [2, p. 1023]. Зв’язки із зазначеною піснею акцентували й інші автори, котрі досліджу-
вали обряд «білого цапа». Антанас Мажюліс у статті «Rudeninė ožio švent» («Осіннє свято цапа») [12, 
p. 225–226] наводить пісню про жертво приношення цапа, на яку вказує також Б. Бурачас, тільки 
тут зазначено іншого її записувача (ксьондза Казімераса Яунюса) та інше місце фіксації (м. Швек-
шна). Пісню датовано ХІХ ст. Автор статті, посилаючись на «Литовську енциклопедію» [10, p. 147–
156], стверджує, що «ця пісенька жертвоприношення цапа якраз, здається, розкриває таємничу 
завісу, адже саме обряди закликання зими, що їх виконують пастухи дуже легко могли виникнути 
з обрядів жертвоприношення цапа на честь богів, а саме цап був улюб леною жертвою для богів» 
[12, p. 226]. Крім того, дослідник дійшов висновку, що вислови «ožį išvedė» («цапа вивели») та «ožį 
paliko» («цапа залишили») «походять із християнської сповіді і їх, мабуть, слід виводити з культу 
цапа, де цапині свята, які справляють пастухи, є відблиском давніх обрядів жертвоприношення 
цапа, тому що представники старшого покоління ще пам’ятають залишки обрядів» [12, p. 226].
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У другій половині ХХ ст. з’явилося більше досліджень, присвячених цьому обряду. По-
ходження і значення ритуалу вивчала Даля Урбонавічене. В опублікованій 1997 році статті 
«Vasaros ciklo lietuvių etnochoreografija» («Литовська етнохореографія літнього циклу») вона 
гіпотетично пов’язує водіння й биття цапа з принесенням у жертву худоби під час осінньо-
го свята врожаю [23, p. 41]. Посилаючись на дані з особистого архіву Йонаса Вайшкунаса, 
авторка повторює ці припущення також і в монографії «Lietuvių apeiginė etnochoriografija» 
(«Литовська обрядова хореографія») [22, p. 376–381]. Лібертас Клімка називає розглядува-
ний ритуал закликанням зими, зважаючи на символіку білого кольору: біла береза, білий 
цапик – отже, скоро скрізь усе буде білим [8, p. 333–335]. Він пов’язує ритуал водіння цапа 
з жертовним поклонінням силам природи, стверджуючи, що це подяка за всі блага осені, а 
також порівнює обряд зі звеличуванням цапа в піснях дорослих. Автор указує на джерела, 
що засвідчують культуру Пруссії XVI ст., а ще на опубліковану Тамулявічюсом пісню, де по-
даються відомості про осіннє жертвоприношення цапа. Після хрещення Литви це важливе 
осіннє свято, на думку Л. Клімки, збіглося з днем Святого Мартіна. Дуже важливий у ми-
нулому ритуал перетворився на дитячу гру. Автор звернув увагу на поширені в усій схід-
ній частині Литви ігри пастухів із цапиком. Ю. Маціяускене-Бонда в статті «Lietaus ir sniego 
šaukimas bei nuvarymas lietuvių vaikų folklore» («Закликання та проганяння дощу й снігу в ли-
товському дитячому фольклорі») [11, p. 177–179] подає зовсім нове тлумачення церемонії 
водіння цапа. Вона першою повела мову про елементи магії, відзначила білий колір, який 
мав символічне значення в цьому ритуалі: біла коза/баран/береза → білий сніг.

Аналізуючи давні балтійські джерела, у яких згадується про жертвоприношення цапа 
або барана, можна запропонувати чимало інтерпретацій функціонального значення обря-
ду. З іншого боку, культурна трансляція може відбуватися не тільки вертикально або гори-
зонтально, але й шляхом міграції [14, p. 6–9]. Пошуки походження ритуалу водіння білого 
цапа можна продовжити в культурах інших етносів, зокрема татар. Прибула до Литви більш 
ніж шістсот років тому татарська людність подарувала литовській культурі чимало явищ 
зі своєї духовної та матеріальної спадщини. За даними багатьох дослідників, татари жили 
відокремлено. На думку Тамари Байрашаускайте, «від остаточної інтеграції, повного ото-
тожнювання себе з литовським суспільством татар вберегли внутрішні зв’язки, які сприяли 
розумінню суспільством, а також самими татарами, відмінності їх етнічного походження і 
віросповідання. Ця відмінність заважала інтенсивному проникненню чужих впливів до ор-
ганізації релігійного життя, традицій і звичаїв татар» [1, p. 220]. Отже, литовське населення 
мало значно менше можливостей для переймання звичаїв етнічної групи, яка сповідувала 
іслам. Проте це припущення спростовують етнографічні описи татар.

Станісловас Крічинскіс, який ретельно дослідив звичаї цієї спільноти, зазначав, що в татар 
є звичай, пов’язаний з городництвом і сільським господарством. Автор зазначає, що з метою 
викликання дощу біля річки жертвують чорного барана, а ясної погоди на пагорбі – білого. 
В околицях Ашмяни** до обряду долучаються навіть православні селяни, які вірять у магічну 
силу мусульманських молитов. За словами автора, «коли врожаю загрожувала посуха, татари 
в околиці у складчину купували чорного барана. [...] В умовний день надвечір натовп татар, 
тримаючи барана за роги, суне на берег річки або річечки. Там мусульмани, стоячи рядами, під 
керівництвом мулли або муедзина співають молитву “tekbirą” (“текбіра”). Мулла одягнений у 
вивернутий одяг, що має назву džubą (“джуба”). Православні селяни, що беруть участь в обряді, 
стоять окремим гуртом і часто хрестяться й моляться. Після цього один з татар ріже барана» [9, 
p. 216]. Ще 1937 року чорних баранів жертвували і в Литві, у розташованих біля самого Вільню-

* На території Білорусі, білоруська назва – Ошмяни [прим. перекладача].
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са татарських селах Нямежис, Сорок Татар; білого барана жертвували рідше, проте такі випадки 
траплялися в Нямежисі. Жертвоприношення барана відоме і в інших поселеннях татар, розта-
шованих неподалік від Литви, а також серед волзьких татар і османських турків [9, p. 215–217]. 
Автор пов’язує ці обряди з часами шаманізму і стверджує, що вони походять від давніх вірувань, 
які збереглися і з поширенням ісламського культу, тому що для середньоазійських племен по-
года була такою ж важливою, як і для сучасних тюрків-землеробів [9, p. 218]. 

Ця проблема була актуальною і для дітей-наймитів із селянських родин у першій по-
ловині ХХ ст., особливо для тих, які страждали від холоду, голоду, недосипання, жорстокого 
ставлення господарів [15, p. 28–36]. Тому литовці, білоруси, поляки й росіяни, що сповіду-
вали католицьку або православну віру, водячи білого цапа або барана навколо берези, праг-
нули дочекатися снігу. Аналогії знаходимо також і в ритуалі, що його виконують татари. Як і 
татари, представники зазначених вище спільнот послуговувалися способом симільної магії 
(обряд коло річки = дощ; обряд на пагорбі = ясна погода; обряд коло берези = сніг; жерт-
вується білий баран/цап = сніг; жертвується білий баран = ясна погода; жертвується чор-
ний баран = дощ). На відміну від татар, у литовських пастухів ритуалом керував старший, 
авторитетний пастух, який прагнув швидше закінчити сезон випасання. Таке вираження 
сили впливу пастуха пояснює й І.-Р. Мяркене. Вона зазначає, що записані в першій половині 
ХХ ст. вірування про грозу і Perkūną (Пяркунаса), який її викликає, колись функціонували 
серед дорослих, а згодом дедалі частіше переходили до сфери вірувань дітей і підлітків [13, 
p. 217]. Щоправда, жертвоприношення стало лише імітацією. Важко повірити, що пастухам 
у той час було дозволено приносити справжню жертву.

Взаємозв’язок між жертвоприношенням тварини та магічним обрядом впливу на по-
году (а не з календарним святом), на нашу думку, є більш переконливим. Це дозволяє ви-
сунути гіпотезу, що ритуали сучасних пастухів, найімовірніше, пов’язані з культурою давніх 
кочівників. Це підтверджує спостереження С. Крічинскіса про росіян-старовірів, які брали 
участь у ритуалі татар-мусульман. Детальніші відомості про церемонію водіння цапа (а в 
Південній Аукштайтії, яка межує з місцями проживання татар, – барана), що були зафік-
совані під час етнографічних експедицій, надали інформанти росіяни. Яку саме тварину 
обирали для обряду, імовірно, не мало вирішального значення і серед татар. Адже татари з 
Новогрудка із цією метою жертвували бика або корову [9, p. 219].

Татари, які поселилися в Литві, не тільки були вправними воїнами, але й займалися тва-
ринництвом – розводили корів, овець і 
кіз, що давали сировину для татар-чинба-
рів [9, p. 130]. Вони, очевидно, від пред-
ків зберег ли також обряд, завдяки якому 
намагалися змінювати погоду. Можливо, 
беручи участь у такому магічному риту-
алі татар-мусульман, представники хрис-
тиянського населення Литви могли ви-
робити обряд, що відповідав природним 
умовам цього краю і потребам пастухів. 
Підтвердження цих припущень можна 
отримати шляхом проведення детальні-
ших досліджень за межами Литви з одно-
часним аналізом звичаїв татар, які меш-
кають у Литві й сусідніх державах.
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Висновки
Ґрунтуючись на проведених авторкою статті під час етнографічних експедицій 2009 

року дослідженнях, на відомостях рукописних і опублікованих джерел, на працях інших ав-
торів, які характеризують ритуал закликання зими, проводячи порівняння з даними С. Крі-
чинскіса, який вивчав татарську культуру, а також з даними інших учених, можна висунути 
нову гіпотезу походження обряду закликання зими. На підставі аналізу його форми і струк-
тури, а також того факту, що в ритуалі татар-мусульман брали участь християни, можна 
дійти висновку, що з метою впливати на зміну погоди литовці, поляки, росіяни могли виро-
бити новий ритуал, який відповідав природним умовам Литви і потребам пастухів.
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ЛОРЕТА МАРТІНЕНАЙТЕ

ЛАНДШАФТ	І	ЙОГО	ТЕОРЕТИЧНІ	ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Straipsnyje siekiama atskleisti kraštovaizdžio sampratą ir interpretacijas užsienio ir Lietuvos 
moksliniuose tyrinėjimuose. Lyginamuoju analitiniu metodu nagrinėjami kraštovaizdžio tyrimų raidos 
aspektai pasaulio ir Lietuvos mokslininkų darbuose. Autorė pateikia savo teorinį požiūrį į Lietuvos kaimo 
kraštovaizdžio savitumus, atskleidžia naujus tyrimų aspektus.

The article aims to reveal the concept of landscape and its interpretations by the Lithuanian and 
foreign researchers. Using analytical comparative method, examined are the aspects of landscape studies’ 
development in the foreign and Lithuanian research works. The author presents theoretical approach to 
the characteristics of Lithuanian rural landscape and reveals the new research aspects.

Ландшафт – це важлива характеристика, яка об’єднує природну та культурну спадщи-
ну. Європейська ландшафт на конвенція (2000) підкреслює, що ландшафт – це усвідомлене 
людьми місцезнаходження, характер якого визначає фактори взаємодії природи та люди-
ни. У зонах природної дії та/або внаслідок характерної людської діяльності, притаманної 
окремим регіонам, ландшафт набуває різних ознак. При характеристиці краєвиду викорис-
товуються терміни «природний ландшафт» та «культурний ландшафт». Культурний ланд-
шафт – це частина навколишнього середовища, який суттєво трансформується під впливом 
людини. На природничий ландшафт природні процеси мають визначальний вплив, тоді як 
людська діяльність не має таких очевидних наслідків. Культурні особливості ландшафту 
формуються під дією окремих факторів природо користування, землевпорядкування, ін-
женерних мереж, етнічної та художньої творчості. Це дає можливість визначити основні 
функціональні типи культурного ландшафту: сільський (антропогенізований, аграрний) і 
міський (антропогенний, урбаністичний).

Мета статті – розкрити теоретичні погляди на ландшафт в історії литовської та світової 
науки. Методом порівняльного аналізу висвітлюються розвиток концепції ландшафту, на-
прямки досліджень та особливості вивчення ландшафту литовського села. Авторка розгля-
дає квітник як окремий фактор, що частково вплинув на формування сільського ландшафту 
Литви в першій половині XX ст.

Концепція ландшафту
У Литві концепція краєвиду мала багато інтерпретацій. У науковому розвитку вона 

невід’ємна від розуміння ландшафту, що виникло під час формування науки ландшаф-
тознавства (landschafskunde) у Німеччині, пізніше її перейняли науковці інших країн [18, 
p. 20]. У радянський час у Литві поширилася концепція краєвиду як розуміння виду на ланд-
шафт, яка була запозичена з російської мови – «облик ландшафта» – і набула еквіваленту 
«литовський краєвид». У російській мові під словом «ландшафт» мається на увазі загальне 
поняття, а краєвид – видимий його образ. Проте термін «краєвид» досі трактується супереч-
ливо. У литовській науковій літературі пропонується термін «краєвид» використовувати як 
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синонім слова «ландшафт», характеризувати ним просторову систему Землі або окреслити 
видиму сукупність природних та антропогенних елементів на конкретній території. Деякі 
науковці схильні називати краєвидом лише видиму частину ландшафту, тобто його вид або 
перероблений людиною чи змінений його вигляд [3, p. 23].

У «Словнику сучасної литовської мови» краєвид визначається як вид на місцевість 
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 1972, p. 323).

«Загальна литовська енциклопедія» подає таке визначення терміна «краєвид» – «безпо-
середньо усвідомлений характер навколишнього середовища поверхні Землі. Результат вза-
ємодії природних процесів та господарських інтересів колективу, інтегрований результат 
творчості природних сил і суспільних намагань» [20, p. 724].

У культурній антропології тривалий час пасивно оцінювали потенційність досліджен-
ня ландшафту. Щодо нього існувало два погляди: як на «рельєф» (те, що було сформовано 
природою) та як на «землекористування». Землю при цьому усвідомлювали нейтральною 
та пасивною. Альтернативні погляди на ландшафт з’явилися в 1980 році, коли вчені почали 
визнавати, що взаємозв’язок індивідуального людського світогляду і матеріальних відносин 
зумовлений ландшафтом [2, p. 322–323]. Англійська дослідниця Барбара Бендер вважає, 
що ландшафт ніколи не буває пасивним. Люди  змінюють його, привласнюють, борються за 
нього. На ньому створюються культурні ідентичності, постають питання стосовно них, не-
залежно від того, чи це індивід, чи група або держава. Поняття «ландшафт», що студіюється 
на перетині історії та політики, соціальних відносин та культурних концепцій, стає супереч-
ливим. Таким чином створюється потенціал для позитивної співпраці, що змушує вийти за 
межі звичайних дисциплін [2, p. 323].  Межі звиклого погляду на ландшафт розширюються.

Дослідження ландшафту
У міждисциплінарних дослідженнях ландшафт аналізується як культурний феномен, 

створений людиною. Відомо, що ландшафт визначається як історичний, культурний та ет-
нографічний. У наукових текстах широко обговорюються фактори, що вплинули на зміну і 
розвиток ландшафту, його формування та охорону. Аналізується методологічна й теоретична 
база культурного ландшафту. Автори заглиблюються в концепцію охорони інтегрованої спад-
щини, розглядаючи ландшафт як результат взаємодії природи та культури [15; 17; 19; 30].

Американські науковці Томас Грейдер та Лорейн Гаркович  з метою окреслення відно-
син культурної групи з природою і довкіллям висувають теорію, що базується на соціальній 
перспективі, яка охоплює аспекти взаємодії феноменології із символами [17, p. 1–20]. «Ланд-
шафт» автори розглядають як символічне середовище, створене людиною. Обговорюючи 
символічну трансформацію середовища, можна зауважити той факт, що воно відкривається 
як соціальне середовище. Культурні групи соціально конструюють ландшафт як самостійне 
власне відображення. У цьому процесі переплітаються соціальне, культурне та природне се-
редовища, стаючи частиною сфери символічного, з певним змістом, наданим окремими соці-
альними групами. Технологічний розвиток суспільства знижує роль ландшафту, з’являються 
нові символи, а значення та розуміння попередніх починають змінюватися.

Науковий досвід США щодо цього питання відображує стаття Дональда Гардісті [19]. 
Позаяк в Америці «етнографічний краєвид» створювався туземцями (місцевим населен-
ням), а також відносно недавно прибулими емігрантами з Європи, Азії, Африки та з інших 
місць. На думку автора статті, їх необхідно трактувати в контексті всього розмаїття культур-
них традицій. «Етнографічний краєвид» представляє «трансформацію природи в культуру» 
і відображує продовження процесу «створення світу» [цит. за: 19, р. 12]. Відповідна транс-
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формація впливає на практику землевпорядкування, на такі компоненти ландшафту, як до-
роги, будівлі, рослинність, їхнє розташування в просторі. Як засвідчують науковці, культура 
перетворює природу на самобутній образ, створюючи автентичні «етнографічні краєвиди». 
Сам ландшафт може бути одночасно важливий для людей, які мають різні культурні тради-
ції. На відміну від «сільського ландшафту», який  загалом окреслює і відображає людську 
діяльність, що постійно повторюється, як, наприклад, землеробство, «етнографічні крає-
види» відображують систему знань, ідеологію, вірування, цінності і світогляд групи людей 
[цит. за: 19, p. 184]. Згідно з Дональдом Гардісті, охорона «етнографічних краєвидів», що 
зникають, є вельми важливою справою.

Мішель Еванс, Алекса Робертс та Пеггі Нельсон у статті «Ethnographic Landscapes» 
(«Етно графічний ландшафт») наголошують, що, кажучи про важливість ландшафту для лю-
дей, варто розглядати його не як набір матеріальних об’єктів, що перебувають у визначе-
ному географічному просторі, а як соціальні та культурні конструкції, якими користуються 
люди [15, p. 53]. На думку авторів, природне середовище та його зміни відкривають різні 
рівні їхньої взаємодії із соціальними й культурними символами. «Етнографічні краєвиди» 
ідентифікуються і окреслюються культурними групами, які традиційно пов’язані зі своєю 
історією та ідентичністю [цит. зa: 15, p. 55].

Російський науковець Ю. Веденін вважає, що носіями інформації про ландшафт є міс-
цеві мешканці, тому більшість  інформації зберігається у вигляді традицій, що передаються 
від покоління до покоління, з усталеними уявленнями про значення матеріальних і нема-
теріальних об’єктів ландшафту на окремих територіях. Зовнішні носії інформації – це праці 
науковців, крає знавців, дослідників ландшафту та його елементів, художників, літераторів, 
журналістів, кінооператорів тощо. Усі вони формують постійне коло інформації, яке дає 
можливість долучити ландшафт до національного культурного простору [29, c. 73].

Литовська історіографія зазвичай розглядає питання, які стосуються практичних зав-
дань формування культурного ландшафту і способів їхнього вирішення. Багато досліджень 
окреслюють теоретичні основи ландшафтного упорядкування, розглядають питання роз-
витку культурного ландшафту, його цінності та охорони, а також вивчають актуальні про-
блеми етнокультурного ландшафту, що склався історично як результат прояву етнокультур-
ного середовища, проблеми його успадкування [3; 6; 7; 12; 13; 24]. Науковець А. Повілайтіс 
акцентує, що на всіх етапах розвитку суспільства характер використання природних ко-
палин визначався людськими потребами. Люди надають природним елементам господар-
ського значення, через них ландшафт постійно змінюється і стає невід’ємною частиною на-
шої культури. Деякі елементи культурного ландшафту зберігаються як пам’ятники людської 
культури (будівлі, обладнання), інші є невід’ємною частиною людського життя й діяльності, 
тому постійно змінюються [24, p. 4, 62].

Юргіс Бучас вважає, що для належної оцінки системи цінностей ландшафту, його охоро-
ни та упорядкування необхідно знати закони його розвитку, особливості його структури й 
композиції, розуміти сучасні проблеми перспективного комплексного впорядкування краю 
[3, p. 10]. З огляду на світові тенденції вчений пропонує провадити охорону культури та 
природи спільними зусиллями [3, p. 61–79]. Він є основним прихильником концепції інте-
грованої охорони суспільної спадщини. Дослідник підкреслює, що до переліку пооди ноких 
етнографічних пам’яток необхідно долучати виняткові місця етнокультурного ландшафту, 
а їхню охорону здійснювати засобами територіальної охорони, які збалансують пропорції 
витрат на охорону і розвиток, а також знімуть суперечливість автентичності та інновацій 
[цит. зa: 6, p. 40, 41].

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



593

Формовияви литовської етнокультури. 
Міжетнічні зв’язки та паралелі в народній традиційності

У новітніх дослідженнях ландшафту останній набуває дедалі значимішої ролі в контек-
сті проблем ідентичності [25]. У концепції ідентичності підкреслюється важливість взаємо-
дії пам’яті та місця. На думку Нійоле Стракаускайте, пам’ять і місце через ландшафт дозво-
ляють поєднати в єдине ціле локальні, етнічні та глобальні аспекти [25, p. 11].

Отже, ландшафт як результат взаємодії людей і природи можна розглядати відповідно до кри-
теріїв соціальних, гуманітарних, технологічних та інших наук. Тому представники різних науко-
вих галузей, у тому числі й мистецьких, так чи інакше пов’язані з дослідженнями ландшафту.

Головними аспектами досліджень є соціальні та інтелектуальні значення, які форму-
ють ландшафт. На відміну від позиції науковців США, яка розкриває особливості багато-
національної культури та аспект соціального ландшафту, погляди російських і литовських 
дослідників різняться своїм дискурсом місцевих культурних традицій. Підкреслюється роль 
ландшафту для ідентичності людей, що жили в певній місцевості.

Дослідження ландшафту литовського села та його самобутність
Важливими факторами в історії розвитку ландшафту литовського села, які надають 

йому специфічних і постійно змінних рис, стали земельні реформи, зміна форм власності, 
розвиток техніки  і технологій землеробства [4, p. 5–8]. У  наукових текстах зазначено шість 
періодів послідовного розвитку ландшафту литовського села: період до створення центра-
лізованої феодальної держави, період до Волочної поміри (реформи), період формування 
волочного (надільного) ландшафту, період хуторів, період колгоспної реформи та період 
землеволодіння, землевпорядкування й землекористування незалежної Литви. На думку 
А. Повілайтіса, в одних місцевостях процеси розвитку ландшафту можуть продовжуватися 
століттями, в інших – вони відбуваються дуже стрімко. Процеси зміни ландшафту в Євро-
пі проходили значно повільніше, порівняно зі стрімкими змінами литовського сільського 
ландшафту [24, p. 62]. Як стверджує Ю. Бучас, у сьогоднішньому ландшафті литовського 
села можна побачити самобутні традиції ландшафтного впорядкування кожного історично-
го періоду. З іншого боку, краєвид литовського села віддзеркалює всі форми матеріального 
й духовного вираження етнічної культури. Сільський ландшафт охоплює зону поселень і все 
середовище для роботи та відпочинку, саме тому йому властиве поєднання функціональних 
і естетичних витоків. Завдяки взаємодії з етнокультурними факторами, зокрема традиція-
ми та звичаями, сільський ландшафт став важливим об’єктом наукових інтересів і для ли-
товської етнології своїми фіксованими етнографічними описами.

У радянський час етнологи Литви разом зі спеціалістами з інших галузей спиралися 
на окремі елементи досліджень литовського сільського ландшафту. Дослідники вивчали 
значення в ландшафті різних культурних об’єктів, планування простору в садибах та озе-
ленення [8; 9; 10; 26; 27]. Спектр дослідження охоплював аспекти планування, об’єму, 
функціональні та мистецькі вирішення. Науковці досліджували етнографічні регіони, які 
сформувалися на традиціях самобутньої традиційної архітектури, вивчали систему земле-
впорядкування в структурі литовського села. Широко розглядалися литовські регіональні 
способи будівництва і розташування будівель, структура їхнього планування і мистецькі 
вирішення. Етнолог І. Буткявічюс докладно досліджував розвиток сільських місцевостей, 
динаміку їхнього утворення, проблеми оздоблення, упорядкування садиб та використання 
традиційних етнографічних елементів [8; 9; 10].

Коло інтересів етнологічної науки розширювалося, набувало міждисциплінарного при-
кладного характеру. Поставали питання збереження нерухомої етнокультурної спадщини. 
Як зазначив І. Буткявічюс, етнографічне дослідження садиб і поселень, окрім теоретичного, 
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має також практичне значення – надає можливість творчо використати зафіксовані прогре-
сивні риси елементів традиційних садиб і місцевостей [цит. зa: 10, p. 5]. Подібним засобом у  
1966 році стало заснування визнаного в широких колах музею народного побуту просто неба.

Побутував також інший науково обґрунтований погляд, що, зберігаючи на місцях окре-
мі садиби та характерну забудову сіл, необхідно зберігати не лише саму архітектуру, але й 
середовище, настрій епохи, «архітектурний ландшафт Литви» [цит. зa: 23, p. 10].

Останнім часом увага зосереджується не лише на компонентних елементах ландшафту, але 
й на їхній сукупності зі структурами,  кольорами і функціями, поступово відокремлюючись від 
«інтродуцентів». На думку К. Єрінгіса, зараз актуально посилатися на методологію сукупної еко-
логічної та естетичної оцінки і використовувати вже накопичені відомості. Надійшли пропози-
ції дбайливо охороняти естетичні ресурси ландшафту, а на територіях, які не мають особливої 
цінності, – уважно «етнографічно» нарощувати і збільшувати ці ресурси [цит. зa: 12, p. 1, 8].

Звертає на себе увагу і сучасний погляд на концепцію озеленення. Можна відзначити 
зауваження А. Гражуліса щодо збереження старих насаджень у селах Литви, які створюють 
образ литовського сільського ландшафту [16]. Ю. Бучас запрошує до дискусії на тему, до 
якого виду спадщини віднести «зелену спадщину», він заглиблюється у питання її охорони 
й місцезнаходження в системі її обліку та збереження [5].

Вважаємо доцільним розглянути такий елемент системи озеленення садиби, як квіт-
ник. Він представляє взаємодію культури та природи і може трактуватися як носій культур-
них кодів різного часу. Нові дослідження ландшафту мають розставити акценти на органі-
зації та використанні простору, на естетичному усвідомленні місця й простору, що надає 
ландшафту соціально-символічного значення.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що всі перелічені теоретичні роздуми представ-
ників гуманітарних, соціальних, природничих і технологічних наук Литви формують новий 
актуальний погляд на самобутній литовський сільський ландшафт, сприяють його пізнан-
ню, збереженню його цінностей і включенню в загальне соціальне життя країни.

Ландшафт литовського села і квітник 
В описах етнографічних садиб термін квітник є звиклим. Утім, у квітниках, окрім кві-

тів, вирощували й інші декоративні рослини. Квітник усвідомлюється як відокремлене, 
зазвичай відгороджене, місце й простір садиби, засаджений рослинами, що має плану-
вання й композицію певної традиційної форми (рис.1.) Квітник був важливим компо-
нентом садиби, результатом творчого використання людиною природних елементів, він 

поєднував житловий простір із природним 
оточенням [21]. Історичне та культуроло-
гічне дослідження цього явища розкриває 
культурні цінності творців, відображає 
процеси трансформації традицій, зміни 
світогляду і світосприйняття суспільства, 
що формують самобутність ландшафту ли-
товського села.

Рис. 1. Квітник. с. Грімздай, р-н Шилалєс. 

1961. IIES*. Світлина Р. Баярcкас

* Із зібрання рукописів IIES використано негатив 15367 [прим. редактора].
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Міжетнічні зв’язки та паралелі в народній традиційності

Квітник у литовських садибах, безсумнівно, має історичний зв’язок із садибним озе-
лененням, який був відомий у різні епохи. Корисні етнографічні відомості про квітники в 
литовських садибах у XVII ст. подає Т. Лапнеріс. У найдавнішій замітці Т. Лапнера зазначено, 
що «навколо садиб росли великі дерева, сади, біля житлових будинків були квітники» [цит. 
зa: 10, p. 8].

Про важливе місце квітника в просторі садиби литовця свідчать описи з етнографічно-
го нарису Симонаса Даукантаса «Характер давніх литовців і жмудів», виданого в 1845 році. 
На підставі культурних фактів, спостережених і описаних у жмудському селі, зазначено, що 
поміж «хатою та хлівом було розташовано чисте подвір’я, відгороджене тином, а в ньому 
під вікнами хати дрібним тином був огороджений дівочий рутовий квітник» [цит. зa: 28, 
p. 137].

Уважно розглядаючи тексти, що були написані пізніше, можна зауважити, що багато 
авторів, подаючи етнографічні відомості про поселення й садиби, виділяють квітники як 
невід’ємну частину литовського двору. Найбільш вичерпно квітники досліджувала Гражина 
Жумбакене. Багато інформації щодо квітників, вибору й застосування квітів етнолог пода-
ла в багатотомному виданні до тисячоліття Литви – серії локальних монографій «Lietuvos 
valsčiai» («Литовські волості»), що видається з 1994 року [31]. У Литві у більшості музеїв 
народного побуту квітник представлено як етнокультурну спадщину, що показує цілісність 
ландшафту литовського села.

Аналізуючи специфіку планування садиби першої половини XX ст., помітно, що її план 
зазвичай визначався практичними потребами і корегувався природними умовами місце-
вості. У садибах виділяються функціональні зони. Квітник як один з найбільш важливих 
елементів садиби взаємодіяв із простором житлового будинку, господарськими будівлями 
[10, p. 8]. Вибір місця для розташування квітника пов’язується з історично сформованими 
видами сіл. На його розташування мав вплив зв’язок садиби з вулицею, планування подвір’я, 
його форма і положення відносно вулиці, а також функціональний та композиційний зв’язок 
між будівлями. У цьому контексті виділяється виняткова естетична функція квітника, яка 
моделює естетичну цінність ландшафту.

Дослідження зв’язків культури з природою на прикладі квітника виявили певні форми 
зв‘язку людини з навколишнім середовищем. Це пояснюється тим, що люди, взаємодіючи з 
природою, прагнуть зрозуміти природні явища, намагаються їх перетворити на культурні 
об’єкти і оперувати ними на підставах культурних понять. У цьому процесі соціальне, куль-
турне та природне середовище переплітаються і стають для членів окремих груп спільними 
символами, яким надається певне культурне й соціальне значення [21, p. 137]. Аналізується 
відношення між знаковою сферою та людиною, яка її використовує [22]. Тому в першій по-
ловині XX ст. в контексті литовських народних календарних свят, традицій і обрядів квітник 
і його рослини виконували функцію символів, представляли ідеї, переконання й головні 
цінності, що в тій чи іншій формі існують у сільській культурі.

Створення і плекання культурних символів людей є невід’ємним від бажання самих лю-
дей підтримувати власну етнічну і культурну ідентичність. Ця тенденція стала очевидною 
під час аналізу етнографічних текстів, у яких виявилося, що в першій половині XX ст. квіт-
ник був символом, що виражав національну ідентичність литовської общини.

Треба визнати, що квітник, як і кожен елемент литовської садиби, так чи інакше вза-
ємодіє із системою, у якій він міститься, – споріднюється з навколишнім соціальним середо-
вищем. У першій половині XX ст. в традиційній аграрній селянській культурі квітник симво-
лізував дівчину (жінку), об’єднуючи таким чином природне й соціальне.
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Висновки
Інтерпретуючи ландшафт, як світові науковці, так і науковці Литви дійшли висновку, 

що ландшафт – це важливий фактор утвердження людини в просторі, який формує сим-
волічні образи групи, яка мешкає в такому просторі. Цей простір є соціально і культурно 
змістовний та історично зумовлений.

Науковці Литви сформували концепцію про ландшафт як життєвий простір людей, їхні 
потреби, значення, принципи і характери об’єктів культурної і природної спадщини, що 
містяться в ньому. Постають актуальні питання, яким чином у наш час зберегти самобут-
ність литовського сільського ландшафту, який історично склався і безперечно набув куль-
турної цінності.

У першій половині XX ст. невід’ємною частиною литовського сільського ландшафту як 
частини природного культурного комплексу був квітник. Він був одним з культурних симво-
лів, що підкреслював литовську етнічну самобутність та національну ідентичність.

У другій половині XX ст., коли змінювалися литовські села й садиби, разом з ними по-
чали зникати й традиційні квітники, набуваючи іншого змісту та вигляду. Тому досліджен-
ня цього явища, що набуло рис етнічної культурної спадщини, є важливим для плекання 
самобутності ландшафту литовського села, його своєрідності, естетичної якості, духовної 
та історичної сутності.
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Джерела
IIES – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus rankraštynas (зібрання рукописів відділу 

етнології Інституту історії Литви).

АУШРА ЗАБЕЛЕНЕ

СВЯТА	ПІСНІ	ТА	ФОЛЬКЛОРНІ	МУЗИЧНІ	КОЛЕКТИВИ	В	ЛИТВІ:	
ВИРАЖЕННЯ	ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ	ІДЕНТИЧНОСТІ

Straipsnyje nagrinėjama koks vaidmuo, saugant ir stiprinant Lietuvos ir išeivijos lietuvių etninį ir kultūrinį 
tapatumą, atitenka dainų šventėms ir folkloro ansambliams. Nustatyta, kad šios bendros chorų, folkloro ansamblių, 
šokėjų, tautodailininkų šventės užtikrina kultūros paveldo ir tradicinių kultūros vertybių tęstinumą, puoselėja 
tradicinę kultūrą ir populiarina ją šiuolaikinėje visuomenėje. Lietuvos folkloro ansamblių vadovai ir dalyviai 
pagrindinėmis savo veiklos motyvacijomis įvardina poilsio ir laisvalaikio praleidimą, saviraišką, etnomuzikavimą, 
bendravimą ir etnokultūrinių tradicijų tęsimą.

The contribution of the Song Festivals and folklore groups to the preserving and strengthening of ethnical 
and cultural identity of the inland and outland Lithuanians is examined in the article. It has been accentuated that 
the common festivals of the choirs, folklore ensembles, dancers, folk masters ensure the continuity, cherish 
traditional culture and popularize it in the modern society. The directors and participants of the Lithuanian 
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folklore ensembles reckon recreation and leisure, self-expression, execution of ethnical music, communication 
and prolongation of the ethnocultural traditions as the main motivations of their activities.

У Литві на межі XIX–XX ст. на формування і рівень історичної, етнічної та культурної само-
свідомості інтелігенції значний вплив мала художня література історичної романтичної тема-
тики і театр. Культурна самосвідомість литовців виявлялася передусім у рідній мові. «Мову по-
чинають розглядати як головну і постійну ознаку самобутності нації, що засвідчує її історичну, 
культурну тяглість, територіальну цілісність» [7, p. 166]. Особливе значення для живлення 
литовської мови, для розвитку мовної самосвідомості нації та національного ідентитету мали 
перші литовські газети «Аušrа» («Світанок») (1883–1886), «Varpas» («Дзвін») (1889–1905), 
«Tėvynės sargas» («Варта Батьківщини») (1896–1904) тощо. Розвиток мовної та національної 
тотожності стимулювала і боротьба мешканців Литви з польським духовенством за викорис-
тання литовської мови в костьольних богослужіннях [15, p. 57]. Пласт історичної пам’яті ли-
товського народу, який сторіччями потерпав од політичного й культурного тиску, лежить у 
народній культурі, оповідях, легендах, а також у пісенному фольклорі. Як стверджує Б. Куз-
міцкас, «… Майже все XIX ст. відроджувана литовська культура знаходила опору не в інсти-
туційній та не в шляхетській культурі, а лише у своїй, первинній, традиційній субстанції – у 
духовній культурі народу, у фольклорі» [7, p. 166]. У той час, коли заможніші селяни орієнту-
валися на міську духовну культуру, бідні мешканці сіл та містечок – наймити, безземельні й 
малоземельні селяни – зберігали й продовжували традиції народної творчості [9, p. 120].

Наприкінці XIX ст. Й. Басанавічюс розпочав активну фольклористичну діяльність, яку 
максимально розвинув у XX ст. Під час підготовки своїх великих робіт він неодноразово 
звертався до громадськості й конкретних осіб, закликаючи збирати казки. На початок 
XX ст. до зібрання фольклору (здебільшого пісень) та його популяризації активно долучили-
ся і литовські композитори М. Чюрльоніс, Ч. Саснаускас, Й. Науяліс, М. Пятраускас, С. Шим-
кус. Вони, гармонізувавши литовські народні пісні, значно розширили хоровий репертуар. 
У своєму доробку композитори творчо використовували і фрагменти народних зразків, і 
здійснювали їх хорові аранжування. За даними Р. Гудяліса, гармонізовані народні пісні були 
постійною і найпопулярнішою складовою репертуару хорів і Свят пісні. Лише близько 50 % 
хорових репертуарів склали пісні, аранжовані С. Шимкусом [2, p. 8].

Наприкінці XІX ст. з національним Відродженням хронологічно збігся і початок ство-
рення литовського національного вбрання. Наприкінці XIX – на початку XX ст., узявши за 
основу традиційний святковий одяг селян, що формувався до середини XIX ст. під впливом 
історичних, кліматичних, економічних умов, місцевих традицій і звичаїв, з огляду на харак-
тер господарської діяльності й конфесійної належності, було створено типовий національ-
ний костюм. Спочатку його носили в досить вузькому, найбільш свідомому соціальному 
прошарку – у колі інтелігенції. 

«Для того щоб національний стрій розповсюджувався в суспільстві, не достатньо було 
спонукати людей його носити, перш за все потрібно було надати йому престижності» [13, 
p. 44]. Цьому надзвичайно прислужилися так звані «Lietuviški vakarai» («Литовські вечор-
ниці»), під час яких артисти й учасники фольклорних колективів, одягнені в національний 
костюм, справляли незабутнє враження на багатьох глядачів.

У 1906 році П. Пускунігіс у м. Скряуджяї організував перший ансамбль. Пізніше, у 
1914 і 1922 роках, у м. Каунасі засновано ансамблі друкарні С. Банайтіса й інвалідів війни. 
У 1920 році в м. Панявежисі С. Палюліс створив ансамбль Товариства хлопчиків, які грали 
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на скудучяях, а 1923 року – ансамбль Каунаського університету, учасники якого виконували 
музичні твори на скудучяях і рогах∗*. У 1923 році хор литовців у м. Вільнюсі поставив «Onutės 
vestuves» («Онутине весілля»). У 1927 році Каунаський військовий театр і хор «Gabijos» («Га-
бія») показали «Lietuviškas vestuves» («Литовське весілля»). У 1932 році в с. Пірагей учасни-
ки «Senovės mylėtojų būrelio» («Гуртка шанувальників старовини») поставили найвідоміше 
«Senovinės kupiškėnų vestuvės» («Старовинне весілля мешканців Купішкіса») [18].

Сильні традиції спільного співу були одною з голов них передумов для виникнення як 
аматорських хорів, так і професійних ансамблів. За Р. Гудялісом, традиція групового співу 
під час косовиць, жнив, різних толок (коли один затягує, а інші підхоплюють спів) належить 
до передумов соціального плану. Музично-інтонаційною характеристикою литовського на-
родного співу є його багатоголосся. Такі важливі складові народних пісень, як ансамблеве 
багатоголосне мислення, своєрідне інтонування, характерна артикуляція тощо є загальни-
ми ознаками хорового співу, що привели до утворення в Литві Свят пісні [2, p. 7].

Наприкінці XIX ст. литовські аматорські хори, а з першої половини XX ст. і Свята пісні 
були одними з дієвих засобів пробудження і розвитку етнічного й культурного ідентитету. 
Демократичний рух хорів, що почався у Європі в першій половині XIX ст., заклав підвалини 
Свят пісні. Окремі хори об’єднувалися в спілки хорового співу. Перше Свято пісні у Євро-
пі відбулося у Швейцарії (м. Цюріх) (1843), наступне – у Німеччині (1845). Ця традиція, 
разом зі впливом німецької культури, досягнула і держав Балтії. В Естонії та Латвії Свята 
пісні проводили наприкінці XIX ст.: в Естонії – у м. Тарту (1869), у Латвії – у м. Ризі (1873), 
у Фінляндії – у м. Ювяскюлі (1884). У Росії Свято пісні започаткували в м. Нижньому Кисляї 
(Воронізька обл.) (1936). Найбільше у світі Свято пісні провели в Австрії, у м. Відні (1928). 
Воно проходило з нагоди сотої річниці смерті Ф. Шуберта [3, p. 298].

Через заборону популяризації фольклорних зразків друком литовською мовою Свята 
пісні розпочали в Литві тільки 1924 року. У країни Балтії Свято пісні прийшло як явище чу-
жої культури, але дуже швидко ввійшло до місцевих, з найархаїчних часів, традицій групо-
вого співу, збережених і впроваджених у повсякденне життя, що об’єднували спільноту села 
під час праці та відпочинку. 23–25 липня 1924 року комітет, створений у незалежній Литві 
композитором Й. Жилявічюсом, під час Третьої виставки земельного господарства органі-
зував Перше свято пісні. На цьому святі, названому Днем пісні, що відбувалося в Каунасі, 
брало участь 80 хорів (близько 3 тис. учасників) й об’єднаний духовий оркестр (120 музи-
кантів). Диригували Й. Науяліс, С. Шимкус, Й. Штарка. За підтримки близько 50 тис. слу-
хачів було виконано Національний гімн. Звучали аранжовані Т. Бразісом, Й. Бендорюсом, 
М. Пятраускасом, Й. Талат-Кялпшою, А. Качанаускасом і Й. Штаркою народні пісні [19]. Це 
Свято пісні не лише підвищувало майстерність хорів і хормейстерів Литви, але й викликало 
почуття національної єдності. Свята пісні в країнах Балтії водночас активно впливали на 
національну самосвідомість і самоідентифікацію жителів, а також дуже чітко відображали 
цілі руху – визволення з-під політичного й культурного впливу, а під час і тиску, Німеччини 
або Росії [4, p. 13].

Друге свято пісні, присвячене десятиріччю незалежності, було ще масовішим. Воно 
відбулося також у Каунасі (1928). У ньому брали участь 173 хори. Більше 8 тис. співаків 
виступили для понад 100-тисячного натовпу слухачів. Надзвичайна масовість учасників 
і слухачів цих свят продемонструвала те, що саме через спільну пісню особливо активно 
осмислюється культурна тотожність й етнічна самосвідомість.

* Скудучяй (те саме, що «скудутіс») – литовський народний духовий інструмент типу багато-
ствольної флейти; «роги» – сигнальний духовий литовський народний інструмент [прим. перекладача].
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У Сполучених Штатах Америки об’єднані хори з литовців-емігрантів виникли раніше 
ніж у Литві. У м. Чикаго, 1916 року, відбувся перший дуже важливий концерт, у якому бра-
ли участь 12 хорів. Під керуванням А. Поцюса співали близько 500 співаків об’єднаного 
хору. У наступних – 1917, 1918, особливо в 1919 – роках, під час збору мільйона підписів 
під вимогою про незалежність Литви, у м. Нью-Йорку проходили виступи хорів литовців, 
які компактно проживали в районі Брукліна й м. Нью-Джерсі. Минав час, і зростала масо-
вість Свят пісні. У Чикаго, який славився великою кількістю литовських хорів, 1930 року під 
час вшановування Вітаутаса Великого співали 1 тис., а 1935 року навіть 1200 співаків. Від-
значення річниці Вітаутаса Великого в Нью-Йорку (1930) і найбільший виступ литовських 
хорів США під час Усесвітньої виставки (1939), у якому брали участь понад 60 колективів 
(близько 3 тис. співаків) зі США й Канади, диригував Й. Жилявічюс, яскраво продемонстру-
вали спільні проблеми національної єдності й індивідуальні проблеми збереження етніч-
ного ідентитету діаспори, яка мешкала далеко від Литви [19]. Така масовість засвідчува-
ла, що для діаспори Свята пісні були дуже важливим ланцюгом, що зв’язував їх з Литвою і 
між собою. Такі декларації литовства важко переоцінити, тому що саме під час Свят пісні 
були представлені всі головні символи, які зміцнювали й підтримували литовську етнічну 
самосвідомість і тотожність у чужій державі, а саме: Трикольор, національний стрій і пісня. 
Спільна пісня на той час була справжнім найсильнішим виразом їхнього литовського духу. 

У 1940 році дослідження етнічної та культурної самосвідомості литовського населення 
припинили. Як нацистська, так і радянська окупації поставили за мету заглушити ідею на-
ціональної незалежності. За Р. Веброю, у сталінські часи боролися з категоріями «дух нації», 
«ідеологія нації», «відродження» та з іншими подібними категоріями – їх брутально запере-
чували [15, p. 96]. Важливо те, що під час окупації Радянським Союзом країн Балтії тра-
диція Свят пісні не зникла. С. Свердіолас, один з постійних організаторів Свят пісні, після 
Другої світової війни згадував: «На перші свята учасників везли в потягах для тварин; поки 
пересіли в пасажирські потяги – багато часу сплило. Це було просто неминуче, тому що 
в республіці було мало автотранспорту. Окрім того, існувала думка, що так безпечніше!» 
[12, p. 98]. Поступово підготовка до Свят пісні стала поштовхом до руху самодіяльності. 
У ритмі Свят пісні перебували учасники самодіяльності всієї Литви. Проходили щорічні ло-
кальні (районні, міжрайонні) і зональні Свята пісні, під час яких відбирали найкращих на 
Республіканське свято пісні. У ході підготовки до цих заходів поступово викристалізувалися 
і їхні традиції, головні акценти. Напередодні свята відкривали виставки народних уміль-
ців. З 1970 року вечори ансамблів проводять у «Калну паркас»∗

∗, День танцю – на стадіоні 
«Жальгіріс». З 1960 року центральний день свята – День пісні. Він проходить на спеціально 
для цього збудованій естраді в парку «Вінгіс». Саме в День пісні проводять головні свят-
кові ритуали: запалюють вогонь, піднімають прапор, виголошують привітання і викону-
ють гімни. У радянський період довелося пристосуватися до політичної системи і включи-
ти в репертуар твори, що прославляли тогочасний устрій, але під «червоною» поверхнею 
організатори приховували бажання зберегти історичні традиції і культурну самобутність. 
Етнокультурні традиції особливо підтримували активні учасники Свят пісні – фольклорні 
гурти. У 1950 році вражаюче виступив збірний (480 осіб) ансамбль музик на скудучяях. 
Через п’ять років зазвучав збірний (290 осіб) ансамбль музикантів на канклесах ∗∗.**Однак 
свою справжню майстерність музичні художні колективи, виступи яких раніше були лише 
доповненням до програм Дня танцю і Дня пісні, уперше розкрили 1970 року, коли їм надали 

∗ «Калну паркас» – парк на пагорбах у центрі м. Вільнюса [прим. редактора].
∗∗ Канклес – литовський струнний щипковий народний інструмент [прим. перекладача].
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можливість виступити в окремому концерті в «Калну паркас» у переддень Свята пісні. «Цей 
вечір подарував особливі враження та зачарував своєю щирою народністю, спонтанним 
включенням глядачів у програму, коли разом з учасниками ансамблів “співали” заповнені 
слухачами схили пагорбів. Ми споглядали величезне духовне піднесення і згуртованість – 
це був ніби спалах народності в обставинах того часу» [16, p. 106].

З огляду на припинення існування Радянського Союзу і відновлення Литвою незалеж-
ності цінність Свят пісні ще більше стала очевидною. З 1990 року фольклорне свято прово-
дять кожний четвертий рік, на початку липня. У ньому бере участь близько 30 тис. учасни-
ків. Особлива подія в історії Литви – Свято пісні литовців світу (1994). З 27 тис. учасників 
свята 1 тис. були литовці діаспори. Роль Свят пісні, як великої об’єднуючої сили, підкреслив 
неофіційний девіз заходу – «Одна нація – одна культура». Це було «... свято культури, що 
об’єднує націю, надає сенс єдності і переживанням людей, розкриває етнічні пласти нації, 
музичну культуру, яка пробуджує і відроджує національну самосвідомість» [14, p. 8]. Свята 
пісні – наймасовіше мистецько-соціальне єднання нації, у якому беруть участь до 100 тис. 
осіб (не враховуючи телеглядачів). Вони впливають на суспільство як потужний чинник, за 
допомогою якого формується національна й культурна єдність нації та її самосвідомість. 
Традицію Свят пісні підтримують упродовж 85 років. У 2003 році ЮНЕСКО оголосило Свято 
пісні  спадщиною світової культури, засвідчивши його особливе значення. За всю історію 
Свят пісні відбулися три особливо значні, ювілейні: 1930 року – з нагоди 400-річного юві-
лею Вітаутаса Великого; у 2003 році – присвячене 750-річному ювілею хрещення короля 
Міндаугаса; у 2009 році – з нагоди 1000-річчя від першої згадки імені Литви.

Важливу роль у збереженні та зміцненні етнічної, культурної ідентичності литовців 
Литви й діаспори відіграють не лише Свята пісні, але й окремі виступи фольклорних ан-
самблів. Вони об’єднують у собі різні форми етнічної культури (народні пісні, танці, музи-
чення, усний фольклор, звичаї, національний костюм). Їхні виступи мають багатовектор-
ний вплив на широке коло реципієнтів (пізнавальний, релаксація, комунікаційний тощо). 
У радянській період фольклорний рух у Литві був одним з проявів резистенції (опору) [5]. 
Після відновлення незалежності в 1990 році, цей рух, так би мовити, утратив своє первинне 
значення – збереження литовської тотожності. Діяльність фольклорних музичних колекти-
вів зазнала впливу інших культур світу. Постало питання: «Якими мотивація ми керують-
ся на сьогодні у своїй діяльності такі колективи?». Це питання піддали аналізу, обравши 
головним об’єктом дослідження фольклорні ансамблі молоді й дорослих у Литві після від-
новлення незалежності республіки. Досліджували, як і якими засобами фольклорні гурти 
плекають і підтримують литовську етнокультурну ідентичність. Нами було проаналізовано 
й узагальнено накопичені на території Литви у 2003–2009 роках відомості (анкети, аудіо-
записи, світлини тощо) про діяльність фольклорних ансамблів. Матеріали польових дослі-
джень зібрані із застосуванням методів анкетування, напівструктурованого інтерв’ю, спо-
стереження та участі; оброб лені за допомогою математичного аналізу. На території Литви 
опитано 81 фольклорний ансамбль (900 учасників і 83 керівники ансамблів).

В Естонії таку ж роботу провела та оприлюднила результати І. Рюютель. Вона опитала 
402 фольклорні музичні колективи з різних регіонів Естонії, які брали участь у фольклор-
ному фестивалі «Baltica» («Балтика») (2001). I. Рюютель поставила за мету проаналізува-
ти, скільки чоловіків, жінок і дітей (у відсотках) беруть участь у діяльності фольклорних 
ансамблів, якого віку учасники та які головні мотивації їхнього перебування в ансамблі. 
I. Рюютель виокремила чотири головні мотивацій щодо фольклорної діяльності учасників 
музичних колективів. Перша – художнє самовираження, домінує у всіх вікових групах рес-
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пондентів. Інші три мотивації сильно корелюються віком учасників. Важливим мотивуван-
ням для молоді є культурне спілкування, подорожі. Учасники старшого віку зауважують на 
відчутті радості, яке приносить їм така діяльність. Четвертою мотивацією, за значимістю, 
для учасників фольклорних ансамблів Естонії є зміцнення і декларування національної, ре-
гіональної та культурної тотожності [8].

У Литві, в останнє десятиліття, поглиблено вивчають питання як індивіди та різні гро-
мади окреслюють самі себе, та як їх окреслюють інші [1; 6; 10; 11]. Дискусії в сучасній науці 
про ідентитет спонукають розширювати студії культурних громад по-новому. Свого часу 
суттєву роль відіграло дослідження етнокультурної тотожності музичних громад країни. 
Виявлено, що історичний, етнічний та культурний спадок, який по-різному інтерпретується 
в діяльності фольклорних гуртів, активно формує спільність естетичних позицій їхніх учас-
ників [17, p. 202]. Під час експедицій учасників таких колективів запитували: «Що спонукає 
їх уже чимало років відвідувати фольклорний ансамбль?». Інколи доводилося спостерігати, 
як людина, зніяковівши, чи не вперше себе запитувала: «Справді, а чому?».

У  психології мотивація – це сукупність чинників, які викликають, підтримують і ке-
рують поведінкою, що дозволяє досягнути певної мети. Це викликаний різними мотива-
ми процес спонукання цільової діяльності, певної поведінки, дій. Останні є зовнішніми або 
внутрішніми чинниками, які визначають активність особистості та напрямок її діяльності 1. 
Необхідно зауважити, що годі шукати іншої подібної сфери самовираження, яка має такий 
широкий спектр мотивацій, який покращує якість екзистенції особистості. Діяльність у 
фольклорному ансамблі є особливо багатогранною, скерованою на задоволення особистих 
(спілкування, відпочинок, пізнання) і суспільних (плекання, пропагування, тяглість етно-
культурної спадщини нації) потреб людини [17, p. 66]. Аналізуючи, що для респондентів 
означає їхнє перебування у фольклорному музичному колективі, одне із запитань анкети 
було таке: «Що для Вас означає Ваша діяльність у цьому ансамблі?». Отримані відповіді були 
розділені на п’ять головних груп у порядку зменшення важливості. У діяльності фольклор-
них ансамблів беруть участь заради: 1) співу; 2) проведення відпочинку та вільного часу; 
3) продовження традицій; 4) спілкування; 5) концертів, подорожей. Інша група респонден-
тів на запитання «Чому вони беруть участь у цій діяльності, що це для них означає?» відпо-
віли: «Це спосіб життя, радість душі, задоволення, джерело здоров’я, хобі». Подібні відповіді 
виокремили в ще одну – шосту – групу під назвою «Інше». 

Діаграма № 1 
Мотивації діяльності учасників ансамблів

Учасники фольклорних ансамблів трьох найбільших міст Литви – Вільнюс, Каунас 
і Клайпед – зі шести згаданих мотивацій визначальною причиною своєї участі у фольк-
лорному музичному колективі найчастіше вказали третю (див. діагр. № 1) – бажання роз-
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слабитися, відпочити або провести вільний час (30,4 %). Очевидно, що швидкий темп 
життя, різні зміни, нові технології тощо спонукають мешканців великих міст шукати «спо-
кійнішої, повільнішої» діяльності. Після напруженого робочого дня учасники ансамблів спі-
вають спокійних, повільних народних пісень, що є ніби терапевтичним засобом, своєрідною 
медитацією, формою відпочинку, а народні танці дають можливість порухатися. В етногра-
фічному регіоні Аукштайтія головною мотивацією щодо свого перебування у фольклор-
ному колективі респонденти також уважають вільний час і відпочинок (27,5 %). Але тут 
частіше зауважують, що це відпочинок після робіт по господарству, розвага від буденності, 
«культурний» спосіб проведення вільного часу. За словами респондентки Д.Е.Т. з Укмярзь-
кого району, це – «... радість, спокій, веселість без пиятики» 2. Проаналізувавши відповіді 
учасників ансамблів із Жемайтії, з’ясувалося, що, на відміну від респондентів великих міст 
й Аукштайтії, для жемайтійців найголовнішою мотивацією їхньої участі у фольклорному 
ансамблі є спів (25,5 %). В етнографічному регіоні Сувалькія з усіх перелічених мотивацій 
також упевнено передує спів. На замилуванні народною піснею і на важливості самого про-
цесу співу наголо сили 29,5 % респондентів. У цьому регіоні фольклорних гуртів найменше. 
Мабуть тому 20 % респондентів назвали продовження традицій головною мотивацією своєї 
діяльності. Третина респондентів у Дзукії обґрунтували своє перебування у фольклорному 
ансамблі бажанням співати. Цей етнографічний регіон посідає перше місце в Литві не лише 
за чисельністю фольклорних колективів, але й за естетичним рівнем розуміння співу як сут-
тєвого засобу артистичного спілкування і творення локальної етнокультурної тотожності.

З’ясувалося, що головною мотивацією осіб, які беруть участь у фольклорних ансамблях 
найбільших міст Литви й Аукштайтії, є вільний час і відпочинок. У Жемайтії, Сувалькії і Дзукії 
найважливішим мотивуванням, висловленим людьми середнього і старшого віку, є спів як 
пряме продовження власне традиції співу. Учасники гуртів виросли в «співочому» оточенні 
та водночас самі органічно в нього влилися. Локальна етнокультурна тотожність, що сфор-
мувалася в дитинстві та юнацтві цих людей, активно підтримується діяльністю фольклорних 
ансамблів. Коли А. Крапівіцкене запитали, яка провідна ідея діяльності двох ансамблів Віл-
кавішкіського району в Сувалькії під її керівництвом, вона відповіла: «Дуже хочеться, щоб 
співали те, що на сьогодні збережене. Я ще мрію показати програму на тему старовинного 
весілля. Ті пісні – старовинного весілля і жнив – мені дуже подобаються. Як було в давнину. 
Мені ще мама говорила, що з піснею верталися і піснею завершували жнива. Я співаю змалку. 
Люблю пісню. Я нічого більше не вмію. Моя робота – це пісня. Коли поспівав, то ніби поїв» 3. 
Керівник, який розповідає про свою роботу з таким запалом і любов’ю, потрохи прищеплює 
її і учасникам свого ансамблю. Думка керівника колективу та його ставлення до своєї діяль-
ності, її місії впливає не лише на етнокультурну самосвідомість членів, але й визначає успішне 
існування власне ансамблю. Тому головним, а можливо і визначальним чинником, що мав 
вплив на мотивації, які були означені членами фольклорних колективів, є сам керівник, його 
особистість і сформульована (або ні) стратегія діяльності ансамблю. 

При з’ясуванні питання, як керівники ансамблів залучають нових членів у новоство-
рений або вже існуючий ансамбль, викреслилося чимало цікавих практик. Керівникам 
ансамблів сіл або містечок доволі часто доводиться самим привозити, а після репетиції 
відвозити додому членів колективів похилого віку. Колишній очільник розформованого 
ансамблю (с. Мікуленас, Варенський р-н) згадував: «Однією з проблем було те, що всі не 
мають як або погана погода. Оскільки в мене була машина, то сам усіх на репетицію і зво-
зив. Тут через село проїжджаєш і збираєш. Мені дуже подобалося, я сам хотів. І я сам співав 
разом з ними» 4. 
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Як виняток, керівник ансамблю виїжджав працювати зі своїм колективом навіть в іншу 
республіку. Такий випадок трапився з фольклорним ансамблем «Раса» («Роса») Даугавпільсько-
го (Латвія) литовського товариства. Ним керує музикант сільської капели «Sadūnų» («Садунай») 
Г. Андріяускас, який двічі на тиждень приїжджає із Зарасайського району (Литва). Чимало ке-
рівників зауважили на таких випадках: якщо після концерту учасників ансамблю не частує 
сторона, яка запросила, доводиться це робити їм самим, інколи навіть своїм коштом. «Колгосп 
мене і сільську капелу преміював. Ці кошти ми використали на вечерю. Люди після концерту 
змучені, голодні, то й організували вечерю» 5. Р. Кавецкене, керівник фольклорного ансамблю 
«Ricinėlis» («Ріцінеліс») Лаздіяйського району, розповідала, що до її колективу «люди сходять-
ся поспівати, поспілкуватися. Це для них звичайна необхідність. Необхідність – пісня і спільне 
спілкування в тій пісні. Ми проводимо репетиції. А коли відчуваю, що потрібно розслабитися, 
то купую цукерки, печиво, заварюю чай. Вони приходять і знаходять накритий стіл...» 6.

Такі методи роботи керівників допомагають утримати людей в колективі. Щоб в існую-
чий ансамбль приходили нові члени, він повинен відповідати декільком важливим крите-
ріям: бути відкритим і дружнім до нових членів, активно концертувати, мати матеріальну 
базу й активного, кмітливого очільника. У новостворювані ансамблі великих і середніх міст 
людей запрошують через об’яви. Якщо село або містечко невелике, усі мешканці один одно-
го знають, то про створення нового колективу переказують один одному. 

При опитуванні учасників фольклорних ансамблів було з’ясовано про їхній прихід до колек-
тиву; проаналізовано роль керівників ансамблів у відборі та залученні нових членів до колективу, 
ініціативи керівників, а також головні чинники, що впливають на рішення респондентів брати 
участь у діяльності фольклорного ансамблю. Нових членів найактивніше запрошують у створені 
або новостворювані колективи очільники ансамблів Дзукії (40,7 %). Керівники колективів вели-
ких міст такої активної агітаційної роботи не проводять, тому що особисту ініціативу здебільшого 
виявляють самі респонденти (42,5 %). У Дзукії, порівняно з усією Литвою, у діяльність ансамблів 
найбільше залучали (13,6 % респондентів) члени сім’ї: матері, батьки, батьки батьків, брати, се-
стри, чоловіки, дружини. У Сувалькії, у найбільшому з усіх регіонів, брати участь запрошували 
(27 %) друзі, співробітники, сусіди. Деякі респонденти великих міст на запитання «Хто запросив їх 
в ансамбль?» відповідали: «Національна самосвідомість; хтось притягнув; по Інтернету; за оголо-
шенням по радіо; за оголошенням; викладач співу». Більш цікаві відповіді ми отримали з інших 
етнографічних регіонів: «Завідувач бібліотеки; секретар партії; староста; директор парку; куль-
туролог; заступник директора». Усі ці та подібні відповіді респондентів включені до групи «Інші 
випадки». Співвідношення ініціаторів фольк лорних ансамблів має такий вигляд: 

Діаграма № 2 
Причини приходу до колективу учасників фольклорних ансамблів

1. Запросили керівники (26,2 %). 2. При-

йшли самі (38,8 %). 3. Запросили друзі (17,4 %). 

4. Запросили члени сім’ї (4,5 %). 5. Інші випад-

ки (2,7 %). 6. Незрозуміло (10,4 %).
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На діаграмі № 2 простежуємо, що керівники до своїх колективів запрошують лише близь-
ко чверті всіх бажаючих. Тому доходимо висновку, що головною метою керівників переважно 
є не створення, а збереження і зміцнення ансамблів. Оскільки третина респондентів шлях до 
фольклорного гурту знайшли самі, очевидно, що люди шукають і знаходять найкращу сферу 
для свого самовираження, спілкування з близькими по духу, продовження етнокультурних 
традицій. Проте майже п’ята частина членів колективів прийшли на запрошення друзів і зна-
йомих, що є свідченням спілкування – не менш важливої мотивації перебування у фольклор-
ному ансамблі. Водночас наголосимо, що лише 4,5 % респондентів, залучених до мистецьких 
колективів членами родин, є невтішним сигналом про те, що для прямого передавання, з по-
коління до покоління, традиції музикування існує велика загроза.

Отже, Свята пісні об’єднують суспільство Литви на місцевому, регіональному і націо-
нальному рівнях. Це є наймасовіший вираз культурного ідентитету, що формує та зміцнює 
національне самоусвідомлення, забезпечує тяглість культурної спадщини і традиційних 
культурних цінностей.

У збереженні та зміцненні етнічного й культурного ідентитету литовців Литви і поза 
межами республіки велику роль відіграють не лише Свята пісні, але й фольклорні музич-
ні колективи. У фольклорних ансамблях найчастіше беруть участь з огляду на: 1) відпочи-
нок і проведення вільного часу (23,4 %); 2) спів, самовираження (21,3 %); 3) спілкування 
(14,7 %); 4) продовження традицій (12,7 %); 5) інші причини (12,3 %); 6) концерти, подо-
рожі (9,7 %).

Керівники і учасники фольклорних ансамблів Литви своїми головними мотиваціями 
діяльності вважають відпочинок і проведення вільного часу, самовираження, виконан-
ня етнічної музики, спілкування та продовження етнокультурних традицій; підтвердили 
припущення, що фольклорні колективи активно плекають і продовжують етнокультурні 
естетичні паралелі за допомогою творів традиційного фольклору, утворюють спільність і 
закріп люють етнокультурну спадкоємність.

Примітки
1 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lt.wikipedia.org/wiki/motyvacija.
2 Рукописний відділ бібліотеки Інституту історії Литви. Етнологічні фонди. – Спр. № 2254, арк. 65.
3 Інтерв’ю з А. Крапівіцкене, Вілкавіш кіський р-н, м. Віштітіс; листопад 2005 року.
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ІРМА ШИДІШКЕНЕ

ІНФОРМАЦІЯ	В	ІНТЕРНЕТІ	ТА	ЕТНОЛОГІЯ:	ІНТЕРПРЕТАЦІЯ	
ВЕСІЛЬНОГО	ОБРЯДУ

Straipsnyje analizuojama problema – kokios internautų tapatinimosi su paveldu ir aplinka gairės, 
atskleidžiamas etnologijos mokslo publikacijų ištraukų, skelbiamų tinklalapiuose ir internetinių straipsnių 
apie lietuvių vestuvių apeigas informatyvumas, patikimumas ir aptariama, kaip interneto skaitytojai 
vertina pateikiamą informaciją. 

The paper aims to reveal the educationally, reliability of the ethnological scientific publications 
excerpts published in websites and online populist articles about Lithuanian wedding ceremonies, and 
discuss how the online readers accept the information.

Кібернетичний простір – це єдине відоме мені місце, де можливості всіх є дійсно рів-
ними. Інтернет не має офіційної влади, а також жодних «королів, президентів чи виборів, 
жодна інституція не може сказати: “Так має бути, тому що ми наказуємо”. Однак це не озна-
чає, що там немає авторитетів [...] Усі мають право бути почутими, але не до всіх розмов 
ставляться серйозно» [9, p. 241].

Культура Литви XXI ст. тісно пов’язана зі світовою культурою, і на її розвиток актив-
но впливають новітні медіа-засоби, зокрема мережа Інтернет. Завдяки їм зв’язок між 
культурами стає дедалі динамічнішим, адже для багатьох людей стала звичною міграція 
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та використання віртуального простору. Мануель Кастеллс вважає: «Для комп’ютерної 
комунікації властиво те, що вона не витісняє значення інших комунікацій, а лише збли-
жує наявні соціальні моделі. [...] Вони ще довго будуть обмежені культурними, освітні-
ми та економічними факторами, тому, найімовірніше, вплив комунікацій на культуру 
проявиться в зміцненні культурних соціальних мереж та сприянні їх космополітичності 
та глобалізації» [2, p. 359].

Під час дослідження традиційного литовського весілля [17] я зауважила, що користува-
чі Інтернету залюбки відвідують форуми на його порталах з метою якнайбільше дізнатися 
про весільні обряди, також їх цікавлять інші питання, що стосуються весілля, а ще вони 
бажають поділитися досвідом. Тому постало питання – які статті, з тих, що публікуються в 
Інтернеті, винятково стосуються весільної тематики. Накопичені відомості про ці статті я 
досліджую як інформацію, тобто як систематизовані та передані читачу в порталах або на 
спеціальних інтернет-сторінках дані. Для проведення таких досліджень ставилися завдан-
ня: проглянути статті про литовські весілля в тематичних порталах та на інших інтернет-
сторінках, оцінити їх та проаналізувати весільні обряди, звичаї, які спричинили найбіль-
шу кількість дискусій. У 2009–2010 роках провадився моніторинг публікацій на зазначену 
тему, дані порівнювалися з результатами етнологічних досліджень.

Інформація інтернетних статей про весілля призначена для ознайомлення з обрядами, 
традиціями та історією, а також для надання порад щодо святкування весілля. Їхній зміст 
визначає стиль і прикладний характер порталів та інтернет-сторінок. Для написання статей 
автори використовують різні літературні джерела (найчастіше наукові), а також матеріали 
інших порталів, інтерпретуючи їх на власний розсуд. Головна мета порталів, як і інших за-
собів масової інформації, – зацікавити читача і залучити його до обговорення заради отри-
мання прибутку та/або заради впливу на нього. Для цього на деяких порталах створена 
можливість коментувати статті. Часто можна визначити кількість читачів, які ознайомили-
ся з матеріалом, хоча й не залишили коментарів (наприклад, у розділі «Весілля, планування 
весілля» порталу anonsas.lt 1 до 2010 року було опубліковано 27 статей 2). Найпопулярніша 
стаття – «Як святкувати весілля: цикл сценаріїв» 3, з якою ознайомилися 7554 читачі, чима-
ла кількість користувачів Інтернету прочитала статті «Виклик традиціям: коротка весільна 
сукня» та «Дівочий/парубочий вечір – свято для молодят» 4.

Статті про весілля в мережі Інтернет 
Статті в Інтернеті на весільну тематику бувають різні. У них або досить точно пере-

казуються цілі сторінки наукових праць та статей 5, або розміщуються помірковані уривки 
без викривлення суті, або здійснюється синтез різних описів 6. Інші портали містять статті, 
сповнені «творчого переосмислення», тому іноді пропозиції, як застосувати традиції в су-
часному весіллі, є безглуздими (anonsas.lt). 

Не бракує також статей, у яких сват на веб-сторінці рекламує свої послуги і викладає ко-
ротку історію литовського весілля 7. Трапляються статті, у яких подаються інтерв’ю з організа-
торами весіль, молодятами і сватами 8. Останні є цінними не лише як джерело інформації, але 
і як етнографічний матеріал. Трапляються випадки, коли на веб-сторінці публікується скопі-
йована стаття, яка містить виправлення та/або доповнення. Наприклад, статтю в anonsas.lt 
переписав і дещо скоригував автор інтернет-сторінки «Весілля в Сувалкії» Рімантас Восі люс 9. 
Дані наукових досліджень та етнографічні описи автор подав у власній інтерпретації. 

За характером усі статті можна поділити на три основні групи: синтетичні, інтерв’ю та есе, 
або критичні. Перші призначені для ознайомлення з литовським весіллям та для роз’яснення 
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змісту обрядів. У них скомпільовано відомості з різних праць, а символічні дії подано в автор-
ській інтерпретації (нові обряди наділено сакральним змістом, а традиційні – інтерпретовано 
по-сучасному). Аналіз показав, що під час синтезу етнографічних чи літературних описів зни-
кають акценти на їх виконання в певний час і певному місці, а поєднання цікавих, красивих 
та сакральних елементів в обрядах іноді змінює їх сутність (anonsas.lt). Статті кілька разів 
переписуються і «корегуються» на різних порталах, тому зміст обрядів часом стає нелогічним. 
Наприклад, із наданої модернізованої інтерпретації традиційних дівочих * і парубочих вечо-
рів, які відбувалися напередодні весілля, важко зрозуміти, що в давнину означав дівич-вечір, 
і що він означає зараз. Крім того, подаються вигадки про настанови подруг нареченій: «Діво-
чий вечір – це прощання нареченої з дівочим життям і подружками та проводжання її в нове 
життя. Тому його учасниці співали пісні про дівоцтво, розповідали історії зі свого весілля чи 
дівич-вечора, радили, як порозумітися з чоловіком і уникнути проблем у сім’ї» (anonsas.lt). Не 
менш винахідливим «осмисленням» дівич-вечора є компіляція звичаїв різних народів і «дав-
ніх» обрядів (скажімо, відвідування лазні): «Ритуал починався, коли нареченій дарували мо-
нету, яка мала принести гроші молодій сім’ї. Монету зазвичай вона ховала в свій черевичок»; 
«Майбутні дружки приносили пироги, що їх самі випекли. Популярним був пиріг-“плетінка”, 
який символізував  прощання з дівочою косою» (anonsas.lt).

Ангеле Вішняускайте, яка досліджувала весільні обряди, виявила, що наприкінці XIX – у 
першій половині XX ст. на дівич-вечорі прикрашали дім, оселю, наречена прощалася зі своїм 
квітником і подругами, їй розплітали косу та прикріплювали вінок з рути, її обдаровували, бла-
гословляли; потім розпочиналися танці. Подібно відбувався і парубочий вечір [22]. Очевидно, 
якби автори статей уважніше ставилися до результатів етнологічних досліджень і передавали 
основні символічні дії дівич-вечора, читачам було б легше їх застосувати до власного весілля. 

Портал vestuves.lt відрізняється тим, що переписує статті з усіх видань. Наприклад, 
статті, що побачили світ у 2005–2009 роках, згідно з публікаціями Ірени Чепене, Йозаса 
Юргініса, Олександра Жарскуса, отримали більш-менш позитивні коментарі 10. Курйозною 
виявилася ситуація з тексами про «Сучасні весілля», опублікованими на сторінці vestuves.
lt 11. Як зазначено на порталі, у текстах подано матеріал з 11-го та 12-го томів «Історії литов-
ської культури», проте насправді тексти були взяті з книги «Сучасне село Сувалкійського 
регіону», зокрема, праця А. Вішняускайте «Vestuvės Suvalkijos kolūkiniame kaime» («Весілля 
у Сувалкійському колгоспному селі») [23]. Там описані сувалкійські весілля у 60–80-х роках 
XX  ст., проте на інтернет-сторінці було викладено скорочений текст без дат і цифр та іншого 
«баласту» з оригінальної статті і додано розділ «Декілька порад, як поводитися за столом», 
очевидно, з інших публікацій про етикет. Укладачі інтернет-сторінки, імовірно, самі не зро-
зуміли, про яке сучасне весілля писав автор вищезгаданого матеріалу. Відповідно на ці стат-
ті було отримано багато коментарів. Деякі користувачі раділи: «Дуже гарна стаття – дуже 
корисна. Показує, наскільки ми віддалилися від справжніх національних традицій, наскільки 
ми стали “проєвропейськими”.., радує, що така стаття є, тому що вона обговорює весіль-
ну символіку. Є з чого навчитися. Дуже дякую» (2007) 12. Інші читачі сприйняли відповідні 
виписки зі згаданої праці про «сучасне весілля» надто безпосередньо через назву: «Навряд 
тут описуються традиції сучасного весілля.., мої батьки так одружувалися.., змінюються 
ж звичаї, змінюються…» (2006). І вони (читачі) мають рацію.

Наукові статті, у яких не уточнено назви, або ті, що не переказані «популярною» мовою, 
також сприймаються суперечливо. Так сталося з публікацією про весільну символіку 13, що 
була підготовлена за статтею А. Вішняускайте «Simbolika lietuvių vestuvėse» («Символіка в 

* Аналог дівич-вечора в українській традиції [прим. редактора].
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литовському весіллі») [24]: «Навіть не знаю, якщо лише стільки тої символіки було б на ве-
сіллі, то воно було б нудним. Схоже на те, що автори статті ніколи не були на справжньому 
литовському весіллі… Думаю, що через брак компетенції вам взагалі не варто писати на 
такі теми» (2005). Цей приклад засвідчує, що інформацію для читачів необхідно подава-
ти безпосередньо, звісно, популярно розтлумачуючи результати етнографічних досліджень. 
Зазвичай читачі не часто шукають в Інтернеті відомості про давні литовські весільні зви-
чаї, для них важливіше знати про сучасні весілля в країні та світі: «Про давній зміст, сим-
воліку та традиції можна прочитати в будь-якій книзі з фольклору. Гадаю, не лише мене 
цікавлять сучасні весільні традиції» (2006). Читачі здебільшого очікують від інтернетних 
статей цікавих ідей, атракцій, які переймають і звичаї інших країн. Більшість цікавиться 
сучасним весіллям з новими оригінальними забавами, іграми, тому радять: «Для тих, хто 
шукає інформацію, пропоную переглянути закордонні сайти, де знайдете багато новин і різ-
них оригінальних ігор та інших забав» (2007). «Я цікавлюсь весіллями, і хочу щоб вони були 
щасливими та винятковими. Тому мені імпонують традиції італійських весіль, особливо 
дійство з білими голубами – це надзвичайне видовищне дійство, що приносить щастя. Але 
де їх взяти у Литві?» (2003) – водночас запитує відвідувачка Інтернету.  

Варто відмітити інтернет-сторінку santuoka.lt, на якій можна знайти інформацію не лише 
про традиції, але й про весільний етикет. Статті підготовлені за допомогою різних досліджень 
досить професійно, хоча і з власними інтерпретаціями. Очевидно, символічні дії підбирають-
ся випадково, ті, які на думку упорядників сайта, можна застосувати. Давні звичаї подано 
коротко, без уточнення регіональних особливостей, з коментарями про можливість їх засто-
сування в сьогоденні. Нова інтернет-сторінка (etnovestuves.lt) пропагує традиційні весілля 
Малої Литви і рекламує послуги з облаштування весілля в етностилі. На сторінці представле-
но «Pirmosios etnovestuvės Smiltynėje» («Перше весілля в Смільтіне в етностилі»), що було ор-
ганізоване за цією програмою. У розділі «Tradicijos ir papročiai» («Традиції і звичаї») описано 
символічні дії, що їх упорядники сторінки пропонують молодятам. Це вибіркова компіляція 
весільних обрядів XVII–XIX ст., як і на порталі santuoka.lt, різняться лише запропоновані сим-
волічні дії. На жаль, жодна із цих сторінок не має розділу читацьких відгуків.

Рекламні статті жанру інтерв’ю є інформативними. У них подано інтерв’ю організаторів 
весіль. Вітаутас Малукас брав інтерв’ю в Е. Мажрімайте з міста Мажейкяй [7]. Її досвід мож-
на порівняти з розповіддю організатора весіль з Вільнюса, у якій Йоліта Мацеліте розмовляє 
з організаторкою весіль Христиною Кайкарене [8]. В. Малукас наголошує на новаторстві 
Е. Мажрімайте: «Щоб не відстати від моди, дівчина підтримує зв’язки з колегами з інших 
міст, постійно цікавиться, що модно в світі». Організатори весіль не нав’язують нареченим 
своїх думок: «Що я можу вдіяти, якщо наречена бажає рожевої сукні? Весілля – свято для 
неї і, можливо, про таку суконку наречена мріяла з дитинства. Я намагаюся здійснювати 
мрії – бути доброю феєю», – продовжує організаторка весіль. Х. Кайкарене добре знається на 
мріях наречених і пропагує новаторський підхід до святкування: «Сучасні дівчата хочуть 
стати, хоч би на один день, казковими принцесами. Тим паче, що нині все доступне. Сценарії 
великих балів і мода прийшли з мексиканських серіалів чи “Санти Барбари”. Ми ж, литовці, 
до того нічого подіб ного не мали і не бачили. [...] Весілля – це день, коли хоча б раз у житті 
можна перетворитися на принцесу на чудовому балу. Литовці переконалися, що весілля не 
обмежуються лише застольними піснями, їжею, перевантаженими столами та випивкою. 
Це може бути гарне ошатне свято, яке залишиться в спогадах на все життя». Це інтерв’ю 
засвідчує, що Х. Кайкарене не розуміється на весільних традиціях і схильна їх заперечувати, 
замість того, щоб делікатно пропонувати пристосовувати їх до нових естетичних потреб. 
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Традиційний весільний обряд був святом родинним, але у XXI ст. організатори весіль спро-
бували переконати, що це – приватне свято, яке слід організовувати в тісному колі близьких 
та друзів. Отже, Х. Кайкарене вважає, що справляти весілля потрібно, проте запрошувати 
всю рідню на нього не обов’язково: «Не поспішайте садовити за стіл всю родину. Кому це 
треба? Не варто! Візьміть шлюб у церкві і летіть туди, де зможете побути вдвох або зі 
своїми найближчими друзями… Це ваше свято, а не всієї родини, з якою зустрічаємося раз 
чи два на рік, зокрема, на похоронах. Краще проведіть цей день на березі озера при свічках 
та з пляшкою вина». У статтях загального характеру містяться поради та рекомендації від 
весільних організаторів, що, звісно, не сприяє збереженню литовських традицій. 

Коментарі В. Малукаса засвідчують, що така стаття є доцільною як реклама для орга-
нізатора, оскільки більшість тих, хто залишив коментар, запитували про ціни або про те, 
як можна знайти і найняти організатора. Лише одна людина висловилася проти того, аби 
запрошувати організаторів: «Яким треба бути невдахою, щоб у твій справжній день усім 
оркестром керувала б якась там організаторка весілля?» (2007, santarve. lt).

Стаття Сваюнє Александравічюте [1] базується на інтерв’ю з жінками, які щойно ви-
йшли заміж, або на розповідях сватів, що недавно брали участь у весіллі; стаття Арнольда 
Ремейки – на розповіді однієї з учасниць дівич-вечора й організаторки весілля [13]. Статті 
інформативні не лише для дослідників, але й для користувачів Інтернету, які залишили ба-
гато позитивних коментарів, як наприклад: «Чудова стаття! Багато хороших ідей і основні 
традиції водночас. Думаю, що для мене будуть корисними деякі поради і загалом розуміння 
щодо проведення весілля й обрядів, тому що ніколи ще не брала участі у весіллі, але сама за 
місяць збираюсь виходити заміж» (2006, straipsniai. lt).

Зазначені статті ще раз підтверджують, що читачі залюбки діляться своїм досвідом – для 
них актуальною є інформація, що надходить звідусіль [17, p. 43]. Окрім цього, статті – це 
не лише джерело інформації, але й додатковий матеріал для етнографічного дослідження. 

Статті типу есе (у жанрі репортажу) відрізняються критичними поглядами на литов-
ські весілля. Уваги заслуговує матеріал Ернестаса Парульскіса, опублікована на інтернет-
сторінці «Бізнес клас»: «Мою роботу інспірувала заява, що Литва це – США в мініатюрі, а 
ментальну американщину особливо легко можна помітити за змінами, що відбуваються у 
весільних традиціях. […] На підставі “зовнішнього спостереження” не можна зробити на-
віть псевдонаукових висновків, проте – я підрахував – протягом 25 років я брав участь у 
більш ніж десяти вільнюських весіллях, де був і гостем, і свідком, і молодим, тому без усі-
ляких сумнівів я вирішив відповісти на запитання: Скільки Америки з’явилося на весіллях 
у Вільнюсі  протягом чверті століття? [10]. У статті автор розставляє акценти на ті речі, 
які, на його думку, змінилися. Незважаючи на те що автор наголосив на «псевдонауковості» 
своєї статті, представлені ним аргументи базуються на власній інтуїції та поглядах (необ-
ґрунтовані твердження щодо джерела виникнення деяких символічних дій та їх значення). 
Цією статтею не забарився скористуватися ще один весільний «радник», який розповів про 
радянський період в історії весільних традицій [4]. 

Лорета Глебавічюте у своїй статті-есе [3] веде мову про проблеми, які спричиняють 
стрес для молодят: прагнучи зробити досконале весілля, вони вигадують усілякі витребень-
ки і роблять зі свята шоу. Симпто матичне явище, що авторка оцінює весілля як приватне 
свято і ставить питання, чому воно «перетворюється на народну справу?», а також вважає, 
що тут присутнє прагнення похизуватися, адже для молодих важливо, «що скажуть люди». 
Проте авторка недооцінює, що етнографічний матеріал, як уже зазначалося, показує, що 
весілля було святом усієї общини, а не приватною справою. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



611

Литовська етнокультурна спадщина

Коротке дослідження популярних статей про литовське весілля засвідчило, що з погляду 
на інтерпретації та точність їх спектр доволі широкий. Окрім цього, очевидне прагнення 
авторів статей рекомендувати литовцям, як святкувати весілля, агітувати їх влаштовувати 
скромніші банкети без сватів і традиційних музик, менше вживати алкоголю та їжі, тобто 
мінімізувати обряди, що є типовою рисою сучасного весілля [16, p. 184]. Варто зазначити, 
що інформацію з таких статей копіюють і розповсюджують інші портали, які пропонують 
реферати на основі вищезазначених текстів; це – описи, повір’я чи анекдоти (mokslai.lt).

(Не) належні символічні дії 
У коментарях до статей відзначається увага читачів до окремих весільних символічних 

дій. Чи не найбільше читачів цікавили символічні дійства подорожі та перенесення нарече-
ної через міст, а також символіка білої сукні й вінка з рути (розглянуті в іншій статті [17]), 
проводилися дискусії і щодо питань обряду «суд свата».

Тема символічних дій, пов’язаних з мостами, яка обговорюється на порталах Інтерне-
ту, потребує окремого дослідження. Хотілося б зазначити, що в Литві звичай переїзду че-
рез мости та перенесення нареченої через них з’явився ще в pадянський період. У різних 
народів є традиція переносити наречену через поріг, а не через міст [18, p. 132]. У XIX ст. 
учасники весілля російських міщан (переважно купців або інших заможних родин) після 
вінчання проходили центральними вулицями, об’їжджали місто і лише після цього відправ-
лялися додому чи на місце святкування [26, p. 53]. У другій половині XX ст. поширився зви-
чай проїхати центральними вулицями міста весільним кортежем у супроводі мотоциклів, 
а в 1980-х роках стала популярною практика весільним кортежем переїхати через сім мос-
тів [26, p. 110]. У Литві в цей період також увійшла в практику традиція у вигляді забави 
переносити наречену через міст (мости), проте чому, можна лише здогадуватися. Повер-
нутися на місце святкування необхідно було лише ввечері, тому зазвичай молодята не по-
спішали додому. Згодом комусь із весільного кортежу (можливо, навіть водієві) спало на 
думку перенести наречену через міст. Ця ідея багатьом сподобалася, і тому така практика 
набула поширення. На сторінках Інтернету трапляються новітні інтерпретації символіки 
мостів, де одним моментам надається символічне значення, а інші відкидаються, як чужі. 
Наприклад, перенесення через один міст – погано, а через сім мостів – у цьому є важливий 
сенс: «За давніми традиціями, наречену та її дружок через міст не переносили – це вигадка 
радянської доби. Міст для наших пращурів був символом поєднання світів живих і мертвих. 
Проте раніше переважав сакральний звичай семи мостів. Оскільки нумерація має магічну 
силу, то на неї зважали. Молодятам та їх супроводу також було цікаво “знайти” сім мостів 
та місточків, подолання яких принесло б щастя» (anonsas.lt). Тема символічних дій, що сто-
суються мостів, ще більш розвинена на сторінці Santuoka.lt: «Свати показують молодятам, 
як необхідно пройти мости життя… Наречений має оберігати наречену від життєвих не-
гараздів, тому несе її на руках. Вибирають найдовший і найгарніший міст. [...] Міцність 
моста перевіряє пара сватів. Сват переводить сваху через міст».  

«Заслуги» популяризації обряду перенесення нареченої через міст/мости приписують 
таксистам. Про них 14 згадує і А. Вішняускайте, яка у власних статтях намагалася різними 
способами «викорінити» з весільного дійства цей обряд [22, p. 391]. Сьогодні Інтернет пов-
торює цю «легенду». «Традиція перенесення нареченої через міст виникла у радянські роки. 
Її розповсюдили водії таксі. Їм хотілося “потягнути” час і “накрутити” додатковий кіло-
метраж. Ця традиція мала б символізувати єднання між двома життями. Різні подібні 
обряди існують у різних націях чи етнічних групах. У литовців була традиція обходити на-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



612

Литовська етнологія

вколо вогнища, а через міст несли мерця в слов’янських поховальних обрядах», – написала 
Ліна (veltuves.lt). Консультацію надала етнограф Неміра Гутаутене. «Перенесення нареченої 
через міст не було традицією, це вигадали близько 1950 року. Для таксистів це була дуже 
прибуткова справа, хоча не завжди виглядала естетично», – додає Р. Разаускас. У комента-
рях 15 порталу vestuves.lt читачі не погоджуються з такою інтерпретацією: «На мою думку, 
пані Ліна одержима якимось тенденційним антиславізмом і, не знаючи значення звичаю, 
додала помітну дозу “власної фантазії”. Проте не вперше п. Ліна таким чином “розкидаєть-
ся” словами, але відповіді від неї не дочекаєшся. Ви – некомпетентна. Не ображайтеся, це 
моя думка» (2002). Обурені читачі писали: «Яка нісенітниця! Тоді чому було необхідно нести 
через міст? Можна було занести на якусь там гору чи у фонтан кинути. І чому обов’язково 
таксисти? До чого тут таксисти? Наймаються машини з водіями , які знають, що пот-
рібно буде їздити, і все. Ще не чув, щоб таксисти керували весіллям. А тут – вигадки, що 
таксист, прагнучи потягнути час, пропонує: “Давайте будемо нести наречену через міст”. 
І вся весільна громада хай бігає мостом і носить наречену через сім мостів:)). Щось тут не 
так? Десь тут глибше захований зміст цієї традиції? Думайте, пане етнографе…» (2002). 

Подорож і перенесення нареченої через міст наприкінці XX ст., можна сказати, стали 
традицією. Читачі порталу vestuves.lt висловлюють свої аргументи щодо мостів, вони та-
кож чули в народі інші пояснення. Дедалі частіше можна знайти людей, які знаються на 
значенні цього звичаю: «З розповідей бабці я знаю трошки інше пояснення цієї традиції. 
Отже, раніше молоду переносили не через один, а через сім мостів, тому що, за якимись 
там міфами, існує сім кіл щастя чи щось подібне, тому молодий свою наречену ніс через ті 
мости до щастя. Нині, звісно, усім вистачає і одного моста:) Отже, міст символізує перехід 
у сімейне життя, а не в потойбічне…» (2004). Із цим коментарем погодилися й інші читачі, 
які не уявляли «литовського весілля без нареченої і моста» (2006), а один ображений читач 
захвилювався: «Цікаво, чи шановний Р. Разаускас прочитав хоч одну етнографічну книжку 
і чи глибше досліджував старовинні весільні обряди… Значення моста є дуже змістовним. 
Це знак перетворення, переходу з однієї форми в іншу. У давнину, після того як переносили 
молоду через міст, його руйнували. Таким чином показували, що шляху назад немає (такого 
явища, як розлучення не було)» (2005). Чимало людей відмовляються від перенесення наре-
ченої через міст – хтось із практичних міркувань, а хтось по-іншому оцінює його значення: 
«Моє весілля вже відбулося. І я не хотіла, щоб наречений мене ніс у поті чола через  міст на 
очах у юрби. Хоча б тому, що в цьому ніяких глибоких традицій немає – ми цікавилися обоє. 
Це безпідставна вигадка» (2004).

Отже, як показують різноманітні коментарі, кожен обирає символічну дію так, як сам 
розуміє і бажає. Суперечливість поглядів лише підтверджує дієвість цього звичаю (коли 
практика стає звичаєм). Під час етнографічних польових досліджень, проведених у Литві 
у 2004–2009 роках, інформатори зазвичай розповідали, що на їхньому весіллі через мости 
їхали, а наречену несли, тому що так прийнято і «так потрібно». 

Проаналізувавши запитання на vestuves.lt, можна дійти висновку, що деякі символічні 
дії, притаманні традиційному весіллю в Литві (не регіонально самобутні), були відомі ще в 
другій половині XX ст., проте на початку XXI ст. молодь почала їх забувати. Наприклад, ви-
никає сумнів, чи на початку XXI ст. ще бувають весілля, на яких «вішають» свата. Переважає 
думка, що більшість влаштовують весілля в один день: «Сумніваюся, що ще на другий день 
весілля проводиться ритуал “повішання” свата, щось не чути про таке. Більшість святкує 
перший день, а далі – весільна подорож. Але загалом – це гарний і по-своєму веселий звичай» 
(2007). Ще помітно, що дедалі рідше сват присутній на весіллях, оскільки важко знайти ко-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



613

Литовська етнокультурна спадщина

гось, хто б погодився ним бути: «Припиніть жарти, хто у наш час “вішає” свата, і так їх 
знайти неможливо, краще занести їх у “Червону книгу”» (2007). Звичайно, знайшлися свід-
ки, які підтвердили, що сватів «вішають»: «Я двічі була свахою, і обидва рази мого свата “ві-
шали”» (2008). Коментарі свідчать, що «таких традицій не хочуть і самі молодята. Правда, 
в одному селі в Шяуляйському районі саме цього і просили. Було справді весело…» (2008). Роль 
свата на сучасному литовському весіллі фактично зменшилася, і він став більше подібним 
на «блазня», зі слів Е. Парульскіса [11], ніж на важливого персонажа, який проводив відпо-
відні весільні обряди. 

Отже, коментарі відвідувачів Інтернету засвідчують, що значна частина давніх звичаїв 
сьогодні руйнується. Деякі дійства стають звичаєм (перенесення через мости), проте інші 
традиційні символічні дії («суд» свата) виконуються дедалі рідше. 

Висновки
Дослідження засвідчили, що в статтях про литовські весільні звичаї та обряди, розмі-

щених на сторінках тематичних порталів Інтернету, зазвичай подано еклектичну інформа-
цію, яку не можна вважати достовірним джерелом для розуміння особливостей литовсько-
го весілля. В одних публікаціях довільно інтерпретуються весільні обряди і звичаї (так, що 
виникає сумнів, чи взагалі йдеться про литовське весілля), в інших подаються скорочені 
варіанти з наукових етнологічних досліджень. Інформація ще іншого характеру міститься 
в статтях, написаних на основі інтерв’ю. Утім, є ще одна група повідомлень, у яких мовить-
ся про випадкові спостереження, власні спогади про зміну весільних традицій або рекла-
мування весільних послуг. Коментарі цих статей доводять, що: а) коментатори, імовірно, 
не читають наукової інформації, не заглиблюються в неї, тому по-своєму інтерпретують і 
розуміють традиції; б) читачі, які заперечують литовські традиції, відтворюють образи ро-
мантичних фільмів (обряди литовського весілля їм нецікаві, вони вже не розуміють давніх 
«забав»); в) багато хто сприймає традиції і практику безпосередньо: якщо символічної дії 
не траплялися на інших весіллях, значить, це нова практика; г) читачі Інтернету не завжди 
позитивно оцінюють відомості про незвичні дії в обрядах (ті, які не мають литовського по-
ходження, нововведення), що їх подають упорядники порталів, якщо зазначені символічні 
дії є популярними. 

Читачі прагнуть дізнатися більше про сучасні весілля, їхній етикет, про прикраси, різні 
забави тощо, тому історичні відомості (чи традиція литовська, чи позичена в інших наро-
дів) їх цікавлять лише у двох аспектах: 1) наскільки цікава сама інформація; 2) якою мірою 
її можна застосувати на практиці. На жаль, статті в Інтернеті не завжди відповідають цим 
вимогам і не пропагують традиційні литовські обряди.

Примітки
1 Цю статтю, мабуть, було взято з: Традиційне литовське весілля 07-04-2007 15:39: написав teta-

sigita: //Традиція. http://blogeriuvestuves.blogas.lt/page4&thisy=&thism=&thisd. Проте портал не завжди 
відкривається, тому інформація базується на anonsas.lt. Надалі в статті в дужках зазначатиметь ся назва 
порталу без його адреси.

2 http://www.anonsas.lt/portal/categories/34 [перегляд 01.2011]. 
3 Як святкувати весілля: цикл сценаріїв. Оновлено: 15-06-2010 16:30. Коментарів: 0. Views from 

2009-08-25: 7554 // http://www.anonsas.lt/portal/categories/34/1/0/1/article/8466 (далі – anonsas.lt). 
4 Дівочий/парубочий вечір – свято для молодят. Розміщено: 12-06-2007 12:23. Оновлено: 2007-06-20 

12:59. Коментарів: 1. Views from 2009-08-25: 4932 // http://www.anonsas.lt/portal/categories/34/1/0/1/ar-
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ticle/5509; Виклик традиціям: коротка весільна сукня. Розміщено: 10-01-2008 11:52. Оновлено: 23-04-2008 
14:45. Коментарів: 0. Views from 2009-08-25: 4973 // http://www.anonsas.lt/portal/categories/34/1/0/1/ar-
ticle/9158.

5 Напр.: http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/ (далі – vestuves.lt).
6 http://www.santuoka.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=150 (далі – san-

tuoka.lt). 
7 Ратаутас Т. Литовське весілля // http://www.pirslys.com/idomybes/16-lietuviuvestuves. 
8 http://www.straipsniai.lt/Vestuves/puslapis/.
9 http://www.santuoka.eu/readarticle.php?article_id=25 (далі – santuoka.еu). 
10 Напр.: Язичницьке весілля і розлу чення I–II(1), за проф. Йозасом Юргінісом // http://www.vestu-

ves.lt/vestuviu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/pagoniskos-vedybos-ir-skyrybos-i/.
Витоки звичаїв литовського весілля I–III (2), за д-ром Іреною Чепене // http://www.vestuves.lt/ves-

tuviu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/vestuviu-paprociu-lietuvoje-istakos-iii/.
11 Традиції сучасного весілляi : I–XV ч. (до 6 коментарів) // http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavi-

mas/paprociai-ir-tradicijos/siuolaikiniu-vestuviu-paprociai-i-dalis/. 
12 У дужках зазначено рік, коли був написаний коментар.
13 Символіка на весіллі I–II (2–4). Упорядковано за Ангеле Вішняус кайте // http://www.vestuves.lt/

vestuviu-planavimas/paprociai-ir-tradicijos/simbolika-vestuvese-i/. 
14 Припущення, що таксисти роз повсюдили цю практику, належить лише одній співрозмовниці 

А. Вішня ускайте. Проте таксистів не часто наймали на весілля. 
15  На цій інтернет-сторінці найбільше відповідей дав Р. Разаускас, напр.: Як, відповідно до тра-

дицій, проводжають молодят з дому батьків нареченої? (5) http://www.vestuves.lt/vestuviu-planavimas/
paprociai-ir-tradicijos/kaip-yra-islydimi-jaunieji-is-jaunosios-tevu-namu-pagal-paprocius/.
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БЛАЖЕ РИСТОВСЬКИЙ

ДОСЯГНЕННЯ	МАКЕДОНСЬКОЇ	ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Ми сердечно вітаємо ініціативу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та ет-
нології ім. М. Т. Рильського НАН України представити видання із зарубіжної етнографії та 
фольклористики. Для нас це має особливе значення, оскільки історичні долі македонського 
й українського народів та їхні культури мають тисячолітні зв’язки і взаємини. Сучасне спів-
робітництво розкриває наші глибокі корені та вказує на обопільний благотворний вплив 
для подальшого розвитку.

Попри те, що Македонія дала слов’янам писемну мову (ІХ ст.), внаслідок особливих істо-
ричних умов розвитку на балканських теренах вона останньою здобула національну свободу у 
своїй державі, а послідовний науковий розвиток, включно з етнографією і фольклористикою, 
розпочала лише в середині ХХ ст. До того нас представляли переважно іноземні автори, яким 
нерідко бракувало знань у галузі етнографії та культури цієї колишньої турецької провінції.

Водночас македонська слов’янська писемність і культура впродовж восьми століть без-
перервно розвивалася в лоні Охридської архієпископії (аж до її адміністративного скасу-
вання рішенням султана в 1767 р.). Перші записи македонських народних пісень сучасною 
мовою відносяться до ХVІ ст., а перші друковані видання з’явилися вже на початку ХІХ ст. 
Македонія, що містилася в центральній частині європейської Туреччини, незважаючи на 
масові повстання й криваву визвольну боротьбу, мусила чекати розпаду Османської імперії, 
щоб вийти з її кордонів. Натомість саме тоді знайшли вираження організовані територіаль-
ні претензії ряду раніше сформованих сусідніх держав, і відбувся розподіл Македонії (1913 
та 1919 роки). Лише в Другій світовій війні на одній частині своєї території македонському 
народові вдалося сформувати сучасну національну державу в межах Югославської федера-
ції (1944), а після її розпаду проголосити й свою самостійність (1991).

Дослідження в галузі македонської мови, літератури, історії та культури, а також боротьба 
за їхнє утвердження мають півторастолітню історію. Відомою в ХІХ ст. є діяльність Анатолія та 
Парфенія Зографських, Димитра та Константина Миладинових, Кузмана Шапкарева, Григо-
ра Прличева, Димитра Македонського, Веніаміна Мачуковського та ін. Важливе місце та зна-
чення мали Слов’яномакедонське літературне товариство Георгія Пулевського в Софії (1888), 
Молоде македонське літературне товариство в Софії та його орган «Лоза» (1892–1893), Спілка 
македонських учнів та студентів «Вардар» у Белграді (1893–1894), а також белградський Ма-
кедонський клуб і його газета «Балканський вісник» («Балкански гласник») (1902).

Для македонської славістики, філології, етнографії, фольклористики та культурної історії 
надзвичайно важливим є внесок бессарабського болгарина й відомого російського славіста 
Пет ра Драганова (1857–1928), дворічні македоністичні польові дослідження якого заклали під-
валини сучасної македоністики як науки, а його «Македонсько-слов’янський збірник із додат-
ком словника» («Македонско-славянский сборник с приложением словаря») (С.Пб., 1894) став 
першим виданням іноземного автора, здійсненим на македонській національній платформі.

З цього погляду також, безперечно, важливу роль мало заснування та діяльність Ма-
кедонського науково-літературного товариства в Санкт-Петербурзі (1902), яке сформу-
лювало першу повну й усебічну македонську національно-політичну та науково-куль-
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турну програму (1902), офіційно ввело македонську мову до службового вжитку (1903, 
1912),  видало першу книгу із сучасної македонської літературної мови та правопису «Про 
македонські справи» («За македонцките работи») (Софія, 1903) і перший журнал цією мо-
вою «Вардар» (О., 1905), надрукувало першу мапу Македонії македонською мовою (С.Пб., 
1913), а також випускало найвідоміший македонський періодичний орган «Македонський 
голос» («Македонский голос») (Петроград, 1913–1914). На чолі цієї багатопланової та ви-
нятково важливої діяльності стояли голова Товариства Димитр Чуповський (1878–1940) 
та відомий македонський славіст і національно-культурний діяч Крсте Мисирков (1874–
1926).

Одним із головних завдань у програмах усіх цих македонських асоціацій було вивчення 
македонської народної творчості. Ще Г. Пулевський у своєму Товаристві головною метою 
ставив завдання «відродження народної македонської літератури» (1888),  сам збирав та 
видавав македонські народні пісні. Статутною метою Товариства «Вардар» було «вивчення 
та ознайомлення зі своєю батьківщиною з географічного, етнографічного та історичного 
погляду» (1894), і майже такою самою була мета Статуту петербурзького Товариства: «ви-
вчати мову, пісні, звичаї та історію Македонії» (1903), зокрема, «збирати й вивчати істо-
ричні пам’ятки та особливості побуту македонських слов’ян» (1912), тоді як програмні цілі 
журналу «Вардар» (1905) було викладено в публікації цього періодичного видання:

«1. Вірші, оповідання, романи й драматичні твори на теми місцевого життя.
2. Публікація пам’яток давньої писемності та усної народної творчості македонців.
3. Дослідження питань загальної македонської літературної мови. Характеристика окре-

мих македонських говорів. Характеристика мови македонських літературних пам’ятників, 
як давніх, так і нових.

4. Дослідження пам’яток македонської усної та писемної літератури щодо їхнього змісту, 
зв’язку з народним життям та культурним становищем на час появи літературної пам’ятки. 
Літературні школи та напрями.

5. Опис вдачі, звичаїв, народного вбрання, народного життя, польові та домашні зна-
ряддя, методи та характер праці, домашній устрій і виховання, умови життя, тобто побут і 
культурне становище народу, незалежно від умов чи у зв’язку з умовами його розвитку, на 
підставі особистих спостережень або згідно з пам’ятками усної народної творчості.

6. Сучасне народне життя македонців, пов’язане з усіма сучасними культурно-історич-
ними чинниками...».

Після Першої світової війни голова Товариства Д. Чуповський, готуючи енциклопедич-
но задуманий «План составления македонского речника и словника», включає таке:

«Географія та етнографія Македонії. Область із суто македонським та змішаним насе-
ленням. Які народи живуть у Македонії. Чим різняться говірки та звичаї різних груп маке-
донців. Результати культурного впливу сусідів – болгар, сербів, греків, турків – на македон-
ців. Основні та дотичні види занять мешканців, соціальні угруповання [...].

Мова македонців. Народні пісні, казки та прислів’я. Народні музичні інструменти і на-
родна музика. Македонська література, церковна та світська. У чому полягає різниця [мов-
на] між македонцями та іншими балканськими слов’янами. Спроби оформлення македон-
ської [літературної] мови. Македонські періодичні та неперіодичні видання, які боронили 
та боронять незалежність і самостійність Македонії.

Коротка граматика македонської мови. Приклади розмов македонською мовою. Пісні, 
казки та прислів’я македонською мовою. Словник загальновживаних слів серед македон-
ців. Мапа Македонії. Портрети борців за незалежність Македонії».
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Упродовж міжвоєнного періоду у Вардарській частині Македонії було сформовано ряд 
легальних та нелегальних македонських товариств, які у своїй діяльності, крім усього ін-
шого, значну увагу приділяли розвиткові македонської писемної мови, збиранню македон-
ського фольклору та представленню народної культури широкому загалу. Головну роль у 
цьому відігравала різнобічна діяльність поета Кочо Рацина, високою активністю були також 
позначені: Македонська молодіжна революційна організація у Скоп’є (1933–1934), Культур-
но-просвітнє товариство «Вардар» у Загребі (1935–1938) та «Наш вісник» («Наш весник») 
(1937), а також скопські періодичні публікації «Промінь» («Луч») (1937–1938) та «Наше сло-
во» («Наша реч») (1939–1941).

Безпосереднім програмним послідовником та продовжувачем ідеології і діяль-
ності петроградського Товариства був Македонський літературний гурток у Софії 
(1936–1942) на чолі з поетом і національним діячем Николою Вапцаровим (1909–
1942). Тут не лише пробуджувалося й набирало сили національне усвідомлення май-
бутньої визвольної боротьби, для чого вивчалися македонська національна історія 
та культура, але й створювалася сучасна македонська література (В. Марковський,  
К. Неделковський, К. Рацин, В. Наумчеський). Усі члени Гуртка брали участь в антифа-
шистській боротьбі, частина з них віддала своє життя, інші стали засновниками сучасної 
македонської науки, літератури та культури в македонській державі. Тому й недивно, що 
серед перших видань, які з’явилися в молодій державі, була об’ємна «Збірка народних пі-
сень» («Збирка на народни песни») (1945) молодого славіста, наближеного до Гуртка, Бла-
же Конеського, а згодом – збірка «Македонські народні казки» («Македонски народни при-
казни»), разом із «Букварем», та перша «Македонська граматика».

 Саме тому серед перших науково-дослідних установ македонської держави був від-
новлений Етнологічний музей та заснований у той час Фольклорний інститут (1950), пере-
йменований пізніше в Інститут фольклору (1962). Від цього Інституту як окрема наукова 
установа відокремився Інститут македонської мови ім. Крсте Мисиркова (1963). Пізніше 
Інституту фольклору було надано ім’я Марка Цепенкова (1979), і він офіційно набув статусу 
суспільного закладу – Інституту фольклору ім. Марка Цепенкова (1997). Окремого інсти-
туту, який би займався проблемами етнографії / етнології, у Македонії не було створено, 
навіть кафедру етнології на філософському факультеті з незрозумілих причин на тривалий 
час було скасовано й тільки пізніше відновлено на природничо-математичному факультеті 
університету в Скоп’є.

Інститут фольклору ім. Марка Цепенкова є науковою установою, що збирає, вивчає та 
презентує духовне й матеріальне надбання македонського народу, а також етнічних мен-
шин у Македонії. Науково-дослідницька діяльність Інституту провадиться в межах таких 
структурних підрозділів:

1. Відділ усної народної літератури.
2. Відділ народної музики і народного танку.
3. Відділ народних звичаїв та ігор.
4. Відділ текстильної та іншої народної орнаментики.
5. Бібліотека та Архів Інституту.
6. Загальний відділ.
Починаючи з 1969 року, Інститут кожні два роки організовує Міжнародний симпозіум з бал-

канського фольклору, а з 1968 року регулярно видає свій друкований орган «Македонський фольк-
лор» («Македонски фолклор»), де друкуються й матеріали Симпозіуму (п’ятьма мовами), крім 
того, широка видавнича діяльність відбиває різнобічну науково-дослідну програму Інституту. 
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Утвердженню македонської фольклористичної та етнографічної наукової думки сприяли 
й колишні щорічні югославські (міжнародні) фольклористичні конгреси, що проводилися в 
різних республіках Югославії. Науковий досвід співробітники Інституту здобували також як 
учасники національних і міжнародних конгресів, інших наукових заходів у країні та за кордо-
ном. Наміри Інституту фольклору ім. Марка Цепенкова в Скоп’є стати міжнародним центром 
із вивчення фольклору народів Південно-Східної Європи значною мірою було реалізовано.

Співробітництво між нашими науковими установами має піввікову історію. Випуск «маке-
донського» номера авторитетного журналу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України не тільки надає ще одну можливість усебічного вза-
ємного ознайомлення з нашими народами і культурами, але й становить практичне й вагоме 
наближення македонської й української науки відповідно до Угоди про наукове співробітни-
цтво між Македонською академією наук і мистецтв та Національною академією наук України, 
яке особливо поглибилося після 2002 року. Від того часу міжакадемічна співпраця опинилася на 
новій, вищій фазі свого розвитку, проявом чого стають регулярні видання спільних збірників за 
результатами щорічних наукових зустрічей, які почергово відбуваються в наших країнах.

БЛАЖЕ РИСТОВСЬКИЙ

СТО	РОКІВ	КНИЗІ	«ЗА	МАКЕДОНЦКИТЕ	РАБОТИ»	1

Stogodiшnata kniga «Зa makedonckite raboti» od Krste P. Misirkov obeleжuva eden fundamentalen 
datum vo makedonskata istorija.  Toa e zrela nauчna i struчna elaboracija i mudra nacionalno-politiчka 
sublimacija na makedonskata nacionalna misla niz celiot dotogaшen razvitok. Toa e isto taka pojava 
шto pretstavuva istoriski prag vo procesot na makedonskata nacionalno-kulturna i drжavnosna 
afirmacija. 

Sred makedonskata nauчna i struчna javnost, kako i vo poшirokata javnost, Misirkoviot trud bil 
tretiran glavno od aspekt na negovoto nesporno mesto i uloga vo istorijata na kodifikacijata na 
sovremeniot makedonski literaturen jazik. I da beшe samo toa, Misirkov bi si osiguril znaчajno i vidno 
mesto meѓu vodeчkite liчnosti vo makedonskata misla i akcija. Шirokite nauчni i struчni istoriski i 
nacionalno-politiчki komponenti vo ovoj trud sepak dosta чesto se prenebregnuvani i problematizirani, 
duri i vo samata Makedonija. 

 Ova beшe vsuшnost edinstvenata kniga шto dade objektivna sinteza na minatoto i osobeno na 
togaшnata sovremenost na Makedonija i na Makedoncite. Misirkov bil direktno vkluчen vo osloboditelnoto 
dviжenje i ja podgotvil prvata dobro argumentirana i objektivna kritiчka ocenka na programata i na 
praktiчnite akcii na Makedonskata revolucionerna organizacija, a istovremeno toj bil i prviot 
avtentiчen kritiчar na Ilindenskoto vostanie kako izraz na narodniot duh, kako edno seopfatno i 
reшavaчko narodno dviжeњje шto vodelo kon makedonsko osloboduvaњje i makedonska drжava. Taka «Зa 
makedonckite raboti» svedoчi i za ednovekovnata osnova na makedonskata nauчna i struчna istoriografija 
i so nejzinite raznovidni refleksii  seuшte ja ima relevantnosta vo sovremena Makedonija.

The hundred-year-old volume, Krste Petkov Misirkov’s On «Macedonian Matters», marks a fundamental date 
in contemporary Macedonian history. It is a mature, scientific and scholarly elaboration and a wise national 
political refining of Macedonian national thinking in all its growth to that date. It is also a phenomenon, a 
historical threshold in the process of Macedonian national and cultural and state affirmation.
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Among the Macedonian scientific and scholarly public – but also in the wider public – Misirkov’s volume has 
been mainly treated from the aspect of its incontestable place and role in the history of the codification of the 
contemporary Macedonian literary language. If it were only this, Misirkov would still have secured for himself a 
worthy, prominent place among the leading figures in Macedonian national thought and activity. The broader 
scientific and scholarly historical and national political components in this volume are, however, not infrequently 
overlooked and, even here in Macedonia, problematicised.

This was, in effect, the only book that gave an objective historical synthesis of the past, and particularly of 
the then contemporary present of Macedonia and the Macedonians. Misirkov was directly involved in the 
liberation movement and assembled the first well-argumented and objective critical assessment of the programme 
and practical actions of the Macedonian revolutionary organisation, while at the same time he was alsothe first 
authentic reviewer of the Ilinden Uprising as an expression of the spirit of the people, as an all-inclusive and 
decisive popular undertaking leading to Macedonian liberation and a Macedonian state. «On Macedonian 
Matters» thus testifies to the centuries-old basis of Macedonian scholarly and scientific historiography and, with 
its multifarious reflections, it preserves the relevance of this reality in contemporary Macedonia.

Сто років минуло з часу виходу в світ книги «За македонцките работи» («Про македонські 
справи») Крсте Мисиркова (1874–1926) від тієї грудневої ночі 1903 року, коли її автор зазнав 
брутальної фізичної розправи і під загрозою знищення змушений був рятуватися, знову втікаю-
чи до Росії. Минуло сто років, а в деяких колах книга все ще забороняється, переслідується, зни-
щується, ігнорується... Сто років Біблія македонської істини, нашої героїчної боротьби за жит-
тя, нашого наукового, культурно-національного та державно-політичного самоствердження не 
лише не втрачає своєї актуальності, але й усе більше підтверджує свою життєвість і значущість.

1
У другій половині ХІХ ст. македонці не мали умов для ведення організованої діяльності на сво-

їй батьківщині, яка стала осередком жорстокого і безкомпромісного зіткнення  чужих пропаганд. 
Македонські діячі намагалися організовувати свої культурні та науково-літературні товариства 
й організації у вільних сусідніх державах як національні центри поза межа ми Туреччини. Але й 
там їх зустрічали як небажаних гостей, розганяли і переслідували. Так, наприклад, у сімдесятих 
роках в Афінах було нейтралізовано Македонське товариство Стефана Дамчева Македона. На по-
чатку останнього десятиліття ХІХ ст. його члени зазнали переслідувань, внаслідок чого змушені 
були впродовж десяти років переховуватися в Лондоні. Ще раніше було ліквідовано Слов’янсько-
македонське літературне об’єднання барда Георгія Пулевського в Софії (1888). Прогресивні маке-
донські інтелектуали в болгарській столиці після багатьох драматичних спроб зібралися навколо 
Молодого македонського літературного об’єднання, але, коли в 1892 році почали публікувати 
своє періодичне видання «Лоза», декларуючи мову та абетку з македонськими особливостями і 
фонетичним правописом, висловлюючи головну ідею ствердження македонської культурно-на-
ціональної ідентичності,  уряд Стамбула і «лозарів»** проголосив їх «національними сепаратис-
тами», застосувавши суворі репресії до організаторів та їхніх однодумців. Серед них був молодий 
белградський біженець і тодішній софійський учень К. Мисирков.

Відразу ж після тих подій у Белграді з’явилось Учнівське товариство «Вардар» (1893). Це 
означало початок нового етапу боротьби македонців за утвердження своєї етнічно-культур-
ної ідентичності. Утім, і сербська влада невдовзі розігнала й це національне ядро. Серед орга-
нізаторів і керівників знову був софійський біженець, тепер белградський учень К. Мисирков.

Але ідею, що народилася, важко поховати. У Белграді створюється Македонський клуб 
із проголошеною програмою в газеті «Балкански гласник» («Балканський вісник») (1902). 

* Представників Товариства [прим. перекладача].
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Це було перше проголошення «Нового руху» з чотирма підвалинами македонської націо-
нальної ідеології: македонська нація як окрема, македонська мова з фонетичним право-
писом як літературна, Охридська архієпископія як Македонська церква і автономність Ма-
кедонії як тимчасовий статус у кордонах Туреччини. Коли Клуб направив меморандум до 
великих держав, що підписали Берлінський договір, сербська громадськість переполошила-
ся, Македонський клуб було ліквідовано, а вісник заборонено.

Тоді його головні організатори і редактори Стефан Якимов Дедов і Діямандія Трпков Ми-
шайков виїхали до столиці Росії, і в домовленості з членами тодішнього Таємного македонсько-
одринського гуртка, керівником якого був саме К. Мисирков, 28 жовтня 1902 року заснували 
Македонське науково-літературне товариство в Петербурзі – основа теперішньої Македонської 
академії наук і мистецтв. Першим, хто підписав декларацію про створення Товариства, і цього 
разу був македонський славіст К. Мисирков, який у той час проходив післядипломне навчання 
на Петербурзькому історико-філологічному факультеті, відразу за ним підписався і довічний 
президент Товариства Димитрія Чуповський. Всього було дев’ятнадцять членів-засновників.

У програмному меморандумі Товариства від 12 листопада 1902 року, направленому 
до Уряду Росії та Ради Санкт-Петербурзького слов’янського благодійного товариства, було 
розроблено (за участю всіх членів і, зокрема, К. Мисиркова) першу цілісну і комплексну 
національну програму «Нового руху» в Македонії. 16 грудня 1903 року 12 статтею Уставу 
Товариства вперше македонську мову було введено в службове користування. 

2
Батьківщина кликала свого Антея. К. Мисирков залишив післядипломне навчання і 

перспективу стати професором кафедри славістики в Петербурзі, пішовши учителювати в 
екзархатську чоловічу класичну гімназію в Бітолі, аби опинитися в центрі підготовки до 
Іллінденського повстання. Перебування в Македонії надало йому можливості вивчити стан 
визвольного руху, конкретні цілі та завдання, методи і програмні принципи революцій-
ної організації, виявивши основні недоліки в керуванні та реальну небезпеку для цілісності 
країни, її долі та народу. 

Шостого дня після початку Іллінденського повстання в присутності К. Мисиркова було 
вбито російського консула в Бітолі А. Ростковського. Після суду, де К. Мисирков виступав як 
свідок, він мусив покинути Батьківщину. Відразу ж по прибутті (через Одесу) в Петербург він 
знайомить світову громадськість з ситуацією в Македонії і перед членами Македонського нау-
ково-літературного товариства читає перші три лекції сучасною македонською літературною 
мовою. Комплектуючи інші тексти і закінчений фундаментальний розділ «За македонцкиіот 
литературен іазик» («Про македонську літературну мову»), К. Мисирков, за рекомендацією 
Товариства, прямує до Софії, щоб видати історично цінну книгу «За македонцките работи».

3
Тоді, коли все ще диміли підпалені македонські села, і велися розправи над керівниками 

й ідеологами повстання, з’явилася книга про ситуацію, що склалася в Македонії, та перспек-
тиви македонської боротьби. Це була перша і єдина науково обґрунтована й аргументована 
національно-визвольна програма македонців, перша книга щойно кодифікованої сучасної 
македонської літературної мови та правопису, перший історіографічний науковий погляд 
на минуле, сьогодення і майбутнє македонців та Македонії і перше аналітичне висвітлення 
величної Іллінденської акції македонського народу, критично проаналізованої людиною, 
яка була свідком і безпосереднім її учасником. Отже, книга К. Мисиркова була досліджен-
ням комплексу всіх «македонських справ», актуальним вираженням і відображенням суті 
македонської національної думки та акції 1903 року, відблиском програмної ідеології Това-
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риства і пророчим майорінням знамена величного Другого Іллінденського повстання.
Упродовж усього століття македонці не змогли створити історично більш значущої, зміс-

товнішої і впливовішої книги, ніж твір К. Мисиркова «За македонцките работи». Ця книга 
стала віддзеркаленням життєвого досвіду цілого покоління, потужним поступом у майбут-
нє, що ґрунтується на фундаментальному пізнанні минулого народу, своєї Вітчизни в кон-
тексті історії та сьогодення сусідніх народів і держав.

4
Будучи всебічно освіченим інтелектуалом (володів дванадцятьма живими мовами, не 

враховуючи старослов’янської, латинської, санскриту й ідиш), єдиним компетентним маке-
донським славістом і балканістом світового формату, К. Мисирков мав безпосередні контак-
ти з корифеями європейської славістики та лінгвістики свого часу. Особисті контакти в ньо-
го були з Й. Бодуеном де Куртене, В. Ламанським, В. Ягичем, П. Лавровим, Т. Флоринським, 
Б. Ляпуновим, П. Мілюковим, В. Корабльовим, Е. Вольтером, М. Дриновим, Ст. Новаковичем 
та багатьма іншими. Вони очікували швидкого розвитку його багатогранного дослідницько-
го потенціалу, бо вбачали в ньому різностороннього славіста, ґрунтовного знавця історії й 
культури Македонії та Балкан, а також політики Європи (зокрема Росії) щодо Балкан.

К. Мисирков не міг бути осторонь від того, що відбувалося в його країні, з його наро-
дом. Тому він активно приєднується до Македонського визвольного руху. Як один із заснов-
ників, пізніше керівник Таємного македонсько-одринського гуртка в Санкт-Петербурзі 
(1900–1902), К. Мисирков налагоджує прямі письмові та особисті зв’язки з Центральним 
комітетом у Салоніках та Верховним македонським комітетом у Софії, а після прибуття до 
Бітоли і сам бере участь у підготовці повстання.

Тому К. Мисирков і зміг компетентно й комплексно побачити, що Іллінденське повстан-
ня є «епохою в історії», що Таємна македонсько-одринська революційна організація підня-
ла народ на вирішення «македонського питання» за допомогою зброї, піднесла на високий 
п’єдестал ідеал македонської держави. Водночас він енергійно й аргументовано попереджає, 
що в обставинах легалізованої організованої діяльності сусідніх національних пропаганд у 
Македонії, при повній поділеності та взаємній неузгодженості не лише між керівниками, але 
й у середовищі розділеного македонського народу, в умовах все ще різносутнісної і невизна-
ної міжнародною спільнотою єдиної національної свідомості країні загрожує небезпека бути 
поділеною й обкраденою. Тому єдиний порятунок К. Мисирков убачав у національній про-
грамі Товариства, яка на передній план висувала ключові питання, здатні відрізати коріння 
чужої пропаганди і дати можливість народу поступово в ході еволюції, все ще перебуваючи в 
кордонах Турецької імперії, звільнитися від чужого впливу, зміцнити національну свідомість 
і заснувати власне державне управління. При цьому він не залишив поза увагою реальну си-
туацію в країні, права і свободи етнічних меншин, закликаючи забезпечити в македонській 
державі «рівноправність перед законом і в органах місцевого самоврядування».

Отже, К. Мисирков зробив перший науковий національно-політичний аналіз Іллінден-
ського повстання, визначивши роль, завдання та історичну відповідальність македонської 
інтелігенції. Він першим публічно й аргументовано піддав жорсткій критиці програму та 
діяльність керівників Македонської революційної організації як ідеологів, організаторів та 
виконавців повстання. К. Мисирков направив дуже сміливий і надто ризикований заклик до 
революціонерів «скласти зброю» і максимально використати реформи, щоб «задовольнити 
всі наші релігійні, національні та економічні інтереси». Така позиція і ставлення К. Мисир-
кова були сприйняті як «зрадництво» і «капітулянтство», як наївний і безглуздий «еволюціо-
нізм». Утім, саме ця позиція була продиктована обставинами та потребами македонсько-
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національного ствердження і збереження територіальної цілісності. Цього не могли і навіть 
сьогодні не можуть зрозуміти деякі «схематизовані» дослідники діяльності К. Мисиркова. 

5
Обтяжений вагою історичного баласту й новими труднощами, нав’язаними зовнішнім втру-

чанням, національний розвиток у Македонії був представлений переважно діячами, які постій-
но жили або тимчасово перебували в період навчання на чужині і повертались, обтяжені чужими 
впливами, нерідко виконуючи завдання, що не відповідали потребам та інтересам свого народу 
і своєї Вітчизни. К. Мисирков знав, що були і заслужені попередники, і славетні сучасники. На-
приклад, Парфенія Зографський ще в 1850-х роках надихав коло однодумців братів Миладино-
вих. Г. Пулевський у 70-х та 80-х роках ХІХ ст. не був єдиним, хто показав небачений патріотизм 
і жертовність у боротьбі за пробудження й утвердження македонської національної державо-
творчої свідомості, використовуючи культурні, а не революційні методи й засоби, борючись за 
національно-політичне звільнення і державне конституювання свого народу, попри те, що він не 
мав суспільно-історичних передумов, щоб об’єднати бажання з можливостями і стати таким, як  
К. Мисирков. 

Діячі епохи Г. Делчева висунули нові вимоги й організували великі програмні акції, чесно 
будуючи державотворчу свідомість, хоча й не змогли втілити й зробити дієвим і впливовим 
національне мислення інтелігенції. Тому книга «За македонцките работи» представляє під-
сумкове дослідження досвіду поколінь, теоретичну розробку із закликом до практичної реалі-
зації ідеології і визвольної концепції Товариства – побудувати македонську Македонію.

Ця «золота книга македонізму», як назвав її Гане Тодоровський**, підноситься як найвеличні-
ший пам’ятник минулого століття і вічний дороговказ для нашого народу. У ній питання македон-
ської літературної мови є ключовим, тому і ґрунтовно розробленим. І хоча К. Мисирков виявляє 
свою скромність, перепрошуючи за «нерівності» в мові, варто підкреслити, що до Визвольного 
періоду ми не мали книги з більш чистою, зрілою і з мовного аспекту вибудованою, нормованою 
мовою. Тому Блаже Конеський справедливо пише: «Мова книги не є якоюсь застарілою ідіомою, 
на яку нанизуються думки, вона є розвиненою мовою, з натхненним і ударним реченням, з пере-
конливою та зрілою чоловічою інтонацією. За своєю мовною структурою, будучи палким поле-
мічним твором, книга К. Мисиркова є справжнім подвигом у розвитку нашої літературної мови, 
світлою і натхненною миттю в ній, що не відходить у забуття, а залишається вічно».

У книзі «За македонцките работи» К. Мисирков проводить певний історичний синтез то-
дішнього мовного досвіду. Його погляди, як він зазначає, не є чимось новим, а лише «кроком 
уперед в дотеперішньому розвитку нашої національної самосвідомості, і тому вони є таки-
ми природними і обґрунтованими». «Централните говори» (центральні говори), а точніше, 
«Велешко-Прилепцко-Битол’цко-Охридцкото наречиіе» (Волосько-Прилепсько-Бітольсько-
Охридське наріччя) він бере за основу літературної мови македонців із таких причин:

– по-перше, тому, що воно має «історичне право»: Бітола, як резиденція головного інс-
пектора Македонії, перетворилася на македонську столицю, засновану недалеко як від дав-
ніх македонських столиць – Преспи і Прилепа, – так і від резиденції «донедавна автокефаль-
ного Охридського Архієпископа»;

– по-друге, історичне право зумовлено також і його центральним положенням «як гео-
графічним, так і етнографічним». Це, зазначає він, зовсім недалеко від Велеса, географічно-
го центру Македонії;

– по-третє, ці краї, що є особливо важливим для К. Мисиркова, «віддаленіші від серб-
ського і болгарського мовних центрів і складають македонський мовний центр»;

* Македонський поет [прим. перекладача].
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– по-четверте, вказаний центральний діалект «є ядром македонської мови», бо є най-
ріднішим з усіх македонських говорів і водночас найпоширенішим як цілісність.

Розуміючи так вибір основи, а через неї і кодифікацію македонської літературної мови, 
К. Мисирков дійшов такого висновку: «Створення літературної мови для нас є духовною 
потребою, під якою маємо на увазі припинення зловживання пропагандою наших інтересів 
і необхідність створення свого літературного й наукового центру, щоб не мати потреби у 
Белграді і Софії. А це складне завдання можна виконати лише тоді, коли македонець з Пів-
нічної Македонії подасть руку своєму братові з Південної Македонії, а македонець зі Східної 
Македонії – західному. Ці руки перехрестяться через Прилеп-Бітолу».

Виняткове філологічне чуття, ґрунтовне знання історичної спадщини і сучасності, зріла 
національна думка К. Мисиркова виражені і стосовно македонського правопису. Правиль-
но розуміючи історичний розвиток македонського народу, а з тим і македонської писемної 
мови та правопису, він зупиняється на позиції, що відродження вимагає і македонська літе-
ратурна мова, щоб звільнитися від «деяких традицій, які не узгоджуються із сучасним станом 
розмовної мови». Йдучи від сучасного живого мовлення, він максимально спрощує абетку і, 
ґрунтуючись на принципах фонетичного правопису, відкидає тодішні російсько-слов’янські 
(і болгарські) графеми й, я, ю, ъ, ь, ѣ, @, щ, а, на основі лінгвістичної практики і з огляду на 
вживання в деяких македонських текстах до нього, він відтворює образи графем палатальних 
приголосних к’, г’, н’, л’. Замість старої російсько-слов’янської графеми й (що вживалася й у 
болгарській мові) К. Мисирков (імовірно, через політичний опортунізм) вживає латинську 
букву і (яку, до того ж, вживали й у тодішній російській мові), а замість графеми џ, що ви-
користовували в сучасній сербській мові, він вживає дифтонгічний запис дж, так само, як і зі 
старомакедонською графемою ѕ, використовуючи дифтонгічний запис фонеми дз. 

Спираючись лише на народний говір і фонетичний принцип, за «тією тенденцією, яка 
нас скеровуватиме в нашому національному відродженні», К. Мисирков в останній праці 
«Неколку зборои за македонцкиіот литературен іазик» («Декілька слів про македонську лі-
тературну мову») резюмує свій виклад у книзі в компактні висновки, що вказує на його 
філологічну підготовку і національно-політичну компетентність у вирішенні проблем, які 
до нього ніколи не виносились на такій основі і з такою всеосяжністю.

«По-перше, Македонію треба нейтралізувати від Болгарії і Сербії й віддалити однаково 
від обох держав, і, по-друге, вона має об’єднатися на мовній основі. Ці принципи керувати-
муть створенням нашої літературної мови; вони ж керуватимуть і правописом. 

Цим двом принципам відповідають: 1) прилепсько-бітольське наріччя для літературної 
мови, яке однаково далеке як від сербської, так і від болгарської мови і є центральним у Ма-
кедонії; 2) фонетичний правопис із вжитими в тій книзі знаками і з невеличкими етимоло-
гічними відступами; 3) матеріал для словника має бути зібраний з усіх македонських наріч».

Щоб зрозуміти, як правильно і далекоглядно мислив К. Мисирков щодо організації су-
часної македонської літературної мови та правопису і підтвердити безперервність (трива-
лість) кодифікації К. Мисиркова, наведемо принципи, прийняті Комісією з мови і правопису 
Міністерства народної освіти при Уряді Народної Республіки Македонія у травні 1945 року 
(сформульовані за «Граматикою» Б. Конеського):

«1. За основу македонської літературної мови треба взяти ті форми центральних говорів, 
які найбільше пов’язують усі наші говори і легко будуть сприйматися людьми з усіх країв.

2. У македонській літературній мові треба якнайбільше відобразити її народну основу. Слов-
ник літературної мови треба збагачувати словами з усіх наших діалектів, щоб створювалися 
нові слова з живими закінченнями, а іноземні запозичення щоб засвоювалися так, як потрібно.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



626

Македонська етнологія

3. Македонська абетка повинна містити стільки літер, скільки є звуків у літературній 
мові. Правопис треба виробити за фонетичним принципом».

Очевидно, що кодифікація сучасної македонської літературної мови була заснована точ-
но за принципами, представленими ще в меморандумі Товариства в 1902 році й пізніше роз-
робленими та теоретично і практично встановленими К. Мисирковим 1903 року. Вони були 
сприйняті поколіннями і невипадково стали предметом розгляду на засіданні Македонського 
літературного гуртка в Софії (1940) і в дискусії членів Першої мовної комісії (1944).

К. Мисирков у книзі «За македонцките работи» зробив повну і науково обґрунтовану 
кодифікацію сучасної македонської літературної мови з фонетичним правописом. Цю мову 
він вживав усно на практиці у своїх виступах у Товаристві і визначив її друком у своїй книзі. 
Через неповних два роки він виконав критичну коректуру деяких рішень форми окремих 
графем македонської абетки і деяких норм правопису, що повністю відображено в першо-
му номері його журналу «Вардар» (1905). Тут він наводить остаточну форму македонських 
палатальних приголосних (ќ, ѓ, л́, н́) і повертає випущений інтервокальний в (наприклад, 
одговор, живот, направено, самосочувуваін’е).

Через складні історичні умови перший номер «Вардару» залишився відомим лише неве-
ликій кількості сучасників, але на основі знайденої коректури частини журналу (1934) мав  
науковий відгук у першому енциклопедичному огляді македонської мови, зробленому радян-
ським славістом С. Берштейном (1938). Незважаючи на те, що «Вардар» став відомим науко-
вій спільноті тільки через шістдесят років після публікації і через сорок років після смерті його 
автора, він має велике значення для нашої історії і сучасності як друга праця К. Мисиркова 
рідною мовою і перший журнал сучасної македонської літературної мови та правопису.

6
К. Мисирков у книзі звертає особливу увагу на церкву і на школу, тому вимагає оновити в 

Македонії Охридську архієпископію, щоб вона стала «архієпископією всієї Македонії», в компе-
тенцію якої, за турецькими шаріатськими законами, входить і освіта. Це питання було введено 
в програмний меморандум Товариства 12 листопада 1902 року, але повністю було опрацьовано 
через півтора роки у книзі «За македонцките работи». Положення К. Мисиркова і Товариства 
з цього погляду втілилися в життя, але тільки після створення сучасної македонської держави.

Загалом книга К. Мисиркова як цікава праця про минуле, сучасність і перспективу маке-
донського народу є першою науково і теоретично обґрунтованою історією македонської націо-
нальної думки, що функціонує на практиці. Тому вона і стала діючим довідником з македонсько-
го національного питання про всі «македонські справи» для будь-якого македонця на той час і 
тепер. Пізніше, особливо в 1912–1914 і у 1922–1925 роках, він тільки дорозвинув свої ідеї в но-
вих історичних умовах. Підготовлений перший номер його нового журналу «Богумил» (1926) 
так само не дійшов до спільноти, бо цьому перешкодила смерть. Але нащадки із захопленням 
підхопили його ідеї. Уже ціле століття ми рухаємося шляхом К. Мисиркова. Хоча книгу «За ма-
кедонцките работи» наполегливо і педантично знищували і переслідували, її дію не вдалося ні 
приглушити, ні паралізувати. Її вивчали як Біблію не лише прихильники Товариства і Македон-
ського революційного комітету Чуповського в Петрограді, а й члени Македонського літератур-
ного гуртка в Софії, які намагалися її перевидати. Нею захоплювалися, її ідеї приймали також 
видатні македонські національні й літературні діячі та революціонери міжвоєнного покоління: 
Кочо Рацин, Васил Івановський, Коста Веселинов, Коле Неделковський, Антон Попов, Джорджи 
Абаджиєв, Михаїл Сматракалев, Никола Вапцаров, Венко Марковський, Митко Зафіровський, 
Ангел Динев, Кузман Йосифовський, Блаже Конеський і плеяда македонських патріотів з ге-
нерації, що брала участь у збройній національно-визвольній боротьбі Другого Іллінденського 
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повстання й у створенні та розбудові македонської держави, науки і культури. 
7

Думка К. Мисиркова отримала публічне відображення й у виданих творах македонської 
інтелігенції з міжвоєнної генерації, особливо в А. Динева, К. Веселинова і В. Івановського. 
Наскільки інтерес до книги і взагалі до діяльності К. Мисиркова був великим, свідчить лист 
поета Коле Неделковського, який він написав синові К. Мисиркова від імені Македонського 
літературного гуртка в Софії 18 травня 1940 року. Цей автентичний лист найкраще показує 
інтерес і пієтет, тому наводимо його повністю:

«Пане д-р Мисирков,
Кілька місяців тому, шукаючи твори найвеличнішого сина Македонії, я пережив найдо-

рожчу і наймилішу мить свого  життя.
Від Вашої матері я дізнався про частину життя справжнього македонця і зрадів ще біль-

ше, коли вона сказала, що і дитина найдорожчого сина Македонії живе з думками, якими 
той жив кожний день свого життя. Справді, доля видатних людей майже однакова, їхній 
голос, як не дивно, не чують і не оцінюють у свій час: вони завжди народжуються зарано і їх-
ній цілісний образ тлумачиться лише наступними поколіннями. Так було і є. Крик безсмерт-
ного македонця К. Мисиркова розноситься тільки тепер над його милою батьківщиною, яка 
змучена в боротьбі і суперництві між кількома народами, які доклали всіх зусиль, щоб вона 
стала “посербленою” одними, “поболгареною” другими і “погреченою” третіми; але вона 
не далася нікому, а залишилася зі своїм македонським кольором, і тепер піднялася на куль-
турному й економічному рівнях, підняла свого найдорожчого сина, взяла найсвятіше ім’я і з 
усією силою тримає його та розносить як світоч до найдальших кутків своїх.

Так і ми, розпещені, коли перебуваємо поза нашою дорогою Батьківщиною, почуваємо-
ся іноземцями, і тому не залишаємося глухими до справи й ідеї Вашого незабутнього батька, 
а приймаємо його справу, щоб її розвинути якнаймиліше. І так, далеко від Батьківщини, ми 
об’єдналися в Мак[едонське] літер[атурне] товариство, від імені якого маю сміливість звер-
нутися до Вас із проханням піти назустріч і детальніше нас ознайомити з життям і діяльністю 
Вашого покійного батька (біографією), щоб ми могли якнайшвидше представити найвидатні-
шого борця македонській спільноті. Я взяв у Вашої матері зошит-щоденник, дав одному колезі, 
щоб він передрукував на машинці, і поїхав, але зараз я тут і цими днями заберу його та поверну.

Я переписав кілька статей із журналу “Мир” з Н[ародної] бібліотеки: “Самовизначення 
мак[едонців]”, “Македонський націоналізм”, “Мак[едонська] культура” тощо, які відіслав 
до Македонії. Книгу “За македонцките работи” також передрукували на машинці і також 
маємо відправити, щоб, по можливості, її там віддали до друку, але якщо Ви знаєте, де може 
бути кілька примірників, напишіть мені, і ми відразу ж усі викупимо.

З найкращими почуттями до Вас.
Коле Неделковський».
Д-р Сергій Мисирков у своїх мемуарах згадує, що «приблизно через місяць» після 

листа він отримав «пакет із книгами з авторськими підписами», серед яких були і збірки 
вір шів, які щойно вийшли: «Луња» («Буря») В. Марковського, «М’скавици» К. Неделков-
ського, «Моторни песни» («Жваві пісні») Н. Вапцарова та ін. На примірникові «Моторни 
песни» автор написав: «Сергію Мисиркову з глибокою пошаною – Николай Йонков» і дату –  
12. VІ. 1940 рік. На збереженому примірникові збірки віршів «Луња. Македонска лирика» 
(«Буря. Македонська лірика») (София, 1940) автор написав: «Синові Крсте Мисиркова із по-
бажанням дочекатися реалізації ідеї свого батька. Венко Марковський, 3.V.1940 р. Софія».

Відомо, що переписана книга К. Мисиркова розглядалася на окремому засіданні Македон-
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ського літературного гуртка в Софії, а переписані статті, рукописні «Спомени и впечатоци» 
(«Згадки і враження») та книгу «За македонцките работи» відіслали македонським студентам 
до Белграда, і потім вони потрапили до Македонії. Це було продовження думки К. Мисирко-
ва серед генерації Народно-визвольної війни і творців македонської держави. Невипадково 
ще в дискусії на Першій конференції Філологічної комісії з упровадження македонської абет-
ки і македонської літературної мови (27 листопада – 3 грудня 1944 року) йшлося про книгу 
К. Мисиркова, а в її Резолюції зазначалося: «Виноситься і прекрасне розуміння К. Мисиркова 
центрального наріччя і його думка про те, що македонська мова не є ні болгарською, ні серб-
ською мовою». Б. Конеський відразу ж після Визволення (1945) видав першу в нас статтю про 
книгу «За македонцките работи», а в наступному, 1946, році Державне видавництво Македо-
нії здійснило друге видання цієї книги (з передмовою Даре Джамбаза).

Отже, доходимо висновку, що книга «За македонцките работи» – це зріла наукова ела-
борація і мудра національно-політична сублімація тодішньої македонської національної 
думки. Вона становить не тільки історичний, теоретичний і практичний щабель у процесі 
остаточної македонської культурно-національної і державно-політичної афірмації, але є і 
основою впродовж століття національної наукової історіографії і, що особливо важливо, 
свідчить про сто років існування сучасної македонської літературної мови та правопису. Це 
книга, яка зі своїми епохальними рефлексіями зберігає актуальність і в нашій сучасності. Її 
вікові послання для нас не зблякли. Навпаки, ця книга стає все ближчою і все необхіднішою 
в нашому житті і часовій пам’яті. Ми ще маємо стати гідними К. Мисиркова.

Примітки
1 Делото на Крсте Мисирков: зборник од меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од 

излегувањето на книгата «За македонцките работи» одржан во Скопjе на 27–29 ноември 2003 година. – 
Скопjе, 2005. – Т. 1. 

ЗОРАНЧО МАЛИНОВ 

МАКЕДОНСЬКІ	ШОПИ	–	КОРДОНИ,	
ІДЕНТИЧНІСТЬ	І	ПЕРСПЕКТИВИ

[opite {to `iveat vo Republika Makedonija go naseluvaat seveрoisto~niot del od nejzinata 
teritorija koj se nadovrzuva na {opskata teritorija ([opluk) vo sosednite dr`avi Bugarija i Srbija. 
Sepak, so isklu~ok na nekoi regioni (delovi od Krivopalane~ko i Kratovsko), re~isi site ostanati 
pripadnici na ovaa etnografska grupa go izbegnuvaat ovoj etnonim i od etnoregionalen aspekt pove}e 
sakaat da se identifikuvaat kako Male{evci, Pijan~ani, Osogovci itn. Vo golem stepen kon vakvata 
identifikacija zasluga imaat i izvesnite razliki vo govorot (dijalektot), nosijata, stopanisuvaweto, 
mentalitetot i sl.

So pove}e informacii vo vrska so ovaa mo{ne specifi~na ju`noslovenska etni~ka grupa, koja `ivee 
vo granicite na spomenative tri dr`avi, od istorisko-etnolo{ki aspekt, no i od aspekt na nivnata 
perspektiva vo Obedinetiot Balkan vo Obedineta Evropa, }e imame mo`nost da se zapoznaeme vo 
integralniot tekst na trudot.
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The Shops who live in the Republic of Macedonia settle the in the North-Eastern part of its territory, which is 
extended to the territory of the Shops (so called Shopluk) of the neighboring countries of Bulgaria and Serbia. However, 
with the exception of some regions (i.e. parts of the districts of Kriva Palanka and Kratovo), almost all members of this 
ethnographic group avoid this ethnonym and from a ethnoregional aspect they prefer to identify themselves as 
Maleshevtsi, Piyanchani, Ossogovtsi etc. The differences of the dialects, costumes, traditional way production, 
mentality and alike contribute to this identification.

The integral text of my contribution will offer more information in relation to this very specific south Slavic 
ethnic group spread on the borders of the above-mentioned three states from a historical and ethnological aspect, 
but also from the their own perspective of United Balkans within United Europe.

Шопи, як особлива південнослов’янська етнічна спільнота 1, викликали і все ще вик-
ликають зацікавленість у науковців, які займаються дослідженням їхнього походження, 
ареалу поширення, культурних особливостей тощо 2. Незважаючи на існування обширної 
літератури з цієї проблематики 3, дана стаття проливає світло на деякі питання, пов’язані з 
цією етнічною спільнотою (етнографічною групою), що населяє центральну гірську части-
ну Балкан. Територію, яку населяють шопи, в літературі часто називають Шопска област 
(Шопська область), Шопл’к, Шоплук чи просто Шопско. Інколи розміри її змінюються, вона 
звужується, але все ж таки Шоплук можна розмежувати кордонами: на схід від річок Півден-
на Морава, Пчиня і Злетовська Ріка, верхів’я течій Брегальниці і Струма, на схід до Іхтиман-
ської Клисури (ущелини), на північ до ущелини Іскар біля Враца і верхів’я Нішави (Цвиjић, 
1906, с. 179, 180; Кънчов, 1900, с. 38; Светиева, 2001, с. 69–71). Найбільша частина Шоплу-
ка – трохи більше половини – розміщена в Республіці Болгарія; інша – територія приблизно 
такої самої площі  – в Республіці Македонія і Республіці Сербія. На цих просторах перетина-
ються три кордони між Болгарією, Македонією та Сербією, тобто Сербією і Чорногорією.

Територія в Республіці Македонія, яку населяють представники шопської етнічної спіль-
ноти, відома в літературі як Македонський Шоплук, займає крайню східну частину держа-
ви 4. На сході вона приєднується до шопських теренів у Республіці Болгарія, а на півночі – 
до шопських районів Республіки Сербія. У Республіці Македонія шопськими вважаються 
території: Козачия – села на південних схилах гори Козяк, на північний схід від Куманово; 
Средорек – низов’я Кривої Ріки; Кратовська – околиця міста Кратово, тобто західні осогов-
ські схили в районі середньої течії Кривої Ріки; Кривопаланська – верхів’я Кривої Ріки; Осо-
говія – південна частина осоговського гірського масиву; Піянець і Малешево – в районі верх-
ньої течії Брегальниці. Малими шопськими оазами в межах басейну річки Струмешниця є 
райони: Радовиський Шоплук – високі південні частини Плачковиці і Брдія – південні схили 
Ограждена 5. Злетовська – в басейні Злетовської Ріки – прилягає до Шоплука лише у ви-
щій частині; частина нижча, тобто південні схили гори Плавиці не вважаються шопськими 
(Петровъ, 1896, с. 712). У Віницькій – шопськими є лише села, що лежать на західних схилах 
гори Голак, низинні села не вважаються шопськими. Окрему групу складають декілька сіл у 
верхів’ї річки Пчині, на самому кордоні з Республікою Сербія й адміністративно підлягають 
Кривій Паланці та Куманово. Вони вважаються частиною етнографічної території Пчиня, 
яка здебільшого належить Республіці Сербія (Трифуноски, 1964, с. 9). 

Незважаючи на те, що ареал шопської спільноти в Республіці Македонія і на Балканах загалом 
нібито вважається встановленим, все ж таки при визначенні чіткого кордону їхнього розселення 
стикаємося з певними труднощами. Проблеми при встановленні чітких кордонів поширення аре-
алу шопів виникають із декількох причин, а найбільшою з них є неприйняття назви «шоп» насе-
ленням, яке і намагаємося ідентифікувати як шопи. Хоча сусідні спільноти й використовують цю 
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назву, самі шопи не сприймають її. Неприйняття цієї назви, яка мала би бути етнонімом для всіх 
представників шопської спільноти на Балканах, простежується не лише в Македонії, а й у Сербії 
та Болгарії. Назву «шоп», крім деяких представників цієї спільноти в Республіці Македонія, а саме, 
в деяких селах Кривопаланської, Кратовської областей і вихідців з них, майже ніхто не приймає. 
Так можна сказати про сусідів, які живуть вище в горах. Це викликано тим, що, називаючи ко-
гось «шопом», крім іншого, розуміють і людину з нижчим культурним рівнем – грубий, невіглас. 
(Славейковъ, 1884, с. 122; Цвиjић, 1906, с. 180; Цвиjић, 1966, с. 473; Светиева, 1992, с. 13). Через 
таке забарвлення поняття «шоп» представники вказаної спільноти уникають ідентифікації з цією 
назвою, а коли й приймають її, то здебільшого тому, що на цьому наполягають сусідні спільноти. 

З другого боку, міграції в напрямку переселення гірського шопського населення в нижчі 
райони відбуваються впродовж століть, причому певною мірою проходить і процес асиміля-
ції, тобто злиття з населенням низинних сіл. З плином часу в частині цього населення відбува-
лися зміни в одязі, говорах, звичаях тощо. Наприклад, багато переселенців із шопських країв 
на простори східної частини Республіки Македонія з часом порівнювали себе з кочанськими і 
кумановськими Полянами (Польцями) і Овчепольцями (Которцями), про що говорять і деякі 
дослідники (Карановъ, 1890, с. 288; Trifunoski, 1964, s. 649, 650; Трифуноски, 1964 а, с. 12). 

Одним із критеріїв визначення кордонів між шопами і сусідніми групами найчастіше 
є саме народне вбрання (Шобић, 1961; Здравев, 1996). Воно і в минулому було одним із 
засобів ідентифікації етнічно-регіональної приналежності. Одяг шопів, особливо з вищих 
теренів, достатньо відрізнявся від одягу в сусідніх селах таких областей, як Кумановська, 
Овче Поле, Штипська, Кочанська, Радовиська і Струмицьке Поле. Характерним елементом 
вбрання, яке носили жінки в македонському Шоплуці, було чорне джубе (довга безрукавка), 
тому часто сусіди з нижчих теренів називали їх црноджупки (чорноджупки) (Здравев, 1996, 
с. 219; Крстева, 1998, с. 95, 103). Утім, і серед шопського одягу траплялися певні відмінності, 
наприклад, для чоловічого вбрання характерними були чорні або ж темно-коричневі селян-
ські штани (потури, чакшири), хоч у деяких краях можна було побачити й білі. Кумановські 
шопи, тобто шопи з Козяцької області і Средореку носили білі, а в інших македонських шо-
пів переважали штани темних кольорів (Карановъ, 1890, с. 292, 293). 

Характерною ознакою шопського населення в минулому була й ендогамія. Власне, до 
середини століття між представниками шопської етнічної спільноти і сусідніми спільнота-
ми діяв принцип ендогамії, тобто відсутність шлюбу між представниками різних груп. Дів-
чина з низинного села майже ніколи не виходила заміж у шопське село, хоча шопка могла 
взяти шлюб із парубком із низинного села, але дуже рідко.

Іншою характерною особливістю людей, яких сусіди співвідносили з етнонімом «шоп», 
був тип сільських поселень. Для пологих гірських територій, що тягнуться на схід від долини 
Пчині до місця, де в неї впадає Крива Ріка, аж до кордону з Болгарією, а також для сіл, що 
розкинулися по масиву Осоговських гір, характерними були поселення з кількох хуторів, 
часто віддалених один від одного на декілька кілометрів (Кондев, 1963, с. 99–104). Утім, 
розсіяний тип сільських поселень не є характерним для всього простору Шоплука (сіл в Ма-
лешевській області і деяких сіл на нижчих теренах). 

Що ж стосується мовних характеристик шопської спільноти в Македонії, то не можна гово-
рити про єдиний «шопський говір», спільний для всіх шопів. Власне, говорам шопів у північних 
краях Македонії (частина території басейну ріки Пчині в Республіці Македонія, області Козячия, 
Средорек, Кривопаланська, Кратовська) притаманні ознаки північних македонських говорів, які 
представляють і певний перехідний тип до сербської мовної території. У східних (Малешевській, 
Піянецькій, Осоговській) областях говори належать до східного македонського діалекту і займа-
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ють граничну область із болгарською мовною територією (Видоески, 1996, с. 39, 41).
При визначенні кордонів поширення шопів у Македонії керуємося критерієм присут-

ності назви «шопи», як називають цю спільноту їхні сусіди, а також деякими іншими важли-
вими етнокультурними показниками: говором, ендогамією в минулому, елементами мате-
ріальної культури, насамперед одягом, типовими поселеннями тощо.

Найпівденнішою точкою в Македонії, де використовується назва «шоп» як етнонім для по-
значення представника цієї етнографічної групи, є східна частина Струмицького Поля на са-
мому кордоні з Республікою Болгарія. Власне, на схилах Ограждена розкинулося декілька сіл, 
які їхні сусіди зі Струмицької області 6 називають шопськими, тобто говорять, що там живуть 
шопи. Населення цих сіл за культурними характеристиками має багато спільного з населенням 
сусіднього району Каршияк у Светиврацько-Петрицькій Котлині (улоговині) в Піринській об-
ласті, від якого тих розділяє македонсько-болгарський державний кордон. Згідно з деякими до-
слідженнями, вони прийшли сюди декілька століть тому із сусіднього села Малешево (Јаранов, 
1978, с. 137). З плином часу населення з півночі поступово сходило до Струмицького Поля, тому 
в цих підогражденських селах є багато переселенців із сусідніх сіл, які оселилися тут 7. 

Від цієї найвиразнішої південної точки розселення шопів у Македонії і на Балканах за-
галом кордон їхнього ареалу проходить на північний захід у напрямку гори Плачковиця. На 
південних схилах цієї гори, над поясом юруцьких сіл лежить мала група шопських сіл, відома 
в літературі як Радовиський Шоплук. Ця шопська група населила дані простори в новітній 
період, за відомостями деяких дослідників – у другій половині ХІХ ст. після придушення пов-
стання в Північно-Східній Македонії в 1878 році (Паликрушева, 1986, с. 33–39). Переселенці 
в цих селах здебільшого походять з Кривопаланської, Кратовської й Осоговської областей. 
Вони прий шли в незаселені на той час райони, якими користувалися лише юруцькі (волось-
кі) пастухи. Розселення шопських переселенців не відбувалося так легко, іноді велася справ-
жня боротьба за територію із сусіднім юруцьким населенням (Петровъ, 1896, с. 672).

І хоч села в Кочанському Полі не вважаються шопськими (тут переважно живе людність, 
яку шопи називають полянами), з плином часу в результаті постійної міграції осоговського 
гірського населення в багатьох цих селах оселяються і шопи. Навіть у селах, в яких донедавна 
переважно проживали турки, сьогодні констатуємо ситуацію переважання шопів, що пере-
селилися з осоговських, віницьких підголацьких і кривопаланських сіл (Трифуноски, 1970, 
с. 100–109). У минулому, до Балканських воєн, кордоном між низинним і шопським населен-
ням (кочанські поляни називали його планинці або горнанці) на цих просторах вважалося 
місто Кочани, про що певні відомості залишив нам Ґ. Петров, повідомляючи, що «в Кочанах 
шопськими називають місця, що лежать на північ і на схід від міста» (Петровъ, 1896, с. 614). 

На західних осоговських схилах відомих районів Злетовської і Кратовської областей шопи 
межують із населенням, що проживає на території нижче басейну річки Злетовиці. Вони себе 
називають овчепольцями, а шопи називають його которцями. Перша назва пов’язана з одя-
гом цього населення, що дуже схожий на той, який носить населення в Овчому Полі  8, а друга 
назва, що є етнонімом, отриманим від шопів, походить від найменування Которської області 
(простір, де перетинаються три кордони Скопської області (лівий берег річки Пчині), Кума-
новської області (південні райони в напрямку Овчого Поля) і північної частини Овчеполь-
ської Котлини (улоговини) (Русиќ, 1954; власні польові записи). Якщо в Злетовській області, 
з погляду сьогодення, села Пробіштипу здебільшого вважають селами з овчепольским (ко-
торським) населенням, а лише у верхів’ї Злетовиці вони є шопськими, то в Кратовській – нав-
паки. Тут майже всі села є шопськими, крім деяких у південно-східній частині території, які 
межують із Кумановською й Овчепольською областями, що вважаються которськими. 
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Населення всього краю в нижній частині долини Кривої Ріки, від місця, де вона впадає 
у Пчиню, аж до ущелини біля села Псач Средорецької області та деяких районів Кратовської 
і Кривопаланської області, не бажає себе ідентифікувати з етнонімом «шопи», бо вважають, 
що ця назва стосується населення, яке живе вище в гірських селах (Светиева, 1992, с. 14; влас-
ні польові записи). Все ж таки, за деякими культурними особливостями (говорами, звичаями 
тощо), і це населення сусіди з низинних сіл у Кумановській і Которській областях вважають 
шопами. Декілька сіл у Средорецькій, а також нижче за течією з лівої сторони річки Пчині, 
незважаючи на те, що деякі етнографи в кінці ХІХ ст. зараховували їх до шопських (Карановъ, 
1890, с. 287, 288), за культурними особливостями більше наближаються до кумановських 
полян (польців). Хоча, можливо, деяка частина населення в цих селах походить із шопських  
країв, сьогодні вони не вважаються шопами, а польцями (Трифуноски, 1974 с. 212). 

Села, розкидані по західних схилах Козяка, нижче аж до долини річки Пчині, представ-
ляють найвиразнішу західну позицію шопських сіл у Македонії. На півночі козяцькі села 
доповнюють села в районі Пчині, а на сході з’єднуються з кривопаланськими. Кривопалан-
ська область є крайнім кордоном північно-східних просторів Македонського Шоплука. На 
півночі він межує з територією басейну Пчині – райони Трговиський і Країштський (Боси-
леградський) в Республіці Сербія, а на сході з Кустендильською областю в Болгарії, точніше, 
з краєм, відомим в етнологічній літературі як Камениця (Захариевъ, 1935). 

З  Кустендильською областю (Кустендильський округ) межує і Піянецька область, яка, на 
відміну від краю з такою ж назвою в Республіці Болгарія, тобто Північного Піянця, в літерату-
рі відома як Південний Піянець або ж як Брегальницький, а саме, Царевосельський Піянець 
(Захариевъ, 1949, с. 1, 6, 7, 47). Ці два регіони з однією і тією ж назвою розділені державним 
кордоном ще на Берлінському Конгресі в 1878 році. Піянець на македонській стороні від кордо-
ну на сході межує і з Горноджумайською (Благоєвградською) областю, територією, яка входить 
до складу болгарської держави ще з 1912–1913 років після Балканських воєн. Малешевська об-
ласть у гирлі Брегальниці, на сході і південному сході межує з селами, що розкинулися на схід-
них схилах Малешевських гір (правий берег річки Струм) і тягнуться до сіл Каршияцької облас-
ті на схилах Ограждена, згаданих на початку статті при описанні ареалу македонських шопів. 

Хоча населення в Пиринському краї на території між долиною річки Струм і кордоном з 
Республікою Македонія, від Горноджумайської області до Каршияка не ідентифікує себе з етно-
німом «шопи», все ж таки цей термін використовує населення сусідніх територій, називаючи 
його так, завдяки насамперед одягу, виготовленому з товстої вовняної тканини (Велева, 1980, 
с. 345, 346). На думку деяких македонських етнологів, що займаються дослідженням народного 
вбрання, населення Горноджумайської області вважається шопським завдяки чорному джубу 
(довга безрукавка), який носили жінки цього краю (Крстева, 1998, с. 103). 

Крім згаданих районів, шопи в Республіці Македонія проживають і в деяких етнічних оазах 
інших регіонів, за межами рідного краю. Найбільша концентрація шопських переселенців про-
стежується на території в південних частинах Овчепольської, Велеської областей – на лівому бе-
резі річки Вардар, східній частині району Скопське Поле, Кумановському, Штипському – долина 
Брегальниці, Лакавицька Котлина (улоговина), деякі села в Радовиській і Струмицькопольській 
областях, і, звісно ж, Кочанській, де, крім сіл, розміщених на краю улоговини, шопи населяють 
і села всередині самого поля. Частина цих переселенців, яких ще називають старожилами, на-
селила територію в період між двома світовими вій нами, а деякі прийшли сюди з другою хвилею 
міграції турецького населення в 50-х роках ХХ ст. З посиленням індустріалізації шопське населен-
ня продовжує мігрувати і в міста Східної та Центральної Македонії. Місто Скоп’є, як головний ад-
міністративний і економічний центр держави, також прийняло багато переселенців із Шоплука. 
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Шопське населення в межах території Республіки Македонія має свої культурні, етно-
графічні особливості, за якими відрізняється від сусідніх низинних етнічних спільнот – ку-
мановскі польці (кумановці), овчепольці (которці), кочанські поляни (кочанці). 

Сьогодні, на початку ХХІ ст., майже півтора століття після «відкриття» шопів у серці Бал-
кан, коли далеко в минулому лишилися погляди на те, що вбрання чи говори можуть бути при-
чинами ендогамії, закономірно, що бар’єри між окремими етнічними спільнотами все слабше 
відчуваються. Натомість розвиваються інтеграційні процеси в межах окремих націй, до яких 
належить це населення. Власне, на початку нового тисячоліття, можливо, єдина шопська етніч-
на спільнота сьогодні поділена між трьома державами, а її представники, згідно з правом націо-
нального самовизначення, ідентифікують себе як представники трьох народів 9. Утім, державні 
кордони, які були відновлені на території, де проживає шопська спільнота, починаючи з Берлін-
ського Конгресу 1878 року, Конгресу в Бухаресті 1913 року, Версалі за результатами Нейсько-
го договору 1919 року, а також міжреспубліканський кордон Авнойської (Тітової) Югославії в 
1945 році, або держаний кордон між Республікою Македонія, Союзною Республікою Югославія 
(тепер Сербія і Чорногорія) в 2000 році викликали різні національні почуття у представників 
населення з центральної гірської частини на Балканах, яке етнологічна наука ідентифікує як 
шопи. Отже, можемо погодитися з поглядами доктора П. Христова, що шопи, які колись були 
приводом для конфлікту, сьогодні мають стати транскордонним мостом – посередником між 
спорідненими південнослов’янськими народами та їхніми державами (Христов, 2003, с. 11). 
У цьому сенсі найбільше може прислужитися шопське населення із прикордонних областей, 
яке проживає на території між трьома державними кордонами: Кустендил – Босилеград – Кри-
ва Паланка; і етнічними: Босилеград – Трговиште – Крива Паланка.

Примітки
1 Існують певні відмінності у визначенні понять «етнічна спільнота», «етнічна група» та «етнографічна 

група». У різних етнологічних школах користуються трьома альтернативними поняттями для позначення 
спільноти, що є складовою одного етносу і має етнокультурні особливості (діалектні, етнографічні – одяг, 
звичаї, інше). Для позначення цієї групи/спільноти болгарські та інші етнологи під впливом радянської/
російської етнологічної школи використовують термін «етнографічна група» (Бромлей, 1976, с. 32; Колев, 
2000, с. 27), а сербські та македонські етнологи послуговуються терміном «етнічна група» і «етнічна спіль-
нота» як загальним терміном, яким позначають усі категорії спільнот (Vlahović, 1984, S. 8–9; Паликрушева, 
1996, с. 12; Светиева, 1992, с. 13). Така подвійність у використанні терміна «етнічна група» і «етнічна спіль-
нота» для позначення представників специфічних груп/спільнот як складових певного етносу в етнологів з 
колишньої СФР Югославії викликана тим, що, згідно з правовими і нормативними актами колишньої Югос-
лавської Федерації, Конституцією 1974 року, під поняттям «етнічна група» розуміють спільноту, яка не до-
сягла рівня формування своєї держави, тобто рівня нації (Politička enciklopedija. – Beograd, 1975. – S. 256),  
такий статус, наприклад, мали волохи (арумуни) і роми (цигани). 

2 Про походження етноніма «шопи» існує декілька теорій, з яких найчастіше використовуються три: 1) «тра-
киска» (фракійська) – пов’язана із фракійським плем’ям Сапеї (Славейковъ, 1884, с. 122); 2) «печенешка» (пече-
нізька) – пов’язана з печенізьким плем’ям Цопон, Цопи, представники якого після поразки в битві поблизу Софії 
в 1048 році оселилися на полях регіону Сердика (тепер Софія), Наіс (тепер Ніш) і Евзапол (Овче Поле) (Ивановъ, 
1906, с. 41, 42); 3) «гірнича теорія» – назву отримали від германських гірників Сасі, яких колонізували на цих те-
ренах, експлуатуючи на роботі з видобування руди, а слово «шопи» означає «колибари» (хижники) – від німець-
кого слова Schoppen, Schuppen – шупа, колиба (хижка, халупа) – такими були тимчасові житла гірників місцевого 
походження (Захариевъ, 1949, с. 19–20; Светиева, 1992, с. 11). Водночас існує декілька теорій про етногенез шо-
пів, які переважно зводяться до участі деяких етнічних субстратів, якими були слов’яни, печеніги та деякі інші 
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етнічні спільноти/групи тюркомовної сім’ї: кумани, древні булгари та інші (Сефтерски, 1984, с. 62–65 і наведена 
там література), а також волохи, тобто романізоване автохтонне населення (Цвиjиħ, 1906, с. 180–199). Звісно, 
свою роль у походженні шопів відіграли і західні фракійські племена, а також інші етнічні спільноти в цій час-
тині Балкан, особливо ті, яких не торкнувся процес еллінізації або романізації. Пізніше, з плином часу, шопська 
спільнота сформувалась як специфічна складова південнослов’янської групи широкої слов’янської мовної сім’ї. 

3 Перші значущі праці, в яких досліджується проблематика етногенезу, поширення етнокультурних осо-
бливостей шопів, побачили світ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Виокремимо деякі з них: Славейковъ П. Не-
колку думи за Шопите // ПСБКД. – Средецъ, 1884. – Кн. ІХ; Карановъ Е. Материяли по етнография та на некои 
месности въ Северна Македония, коишто са смежни съ България и Сърбия // СбНУНК. – София, 1890. – Кн. IV; 
Петровъ Г. Материали по изучванието на Македония. – София, 1896; Кънчовъ В. Македония. Етнография и 
статистика. – София, 1900; Цвиjиħ J. Основе за географиjу и геологиjу Македониjе и Старе Србиjе. – Белград, 
1906. – Кн. І. У першій половині ХХ ст. публікуються і монографічні праці про деякі області, де проживають 
шопи, наприклад: Николиħ В. Лужница и Нишава и њихова села // СЕЗб. – Београд, 1910. – Књ. ХVІ; Николиħ Р. 
Краjиште и Власина // СЕЗб. – Београд, 1912. – Књ. ХVІІІ; Захариевъ И. Кюстендилско крайце // СбНУ. – София, 
1918. – Кн. ХХХІІ; Павловиħ J. Малешево и малешевци. – Београд, 1928; Захариевъ И. Каменица (етнографско 
изучване) // СбНУ. – София, 1935. – Кн. ХL; Захариевъ И. Пиянец (земля и население) // СбНУ. – София, 1949. – 
Кн. ХLV та ін. У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. з’являється багато монографій і досліджень, в яких 
з різних поглядів розглядається проблематика, пов’язана з шопами, серед них: Филиповиħ М., Томиħ П. Горња 
Пчиња // СЕЗб. – Београд, 1955. – Књ. LXVIII; Шобиħ J. Разматрања о шопскоj ношњи // ГЕМ. – Београд, 1961. – 
Бр. 24; Конде Т. Осоговиjа // ГЗбПМФ. – Скопjе, 1963. – Кн. 14, г-г, св. 2; Trifunoski J. Les Chops en Macedoine, 
Balcanica. – Beograd, 1973. – № IV; Пирински край. – София, 1980; Софийски край. – София, 1993; Сефтерски 
Р. Софийските шопи като историско-етническа формация в светлината на последните иследвания. Народната 
культура в София и Софийско. – София, 1984; Паликрушева Г. Современите етнички процеси во Радовишкиот 
Шоплук // Зборник од ХХХІ Конгрес на СЗФJ (Радовиш 1984). – Скопjе, 1986; Светиева А. Современата состоjба 
на шопската етничка заедница во Кратовско и Кривопаланечко // ЗбММ. – Скопjе, 1992. – Бр. 1; Крстева А. За 
некои развоjни фази на шопските носии во Македониjа // Balcanoslavica. – Прилеп, 1998. – Бр. 25; Светиева А. 
Шопско-брегалничката етнографска целина. Прилог кон класификациjата на македонскиот етнографски простор 
// Balcanoslavica. – Прилеп, 2001. – № 28–29; Малинов З. Jужната и западната граница на Шопите во Республика 
Македониjа // The Border. Границата / International Conference. Stakevci (Bulgaria, 29–30. 08. 2001). – Sofia, 2001. – 
Vol. 1; Христов П. Границите на «Шоплука» и/или Шопи без граници. Hidden Minorites in South-Eastern Europe. – 
Beograd, 2003. Малинов З. Традицискиот народен календар на Шопско-брегалничката етнографска целина: док-
торська дисертация (рукопис). – Скопjе, 2005.

4 В етнічно-регіональному розподілі Македонії, проведеному різними авторами, фігурують такі 
назви для шопських країв: Шопська етнічна область (Филиповиħ, 1937, с. 434–438), Македонсько-шоп-
ська підобласть (Константинов, 1982, с. 43–47), Македонська шопська етнічна група (Паликрушева, 
1996, с. 12–14), Шопсько-македонська етнографічна цілість (Здравев, 1996, с. 21, 132–173), а в новітній 
період вживається також термін Шопсько-брегальницька етнографічна цілість (Светиева, 2001). 

5 Про те, що південний кордон шопів у Македонії не закінчується регіоном Малешево, повідом ляє 
нам і Ґорче Петров, який, описуючи терени, неселені шопами, крім згаданих, наводить і райони Стру-
мицької і Петрицької каази* (Петровъ, 1896, с. 71). 

6 Для населення Струмицької області існує декілька етнонімів, а саме: «ерли», що означає «тутеш-
ні», «старожили»; «бежанці» – біженці, що прибули з околиць Кукуша після Балканських воєн і «шопи» 
(Трифуноски, 1979, с. 13, 59). Для шопських сіл під горою Огражден використовують назву «Брдия» 
(Филиповиħ, 1932, с. 198, 201). 

7 Детальніший опис кордону ареалу шопів у Республіці Македонія див.: Малинов З. Jужната и за-
* Кааз – територіально-адміністративна одиниця в Турецькій імперії [прим. перекладача].
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падната граница на Шопите во Република Македониjа, The Border. Границата / International Conference. 
Stakevci (Bulgaria, 29–30. 08. 2001). – Sofia, 2001. – Vol. 1. 

8 Під поняттям Овче Поле в минулому розуміли не лише область, що займає Овчепольську улогови-
ну, але й деякі інші райони поза нею, такі як: низинні простори Злетовского регіону, частина Штипсько-
го регіону – правий берег річки Брегальниця, деякі прикордонні села Кумановського регіону (Петровъ, 
1896, с. 208), в основному ті, де носили овчепольське вбрання. 

9 Необхідно підкреслити, що болгарська етнологічна наука, розглядаючи регіональні варіанти 
болгарської традиційної культури, виокремлює декілька етнографічних груп: рупці, полянці, балкан-
ці, шопи, македонці фракійці, добруджанці, торлаці, капанці. На думку болгарських етнологів, маке-
донська етнографічна група і надалі поділяється на декілька менших груп, серед яких: мияці, брсяці, 
мрваці та ін. (Колев, 2000, с. 68–76). На думку македонських етнологів, крім згаданих груп, як етнічна 
(етнографічна) група в македонців з’являються шопи, тобто македонські шопи, і саме у вигляді маке-
донської шопської етнічної групи (Паликрушева, 1996, с. 12, 14).
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СЕВІМ ПИЛИЧКОВА

ФОРМУЛИ	В	НАРОДНИХ	КАЗКАХ

Vo Makedonija `iveat pove}e etni~ki grupi koi imaat `iva kulturna tradicija koja neguva narodni 
pesni, prikazni, veruvawa, obi~ai... so koi site etni~ki grupi gi realiziraat individualnite i 
kolektivni vrednosni normi {to e od osobeno zna~ewe za nivnata op{testveno-kulturna komunikacija. 
Terenskite istra`uvawa se realiziraat vo pove}e regioni so cel niz interpretacijata na narodnite 
prikazni da se dobie uvid vo nivnata socio-kulturna interakcija, kako i odreduvawe na sli~nostite i 
razlikite vo oformuvaweto na estetskite elementi od tekstovite narodni prikazni.

Mo`e da se poso~at pove}e primeri od prikazni kade se zabele`uvaat narativni elementi zaedni~ki 
kako rezultat na me|usebnite vlijanija me|u razli~nite etni~ki grupi.
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Vo referatot se pravi obid da se poso~at sli~nostite i razlikite vo oformuvaweto na estetskite 
narativni delovi od varijantite narodni prikazni raska`ani na makedonski, turski, albanski, vla{ki 
i romski jazik. Pri toa, se poso~uvaat tekstovite od usnata interpretacija na inicijalni, medijalni i 
finalni formuli, dadeni spored nivnata izvorna jazi~na forma.

In Macedonia live different ethnic groups with different religions. These communities still have a living folk culture 
such as: folk songs, folk tales, beliefs, customs… which means that through these folk materials all ethnic groups realize 
their individual and collective norms and values which play a major part in their social and cultural communications, and 
in that way they form their specific attitudes and ideologies. My research work was carried out in several regions where 
sufficient representatives of different ethnic groups live together, where I was especially interested in the followiny: ethnic 
dialogue seen through the oral interpretation of folk tales as the act of socio-cultural interaction which refers to the 
expression of ethnic identity; the process of self-identification of the group members and their interpretation of the 
communicative situation or event; the influence of the other participants and the preferred languages of self-presentations.

It would be possible to list a number of folktales where we can easily find mutual narrative elements as a result of 
mutual influences among different ethnic group’s cultures.  The present work presents the main esthetic narrative elements 
in the texts of the contemporary Macedonian, Turkish, Albanian, Vlach and Jipsy fairy tales. The most interesting variants 
of the initial, medial and final formulae is given in order to show the similarities and differences according their oral 
interpretations.

Порівняння ініціальних і фінальних наративних ситуацій македонського, албанського, 
турецького, волоського і циганського варіантів містить опозиційні характерні риси героя в 
межах сюжетної дії народної казки.

Образ героя в ініціальних наративних ситуаціях. На початку сюжетної дії герой най-
частіше описується як бідний, підкорений, нерозпізнаний персонаж без друзів і кохання, 
який залишає дім і батьків з різних причин, наприклад, щоб знайти неприятеля, що знищує 
садок або поле – АТ-300; врятувати царську доньку, яку віддали велетню або змію – АТ-300, 
301, 303; знайти велетня, який із дівчиною-полонянкою піднімається на вершину гори – 
АТ-530; знайти яйце, в якому міститься сила і серце змія – АТ-302; знайти чудовисько, яке 
причарувало принцесу, щоб бути з нею кожної ночі – АТ-507. У деяких казках неприятель 
перебуває в домівці героя. Так, наприклад, у казках типу АТ-403, 510, 511 це мачуха, з якою 
бореться пасербиця; або АТ-480, в якому дівчина служить відьмі. На відміну від цієї групи, 
існують казки, в яких герой зустрічається з неприятелем, що з’являється у своїй природній 
неприхованій формі, як, наприклад, у казці АТ-306.

Внутрішні якості героя. У народних казках вони виражаються через різні характерні 
риси або дії впродовж нарації. Характерні риси казкових персонажів не описуються термі-
нами: добрий, вдячний, поганий, злий, суворий, лякливий тощо. Найчастіше докази такої 
характеристики з’являються через дії в нарації, що є перевіркою запропонованих характе-
ристик. Якщо іспит складено, це доводить, що герой є заслуженим членом спільноти, але 
водночас таке тестування стосується і його внутрішніх якостей.

Зовнішні характеристики героя. У деяких казках підтвердженням наявності конкрет-
них внутрішніх ознак можуть бути і зовнішні характеристики, як, наприклад: золоте волос-
ся, усмішка з трояндами, сльози з перлин, волосся із золотими монетами тощо. Такі зовніш-
ні ознаки дають інформацію і про внутрішні якості образів. Ілюстрацією можуть бути казки 
типів АТ-433, 533.

Незважаючи на потребу об’ємного відтворення подій у просторі й часі, в наративах 
вони зображені в стислій формі для досягнення ефекту неочікуваних змін. Зазвичай це ро-
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биться в три етапи в наративах, які містять процес дозрівання героя, а кожна фаза містить 
перевірку його теперішнього стану. Герой перебуває в часі й просторі якоїсь із цих фаз, доки 
не буде готовим до переходу в наступну. 

Функція складних завдань. Значення різних варіантів складних завдань, які має ви-
рішити герой, так само символізує періоди його змужніння. Це триває до вирішення най-
складнішого третього завдання, що символізує третю фазу його змужніння і переходу в світ 
дорослих. Успішні перевірки нагороджуються досягненням заслуженої кінцевої мети нара-
тиву, тобто дозволу одружитися. Складне завдання часто має відношення і до суспільного 
віддалення між хлопцем і дівчиною, коли від результату залежить, чи вдасться герою змі-
нити свій підпорядкований стан на початку наративу на домінуючий наприкінці сюжетної 
дії. У деяких казках, окрім батька як ініціатора перевірки здібностей героя, з’являється і 
царська донька, яка також його спокушає. Це має підтвердити їхню рівноправність і відсто-
ронити підпорядкований стан героя по відношенню до його попереднього суспільного ста-
тусу. Тому наприкінці казки хлопець-герой заслуговує на те, щоб царська донька стала його 
дружиною. Для цього треба, щоб він довів, що є найкращим, найсміливішим, найхороб-
рішим і найуспішнішим серед усіх інших хлопців у царстві – його суперників. 

Функція дарів. Здійснені раніше дослідження й аналіз характерних рис героя в нарати-
вах показують, що найчастіше при виконанні складних завдань він діє не сам. Щоб досягнути 
очікуваної мети, він отримує пораду, зброю чи інші об’єкти, а також помічників з надпри-
родними силами. Метою наративного елементу дарування є допомога героєві в отриманні 
потрібної умови, яка зробить можливим доступ до бажаної особи. З погляду їхньої наративної 
функції дари слугують укріпленню сили героя, що можна побачити в аналізі тісного зв’язку 
між іспитом – складним завданням – і отриманим даром. Отже, дари з надприродними ри-
сами представляють символічні вирази, що вказують на реальні атрибути героя в наративі, 
які виражаються і стають релевантними тільки в ситуації, коли внутрішні якості героя мають 
суттєве значення для сюжетної дії. Тільки після досягнення поставленої мети (наприклад, 
одруження з царською донькою) в сюжетній дії припиняється функціонування дарів (як, на-
приклад, найшвидший і найсильніший кінь у світі), адже вони більше не згадуються.

Тому дари в науці трактуються як символічне відображення рис характеру героя – якою 
мірою він має такі риси, так йому і дозволяється шукати й завоювати бажану дівчину. Точ-
ніше, для досягнення кінцевої мети герой має спочатку підтвердити свої характерні риси: 
вдячність, ласкавість, хоробрість, люб’язність, співчуття і бажання допомогти своєму ото-
ченню... Ці риси герой показує в казках, де йому допомагають різні тварини: коні, леви, 
лисиці, риби, цуценята, кішки та інші, або помічники в людській подобі, як у казках типу 
АТ-505–508, де з’являється мотив «вдячного мерця».

Функція помічників. Усі помічники, що в наративі зображені в подобі тварини, в на-
уці тлумачаться як символічні відображення контролю героя над своїм тілом, оскільки по-
мічники є частинами його тіла. На це вказує і російський учений В. Пропп, який вважає, 
що впродовж нарації герой може діяти і як його помічник, тобто, що помічник є героєм, 
який перебуває в певному внутрішньому стані і ситуації, коли його частина має сумніви або 
боїться визначеної дії. При цьому на поверхню виходить та частина, яка спонукає героя до 
необхідної реакції, щоб перемогти сумніви і вагання. Отже, саме ця частина, яка виходить 
на поверхню через потребу в певній дії, тлумачиться в казці як помічник. 

З тих же причин у казках якість як поняття виражається як кількість, тобто особливі ви-
падки і події в сюжетній дії наративу з’являються мультипліковано, а саме, повторюються 
тричі. Так, наприклад, герой виконує три складні завдання; під час дії він тричі бореться 
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з трьома дуже великими зміями або велетнями, які мають надзвичайно страшну зовніш-
ність. Можна нарахувати багато прикладів, які в наративній конструкції структури казки 
постійно символізують такі самі події.

Функція весілля. Весілля як дія в народній казці є прагненням героя докласти зусиль, 
що виявляється на трьох рівнях:

– здобути незалежність від батьків та інших авторитетних осіб;
– заслужити любов героя протилежної статі;
– здобути безпечне і впевнене майбутнє новій родині.
Такі намагання містять три групи тематичних опозицій:
– конфлікт між генераціями;
– зустріч персонажів протилежної статі;
– суспільна опозиція між підпорядкованим і домінуючим статусом.
За цією схемою пояснюється центральна позиція весілля, що стосується найбільшої кіль-

кості казок, які в покажчику Аарне-Томсона пронумеровані числами 300–749, а також часто 
і в казках 850–999, що вказує на подібність між чарівними і романтичними казками, в яких 
весілля представляє вищий кульмінаційний наративний елемент. У запропонованих типах 
казок весільна дія має центральну позицію в наративі і представляє вирішення колишнього 
конфлікту між генераціями, який має розв’язати герой оповіді. Якщо точніше, весілля, як до-
мінантний наративний елемент, присутнє майже в усіх народних казках, незважаючи на при-
чину ініціації, яка приводить у рух сюжетну дію й активізує героя. Наприклад, оповідь у каз-
ці АТ-551 починається з конкретного недоліку – сліпоти батька-царя, що є причиною від’їзду 
героя, щоб знайти ліки від хвороби. Оповідь завершується поверненням героя зі знайденими 
ліками – живою водою, після чого він отримує заслужену винагороду – весілля.

Аналіз оригінального матеріалу показує, що весілля як тріумфальна дія оповіді є заслу-
гою і царського сина або доньки, і бідного вівчаря чи дівчини. У деяких казках бідний герой 
є царським сином у замаскованій зовнішній формі, потреба використання маски поясню-
ється тим, щоб справжнього героя не впізнав фальшивий, як і потреба бути невпізнаним 
під час першої зустрічі з царем і його донькою. Перетворення починається після кінцевого 
результату третього складного завдання і протистояння справжнього героя та фальшивого 
в присутності царя і доньки. Диспропорція форми і змісту в народних казках стосується об-
разів справжнього та фальшивого героїв на користь першого.

Опозиція форма/зміст співвідноситься з актом виказування себе героєм казки, коли 
відкривається справжній зміст його прихованої, замаскованої форми. Саме успішно при-
хований ідентитет стосується спокушування героя. Приховування ідентитету робиться для 
участі в битві з неприятелем і досягнення перемоги, у чому виявляється змагання героя з 
іншими кандидатами за одруження з царською донькою. З наративним моментом, який 
завершується весіллям, доходить до трансформації як образу героя, так і царської доньки, 
яка на початку сюжетної дії найчастіше є лояльною і слухняною донькою аж до моменту, 
коли герой успішно складає останній тест – третє складне завдання, яке дав цар. До самого 
моменту розв’язання опозиції форма/зміст царська донька не погоджується із запропоно-
ваним її татом чоловіком, також і через те, що за зовнішніми характеристиками кандидата 
він є лише таким, яким має бути царський зять. У деяких казках наративна частина, що веде 
до весілля героя, починається з його приїздом до царського палацу, де справжній герой має 
зустрітися з фальшивим і викрити його. Герой часто є пасивним, а дії щодо розпізнавання 
справжнього і викриття фальшивого героя бере на себе царська донька. Вона вказує на еле-
менти, з яких складається тест для перевірки. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



640

Македонська етнологія

Залежно від особливості аспекту індивідуалізації героя, народні казки можна поділити 
на дві загальні групи:

– народні казки, які найчастіше завершуються весіллям і укладанням шлюбу героїв, що 
є винагородою за успішне вирішення складних завдань;

– народні казки, в яких дія розпочинається там, де вона завершується в попередній групі.
У більшості казок функція весілля стосується підтвердження, що герой дозрів, але є й 

такі, в яких сюжетна дія весіллям не завершується. Причиною цього є потреба додаткового 
підтвердження зрілості героїв, через яке вони вимушені впоратися зі складнощами ще однієї 
ініціації. Йдеться про казки типу АТ-425, в яких уже на початку сюжету повідомляється, що 
шлюбний партнер є зачарованою особою, яка впродовж дня з’являється у формі тварини, а 
вночі є людською істотою. Найчастіше в народних казках не наводиться причина, через яку 
він зачарований, але в деяких варіантах це є результатом наполегливого прохання бездітних 
батьків до Бога, щоб подарував їм дитину. З вірування про можливість спілкування з вищими 
силами походить і прадавнє вірування про надприродне походження героя, коли прохання до 
вищих сил втрутитися у безплідний шлюб царя та його дружини задовольняється. 

Для всіх наративних елементів сюжетної дії можна запропонувати конкретні ілюстра-
ції усних інтерпретацій македонською, албанською, турецькою, волоською і циганською 
мовами. У цьому випадку нас цікавлять різні варіанти усного виконання наративного еле-
менту, що є предметом дослідження. Нас цікавить фінальна формула, яка повідомляє про 
присутність оповідача на весіллі героя, про що розповідається як про останню подію в ме-
жах цілісної дії казки. Ця пригода має окремі характерні риси, якими відрізняється від усіх 
попередніх, що складають сюжетну лінію. Герой в останній події є колишнім оповідачем 
усіх попередніх подій сюжету дії, в яких бере участь герой казки.

Прагнення оповідача бути включеним до мистецької наративної ситуації народної каз-
ки особливо яскраво виявляється в оформленні фінальних формул. У наступних чотирьох 
важливих моментах подано різні варіанти цілісного тексту цієї фінальної формули:

– повідомлення оповідача про його присутність на весіллі героя;
– перераховування страв багатої царської трапези;
– досвід оповідача при куштуванні різних страв.
Досвід оповідача під час намагання взяти їжу для своїх дітей (у деяких варіантах опові-

дач повідомляє слухачів, що хотів би і для них [дітей] взяти смачної їжі). Окрім їжі, в деяких 
варіантах згадуються і предмети одягу, до того ж перешкоди, щоб винести їх із чарівного 
світу, відрізняються від попередніх.

Повідомлення про присутність оповідача на весіллі героя і гарної дівчини в народних 
казках трапляється в різних варіантах усного виконання. Найчастіше, коли завершується 
перераховування смачної їжі, текст цієї фінальної формули продовжується інформацією 
про позитивний чи негативний досвід оповідача. Гумористичний тон фінальної формули 
використовується для наголошення на нереальності всього, що було досі сказано, і, як ре-
зультат, підкреслюється тенденція фінальної формули руйнування ілюзій світу казки. Текст 
цієї фінальної формули має й одну особливу функцію в ході наративного виконання, а саме, 
текст формули служить оповідачеві невидимим мостом, через який нарація переходить зі 
світу і тематики казки до реального світу оповідача. Тільки завдяки цьому під час завершен-
ня тексту у фінальній формулі змінюється голос оповідача, який, так само, як і перед цим, 
завершує оповідь казки дистанційним методом оповідання від подій сюжетної дії. Оповідач 
повторно нагадує публіці останню подію казки. Він повторно згадує весілля героя. І цю час-
тину інтерпретації в різних казках бачимо в різних варіантах усного виконання.
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Приклади:
– Македонською мовою: Си напрајле свадба и си се зеле. Сите биле радосни и весели. 

И ден денеска може е жив и убаво си живеет (Влаштували весілля й усіх запросили. Усі були 
раді й веселі. І сьогодні, можливо, він живий і добре живе) 1.

– Албанською мовою: U bo një dasmë shoutë e madhe për shtatë ditë e për shtatë net (Велике 
весілля зіграли, воно тривало сім днів і сім ночей) 2.

– Турецькою мовою: Onlar düğün yaptılar, mutlulukla yaşadılar (Зіграли весілля і жили 
щасливо) 3.

– Волоською мовою: Numta mare featsira. Sh-bonara eta sh-ban (Велике весілля зіграли. 
Цілий вік щасливо прожили) 4.

– Циганською мовою: Baro bijav kergje thaj bahtasa dzivdisarde (Весілля зіграли і щасли-
во жили) 5.

Ми подали частину структурного аналізу оригінальних прозових матеріалів з Архіву 
Інс титуту фольклору Марка Цепенкова в Скоп’є. При цьому використовували синтагматич-
ну модель В. Проппа метасюжету чарівних народних казок (у формі лінеарного відстеження 
функцій, які виконують персонажі в сюжетній дії певного твору), йдучи від основних засад 
В. Проппа: наполягання на практичному відновленні парадигматичних відношень між син-
тагматичними функціями; означення кількох груп і типів сюжетних функцій в межах нара-
тивної дії даного твору; пов’язування аналізу синтагматики з динамічним перерозподілом 
за ролями між конкретними персонажами чарівної казки 6.

Результатом виконаного структурного аналізу, за моделлю В. Проппа, є те, що ми дійшли до 
певного усвідомлення, яке добре відоме у фольклористичній науці 7. А саме, йдучи від опозиції 
колективне/індивідуальне і її значення в оформленні усних текстів народної казки, доходимо 
висновку, що використання і винятково повною мірою методу аналізу В. Проппа уможливлює, 
з одного боку, відкриття систематичної організації прозових текстів (або її відсутність), з друго-
го боку, констатуємо, що такий аналіз текстів народних казок не дає ключового рішення щодо 
отримання цілісного дослідження і розуміння характерних рис усного виконання прозових 
фольклорних творів як живої матерії. Отже, разом із достовірністю синтагматичного аналізу 
текстів чарівних народних казок за допомогою методу В. Проппа  найбільш цілісну картину при 
дослідженні й аналізі оригінальних прозових текстів можна отримати, комбінуючи результа-
ти, отримані за допомогою методу В. Проппа, і результати аналізу індивідуальної усної інтер-
претації текстів казок. Ідеться про розгляд індивідуальної інтерпретації через специфіку усного 
виконання народних казок, що охоплює й інші елементи усного виконання (участь публіки, 
присутність записувача тощо). Отже, комбінований метод вивчення дає можливість розгляду і 
структурних наративних одиниць казки, але одночасно й усіх інших елементів, які стосуються: 
різних стилів усної інтерпретації народних казок; суспільно-соціальних стосунків, представле-
них у текстах конкретних індивідуальних інтерпретаторів як результат особистого ставлення і 
розмірковування народних оповідачів щодо конкретних подій; колективної та індивідуальної 
системи цінностей, представленої в усних інтерпретаціях різних оповідачів; причин створення 
різних локальних і регіональних варіантів та визначення їхньої специфіки щодо цілісної нара-
тивної діяльності. Отже, структурний аналіз текстів народних казок, зроблений виключно за 
методом В. Проппа, є показником стану означеного прозового фольклорного матеріалу, пере-
дусім розглянутого в аспекті його колективних характерних рис.

Примітки
1 Вражиновски Т. Македонски народни волшебни приказни / Македонско народно творештво. – 
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Скопје, 1986. – Кн. 2. Народни приказни.
2 FSHPP, V, (1972): Folklor shqiptar. Proza popullore. V. Instituti i Folklorit. Tiranë. Përgatitur nga 

J. Panajoti. Red. përgj. Z. Sako. 
3 Пиличкова С. Функцијата на формулите во турските народни приказни / Институт за фолклор 

«Марко Цепенков». Посебни изданија. – Скопје, 2005. – Кн. 50.
4 Ановска К. Влашките народни приказни од Струшко / Институт за фолклор «Марко Цепенков». 

Посебни изданија. – Скопје, 2004. – Кн. 54. 
5 Польові дослідження Т. Петровського.
6 Серйозні перспективи у вивченні структури народної казки, як і сюжетних функцій її наратив-

них елементів, стали можливими завдяки публікації «Морфології чарівних народних казок» В. Проппа. 
Справжнє зацікавлення наукової спільноти цією працею, яка вперше була надрукована ще в 1928 році, 
почалося після перекладу її англійською, здійсненого в 1958 році (Propp V. Morphology of the Folktale / 
еdited with an introduction by Svatava Porkova-Jakobson, translated by Laurence Scott. Indiana University 
Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics. Publication Ten.– Bloomington, 1958; новий 
переклад англійською: Propp V. Morfology of the Folktale / revised and edited with a Preface by Louis 
A. Wagner. New Introduction by Alan Dundes. University of Texas Press. – Austin; London, 1968. – Second 
edition.

7 Структурний аналіз текстів дає змогу дослідникам виділити зразок ойкотипу, навіть при аналізі тексту 
лише однієї казки, зареєстрованої у певному культурно-мовному регіоні, але, зрозуміло, якою мірою зв’язок зі 
структурним зразком, тобто відкриттям і реєстрацією послідовної, безперервної наративної структури сюжет-
ної дії казки, був успішним. Отже, за допомогою точної розробки нарису опису гіпотетичного ойкотипу теоре-
тично можна передбачити зміну текстів казок при їх запозиченні з певного культурно-мовного середовища, як 
результат усної трансмісії прозового матеріалу в процесі його руху за горизонтальним напрямком, поширення 
і побутування в нових умовах. Тому часто після першого структурного аналізу приходить усвідомлення того, 
що і при використанні компаративного, як і структурного методу при дослідженні текстів народних казок, до-
слідники стикаються з визначенням подібностей і виголошенням відмінностей. Отже, гіпотетичні ойкотипи 
можна відкрити через компаративний метод або, використовуючи структурний аналіз прозових фольклорних 
творів. Найбільш ідеальним вважається використання обох методів, причому основним є збереження хроно-
логічного порядку, в якому з’являються елементи парадигми конкретної інтерпретації.

БОНЕ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ

ПРО	ДЕЯКІ	МАКЕДОНСЬКІ	Й	БАЛКАНСЬКІ	
ПРИСЛІВ’Я	ТА	ПРИКАЗКИ

Со оваа статија се цели да направи преглед на заедничкиот балкански паремиолошки слој, кој во маке-
донските примери се однесува на народниот израз со бројни пословични единици со идентични, еквива-
лентни или адекватни паралели во јазиците со кои македонскиот јазик бил во непосреден допир во балкан-
ската лингвистичка средина.

Во врска со заедничките пословици и поговорки треба да се нагласи дека не секогаш е лесно да се 
идентификува јазикот од кој тие потекнуваат, па поради тоа истражувачот многу често се наоѓа исправен 
пред голема дилема како да се справи со овој проблем. Меѓутоа, понекогаш присуството на некои лексички 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



643

 Македонська народна традиція – проблема ідентичності

или структурни црти во овие паремиолошки форми служи како индикатор со чија помош можно е да се 
одреди нивниот извор, односно потеклото. На тој начин, поаѓајќи од овој критериум, може да се заклучи 
дека значителен број македонски пословици и поговорки се од ориентално или турско потекло.

Главно, овие таканаречени кратки форми претставуваат значаен дел од македонскиот фолклор, чијашто сод-
ржина е прилично богата и разновидна и тие го изразуваат ставот на народот бидејќи се одраз на животот со 
целата негова комплексност што се огледа низ неговата историја на овој дел од Балканскиот полуостров.

The aim of this paper is the investigation of the common Balkan paroemiological layer which, in the 
Macedonian examples, is related to the folk expression containing numerous proverbial items that contain 
identical, equivalent or adequate parallels in the languages with which the Macedonian has been in direct 
contact in the Balkan linguistic milieu.

In relation to these common proverbs and sayings it has to be stressed that it is not always an easy task 
to identify the language from which they originate, therefore the researcher very often finds himself in 
front of a big dilemma how to resolve it. However, sometimes the presence of some lexical and structural 
features in these paroemiological forms gives a clue by means of which it is possible to spot their source of 
origin. Thus, starting from this criterion, it can be concluded that a considerable stock of the Macedonian 
proverbs and sayings are of Oriental and Turkish origin.

In general, these so-called short forms represent an essential part of the Macedonian folklore, which 
content is fairy rich and various, and they express the attitude of the people for they are the reflection of 
life with all the complexity throughout their history in this part of the Balkan Peninsula.

У цьому дослідженні подано огляд деяких македонських прислів’їв і приказок, ідентичних 
балканському пареміологічному прошарку, який, як промовисто свідчать македонські приклади, 
належить до народного говору і містить численні прислів’я, що мають відповідні варіанти в мо-
вах, з якими македонська мова контактувала в межах балканського лінгвістичного середовища. 

Стосовно зазначених спільних прислів’їв і приказок треба зауважити, що ідентифікува-
ти мову, від якої саме вони походять, нелегко, тому досліднику часто доводиться розв’язувати 
своєрідний мовний «гордіїв вузол». Проте інколи наявність деяких лексичних елементів і 
структурних особливостей у пареміологічних одиницях робить можливим здійснення такої 
ідентифікації. Так, відповідно до цього критерію про деякі македонські пареміологічні оди-
ниці можна сказати, що їх джерелом, крім рідної мови, були турецька, грецька, румунська, 
албанська чи інші балканські мови. 

Прислів’ям і приказкам, показовим витворам македонського фольклору, властивий ба-
гатий і різноплановий зміст. Вони відбивають мислення народу та його ставлення до ба-
гатьох життєвих реалій, а також репрезентують спосіб життя й історичний розвиток цієї 
частини Балканського півострова. 

Ця стаття водночас є і спробою в стислій формі вказати на можливість ліквідації деяких 
слабких місць і недоліків у вивченні етимології і ґенези окремих прислів’їв і визначення, які з 
них є спільними для всіх балканських народів та їхніх мов. У цьому сенсі необхідно зазначити, 
що існування цих фольклорних жанрів треба розглядати з позицій широкого географічного 
контексту і на теренах, які поєднують суспільно-історичний і психолінгвістичний контекст, а 
такий спосіб вимагав би одного підходу до відбору характеристик при дослідженні.   

Найдавніші пареміологічні і пареміографічні південнослов’янські та балканські джере-
ла походять від східних народів і їхньої культури, які, завдяки грекам та римлянам або за 
посередництва середньовічних і пізніших писемних зразків, потрапили до фонду прислів’їв 
багатьох слов’янських народів. Проте слід зауважити, що, крім прислів’їв, що їх створив сам 
народ, існують і такі, які збігаються з прислів’ями інших європейських народів, із незнач-
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ними модифікаціями в конструкції та структурі в дусі балканських мов. Усе це свідчить на 
користь того, що ні балканське мислення, ні мудрість, утілені в прислів’ях, незважаючи 
на свою автентичність і специфічність, не могли розвиватися і самостійно функціонувати 
поза контекстом західноєвропейського й універсального людського мистецтва, а також тих 
самих чи схожих мовних феноменів, спільного психолінгвістичного бачення категорій за-
гальнолюдського мистецтва.   

Удаючись до ідентифікації чи пошуку схожої мовної реалізації в деяких македонських 
приказках по відношенню до тих чи інших народів, виділяємо дві основні категорії: 

а) спільні прислів’я і вирази, які походять з Біблії, а також із класичних чи середньовіч-
них і пізніших письмових джерел;

б) спільні прислів’я і вирази, походження  яких не можна впевнено й аргументовано довести.
Відомо, що народи Балканського півострова, разом з островами, що їх оточують, східні і 

західні країни, а також частина Малої Азії, були представниками однієї загальної культурної 
спільноти, фундаментом для якої стало Візантійське царство, а спільним об’єднувальним 
компонентом – православна віра. Звідси – чимало духовних витворів, разом із фольклор-
ними здобутками окремих народів, особливо балканських, які звертаються переважно  до 
спільних чи подібних тем. Їх появу можна пояснити, виходячи з того, що тема дослідження 
пов’язана з проблематикою функціонування цих народів, як от: 

1. Спільна доля, особливо за часів османської експансії, і як її наслідок – однаковий рі-
вень розвитку цивілізації, суспільства і культури.  

2. Патріархальність і героїзм.
3. Симбіоз (без точно виражених етнічних кордонів).
4. Поява багатомовності, що було важливо для перенесення народної творчості у духов-

ну сферу.
5. Постійне переплетення і перехрещення компонентів.
Достатньо згадати чисельні південнослов’янські, грецькі, румунські, турецькі, угорські, 

албанські та інші історичні, культурні та етнічні джерела, симбіоз і переплетення яких пред-
ставлені в наукових працях багатьох дослідників, відомих усьому світові, аби переконатися 
у відомих, уже згаданих джерелах. Крім того, схожість та ідентичність у фольклорі як духов-
ній творчості взагалі, і в прислів’ях зокрема, зумовлені географічною близькістю балкан-
ських народів, політичними й економічними взаєминами і спільним історичним минулим.

Зауважимо, що балканський фольклор складає спільний і  поки що єдиний фонд (Fochi, 
1963, s. 517), а Балканський півострів постає своєрідним перехрестям, де зустрілися фольк-
лорні рухи, що репрезентують різноманітні напрями (Aarne, 1914, p. 53). Якщо в інших га-
лузях балканського фольклору спільний фонд переважно нараховує комплекс різноманіт-
них форм і виразів, які представляють специфічні національні одиниці, стосовно прислів’їв і 
приказок спільний фонд (що найчастіше є універсальним для всього людства) як формальні 
відповідники залучає пареміологічні вирази, дуже схожі між собою, якщо не повністю іден-
тичні (Altenkierch, 1909, p. 1–47, 321–364). Проте прислів’я і приказки в межах однієї мови, 
які часто були ідіоматичними виразами, що були своєрідними показниками історичного 
розвитку мов, вказували на наявність численних збігів між окремими мовами регіону, а 
умови розвитку мов на Балканах лише поглиблювали цей процес. Крім того, треба мати 
на увазі, що прислів’я функціонують тривалий період, довгий час формуються відповідно 
до життєвих реалій окремого народу (Strafforello, 1883,). Можемо також зазначити, що в 
деяких випадках не йдеться лише про так звані паралелі форм прислів’їв по відношенню до 
подібних одиниць інших балканських народів, оскільки перевірені й доведені історико-лінг-
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вістичні  та літературні факти, як і багаторічні численні дослідження авторитетних учених у 
багатьох країнах світу, свідчать про те, що широковідомий і чітко сформований лінгвістич-
ний балканський союз є найбільш адекватним відображенням суспільно-економічних змін 
на території півострова і репрезентує елементи, що своїм корінням сягають найдавнішої 
мовної спільноти. Так, у балканських мовах існує багато спільних прислів’їв, які на рівні 
ідентичної чи схожої форми підтверджуються і зразками, наявними в інших європейських 
мовах (Chiţimia, 1960, s. 474; Bîrlea, 1966, s. 22). Як ілюстрацію на підтвердження цієї тези 
наведемо приклади македонських прислів’їв, які часто трапляються в мовах народів захід-
ноєвропейських країн: 

македон. Врана на врана очи не копаm (МНУ, 956); англ. Crows will not pick out crows’ eyes; 
італ. Corvi con corvi non si cavano gli occhi (Arthaber, 324);

македон. Кој копа гроб на другого, сам паѓа у него (МНУ, 3032), чи Не копај гроб другему, 
оти сам паѓаш у него (Цепенков, 1972, II, с. 77); англ. Whoever digs a grave for another, will fall 
into it himself, чи He who digs a pit for others falls in himself; фр. Tel qui creuse une fosse à un autre, 
y tombe souvent lui-même (Arthaber, 541);

македон. Во куќата на обесен не зборви за ј’же (фортома) (Каваев, 370); англ. Don’t talk 
about ropes in the house where a man has hanged himself; фр. Il ne faut pas parler de corde dans la 
maison d’un pendu (Arthaber, 632, Ilg., 225);

македон. Господ да те чуа од лоши пријатели, да за од душмани сам ќе се чуаш (МНУ, 
1200); англ. God save you from the wild boar in the mountains, and bad company; фр. Dieu me 
garde de mes amis, quant mes ennemis, je m’en charge (Ilg., 148);

македон. Чвекот се врзвит за ј’зик, а волот за рогој (Каваев, 3864); англ. An ox is taken 
by the horns and a man by the tongue; фр. On lie les bæufs par les cornes et les hommes par la parole 
(Arthaber, 992);

македон. Една краста коза цело стадо (цел буљук) ќе окрастајт (Каваев, 829); англ. 
A scabby goat will spoil all the herd, чи One scabbed sheep will mar a whole flock; фр. Une brebis 
galeuse gâte tout un troupeau (Ilg., 335) 1.

Мудрість, а також гірка правда, що її втілено в прислів’ях і приказках 2, так само, як і схо-
жий стиль, зробили можливою масштабну циркуляцію між численними народами в різних 
мовах світу. Проте певний тривалий період прислів’я практично використовувалися в повсяк-
денному мовному активі і сприяли правовому та моральному відродженню суспільства.  

З невичерпного духовного багатства кожного народу можна виокремити групу прислів’їв, 
які вирізняються витонченими іронічними деталями, часто запозиченими з народних роз-
мов, де когось висміюють, чи з когось знущаються. Їхньою метою було висвітлення негатив-
них сторін людської моралі, і як  наслідок – критика і сприяння ліквідації вад і пороків при-
наймні на рівні окремих особистостей. Прислів’я, що виражені за допомогою формул єдиного 
особливого експресивного народного стилю, пізніше послужили базою для формування бага-
тьох наукових учень (Vianu, 1962; Chiţimia, 1960, s. 468). Створені на Балканах, як загалом усі, 
що функціонують на території Південно-Східної Європи, подібні мовні одиниці відомі насам-
перед завдяки винятково багатому пареміологічному вираженню. Можна навести приклад 
І. Зане (Zanne, 1895–1903), який, збираючи народні прислів’я і приказки, зафіксував  23 432 
їх різновиди, що увійшли до десяти томів видання. Характеризуємо прислів’я і приказки як 
окремий, особливо продуктивний фольклорний жанр, який постійно збагачується впродовж 
усього періоду розвитку народу (Djamo-Diaconiţ, 1968, s. 279). Проте пареміологічне багат-
ство окремого народу не обмежується лише власною творчістю, а також збільшується за ра-
хунок численних прислів’їв, запозичених в інших народів, особливо сусідніх, без урахування 
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гетерогенних запозичень. Але основний масив пареміологічних утворень, звідки б вони не 
походили і з якого часу б не функціонували, засвоюється колективом, який ними активно 
користується, залучаючи для задоволення своїх власних потреб (Miroş, 1957).

У кожному конкретному випадку увага концентруватиметься, власне, на прислів’ях, які 
будуть пропонувати спосіб вираження певної ідеї, представлених у вигляді специфічної фор-
мули, характерної для балканських народів, де простежуються однакові метафори, однакове 
пластичне зображення, алегорії, тотожний спосіб мислення. Поширення подібних прислів’їв 
відбулося за умови безпосередніх контактів між окремими особами, носіями різних мов, фак-
том балканського білінгвізму чи навіть трилінгвізму. Проблема дослідження пареміологічної 
творчості привернула увагу багатьох науковців, які, проте, дійшли помилкових висновків 
(Schuller, 1887; Düringsfeld, 1872–1875; Teodorescu, 1877, s. 22–26), не враховуючи того важ-
ливого факту, що дуже важко визначити походження деяких прислів’їв, особливо якщо вра-
ховувати, наскільки широким є ареал їх використання. Наведені нижче прислів’я і приказки 
запозичені з різних прошарків, їх згруповано відповідно до території використання.

Прислів’я і приказки, спільні для всіх балканських мов
(македонські, болгарські, сербські,  румунські, арумунські, албанські, грецькі, турецькі 

і циганські)
1. Бідність, тяжке життя, постійна туга за втраченим життям. 
Дні, сповнені тяжкої праці і поневірянь, так само, як і необхідність задоволення мате-

ріальних потреб і добування найнеобхіднішого, спричинили появу такого прислів’я-поради:
македон. Бели пари за црни дни (Каваев, 228; МНУ, 460);
англ. Save white coins for black days 3;
болг. Бели пари за черни дни;
серб. Чувај бјеле новце за црне дане;
рум. Strînge bani albi pentru zile negre (Збирай білі гроші на чорні дні); Bani albi pentru zile 

negre (Білі гроші для чорних днів);
арум. Para ţi alghi, trî dzîli lăi;
алб. Ruaj paran e bardhë për ditë të zezë;
грец. T σπρα γιί τα η μαέραιη μίγαιμ 4;
турец. Ak akça kara gün içindir;
циг. Parne love kale divesenge.
Порівнюючи прислів’я, які мають один і той самий зміст у різних мовах, можна стверджу-

вати, що їх потужна експресивність і яскрава образність сприяли міграції до інших мовних 
територій. Існує два погляди стосовно походження цього прислів’я: румунський дослідник  
Л. Шайнену (Şăineanu, 1900) відносить його до турецьких, а Р. Алтенкірх  (Altenkierch, 1909, 
p. 25) 5 – до грецьких. Аргумент, що його наводить Р. Алтенкірх, який твердить, що паралельно з 
цим прислів’ям у старогрецькій мові існує форма Kal mou crmata en kak mou kair, видається нам 
непереконливим, оскільки і ці дві наведені форми виявляють суттєві розбіжності, тому ми мо-
жемо припустити, що нова грецька форма є адаптацією еллінського прислів’я, сформованого під 
впливом турецького. Пізніші, у порівнянні з турецьким, прислів’я можемо побачити практично 
в усіх балканських мовах. Крім того, подібні форми наявні також у російській та чеській мовах.  

2. Прислів’я з переносним значенням, в яких критикується пихатість тих, хто бажає по-
вчати людей, не розуміючись на цьому предметі:  

македон. На бостанџија крастајци/лубеници не му се продавет (Каваев, 2086);
англ. One cannot sell molasses to a honey dealer;
болг. На бостанджия краставици се не продават;
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серб. Бостанџији краставце продавати;
рум. A vinde grădinarului castraveţi (Продаєш огірки на баштані);
арум. Vindi praşi a grădinarului;
алб. S’blen kopshtari kastraveca;
грец. μoθ noθλsi μva yyoiyίa;
турец. Balçıvana pekmez satılmaz (Bahçivana pırasa satılmaz).
На всій території Балкан зафіксовано два варіанти, які відрізняються тим, що в турецькій 

та арумунській мові вживається варіант праз, а в інших мовах огірки / кавуни. Розбіжності 
між румунськими та арумунськими варіантами можуть служити показниками епохи, в яку 
було запозичено прислів’я, вказувати на певні особливі ознаки їхнього взаємного розвитку. 
Що стосується походження прислів’я, немає ніяких точних показників щодо їх визначення, 
проте неможливо, щоб воно виникло в болгар чи македонців, які традиційно займаються ви-
рощуванням баштанних культур. Найімовірніше, це і не турки, бо дивним видається мож-
ливість, що для македонського і сербського варіанта використовується турецький термін 
бостанџија, незважаючи на те, що існує македонське слово бавчанџија чи градинар.

3. Констатація, що разом із винуватими часто страждають і невинуваті, висловлена у 
прислів’ї:  

македон. Заради сувото и сурото горит (Каваев, 989); Покрај суото и суроото горит 
(МНУ, 5105);

англ. By the side of the dry, also burns the green [Sometimes the innocent suffer along with the 
guilty];

болг. Покрай сухото дърво гори и суровото;
серб. Уза сухо дрво и сирово гори;
рум. Pe lîngă lemnul uscat, arde şi cel verde (Поряд із сухим деревом нерідко горить і зеле-

не);
арум. Pe ningî lemnul uscat ardi ş-aţel vearde;
алб. Ndaj drurit të do digjet dhe i njomi;
грец. Mazß me t† xer† t† xßla ka’ontai ka“ t† clwr…;
турец. Kurunun yanında (yanısıra) yaş da yanar;
циг. Bašo šuko o sapano da kaš tabljol.
4. Запізнення багато в чому може зашкодити – ця думка закладена у прислів’ї, що має 

на меті підбадьорити під час роботи, похвалити за працьовитість, висловлена в наказовій 
формі:  

македон. Денешната работа не остај ја за утре (Каваев, 692); Денешната работа не ја 
оставај за утре (МНУ, 1590);

англ. Never put off till tomorrow what you can do today;
болг. Днешната работа не оставяй за утре;
серб. Што данас можеш учинити, не остављај за сутра;
рум. Lucrul de azi nu-l lăsa pe mîine (Не залишай на завтра те, що можеш зробити сьогодні);
арум. Lucrul di ástandzi nu-l alasî ti mîni;
алб. Pun e sotme s’bëhet nesër;
грец. Oti mpare”V na k…neiV s¦mera, m§n tš ƒjeinei g“a a�rio;
турец. Bugünkü işini yarına bırakma;
циг. I avdivesutni buti ma mukla taesaske.
Відмінності у формулюванні видаються нам несуттєвими і такими, що не пов’язані 

зі значенням, вони не дають можливості висловити якісь міркування щодо походження 
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прислів’їв, які могли виникнути в будь-якого народу на Балканах чи за їх межами.  
5. Прислів’я:
Ако не врнит (течит), ќе капит (Каваев, 65), яке в загальних рисах означає, що якщо 

не працювати для забезпечення добробуту, не будеш мати найнеобхіднішого, підтверджу-
ється наступною формою:   

македон. Ако не течит, капит (МНУ, 136);
англ. Even if it does not flow, at least it drips (Don’t dispose even a small profit; it brings in 

something, if not a lot);
болг. Ако не тече, капе;
серб. Протећи ће вода куд је текла;
рум. Dacă nu curge, tot pică (Якщо не тече, то принаймні капає);
арум. Iu curî (s-nu curî) s-chicî;
алб. Nga puna po s’rrodhi, domos do pikonjë (Від роботи, якщо не тече, то вже точно капає);
грец. An d�n trŒcÂ (brŒcei) st…zei ˜uws 6;
турец. Akmasa da damlar;
циг. Ako ni thavdol, ka kapil.
Ідентичні відповідники в македонських, болгарських і румунських прислів’ях трапляються і 

в російській, чеській та польській мові. Відмінності між варіантами в балканських мовах не такі 
промовисті, аби пояснити походження прислів’їв. Алтенкірх вважає, що це прислів’я грецького 
походження і звідти потрапило до балканських мов, а за посередництва балканських мов – до 
мов східних і західних слов’ян (Altenkierch, 1909, p. 26). Албанський варіант, що враховує працю 
як джерело навіть для незначних досягнень, є своєрідним мовним відповідником румунського 
прислів’я, зафіксованого О. Пауном (O. Paun): Dintr-o muncă cît de mică, dacă nu curge, tot pică 
(рум.) (Від роботи завжди хоч малий толк: якщо не тече, то принаймні капає). 

6. Ідея, що для досягнення чого-небудь, потрібно докласти хоча б мінімум зусиль, ви-
словлена у прислів’ї:

македон. Дури не заплачит детено, мајка му не му дат да цицат (Каваев, 766);
англ. They will not suckle the baby unless it cries (One can obtain nothing without pushing or 

demanding);
болг. Детето догде не заплаче, майка му не му дава да бозае;
серб. Док дијете не заплаче, мати га се не сјећа;
рум. Copilul pînă nu plînge, nu suge (Доки дитина не заплаче, то її не прикладуть до грудей);
арум. Fic’orlu cari s-nu plîngă, nu-l’ da mîsa ţiţî;
алб. Pa mos qarë një fëmijë, nuk’i ep e ëma gjijë;
грец. ‘An d�n kla’n tš paid’ buz’ d�n tr gei 7;
турец. Ağlamayan çocuğa meme vermezler;
циг. Dži kana o čhavo ni rovol, i dej ni do le čuči.
7. Відповідно до виховання дітей, засобів і способів, які залучаються при формуванні 

людської особистості, наявні і негативні елементи, укорінені в ментальності і способі життя 
балканських народів, що знайшло своє відображення у приказці: 

македон. Дреото од рај излегло (Каваев, 738);
англ. Beating has come out of paradise (Thrashing is the best means of correction);
болг. Ляжата и боят от рая са излезли;
серб. Лесковица је из раја изишла;
рум. Bătaia-i ruptă din rai (Горіх більш земний, ніж рай);
арум. Pîrjina easti di tu paradis;
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алб. Shkopi dolli nga xheneti;
грец. Tš x’lo bg’ke �pš t™n paradeiso;
турец. Dayak cenneten çıkmadır;
циг. O kaš iklilo kotar o rajo.
Крім наведених прикладів, у грецькій мові є приказка Tš x’lo e ne „gio (Дерево – святе), 

яка має і відповідний румунський варіант (a trage) o sfîntă de bătaie. Шайнеану вважає, що ця 
приказка – витвір турецького народу (Şăineanu, 1900, XCV) 8. Так, в албанському прикладі і 
в сербському варіанті, який формулюється: «Батина из ђенета је изишла» наявні турецькі 
терміни xhenet (в албанській мові), відп. ђенет (у сербському варіанті), які свідчать на ко-
ристь турецького походження прислів’я.

8. Сила впливу грошей, нездоровий інтерес до них, індивідуалізм і безмежний егоїзм по 
відношенню до рідних утілений з елементом іронії в прислів’ї: 

македон. Ако сме браќа ќесињата не ни` се сестри (Каваев, 114);
англ. If we are brothers, our purses are not sisters;
болг. Ако ми е брат, не ми е ортак на кесията і варіант:
Братя сме братя, ама кесиите не ни са сестри;
серб. Ако смо ми браћа, нијесу кесе сестре;
рум. Noi putem fi fraţi, dar pungile noastre nu sînt surori (Не можемо бути братами, а ділити 

гаманець із сестрами);  
алб. Vllamërija, vllamërije, po kuleta rrin në gjijë;
грец. F’loi, j’loi, m† t† po¡ga maV  c™ria;
турец. Allah kardeşi kardeş, kesesini ayrı yaratmış;
циг. Ako sam pralja, e amare kesa naj penja.
Розбіжності між варіантами, репрезентованими в балканських мовах, є незначними і не-

численними. Можемо припустити, що це прислів’я – турецьке чи східного походження, запо-
зичене за посередництва турецької мови. Той факт, що у відповідних прислів’ях македонців, 
болгар, сербів є турецьке слово кеси, свідчить на користь правомірності цієї гіпотези.

9. Той, хто щось приховує і робить вигляд, що не знає про що йдеться, отримує влучні 
іронічні характеристики:

македон. Ни лук јал, ни лук мирисал (Каваев, 2527);
англ. He neither ate garlic nor smelt of it;
болг. Ни лук ял, ни лук мирисал;
серб. Ни лук јео, ни лук мирисао;
рум. Nici usturoi n-as mîncat, nici gura nu-i miroase (Не їв ту цибулю, навіть не нюхав); 
арум. Ne al’u mîcă, ne gura l’ambuţi;
алб. Pa ngrëne hudhër nuk bjen herë;
грец. ���M¦te sk™rda Šjage, m¦te skordi�V brwme”;
турец. Sarımsak yenayeni ağzı kokmaz;
циг. Ni sir xalja, ni sir khandlja.
Крім численних прикладів спільних прислів’їв і приказок у всіх балканських мовах,  

трапляються й інші «міграції», які обмежуються лише кількома мовами.
Проте, враховуючи, що основною метою дослідження було виявити, проаналізувати 

і зіставити лише кілька (дев’ять) балканських прислів’їв і приказок, які існують пара-
лельно з македонськими, ми звернули особливу увагу на їх взаємний вплив і взаємопро-
никнення.  
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Примітки
1 Наведені приклади з іноземних мов запозичено з книги Артхабера (Arthaber, 1981), яка є порів-

няльним словником прислів’їв та сталих виразів з італійської, латинської, французької, іспанської, ні-
мецької, англійської мов та античної грецької відповідно до систематично-абеткового індексу та праці 
Ілга (Ilg, 1960). Цифри тут передають порядковий номер прислів’я.

2 Кицимія (Сhіţimia, 1960, s. 463–464) простежував спільності та розбіжності між прислів’ями й 
приказками як двома видами пареміологічної творчості.

3 Формування деяких балканських прислів’їв за умови домінування македонського матеріалу роз-
почалося з відповідного англійського прислів’я. 

4 Політис (Politis, 1899–1902: II, 543, 544) простежив  збіги форм прислів’їв у румунській, албанській, 
болгарській і турецькій мовах, зіставляючи їх з відповідними зразками в сербській та хорватській. 

5 Папахаджі (Papahagi, 1908, p.154) не пояснює її походження.
6 Політис (Politis, 1899–1902: III, 243), аналізуючи грецький варіант #An d n brex¦ ƒV yical’sh kat“ 

J† dros’sh, пов’язує його семантично з відповідним румунським прислів’ям.
7 Це прислів’я, на думку Алтенкірха,  існує і в українській, і в чеській мовах (Altenkierch, 1909, p. 41).
8 Папахаджі (Papahagi, 1908, p. 194) свого часу простежив паралелі в румунській, грецькій і бол-

гарській мовах. 
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Скорочення
алб. – албанська
англ.– англійська
арум. – арумунська
болг. – болгарська
грец. – грецька
італ. – італійська
македон. – македонська
рум. – румунська
циг. – циганська
серб. – сербська
турец. – турецька
фр. – французька

РОДНА ВЕЛИЧКОВСЬКА

ЛАЗАРСЬКИЙ	СПІВ	ЯК	ЧАСТИНА	ЖИВОЇ		
ОБРЯДОВОЇ	ТРАДИЦІЇ	В	МАКЕДОНІЇ

Lazarskoto peewe {to se praktikuva denes vo Republika Makedonija e seu{te `iva aktivnost vo 
ramkite na obrednata tradicija. Mo`e da se re~e deka celiot simboli~ki kompleks od ovie tradicionalni 
obredni pea~ki formi e posveten na semejstvoto i e povrzan so magi~noto, ~ija namena e da obezbedi 
zdravo potomstvo, plodnost i op{ta blagosostojba so pomo{ na mo}ta na obrednoto. Toa zna~i deka 
peeweto pretstavuva sredi{na aktivnost na obrednata grupa preku koja e izrazena `elbata na grupata i 
preku koja istovremeno sekoj poedinec - u~esnik - i’ se pridru`uva na grupata. 

Toa e pred se’ seu{te delotvorno `ivo sredstvo so koe se postignuva zaedni~kiot ideal, odnosno 
na~in na pea~ki izraz so {to se postignuva to~no opredelena op{testvena i posebna kulturna pozicija. 
Toa zna~i deka procesot na opstojuvawe na obrednata pea~ka tradicija pretstavuva evidenten 
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kontinuitet ~ii{to promeni ne se daleku od nejziniot prvobiten model koj{to seu{te ne e zaguben vo 
pomalku stopanski razvienite oblasti. Takvi formi se tradicionalnite pesni i obredi koi se 
odr`uvaat v o~i Lazar vo sabotata, na primer vo Seloto Luke, Krivopalane~ko (vo severozapadniot del 
na Republika Makedonija), i istiot `anr pesni i povorki koi se izveduvaat vo gradskite sredini vo 
Ohridsko-stru{kiot kraj.

The singing on Saint Lazarus day is a still a living part of the ritual tradition in the Republic of Macedonia today. 
We can assert that the entire symbolic complex of these traditional ritual singing forms is consecrated to the family 
and is linked to the magical element, which function is to secure a good progeny, fertility and a general well-being 
urged by the power of the ritual. That means that the singing represents a central activity of the ritual group 
through which is expressed the will of the group and through which at the same time every individual – 
participant – joins the group.

It is before all still an active living means to adhere to the collective ideal, that is, a way of singing expression 
and also to acquire a well determined social and special cultural position. It means that the process of duration of 
the ritual singing tradition represents an evident continuity which changes are not far from its older original 
model still persistent in the less economically developed regions such as the traditional songs and rituals carried 
out on the eve of Lazarus’ Saturday, for example, in the village of Lukè from the Kriva Palanka region (in the north-
eastern part of the Republic of Macedonia), and the same genre of songs and processions that are performed in 
the urban milieus in the Ohrid and Struga regions.

Будь-яка звукова форма, що існує в культурі народу, є відголоском того чи іншого сми-
слу і функціонального вживання, через які глибоко виражається соціальна природа носіїв 
традиційної обрядової форми співу.

Вони походять із колективу, тобто від інспірації анонімного автора, що з’явилася як ре-
зультат вільного і взаємного впливу між функціональними потребами колективу, сенсом 
його культурної і творчої діяльності, як і внутрішніми мистецькими імпульсами.

Звертаючись до особливостей македонської жіночої обрядової традиції співу, варто за-
уважити, що в межах цієї праці предметом дослідження є присутність живої жіночої тради-
ції співу, що ґрунтується на патріархально-землеробській свідомості з її міфічним зв’язком 
із землею – джерелом багатства окремої людини, і колективної цілісності. Основним зна-
ченням цієї традиції є наголошення певних форм обрядового співу, що визначають шляхи 
їх розвитку. 

Йдеться про лазарську обрядову традицію співу, що є обов’язковою для дівчат на 
широкому македонському ареалі і побутує дотепер. Серед значної кількості обрядів і 
пісень, що належать весняному циклу, своє місце займають і лазарські обряди й пісні. 
Вважається, що їх можна датувати від часів язичництва. Вони представляють найдав-
ніший шар музики, яку сприйняла церква, нічого суттєво не змінюючи. Вони пред-
ставляють і виразні приклади магічного характеру для захисту людини й усього жи-
вого від сил зла, тобто є внеском у загальне благополуччя. З минулих часів і дотепер 
лазарські пісні  уособлюють бажання, людські потреби і молитви. Їх виконують у Ла-
зареву суботу (за тиждень до Великодня) «лазарки» – дівчата  віком до 12 років (коли 
вони змінюють статус дівчинки на статус дівчини), що вказує на існування інституції 
обрядів переходу.

У різних частинах Македонії побутують різні церемонії, пов’язані з виконанням лазар-
ських пісень.

Ця праця зфокусована на двох протилежних територіях Македонії: Охридсько-
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Струзькому регіоні і Кривопаланському краї в північно-східній частині країни, в яких 
лазарська обрядовість і спів активно побутують і тепер. Проте лазарська обрядовість і 
спів у Кривопаланському краї ближчі до свого давнього джерела, ніж лазарські пісні, які 
співають тепер в урбанізованому середовищі (наприклад, лазарські процесії в Охрид-
сько-Струзькому регіоні).

Так, в обрядовому церемоніалі в низинних селах 1 Охридсько-Струзького регіону дів-
чата 2, так звані «ті, що з кошиками» (мак. кошничарки), вбрані в традиційний одяг, з 
кошиками в руках, і сьогодні 3 з піснями і танцями відвідують кожне господарство в селі, 
співаючи лазарських пісень. Петко Домазетовський у заключній частині своїх польових 
досліджень, здійснених на території області, названій Струзький Дримкол 4 (що є пере-
хідною зоною до Дебарського регіону) підкреслює, що лазарські звичаї і пісні цього краю 
все ще активно побутують 5. 

Так само польові дослідження, здійснені в с. Луке Кривопаланської області 6 в 2000 році, 
вказують на існування лазарського співу й активного виконання лазарського обряду зі 
збереженням архаїчного антифонного способу співу. Йдучи селом, дівчата співають:

Izlezete nevestice,    2
da gledate Lazarice,   2
po Lazare «Mu{ki Lazar».
Ne je Lazar sva godina, 
no je edna{u godina.

коли повертаються – співають:
Ostaj zbogom ramni dvori,
{to ne lepo do~ekate,
jo{ polepo ispratite 7.

(Співають, як у прикладі № 8)
Їх виконували в певному порядку. Кожен з учасників обряду мав своє  ієрархічне роз-

ташування при обрядовому співі 8 і в танцях 9.
Зважаючи на текстуальну частину цих пісень, їхню структуру і функцію в окремих час-

тинах, як і роль рефренів, можна дійти висновку, що їх виконання має чітко визначене при-
значення. Кожна пісня присвячена комусь або чомусь і висловлює бажання людей: кращого 
життя, одруження. Коли заходять у двір, передусім співають для найстаршої жінки, що має 
сина або доньку, яким час одружуватися, наприклад, пісня «Летале ми, летале, девет реда 
гулаби» (див. приклад № 2) 10. Якщо в домі є наречена, співають пісень для нареченої, для 
малих дітей тощо. Так само співають і для господаря, причому підкреслюється його багат-
ство або побажання йому стати багатою людиною (див. приклади № 5 та № 9). У них є та-
кож побажання, щоб плодилися домашні тварини: корови, вівці, а також бджоли.

Найгарніші та наймилозвучніші пісні співають для наймолодших. У них відображено 
турботу і любов матері 11. Вони спрямовані переважно на формування здорового покоління 
й забезпечення благополуччя.

Коли дівчата закінчують співати, господарі їх обдаровують 12. Вони вклоняються 13 і бла-
гословляють 14 їх піснею.

В Охридсько-Струзькому регіоні, коли їх не обдаровували, того проклинали 15 піснею. 
Цікавим є факт, що дівчата-лазарки з цього краю не співали в період від дня Св. Лазаря до 
Великодня, бо були в «тузі», тобто «жаліли Христа Бога» 16. Інший факт вказує на заборону 
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сміятися або зупинятися при виконанні лазарських пісень, бо «це не є божим благословен-
ням», як розповідають співачки з с. Луке Кривопаланської області 17.

У першому випадку очевидними є елементи християнізації, а в другому – збереження 
язичницьких елементів.

Стосовно функціонального виконання лазарських пісень в Охридсько-Струзькому ре-
гіоні, якогось особ-ливого розмежування немає. Характерними є схожі мелодичні типи з 
різними ритмічними структурами, з якісно виокремленими музично-діалектними особли-
востями 18. Для Кривопаланського регіону характерним є розподіл лазарських пісень на три 
групи, тобто три мелодичні типи:

І мелодичний тип – пісні, що співаються «при ходьбі» або «при прогулянці»;
ІІ мелодичний тип – пісні «при стоянні»;
ІІІ мелодичний тип – пісні «при вертінні», тобто ті, які виконують «під час танцю».
Пісні першого мелодичного типу («при ходьбі», або «на прогулянці») співають, коли ла-

зарки проходять біля поля 19, і закінчуються вони благословлянням: «благосови...» – і рядки 
першого меловірша, наприклад, як у пісні «Ој, ти горо лисна горо» 20, закінчуються: Благо-
сови ој, ти горо, лисна горо (див. приклад № 8).

Для другого мелодичного типу лазарських пісень «при стоянні» характерним є вживан-
ня рефрена Лазаре, що як метричне поширення в основній строфі діє як цілісний елемент 
у межах малих форм, наприклад, у пісні «Прочуја се Благоја, Лазаре, с’с големо имање” 21, 
і завершується словами: «Играј, играј, Лаза-ре, Лаза-ре, па се лепо покла-њај» (див. при-
клад № 9). Під час їх виконання лазарки стоять і співають, а «чоловічий» і «жіночий» Лазар 
ідуть назустріч один одному й повертають назад. Це триває доти, доки співають пісню.

Характерним для третього мелодичного типу лазарських пісень, тобто пісень «при вер-
тінні» або «під час танцю», є спів і танець «змійкою» по колу, як у пісні «Јовде се игра големо 
оро» 22 (див. приклад № 10).

Для інтерпретації першого і третього складу мелодичних типів характерним явищем 
є текстуальна та мелодична цезура після першого складу другої строфи, які певним чином 
розбивають однорідність музичних частин у пісні, а після цього з’являються магічні ознаки 
інтерпретації.

При систематизації й аналізі лазарських форм співу в наведених регіонах яскраво по-
мітним є те, що вони належать до загального македонського лазарського співу, з харак-
терними ритмічними і мелодичними моделями, з типовими видами строф, домінантними 
тонічними низами і мелодичними стереотипами, «наспівами-формулами» тощо (див. у до-
датку текстуальні і нотні приклади).

Наприкінці можна зробити висновок, що символіка цих традиційних обрядових форм 
співу присвячена родині й пов’язана з магічним елементом, який служить для забезпечення 
благополуччя роду, родючості і добробуту «силою ритуалу» 23.

Отже, спів є центральною дією обрядової групи, через яку виражається воля колек-
тиву, і через яку кожна окрема особа-учасник приєднується до групи. Вона передусім усе 
ще є активним живим засобом приєднання до колективного ідеалу, тобто способом ви-
раження співу і певної часової та просторової культурної позиції. Це означає, що побу-
тування обрядової традиції співу представляє певний континуїтет, зміни якого близькі 
до своєї прадавньої автентичної моделі, що присутня у менш розвинутих регіонах, для 
яких суспільно-економічні зміни не такі доступні. Наприклад, лазарські пісні і звичаї у 
с. Луке Кривопаланської області (дуже відсталий регіон північно-східної частини Респуб-
ліки Македонія), ближчі до своєї давньої автентичної моделі, ніж лазарські пісні, що спі-
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вають сьогодні в урбаністичному середовищі, як, наприклад, лазарські процесії в Охриді 
й Охридському регіоні.

ТЕКСТУАЛЬНІ І НОТНІ ПРИКЛАДИ 
1. Berete se lazarki

Berete se lazarki, jo, Lazare,
Da odime s Lazara.
Koja ne }e ni dojdit,
Tri godini da le`it,
Tri posteli da skinit,
Od kol voda da pijet
I pak derman da nemat!

AIF, kaseta № 3982, s. Rado`da Struзької обл. (2003). Співають: Cara ̂ o~osьka (75 ро-
ків), Angelіna Gr~esьka (66 років) і Йorda Sker~esьka (77 років) із s. Rado`da Struзької 
обл. Запис, розшифровка і мелографія Родни Величковської. Lazarsьka pіsnя, яку співають 
лазарки, коли йдуть по селу.

2. Letale mi letale
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Letale mi, letale, jo Lazare,
devet reda gulabi, 
Devet reda gulabi,
a desette pauni.
Padnale mi, padnale
vo carei dvoroi.
A carica sede{e,
droben biser ni`e{e, 
na lazarki dava{e.

AIF, kaseta № 3908/2, s. Lo`ani Struзької обл. (2002). Співає Spasa Popovsьka 
(1933 р. н.) у s. Moroї{ta Struзької обл.; запис, розшифровка і мелографія Родни Велич-
ковської. Lazarsьka пісня, співає старша жінка, коли лазарки йдуть по селу.

3. Ovde dvorje nemeteni

Ovde dvorje, Lazare, nemeteni, 
(i)Dvorje, Lazare, nemeteni.
Ni izmela nevestata.

AIF, kaseta № 3917/1., s. Vev~ani Struзької обл. (2002). Співає Любіca Le{osьka 
(1941 р. н., s. Vev~ani, Struзької обл.) Запис, розшифровка і мелографія Родни Величков-
ської. Лазарська пісня. Співається при хороводі для молодої. Співачка, що починає, нази-
вається «buлюba{a», після неї йде «zavelva~», а потім інші лазарки, завершує «dovelva~». 

4. Ovde dvorje izmeteni
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Ovde dvorje izmeteni, jo Lazare,
A devojka izmela,
So dva straka bosilek,
So dve lika ~ebrika.

AIF, kaseta № 3910/2, s. Misle{evo Struзької обл. (2002). Співає Vasa Йolakosьka 
(нар. 1948 р. у s. Misle{evo, Struзької обл.,  мешкає в s. Orovnik Ohridsької обл.). Запис, 
розшифровка і мелографія Родни Величковської. Lazarsьka pіsnя. Співають лазарки, коли 
заходять у двір, де є дівчина на виданні.

5. Podsednal bogatilo

Podsednal mi, podsednal mi, Lazare, bogatilo, 
podsednal mi, podsednal mi, Lazare, bogatilo.
Pod vi{nite, pod senkite,
pod crveni trendafili,
trendafili, karanfili,
na posteli baba}erni,
baba}erni, koprineni.
Pred nego e ~a{a vino,
Чa{a vino, finxal kafe.
[to deleta lepo pile,
s krilja {kripna cut orona. 
Mu narasi ~a{a vino,
Чa{a’ vino finxal’ kafe.
[to mi velit doma}inot:
– Oj, sinoi, moj sinoi, 
Шto stoite, {to ~ekate,
шo n’ zemite leki streli,
шo n’ utepate lepo’pile!
Toga pile progovara:
– Ne sum pile za strelawe,
tuk sum pile za `enewe.
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Carot imat mila’sina,
A ti ima{ mila’}erka,
Nie da se sosvatime.

АИФ, касета № 3908/2, с. Ложани Struзької обл. (2002). Співає Спаса Popovsьka 
(1933 р. н.) у с. Moroї{ta Struзької обл., мешкає в с. Лo`anи Struзької обл. Запис, розшиф-
ровка і мелографія Родни Величковської. Lazarsьka pіsnя. Співається для господаря.

6. Imat majka mila sina

Imat majka, imat majka, Lazare, 
Mila sina,
Prait si go, kitit si go,
Kako vetka orejova,
Kako kiska bosilkova. 
Si go prati na u~ewe,
Na u~ewe Sveta Gora,
Da nau~i bela kniga,
Bela kniga li~no pismo.

AIF, kaseta № 3917/1, с. Vev~ani Struзької обл. (2002). Співає Люb. Le{osьka 
(1941 р. н., с. Vev~anи, Struзької обл.). Запис, розшифровка і мелографія Родни Величков-
ської. Lazarsьka pіsnя. Співають для хлопчика.

7. Imat majka mila }erka

Imat majka, imat majka, Lazare, 
mila }erka, mila }erka.
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Prait li ja, kitit li ja,
Da je pu{~it Sveta Gora,
Sveta Gora, manastira.
Da mi u~it ludoi~e,
U~i, u~i se nau~i,
Kniga pi{it, solzi ronit.

AIF, kaseta № 3982, с. Радо Struзької обл. (2003). Співають: Cara ^o~osьka (75 років), 
Angelиna Gr~esьka (66 років) і Йoрдa Sker~esьka (77 років) із с. Rado`da Struзької обл. За-
пис, розшифровка і мелографія Родни Величковської. Lazarsьka pіsnя, співають для дівчини.

8. Oj, ti goro lisna goro

– Oj, ti goro lisna goro, 
Oj, ti goro lisna goro.
[iri grane na {iroko,
na {iroko na visoko. 
da pomine Mu{ki lazar,
i po  wega svi lazare.
– Livadiko zeleniko,   2
do k’t }e se livadee{,
livadee{, zelenee{,
od Veligden do Gur|ovden.
T’nko Kite putuvalo,
Putuvalo drumuvalo.
Blagosovi oj, ti goro,
Oj, ti goro, lisna goro!

AIF касета № 3804, с. Luke Krivopalanської обл. (2000). Співає  гrupa «Lazarici», 
s. Luke Krivopalanської обл. Запис, розшифровка і мелографія Родни Величковської. Спі-
вають лазарки, коли йдуть по левадах («при ходьбі»,  «на прогулянці»).

9. Pro~uja se je Blagoja 
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Pro~öjase Blagôja, Lazáre, 
S’s golémo imáwe.
S’s yevgáre volôve 
I s’s ovce suríja.
S’s wegôve sinove,
S’s wegove sna{ice,
S’s wegove }erkice,
S’s ambáre p~eníca.
Pro~öja se do cara,
Car naru~í po wega,
– Neka dojde Blagôja!

AIF, касета № 271-9, с. Іvankovcі Veleської обл. (1979). Співає Borka Джorджиєva 
(72 роки) із s. Ogut Krivopalanської обл. Запис Цветанки Органджиєвої, розшифровка і 
мелографія Родни Величковської. Співають для господаря («при стоянні»).

10. Jovde se igra golémo oro

Jovde se igra golémo oro,
Jovde se igra golémo oro.
Najnapred igra Janka devojka,
Do wum se vana kakav delija,
Do wuma igra, mirno ne sedi,
Ruke vu stiska prstewe lomi.
Janka si vi~e, vi~e juzví~e:
– Kude ste da ste dva mili brata,
Ja obletajte golemo oro,
Ja uvanajte kakav dejija.
Do{le sa, do{le Jankini bra}a,
Pa juvanále kakav delíja,
Em ga karále, em ga tepále,
Jod milosti ga zeta vanále.

AIF, касета № 2719, c. Іvankovcі Veleської обл. (1979). Співає Borka Джорджиєva 
(72 роки) із s. Oguт Krivopalanської обл. Запис Цветанки Органджиєвої, розшифровка і 
мелографія Родни Величковської. Співається для дівчини («під час танцю»).
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Примітки
1 Янкоєць, Лескоєць, Велгошти, Мешеїшта, Требеништа, Косел, Ливоїшта, Волино (Охридське 

поле) та Мароїшта, Ложани, Драслайця, Лабуништа, Мислешево, Радожда, Враниште, Вевчани, Мод-
рич (Струзьке поле).

2 Збирання лазарок підтверджується строфою з такої пісні:
    Berete se lazarki, jo, Lazare,
    da odime s Lazara,
    (якого не прийняли самі лазарки):

    Koja ne }e ni’ dojdit,
    Tri godini da le`it,    
    Tri posteli da skinit,
    Od kol voda da pijet
    I pak derman da nemat!
(АИФ, касета № 3982, Ложани Струзької обл., приклад № 1).
3 На Лазарову суботу, на самому в’їзді до Охриду (с. Велгошти) і сьогодні вас можуть зустріти гру-

пи лазарок, які з піснею і танцем чекають мандрівників. 
4 Села: Ябланиця, Пискупштина, Безево, Нерези, Луково і Модрич.
5 Характерним для цього краю є те, що ввечері перед днем Святого Лазаря дівчата, які готувалися 

бути лазарками, обирали одну («чупа»), що мала представляти «нестулку», плели вінки із соломи і 
плюща та співали таку пісню:

    Oj, druga~ki, druga~ki, Lazare,
    Berite se, berite,
    Da pletime vencite,
    Da odime Lazarki...
    Ne stoj vi{in, poklawaj se!
Зранку, на Лазарицю, старші дівчата, вбрані в одяг нареченої, а менші – в одяг дівчини, разом з нестулками 

йшли на місце збору – так зване Ориште, де ділилися на групи і вирушали до кутків. Ідучи від хати до хати, 
вони співали пісень. Їх вела старша дівчина «наворфниця», яка збирала гроші, що їх вони отримували від гос-
подарів. Під час співу нестулки виходили наперед, а коли пісня закінчувалася, вклонялися як наречені.

    Коли вони вирушали з Оришта, співали пісню:
    Ne vej, vetre, javore, Lazare,
    Ne vej, vetre, javore.
    Ne se venci javoroi,
    Tok sa venci bor{lenoi.
    Ne stoj vi{in, poklanaj se, Lazare! 
(Домазетовски П. Лазарски песни од Дримкол [Струшки крај] // Македонски фолклор. – Скопје, 1974. – 

№ VII/13. –  С. 191–201).
6 Лазарські пісні співають і в селах Подржиконь, Луке, Огут, Трново, Црцория, Талминці, Жидило-

во та інших, так само, як і в частині Козачия (Кумановська обл.).
7 (AIF, магнітна стрічка 3804, s. Luke Krivopalанської обл.).
8  В обрядовому церемоніалі в с. Вевчани Струзької обл. співачка, що починає, називається «булюба-

ша», потім – «завелвач» (дівчина біля неї) та інші лазарки, а завершує спів – «довелвач».
(АИФ, касета № 3916). У Кривопаланській обл. головними дійовими особами обряду є «чоловічий 

Лазар» (дівчина з парасолею) і «жіночий Лазар» – обидві в капелюхах, прикрашених квітами, які зав-
жди йдуть попереду; інші танцюють і співають: дві або три групи по три дівчини (перша  – «предница», 
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друга – «средница», а третя  – «досредница»). 
9 Олівера Васич у праці «Роль статі в обрядовій практиці нашого народу» підкреслює, що, окрім 

пісень, особлива роль відводиться танцям, з такими важливими елементами, як притопування, кру-
тіння/вертіння і підскакування, які в етнохореології трактуються як викликання вітру, росту посівів і 
сприяння родючості, що підтверджує роль і функцію лазарок (Васић О. Улога полова у обредној пракси 
нашег народа. Постструктуралистичка наука о музици / специјално издање Нови звук, СОКОЈ-МИЦ 
при ФМУ. – Београд, 1998. – С. 42).

10 Letaja mi, letaja, Lazare,
    Devet reda `eravi.
    Devet reda `eravi,
    I deseti gulabe. 
    Pazete gi pazete,
    Deka }e mi padnajat.
    Padnaja mi padnaja
    Ju Xeletkin... dvorove.
    Xeletka gi mame{e,
    I na tijo duma{e:
    – Kqujte, kqujte `eravi’
    I deseto gulabe.
    Pa mi ojte idete,
    Pa na esen dojdete.
    Imam sina da `enam,
    Imam }erka da davam!
(АИФ,  м. л. 3804, с. Луке Кривопаланської обл. Співають, як у прикладі № 9).
11 Наприклад:
    Golubénce vodu pije,
    Na sred selo, na ezero.
    Svi se sokol da ga grabne,
    Ono mu se milno moli:
    – Nemôj, nemôj siv sokôle,
    Ono mi e malené~ko,
    }e mi guka na postéqa.
    Blagosovi golubence,
    Golubence vodu pije!
(АИФ, м. л. 3805, с. Луке Кривопаланської обл.).
12 В Охридсько-Струзькій обл. їм дарують яйця і гроші, а в Кривопаланській – тільки гроші.
13 Так найчастіше співають у кінці пісні, як, наприклад в Охридсько-Струзькому регіоні: Дочекала 

и в година, и за многу годиници, не стој вишен поклопи се!; у Кривопаланському регіоні: Играј, играј, 
Лазаре! та се лепо поклањај!

14 Характерним благословінням для Охридсько-Струзької обл. є:
    Do~ekala i v godina,
    I za mnogu godinici,
    Ne stoj vi{en  pokloni se!
або:
    Gospod poj}e da ti dari,
    I v godina do~ekalo,
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    So se majka, so se tatko,
    So celata familija.
    а для Кривопаланського краю:
    Blagosovi ili da blagosovi ... 
    і початкова строфа пісні. 
15  Лоша змија во ќесето!
16 Величковска Р. Женското обредно пеење во Охридско-струшкиот регион // Фолклорот во Охрид-

ско-струшкиот регион. Институт за фолклор «Марко Цепенков». Посебни изданија. – Скопје, 2006. – 
Кн. 63. – С. 155. 

17 Якщо вони не дотримувалися правил поведінки, їх били.
18 Як у с. Вевчани Струзької обл., єдиному християнському селі серед мусульманських, і в с. Радож-

да на албанському кордоні (див. приклади 1, 3, 6 та 7). 
19  Як у пісні:
    Oj ti goro lisna goro, 
    Шiri grane na {iroko,
    Na {iroko na visoko,
    Da pomine Mu{ki Lazar
    I po wega svi lazarki.
    Blagosovi oj ti goro, 
    Oj ti goro lisna goro!
(AIF, m.  l. 3804, s. Luke Krivopalanської обл.) 
20 або пісня: 
    – Mori Elke, t’nka Elke,
    Шto si t’nka i visoka
    I pak bela i crvena.
    – Takom boga Lazarice,
    Imala sam arna majka,
    Шto me arno is~uvala:
    S’ presno mlako izdoila,
    Vru{i simit izrawila.
    Blagosovi, mori, Elke,
    Mori, Elke, t’nka Elke!
(AIF, m.  l.  3804, s. Luke Krivopalanської обл.)
21  Або пісня:
    Car Kostadin sede{e, Lazare,
    Na visoke ~ardace.
    Sя jabuka se igra{e,
    I devoj~e mame{e:
    – Prijdi, dojdi devoj~e
    da ti dadam jabolka. 
    Ne mu dade jabolka, 
    No go fati za raka.
    – Vodi, vodi do doma,
    Eve mala jodmena:
    Tatka voda studena,
    Mene bela promena.
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    – Igraj, igraj Lazare, Lazare,
    ta se lepo poklawaj!
(AIF, m. l. 3804, s. Luke Krivopalanської обл.)
22 Або пісня: 
    Razigra kowa Gruja delija,
    Razni{a selo- rastrese poqe.
    Pa slegna dole ramne livade,
    Raz’pe ~ador, sedna pod senka.
    Ozdola idev kiten Lazare:
    – Oj, Grujo, Grujo, Grujo delija,
    Ja elaj vamo da ti pojemo,
    Da ti pojemo, da ti igramo!
    – Ni mi pejte, ni mi igrajte,
    No mi go dajte edno devoj~e,
    Nitu predwoto, nitu zadwoto,
    No do prednoto, toa sredwoto.
    Da blagosovi razigra kowa,
    Razigra kowa Gruja delija!
(AIF, m. l. 3804, s. Luke Krivopalanської обл.)
23 Elijade М. Aspekti na mitot. – Skopje,  1992. – S. 25.

ВЕСНА ПЕТРЕСЬКА

КАТЕГОРІЇ	ЧЕСНІСТЬ/НЕЧЕСНІСТЬ		
У	ВЕСІЛЬНОМУ	ОБРЯДОВОМУ	КОМПЛЕКСІ	

(на	прикладах	македонської	весільної	обрядовості)

Kategoriite ~esnost / ne~esnost, imaat visoko mesto vo tradiciskiot svadben obreden kompleks. Ova 
prvenstveno se odnesuva na nevestata, bidej}i pokraj nejziniot socijalen premin {to go ima so svadbata 
(promena na `iveali{te), kaj nea e izrazen i poloviot premin, koj e i mnogu pozna~aen. Toa go vidovme 
kako vo neverbalnata komunikacija, (pred sе obredite na «sveduvawe na mladite» i «proslavuvawe ~esnosta 
na nevestata», so obrednite postapki poka`uvawe belegot na ko{ulata, blaga rakija, nosewe na voda ili 
pak izvestuvawe za ne~esnosta), taka i vo verbalnata (javno izvestuvawe za ~esnosta / ne~esnosta, od strana 
na samata nevesta ili pak od svekrvata). Ovie dva obreda, «sveduvawe na mladite» i «proslavuvawe  
~esnosta na nevestata», vo koi doa|aat do izraz ovie kategorii, mi dava za pravo da smetam deka tie bile 
klu~ni vo svadbata, so koi celosno }e se prifati ili pak nema da se prifati nevestata vo novata semejna 
zaednica. Ova go potvrduva i celokupniot svadben obreden kompleks (nosija, pesni). Potkrepa na ova na{e 
tvrdewe se i sovremenite prou~uvawa, od kade se gleda deka blagata rakija sе u{te pretstavuva eden od 
glavnite obredi vo svadbata. Iako denes ovoj obred go nema negovoto prvobitno zna~ewe i funkcija, tuku 
se transformira vo obred ~ija osnovna funkcija e dru`ewe i zabava, sepak tokmu negovoto zadr`uvawe ni 
govori deka toj i vo minatoto bil klu~en obred. No, tokmu zadr`uvaweto na blagata rakija, so dramskite 
erotski sceni {to se izveduvaat od `enite, vo sovremeni uslovi duri i so mnogu ponaglasena forma, mi 
dava za pravo da smetam deka toj bil klu~niot obred vo minatoto, koj }e dozvolel ili voop{to nema da 
dozvolel nevestata da bide celosno prifatena vo novata semejna zaednica. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



665

Календарна та родинна обрядовість

The categories honesty/dishonesty have a high place in the traditional wedding ritual complex. This primarily 
regards the bride, because besides her social change she acquires with the wedding (the change of residence), the 
sexual change as a more important one is accentuated with her. We have seen that in the non-verbal communication 
(first of all the rituals «bringing two young people together» and «celebrating the honesty of the bride», with the ritual 
procedures - showing the mark on the sheet, the sweet brandy, fetching water or informing about the dishonesty), as 
well as in the verbal communication (open declaration about the honesty/dishonesty by the bride herself or the mother-
in-law). These two rituals «bringing two young people together» and «celebrating the honesty of the bride», where these 
categories are fully expressed, gives me the right to think that they were the key ones in the wedding, with which the 
bride will be completely accepted or not accepted into the new family. This is confirmed by the whole wedding ritual 
complex (costumes, songs). Our assertion is confirmed by modern researches which show that the sweet brandy still 
represents one of the major rituals of the wedding. Although today this ritual does not have its original meaning and 
function, but it is transformed in a ritual whose essential function is entertainment, its existence tells us that in the past 
it was a key ritual. But, the preservation of the sweet brandy, with the dramatic erotic scenes performed by women, in 
contemporary conditions even in a more accentuated form, gives me the right to consider that it was the key ritual in 
the past, which would permitted or not permitted at all, the bride to be fully accepted into the new family.

У македонській традиційній культурі категорії чесність/нечесність посідають значне місце. 
У весільних обрядах ці категорії, поряд зі скромністю, працьовитістю, слухняністю, фігурують уже 
при виборі подружжя. Чесність особливо важлива для молодої, це стосується передусім її сексу-
альної чесності. По суті, прийом молодої в новий сімейний колектив настає з доведенням і оголо-
шенням її чесності. Тому й обряди «зведення молодих» і «вшанування чесності молодої», відомі 
ще як «солодка горілка», посідають одне з центральних місць у весільному обрядовому комплексі. 

Після обряду зведення молодята остаточно відмежовуються від колишнього способу жит-
тя й освоюються в новому соціальному стані, у середовищі одружених. У наукових працях 
про обряди переходу зазначається, що відокремлення особи є одним із головних моментів 
(Van Gennep, 1981, p. 14;  Lič, 1983, s. 117, 118). Відокремлення полягало у відведенні молодих 
в окреме приміщення, що здійснювала свекруха, кума, старосватиця (дружка) або дівериця. 
Вони розповідали молодій, як вона має поводитися в першу ніч, а нареченого повчав стар-
ший дівер. Зведення молодих, що найчастіше здійснювалося в господарських приміщеннях, 
може бути пов’язане із землеробсько-тваринницькою магією родючості, що повністю відпо-
відає весільним обрядам, бо найбільша частина їх, зокрема сам момент зведення, перебуває 
в прямому зв’язку з плідністю молодих. Простір, визначений для худоби, комора, і той, де жи-
вуть люди, можна звести до опозиції природа/культура. Наступне – роздягання – найчастіше 
виконувала свекруха (Петреска, 2002, с. 482). На код природа/культура вказує обрядова дія, 
зафіксована в Кумановському, коли свекруха в першу шлюбну ніч давала молодій нову, «не 
продірявлену», «не розкраяну» сорочку, на якій ножем робила отвір для голови (Петреска, 
2000, с. 350, 351). Коли молодих залишали сам-на-сам, побутував звичай, за яким вони мали 
їсти яблуко (його символіка відома в багатоманітності значень), у передвесільних і весільних 
обрядах воно постає символом плідності (Татаровска, 2000, с. 136); в інших місцевостях, крім 
яблука, молоді навіть куштували помиї, що символічно означало подальше шлюбне життя 
молодої пари, яке могло бути і добрим, і недобрим (Петреска, 2002, с. 483).

У полі бінарного коду чуже/своє деякі автори розглядають цнотливість молодої як чужу 
жіночу територію для чоловіка, яку після першої шлюбної ночі він успішно освоює (Иванова, 
1984, с. 158, 159). З огляду на те, що найчастіше зведення здійснює свекруха, цей код можна тлу-
мачити так, що молода приходить в інше середовище, чуже, а свекруха її приймає в нове середо-
вище; повне прийняття відбувається після отримання знаку на сорочці, тобто після доведення її 
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чесності, що засвідчується з настанням дня. Молодий «чужу, жіночу» територію підкоряє посту-
пово, починаючи від забирання молодої з її домівки аж до введення її у свою господу; остаточне 
освоєння закінчується дефлорацією молодої. Згідно з Л. Раденковичем, перший статевий акт 
уважався відкриттям дороги до своїх предків і безпосереднім дотиком до них, оскільки жіночий 
статевий орган нагадує яму, безодню, а з тим і «двері» в «той світ». У випадку, коли в молодої 
вже була дефлорація, уважалося, що якийсь інший рід уже здійснив контакт з іншими незна-
йомими і, мабуть, небезпечними предками, через що її повертали, або було потрібно оголосити 
громадськості, що вона не була чесною (Раденковић, 1996, с. 38–41; 355). Отже, опозиція чуже/
своє зрівнюється з опозицією той/цей світ. Дослідження, здійснені в різних районах Македонії, 
свідчать, що нерідко про це повідомляли і тварин. У багатьох випадках, це робила, крім све-
крухи, сама молода, ідучи з водою і базилікою до худоби та до людей, промовляючи: «Я нечес-
на, я недобра». Приховувати факт нечесності молодій не дозволялося, бо, згідно з віруванням, 
«мусить щось недобре статися» з людьми або з худобою. Достатньо навести кілька прикладів. 
Одна інформаторка, яка декілька разів була кумою, заявила, що не могла приховати нечесності 
молодої, оскільки в такому разі зло в першу чергу прийшло б до неї (куми). Розповідали, що до 
однієї хати прийшла нечесна молода  – і кобила осліпла. Запросили чарівницю, щоб поворожи-
ла, а вона до них промовила: «Приведіть нечесну молоду, тоді я буду ворожити». Якщо винести 
зметене всохле листя (сміття) з кімнати, де спала нечесна молода з женихом у її матері, та не ви-
кинути його на правильному місці (через річку), то для дитини, яка наступала на сміття, це за-
кінчувалося трагічно: «Та вилетіло в неї око відразу, має одне око». Схожими були вірування і в 
інших південнослов’янських народів (Иванова, 1984, с. 131, 132; Đorđević, 1968, s. 169). У росіян 
для оголошення нечесності молодої відкривали дах хати і виставляли зіпсоване колесо (Байбу-
рин, 1983, с. 178) (згідно з космологічним значенням і обрядовою роллю, яку відводили верхнім 
отворам у приміщеннях у різних народів, пояснюється, як «око госпо́ди»), що символізувало 
розрив рівня, зв’язок із трансцендентним. Значення і символіка отвору свідчить про перехід із 
одного способу існування до іншого, з однієї екзистенційної ситуації в іншу (Елиjаде, 1986, с. 82, 
150). З другого боку, дах, а також усі елементи, які мали отвори, уважалися жіночими елемента-
ми приміщення (Байбурин, 1983, с. 178). Цим можна пояснити й деякі обряди на македонській 
території: обряд, який здійснювали у Дебарца: коли молода не була чесною, музикант на дудці-
козі ставав на пагорбі та звідти грав; у районі Желези скутину (запаску) молодої кидали на че-
репицю; символіка посилювалася тим фактом, що скутина є елементом одягу, який прикривав 
органи плідності (Петреска, 2002, с. 143, 203, 478, 479).

У народі поширені перекази, що нечесність молодої оголошували, висаджуючи її на осла, 
що пов’язано з символікою перебування його за межами хати. Така дія має значення перемі-
щення в простір меншої вартості, таку саму символіку має оголошення нечесності також твари-
нам. Вважається, що тварини – найдавніші і найзначущіші символи з функціями, які знижують 
(умертвляють) та оновлюють (Иванова, 1984, с. 158). О. Фрайденберг, вивчаючи поганську та 
християнську релігії, робить висновок, що в минулому – в мисливський та тваринницький пе-
ріод – культ осла був дуже розвинутим. Це мисливське і тваринницько-аграрне божество, яке 
від божества Сонця-Неба стало божеством виробничих сил, а зі збільшенням взаємозв’язків 
племен поширилося в релігіях усіх давніх народів. У такий спосіб культ ушановували на о. Кріт  і 
в Греції в мікенський період; осел був божеством смерті та неба в давній Індії, Малій Азії, Фригії, 
Єгипті та в стародавніх семітів. Під час діонісійських містерій його хвіст приносили в жертву Діо-
нісу; у культовому сенсі осел брав участь у процесіях, так званих фалосаліях, під час яких носили 
символічний фалос. Осляче копито допомагало дозріванню плодів і мало вплив на рід; його че-
реп, який вивішували в саду або в полі, сприяв родючості. Водночас осел залишився учасником 
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культу хліба і був представлений у ролі того, хто носить жорна, а загалом він був пов’язаний із 
землею та її плодами. Культ осла О. Фрейденберг показує також і в біблійних міфах, передусім 
у мотиві входження Ісуса Христа в Єрусалим на ослі. З часом, особливо в середньовіччі, свята, у 
яких брав участь осел, сприймалися як пародії; це пояснюється тим, що давніші вірування були 
забуті. У цьому сенсі авторка цитує приклад, який багато в чому схожий із висаджуванням не-
чесної молодої на осла. Коли жінка здійснювала перелюб, її відводили на площу і залишали на 
камені. Тоді садили її на осла й примушували об’їхати все місто; згодом повторно приводили 
її на той самий камінь, який потім чистили, бо він ставав нечистим, споганеним. Жінку, яка 
їздила верхи на ослі, називали «онобата» – «та, яка їздить верхи на ослі». Авторка вважає, що 
обряд, який утратив своє первісне значення, став ганебним дійством і зберігся як форма пока-
рання. Вона перераховує приховані культові елементи: жінку відводять до центральної частини 
міста, на кам’яний підйом (камінь у давні часи вважали божеством, як і загалом горби та висо-
чини), тоді висаджують її на осла й урочисто ведуть до міста, поки не повернуться на той самий 
підйом. Обхід міста завжди є релігійним обрядом, як і обхід довкола вівтаря або храму, який є 
варіантом обходу міста (оскільки повторює дорогу сонця по небу). Факт, що жінку садили на 
осла через перелюб, указує на те, що культ пов’язував перелюб саме з ослом, а факт, що камінь 
уважався оскверненим, свідчить, що на ньому відбувався сам акт запліднення. Варто згадати 
мотив жінки-грішниці (перелюбниці) в одній арабській казці; її покарали тим, що перетворили 
на осла (Frejdenberg, 1980, s. 17, 18, 31, 32, 40, 41, 44). Про роль осла, зведену до пародії, можуть 
нагадати й деякі обряди в албанців. Так, коли молоду фарбують хноєю й одягають, хтось із роди-
ни маскується під осла, а молодій співають, що прийшов зять-осел. Схоже на це і прислів’я, яке 
побутує на македонській території: «Чи то зять, чи то осел» (Петреска, 2000, с. 500).

Нечесність молодої могла бути оголошена не лише тваринам, а й деяким рослинам.  
У дослідженнях на території с. Сміливо в районі Железника нечесність оголошували корінню 
груші: «Грушко, грушко, молода прийшла нам нечесна, та й тобі недобре» (Петреска, 2002, 
с. 500). Причина, через яку нечесність молодої оголошували груші, пов’язана з місцем, яке вона 
посідає серед рослин у моделюванні світу. Груша перебуває на межі «соціального» (культурно-
го) та «дикого» (неосвоєного) простору, тому є відповідним медіатором між людським і нелюд-
ським світом. Це місце зумовлене часом її життя, бо через певний період вона гниє, тобто в 
ній відбувається якась зміна, трансформація, і тому вона символічно може виразити ідею на-
родження – вмирання – повторного народження (Раденковић, 1996, с. 201; Раденковић, 1996 а, 
с. 104). До наведених прикладів додамо ще один із Прилепського району: якщо молода прихо-
дила в чуже середовище, маючи перед цим контакт з якимись іншими предками, то брали бад-
ни (щедре дерево) і били нечесну молоду, бо й воно було пов’язане з культом предків. У цьому 
контексті можна пояснити обряди відведення до зметеного сміття з кімнати, у якій спали моло-
ді в матері молодої, бо душі чистяться мітлою. Символічним способом через сміття повертали 
душі, які не були захисниками їхнього роду (Петреска, 1998, с. 131, 132). На цей зв’язок указує і 
така обрядова практика: свекруха з пляшкою води ходить по хаті батьків молодої та по їхньому 
вогнищу, виливає воду, промовляючи: «Нехай втреться в матері, у неї нехай буде недобре» (По-
рече); привертає увагу прислів’я, яке існувало в районі Преспи: «Усе, що недобре, нехай зали-
шається в її сім’ї». Обрядові дії з продірявленою склянкою, носіння дірявого коржа, повернення 
молодої на (чорному) ослі можуть пояснюватися роллю символічних послань предків у домі 
молодої. На зв’язок предків і сім’ї вказує обрядова дія і прислів’я, що побутує в районі Прилепу: у 
ньому кум приходить на «солодку горілку»; якщо молода нечесна, свекруха перевертає склянку 
і говорить: «Куме, це не для пиття» (Петреска, 2002, с. 515).

Категорії чесність/нечесність аналогічні також до категорій чисте/нечисте. Це можемо  
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бачити при обрядовому купанні молодої в суботу ввечері в батьковій хаті. Дослідження свідчать 
про те, що обрядове очищення загалом виконано, коли купається «чиста дівчина, яка не має мі-
сячних» (Кумановський район), (Петреска, 2000, с. 345), тобто дівчина, яка не мала менструаль-
ного циклу на день її весілля; у Брсяцькій етнографічній області таке значення підтверджується 
тим, що, якщо в дівчини на день весілля припадали місячні, весілля переносилося. У контексті цієї 
«обрядової чистоти» вірили, що молода насправді була чесною, якщо у визначений час весілля 
мав бути її менструальний цикл, а його не було, він затримувався; і навпаки, коли вона була не-
чесною, не повинна була мати в день весілля менструального циклу, а він усе-таки був (Петреска, 
2002, с. 448, 449). Про небезпеку, яку може принести менструальна кров, відомо в усьому світі. 
У цьому контексті зрозумілі наведені вище вірування, за якими, якщо молода на день весілля мала 
менструацію, то це було ознакою, що вона була нечесною (Петреска, 2002, с. 458). Обряди, у яких 
існує ідея про нечисте та очищення, підкреслюють серйозність події та могутність обряду повтор-
ного формування людини. Така серйозність події (у нашому випадку – відокремлення особи з ко-
лишнього стану та перехід до іншого) підсилюється фактом, що ті самі яблука, з якими купалися 
молоді, зберігали для їх зведення, і вони мали їх спільно з’їсти (Петреска, 2002, с. 449).

В обрядах переходу, особливо в обрядах зміни статусу, якими є обряди «зведення молодих» 
і «вшанування чесності молодої», де маємо зміну статусу з дівчини/молодої на жінку та з легі-
ня/жениха на чоловіка, цей перехід виражається зніманням старого та одяганням нового одягу 
(Lič, 1983, s. 82). Важливість цноти молодої, з якою вона може бути прийнята від своїх рідних, 
простежується в реаліях одягу. Отже, якщо молода була нечесною, її виносили лише в сорочці, 
а всі інші елементи строю після першої шлюбної ночі були пропущені. У цьому контексті треба 
згадати проявлення «знаку» на сорочці молодої, зміну весільної сорочки голема црнета (великої 
почорнілої), голена (великої), дойка (грудної), голема платненіца (великої полотняної), коняч-
ка (урочистої), дебела кошула (товстої сорочки) тощо на малу црнету (малу почорнілу), малу 
(малу), за на вода (для виходу по воду), за утро (для ранку), вардарску (вардарську), мала плат-
неніца (малу полотняну); в’чка трага (вовчим слідом) тощо. Покривала на голову молодої міня-
ють її стан, а факт, наприклад, що серветку вішали «за правого ковка», може свідчити, що молода 
прив’язується до дому чоловіка, – якщо взяти праву сторону за символ чоловічого начала. Вінок 
молодої та гувяльник (вуаль, яку молода носить на голові під час весілля, закриває ним обличчя, 
не розмовляє, соромиться) після першої шлюбної ночі вже не використовується (Здравев, 1996, 
с. 291, 298, 299). Зміна одягу супроводжується обрядовими заходами щодо вшанування чесності 
молодої. Найпереконливішим прикладом важливості чесності молодої, завдяки чому вона може 
бути прийнята домашніми, а відтак і найсвятішим – вогнищем, є свідчення з Маріова. Там об-
рядові дії з вогнищем – його запалювання й биття по ланцюгах, які рухають міх – здійснювалися 
після того, як домашні та гості переконалися в чесності молодої з демонструванням знаку. На до-
даток можна згадати також обрядові дії в Охридському та Струзькому районах, Преспі, де після 
шлюбної ночі зятеві та невістці дають деревця в руки, щоб запалити вогонь. Символізм обряду 
вказує на те, що невістка могла здійснити контакт із вогнищем, якщо чоловік повнітю засвоїв її 
«чужу», «іншу» територію, а невістка територію чоловіка прийняла як свою. Після виконання цієї 
умови вона може сподіватися на прийом його родом, що символічно здійснюється на вогнищі, 
яке зв’язує вищий і нижчий світи. Якщо цю умову не було виконано – це знак того, що молода не 
буде прийнята в його рід. У народних переказах часто мовиться, що поки вона жива, їй постійно 
будуть дорікати за її «гріх». Цікавим є переказ про «нечесну» молоду, яка відчула нестерпність 
свого стану і трагічно закінчила своє життя: «Одна тут отруїлася. Взяли її таку, та воно так 
було, сяк було, всілякого бувало,  билися, пішла в Скоп’є, мала дитину без рівноваги, без нічого, 
таку ніяку, виховувала п’ятнадцять-шістнадцять років, дитина померла, та він її закопав, за-
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копав. Мала вона доньку, яка з Паланки до Куманова була найгарніша, красива... Пішли вони вдвох 
із донькою до лазні. І вона прийшла там – “ах ти зараз із донькою, вимийтеся, скупайтеся, без 
сина живете”, та вона більш не могла витримати, напилася отрути якоїсь, повезли її в лікар-
ню, де вона й померла. Постійно з недобрим, постійно з недобрим, і вона не могла більш терпіти 
й мусила знищити себе». Дуже часто батьки такої дівчини давали додаткові дарунки – гроші чи 
землю, які були власністю чоловіка, невістка на це не мала права, на відміну від приданого, яке 
та отримувала на весіллі та до кінця життя мала у своїй власності. Про значущість чесності мо-
лодої свідчить те, що коли в молодої випадали місячні в день весілля, останнє переносилося, щоб 
можна було побачити, чесна молода чи ні. Як це було важливо, може підтвердити таке свідчення: 
«Якщо молода насправді чесна та має мати місячні, їх не буде, щоб бачили всі, яка вона чесна, 
а якщо вона нечесна, тоді під час весілля вона буде мати місячні» (Петреска, 2002, с. 203, 238). 
Випадки із «зав’язаним чоловіком» також співвідносять із нечесністю молодої, тобто невістки: 
часто мати, яка знала про нечесність доньки, щоб захистити її, «зав’язувала» зятя з допомогою 
різних ворожбитів і чарівниць (Петреска, 2002, с. 310, 368). Перший танець невістки в понеділок 
у деяких районах Брсяцької етнографічної спільноти також можна вважати її прийняттям у рід 
молодого після виконаної умови. У цьому сенсі можна пояснювати й подальші весільні обряди; 
тому деякі з них отримали таку назву – обряди вшанування чесності молодої: оголошення му-
зики, постріли з рушниці, розбивання різних предметів, повідомлення батьків молодої про чес-
ність їхньої доньки, «солодка горілка», повторна актуалізація ролі кума та старосвата (дружби), 
а також і всіх головних учасників весілля, із відомим явищем, коли палять свекрушину хустину, 
що схоже на деякі міські обряди, де в перший день після весілля палять свекрушині кальсони та 
відводять молоду до води. З останнім обрядом здійснюється цілісне відокремлення молодої від 
попереднього стану та прийом її в нове середовище. Час, коли здійснюється обряд, – після пиття 
«солодкої горілки» в найтіснішому колі сім’ї. Із цим обрядом, а також і з «солодкою горілкою», 
молоду треба було прийняти в нову родину. Отже, якщо молода виявилася нечесною, вся подаль-
ша обрядова практика її прийняття в новій рід припинялася. Якщо молода була чесна, тоді всі 
ці обряди відбувалися з піснями або жартами еротичного змісту – під час споживання «солодкої 
горілки», а також у подальших обрядах. Так само були представлені й пісні, які провіщали її нас-
тупний статус, який вона матиме в сім’ї і який загалом не був легким – бути доброю господинею, 
поважати й слухати всю чоловікову рідню, бути гарною дружиною.

Дослідження категорій чесність/нечесність у весільному обрядовому комплексі, які на-
самперед стосуються молодої, показують, що, залежно від того, чесна вона чи ні, її приймали 
або не приймали в нову сім’ю. Із весіллям у молодої відбуваються зміни на два рівні. З одного 
боку, це соціальний аспект, коли молода міняє своє помешкання, а з другого – її статусний 
перехід, де вона дівочим знаком показує, що вже ввійшла до світу жінок. Цей другий рівень є 
важливішим, ми бачили його в невербальній комунікації (знак на сорочці, обрядові дії щодо 
вшанування чесності – «солодка горілка», відведення молодої до води або повідомлення про її 
нечесність), а також у вербальній (повідомлення про чесність/нечесність, яке робить молода 
або її свекруха). Такий стан підтверджує вивчення сукупного весільного обрядового комплексу 
в різних місцевостях Македонії, в інших південнослов’янських народів (Узенева, 1999, с. 145–
157), де так само зведення молодих є центральним моментом. На користь нашого твердження 
свідчать і сучасні факти, зокрема те, що «солодка горілка» в багатьох випадках є одним із го-
ловних обрядів весілля. Хоча сьогодні такого обряду немає, його первісне значення і функція 
трансформуються в обряд, основна функція якого – спілкування та розвага; його збереження 
свідчить про те, що він і в минулому був ключовим обрядом; якби це було не так, було б дивно, 
чому він так довго затримався. На цьому наголошуємо тому, що в традиційних весільних об-
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рядах після солодкої горілки існує багато інших обрядів, які можуть у сучасних умовах отрима-
ти функцію розваги, спілкування, взаємного ознайомлення, як, наприклад, првіче. Хоча воно 
і здійснювалося через тиждень після весілля, його перенесення (якщо це було дуже важливо) 
не було проблемою, таких прикладів існує багато в традиційних весільних обрядах. Або дії «по-
клонарів», які приходили до хати нареченого в понеділок увечері: час та день їх прибуття і 
функція, яку вони виконували в минулому, дуже добре співвідносилися б із сьогоденням. Але 
саме збереження обряду «солодкої горілки» з драматичними еротичними сценами, які викону-
ють також жінки в дуже підкресленій формі, дає право думати, що цей обряд був ключовим у 
минулому, завдяки йому молоду могли прийняти або не прийняти до нової родини. 
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ТАНАС ВРАЖИНОВСЬКИЙ

ГОСТИННІСТЬ:	ТРАДИЦІЙНІ	ФОРМИ	СПІЛКУВАННЯ		
В	МИНУЛОМУ	І	СЬОГОДЕННІ

Gostoprimstvoto e interesen i va`en univerzalen problem od pove}e aspekti i nivoa na negovata pojava, 
vo prv red od aspektot na obi~ajnoto pravo. Toa pretstavuva va`en element vo sekojdnevnoto `iveewe i vo 
obrednata praktika. Posebno mesto mu se posvetuva na ulogata na gostinot i obrednite aktivnosti povrzani so 
nego. Vo obi~ajnoto pravo toj e tabuiran, nepovredliv  i kon nego vo minatoto, a mnogu retko i denes, se 
odnesuvaat kako kon nekoe bo`estvo. Narodot doa|aweto na gostinot go povrzuval so doa|aweto na bo`estvoto, 
odnosno na nekoj od svoite predci.

Predmet na istra`uvawe vo na{iot prilog se kаrakteristi~nite formi na odnesuvawe kaj Makedoncite na 
relacijata: gost – selska sredina i gost – semejstvo pri doa|aweto i pre~ekuvaweto na gostot i toa na nivo na 
nepoznat, nekanet gostin i na svoj – poznat, svrzani so razni slu~ai: sekojdnevni poseti, prazni~ni i sl. Vo prv red 
se zadr`uvame na nekolku normi na odnesuvawe: a) navestuvawe na doa|aweto na goсtin; b) formi na odnesuvawe 
pri pre~ekuvaweto na gostinot; v) mestoto na gostinot vo ku}ata vo koja doa|a i odnosot na doma}inite kon nego;  
g) formi na ispra}awe na gostinot; d) odnosot na selskata sredina kon dojdencite vo seloto – tu|i lu|e. Ovie 
formi na odnesuvawe gi odreduvaat me|u~ove~kite kontakti vo ramkite na gostopriиmstvoto, kako forma na 
zaemno `iveewe, razbirawe i po~ituvawe, so {to doa|a do izraz odnosot kon ~ovekot voop{to. Tie se javuvaat 
kako formi na me|u~ove~ko vnatre{no regulirawe na odnosite vo selskata sredina i individualno vo semejstvoto. 

Hospitality is an interesting and important universal problem in many aspects and on different levels of its 
manifestation, primarily in common law. It is an important element of daily ceremonial practice. The role of a guest 
and respective ritual procedures has especial importance in the study of hospitality. In common law a guest is 
tattooed and may not be aggrieved; certain theologization of a guest is visible in the past and even present practices. 
In the folk culture arrival of a guest is cohered with appearance of a deity or one of the deceased ancestors.

The subject of the analysis presented in our article is typical forms of interaction between Macedonians on the 
levels: guest – rural environment and guest – family during arrival and greetings, on the level of unknown, unbidden 
– and known or accepted, related to different situations: daily visits, high-day visits etc. First of all we pay attention 
to some norms in the interaction: a) news about the arrival of a guest; b) forms of communication during the 
meeting of a guest; c) place of a guest in the visited house and how hosts treat him/her; d) ways to see off a guest; 
e) how a rural community treats those who come to their village – aliens. These forms of interactions determine 
interpersonal relationships and notion of respect, which defines attitude to a person in general. They represent 
modes to regulate interpersonal communication within rural environment, and on a smaller scale within a family.

Гостинність є суттєвою й важливою загальною проблемою в багатьох аспектах та рів-
нях цього явища, насамперед в аспекті звичаєвого права. Система гостинності як загальне 
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явище має етичний характер і є досить складною, найінтенсивніше реалізуючись у сфері 
родових зв’язків, на рівні сімейних та дружніх стосунків тощо. Як інституція, вона сповне-
на величезної уваги, люб’язності й пошани до людини – гостя. Гість у народній традиції є 
об’єктом поваги, представником чужого, іншого світу. Мета гостинності – перетворити чу-
жинця на свого. Гість сприймається як носій долі, особа, яка здатна впливати на всі форми 
людського життя. Він приносить у дім добру волю,  виражену у висловлюваних привітан-
нях і побажаннях, формулах вдячності, а також у формі подарунків, які він підносить гос-
подарю. Господарі намагаються якнайкраще прийняти гостя, сподіваючись і на символічну 
«угоду» з вищими силами, чиїм представником є гість, з метою забезпечення майбутнього 
(Славянская мифология, 1995, с. 145).

Гостинність є важливим елементом повсякденного життя та обрядової практики і тому 
може розглядатися як окремий звичай, утверджений традицією, де діють відповідні прави-
ла, яких дотримуються обидві сторони – і гості,   і господарі. У звичаєвому праві зневага до 
гостя є табу, до нього в минулому, а інколи й сьогодні ставляться, як до божества чи радше 
святого. Прихід гостя народ пов’язував із приходом божества або когось зі своїх предків. 
Згідно з цим прийом гостей був не лише моральним, але й релігійним обов’язком, а відмову 
прийняти гостя вважали великим гріхом.

Предметом аналізу в нашій статті є розглядувані в різних аспектах характерні форми 
відносин серед македонців на таких рівнях: гість – сільське середовище; гість – дім, або 
домашнє господарство, виходячи з того, що дім найтісніше пов’язаний із гостинністю. По-
перше, стосовно гостей, що приходять у дім, – вони є званими чи незваними, тобто випад-
ковими. По-друге, щодо часу приходу гостей, – має значення, приходять вони у звичайний 
чи у святковий день. По-третє, враховуються причини приходу гостей, наприклад: весілля, 
домашнє чи сільське свято, а також відзначення днів народження, запрошення й відвідуван-
ня кума в родині тощо. Проте для того, щоб піти в гості, може й не бути якоїсь особливої 
нагоди, це можуть бути відвідини сусідів, друзів.

Святкування сільської, куткової або родинної слави, інакше кажучи, – феномен гостю-
вання, свідчить про щільність сільського середовища та його гостинність. Із наближенням 
дня, коли очікують гостей, усе село готується до їх прийому. У кожній хаті намагаються як-
найкраще й найбагатше прийняти гостей. Звісно, прибирають хату й подвір’я. Двері кожної 
хати відкриті і для своїх, і для чужих. У деяких місцевостях гостей запрошують, у деяких не 
запрошують, але кожного, хто приходить, зустрічають гостинно й щиро. Велика кількість 
гостей свідчить про повагу, якою користуються господарі.

Крім того, у цій статті ми спробуємо реконструювати деякі елементи гостинності в 
минулому, які стосуються таких вірувань і норм спілкування: а) провіщення про прихід 
гостей; б) форми спілкування при зустрічі гостей; в) місце гостей у домі, в який вони 
прийшли, та взаємовідносини; г) форми проводжання гостей; д) відношення сільсько-
го середовища до приїжджих у село – чужинців. Ці форми визначають міжособистісні 
контакти в межах гостинності, серед яких – спільне життя, взаєморозуміння й повага, 
завдяки чому увиразнюється ставлення до людини загалом. Вони постають як форми 
внутрішнього регулювання стосунків між людьми в сільському середовищі та індивіду-
альних у родині.

Провіщення про прихід гостей
У македонській народній традиції існує багато вірувань, пов’язаних із різними про-

віщеннями про можливість приходу гостей. Попереджати про гостей, за народними 
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уявлення ми, можуть деякі свійські птахи, наприклад півень, курка. Те, як півень обер-
нений до хати, може провіщати дві різні ситуації. Вірять, що коли півень стане на порозі, 
обернувшись головою в напрямку хати, й заспіває, то в цей дім прийдуть гості. І навпаки, 
якщо він голову поверне надвір і заспіває, то їх запросять у гості (Цепенков 1972, с. 9). 
Якщо в курки, що зайшла в хату, щось тягнеться за лапкою, наприклад, соломинка, ві-
рили, що має прийти гість (Цепенков, 1972, с. 53). Дії людини: якщо якась жінка плете 
шкарпетки, і їй трапиться в сплетеному доріжка поряд із вічками, це означатиме, що при-
йдуть гості (Цепенков, 1972, с. 42). Інші моменти провіщення, наприклад: якщо двері самі 
відкриються, то слід чекати гостей.

Кількість гостей могли провіщати, наприклад, сальні свічки: коли горіла свічка 
й нав коло утворювалися нарости, це означало, що має прийти стільки гостей, скільки 
утворило ся наростів.

Зустріч гостей
У традиційному розрізненні гостей за рангами існує два види гостей: ті, яких зна-

ють, і ті, яких не знають. Зустрічаючи їх, використовували певні норми спілкування, 
пов’язані зі статтю та зв’язками між гостем та господарями, тобто, чи ті були ріднею, чи 
приятелями. Як свідчить Й. Обрембський, зустрічаючи гостей, господарі дотримували-
ся таких норм:

1. Чоловіки. 
а) Яких не знають: господар зустрічає невідомого гостя, вітаючи словами здраво 

живо. Так само його зустрічають літні й молоді, вітаючи такими ж словами. Існує за-
борона жінкам зустрічати гостя, а дівчатам – Боже сачуваj. Такого гостя називають 
jабанџија.

б) Яких знають: відомого гостя зустрічають чоловіки з дому та господиня, вітаючи його 
тими ж словами. іншим жінкам дому та дівчатам заборонено вітати гостя. 

в) Приятель: усі вітаються з ним, але жінки лише після того, як той сяде.
г) Рідня: з гостем-родичем вітаються усі, крім дівчат. Вони лише заходять, а потім виходять.
2. Жінки.
а) Яких не знають: з незнаною гостею вітаються господар, господиня, а якщо гостя літ-

ня, то й чоловіки. Інші члени родини не вітаються.
б) Яких знають: тут немає якихось особливих правил, натомість все залежить від ба-

жання – хоче хтось привітатися чи ні.
в) Приятелька: вітаються всі, крім дівчат. Вони не вітаються.
г) Рідня: якщо це двоюрідна сестра, то цілуються.
Водночас існує загальне правило, що з приходом гостя всі встають, особливо це стосу-

ється жінок, незалежно від їхнього статусу, зокрема і породіль тощо. Таких називають мла-
да таjа. Те ж саме відбувається, коли прощаються з гостем.

Стосовно невідомого гостя існує правило, за яким, щойно гість увійде в дім, члени роди-
ни сприймають його як приятеля й відповідно ставляться до нього.

Коли хтось із гостей проходить по селу, жінки мусять вставати. Якщо вони не встануть, 
то кажуть, що це срамота. Проте це стосується лише невідомого гостя і старших гостей. 
А якщо је млад сељанец не му станујеме (Обрембски, 2001, І, с. 31). 

Отже, гостя, який приходить у дім, зустрічають спочатку господар і господиня, а потім 
старші й молодші чоловіки. Інші жінки дому не виголошують вітальних слів, якщо при-
булий не є ріднею. Якщо це родич, то вітаються після того, як він сідає, коли ввідна фаза 
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щодо люб’язної зустрічі на порозі хати й запрошення роздягтися вже завершені. Дівчата 
взагалі не беруть участі в цих вітаннях (Обрембски, 2001, ІІ, с. 268).

Сьогодні наведених форм спілкування при зустрічі гостей не дотримуються, оскільки вся 
система традиційного спілкування майже забута. Якщо раніше роль жінки стосовно гостя була 
зведена до мінімальної традиційної норми спілкування, й побутували відповідні заборони при 
його зустрічі, то в наш час жінка поводиться при зустрічі так само, як і її чоловік, зустрічаючи й 
проводжаючи гостей, а також пригощаючи їх, причому пригощає зазвичай саме дружина.

Про свій прихід гості повідомляють піснями, призначеними господареві. Ось одна з них:

О, Јоване, домаќине,
Али спијеш, али пијеш?
Ако спијеш, разбуди се,
Ако пијеш, весели се.
Ќе ти идат добри гости,
Добри гости пријатели,
Тија биле лепа црква,
Лепа црква на Водици
(Обрембски, 2001, І, с. 127).

Господар запрошує гостей увійти в дім, звертаючись до них буjрум. Він відіграє головну 
роль при зустрічі гостей. На його адресу виголошують здравиці й співають сведени песни, в 
яких висловлюють повагу до господаря й підкреслюють його центральне місце серед гос-
тей, що зібралися, а також уславлюють його гостинність:

Ој буре, буре, зелено буре.
На тебе сечат девет сеќири,
Од тебе летат девет ивери.
Драги домаќин серед дворје седит,
Во левата рака стребрени ибрик,
Во десна рака подзлатена чаша.
Кому ќе чаша поклон да бидет?
јаребичице, препиличице,
Високо леташ, све поле шатеш,
Опет се враќаш, на куќа спадаш,
На куќа слама, во куќа слава,
Нека ми је жива домаќинска слава 
(Обрембски, 2001, ІІ, с. 232). 

Коли гості заходять у дім, настає момент вручення подарунків. Їх залишають на спе-
ціальному столі, щоб можна було на них подивитися до того, як гості будуть прощатися. 
Господар у свою чергу також обдаровує гостей. Такі подарунки залежать від матеріального 
становища гостей та господаря.

Заборони
Коли гості заходять у дім, їм не можна зупинятися на порозі. Вірування, що стосуються 

порога, пояснюються в світлі «культу предків». Ці вірування випливають із припущень, що 
в хаті ховали предків (Kovaчevi¢, 1985, с. 166). Культ предків вважається підґрунтям, на 
якому сформувався комплекс обрядів і вірувань, пов’язаних із хатнім порогом (Чајкановић 
1924, с. 102–106).
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Крім того, гостю забороняється заходити до хати, не помивши руки. Вірять, якщо гість 
із брудними руками ввійде в дім, то забере собі дарунки інших гостей, а також добробут 
дому (Цепенков, 1972, 47). Гості нині роззуваються, а в минулому їм мили ноги. Сьогодні 
ці дві заборони вже не побутують, щоправда, першої, переважно в сільському середовищі, 
меншою мірою – в міському, ще дотримуються.

Увійшовши в дім, гості розподіляються за статтю: чоловіки сідають за один стіл, а жінки 
за інший або в іншій кімнаті. Сьогодні цей звичай трапляється дуже рідко, проте старше 
покоління в деяких родинах македонських переселенців, наприклад, у Канаді, яке пам’ятає 
звичаї відвідування гостей на Батьківщині, його все ще дотримується.

Гість обмежений у своєму спілкуванні з господарем та його родиною. Існує заборона 
самостійно спілкуватися з жінками, виявляти інтерес до приготування їжі, відвідувати гос-
подарські об’єкти без супроводу господаря. Не дозволяється також гостю годувати собак чи 
курей, бо може трапитися, що хата залишиться без харчів.

Здравиці на честь господаря
Йозеф Обрембський чудово описує атмосферу, що панує в домі під час перебуван-

ня гостей на Різдво, що є днем відвідувань, взаємного гостювання і прийому гостей: 
«На ім’я господаря, який зустрічає гостей, так само, як і під час слави, виголошуються 
здравиці, в яких звучать благословення. Проте не лише він є учасником частування, 
не лише до нього звертаються з благословеннями й побажаннями, висловлюваними 
у здравицях. Здравиці стосуються всіх і є виразом публічної люб’язності, яка охоплює 
кожного й усіх. Вони створюють особливу атмосферу приязні, ейфорії і з цього по-
гляду генетично пов’язані з певним різдвяним змістом, із релігійно-магічними кон-
цепціями, що лежать в основі святкувань та обрядів. Здравиці та благословення, які 
вони містять, є своєрідним публічним підсумком проведених обрядів, світським під-
твердженням успіху, щастя й доб робуту, які знаходять вираження в щойно проведених 
обрядових діях та церемоніях. Із кола родини, до якого залучений родинний клан або 
сільський куток, де відбувається більша частина обряду під час дівочих святкувань 
упродовж першого дня свята, ритуал згодом переноситься на публічний рівень чоло-
вічого бенкетування й пиятики з начебто релігійними благословеннями, який поши-
рюється через господаря як представника родини на всю сільську спільноту. Такий 
сенс надається чоловічому бенкетуванню, приходу чоловіків у дім, на сільські заба-
ви, які супроводжуються здравицями-побажаннями: «Кој частит – част да имаат». – 
«Амин». – «Ај, среќна ајирлија». – «Амин». – «Ај здравје» (здоров’я). – «Амин». – «Здрав да 
ми си». – «Сполај ти». – «Бог в село. Бог меѓу нас. Свекому добро, свекому среќа да бидет. 
Пили, іали, зло не видели». – «Амин». Згідно з цим виголошення здравиць-побажань 
створює релігійну атмосферу свята, в якій панує побажання добробуту, щастя й успіху, 
тобто загального добра. З плином часу релігійна атмосфера поступається місцем весе-
лощам (Обрембски, 2001, ІІ, с. 232, 233).

Із наведеної цитати очевидною постає суспільна функція гостинності, зближення зв’язків 
у спільноті та між окремими людьми, забуття суперечок та непорозумінь між ними. Отже, 
прийом гостей як соціокультурний чинник є формою встановлення й підтримки міжособис-
тісних контактів, які надають можливість для взаємного пізнання та розуміння на міжособис-
тісному та міжгруповому рівнях. Тут особливо важливо підкреслити прийом незваного гостя, 
коли для людей з’являється можливість подолати межу, яка поділяє на «своїх» та «чужих». Тим 
самим гостинність залишається одним із головних засобів комунікації (Стоилов, 1994, с. 279).
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Святкова софра* 
Софра посідає важливе місце під час прийому гостей і має соціально-об’єднувальну 

роль. Вона створює атмосферу спільності й згуртованості громади. З одного боку, вона 
об’єднує всіх учасників, з другого, – пов’язує їх із божественною або сакральною особою, 
якій присвячується ця поезія (Ангелов, 1997, с. 116). Людина, запрошуючи когось на со-
фру, через гостя й запропоновану йому їжу заспокоює свою власну душу й душі померлих 
членів родини. Дарування їжі чужим заради своїх стимулює гостинність на світоглядному 
й обрядовому рівнях, забезпечує психоемоційну рівновагу та є одним із проявів обопіль-
ності (Стоилов, 1994, с. 282).

Приготування їжі для частування залежить від достатку господаря. Якщо він не-
заможний, то й пригощають гостей небагатими наїдками, і навпаки, якщо господар 
має статки, то й їжа буде багата. Невипадково, наприклад, у Поречі гості розпочи-
нали святкові відвідування з бідніших сусідів, а закінчували в багатших. Як зазначав 
Й. Обрембський, гостювання зазвичай завершувалося «в найбагатшого господаря, де 
й ракії було більше, й частування було поважніше» (Обрембски, 2001, ІІ, с. 232). Не-
зважаючи на майновий стан господарів, гості завжди були бажаними, оскільки щедро 
зустріти гостя означало здобути прихильність Господа в забезпеченні добробуту, міц-
ного здоров’я тощо. Гість не міг відмовитися від запропонованої їжі. Це могло бути 
сприйнято господарем як образа, а також викликати негативні наслідки для нього, 
але, крім того, біда могла трапитися і в гостя. Відвідувач мусить з’їсти все, що йому 
подано, інакше в родині не буде достатньо харчів. Тому господарі намагалися якнай-
багатше пригостити всіх.

Побутує вірування, за яким господар може впливати на гостей, залежно від кількості спо-
житих харчів та напоїв. Такі вірування пов’язані зі щедрістю або скупістю. У випадку, коли 
господар є скнарою й хоче бідно прийняти гостей, він прив’язує до пояса ложку, яку викорис-
товують у приготуванні їжі. Тоді гості не будуть багато їсти й пити (Цепенков, 1972, с. 47).

Проводи гостей 
Гостей – на славі чи іншому святі, або в будній день – господарі проводжають з дому 

зі словами подяки й радості за відвідування. Проводжаючи гостей, їм бажають доброго 
здоров’я, зазвичай словами со здравје, а якщо ті прибули здалеку, то для них готували від-
повідні проводи й бажали гарної дороги словами добар пат. Водночас висловлювали ба-
жання нових відвідин, на що гості відповідали словами останите со здравје і дякували 
господарям за гостинність. У такому ставленні до гостей виявляється гостинність як окра-
са дому і моральний імператив.

Залишаючи дім, гість не виносить сам свої речі – це робить господар.
У різні періоди традиція гостинності зазнавала змін, залежно від матеріального стано-

вища народу. Сьогодні, у певному розумінні, вона не лише втрачає традиційні функції та 
норми у повсякденній комунікації, але в багатьох випадках, через відчуженість людей, вна-
слідок соціально-економічних і політичних обставин, губиться як інституція. Єдино під час 
слави й свят гостинність продовжує існувати як інституція.

Загалом можна стверджувати, що для македонця завжди було притаманним високороз-
винуте почуття гостинності, яке в його свідомості має глибоке коріння й багаті національні 
традиції. 

* Софра (турец., розм.) – низький, круглий обідній стіл [прим. перекладача].
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ЛІДІЯ СТОЯНОВИЧ

ВІРУВАННЯ,	ЗАКЛАДЕНІ	В	ОСНОВУ			
«БАЛАДИ	ПРО	ЗАМУРОВАНУ	НАРЕЧЕНУ»	

(до	історії	тлумачення)

По континуираното, и во фолклористиката добро востановеното толкување на баладата за вгра-
дената невеста како реминисценција на обредот на жртвување, во последните декади од ХХ век се 
појавија поинакви интерпретации, кои послужија како обид за промената на основата од која извира 
оваа балада. Христијански- и родово- ориентираните читања на оваа балада се јавија во еден таков 
контекст. Возможното женски- инспирираното толкување и додатното машко исчитување на оваа 
балада нудат две различни перспективи: едната се однесува на женската жртва, вградена во темелите 
на градбата, и втората – на машкиот градител. Сосем е јасно дека е ова директно условено од тоа за 
чија приказна ни говори баладата. Дали е тоа приказната за женската жртва, или пак е приказна за 
трагичната судбина на машкиот градител – вдовец? Во секој случај, можеби, ниту женската ниту маш-
ката интерпретација не е сосема валидна, но тие се добредојдени алтернативи кон буквалната мито-
ритуалистичка теорија за жртвувањето, која доминираше во научните дискусии посветени на оваа 
балада се` до крајот на ХХ век.

After continual, and in folkloristcs well established interpretation of the ballad as a reminiscence of the rite 
of sacrifice, in the last decades of the 20th centuty, different interpretations have occurred with an attempt to 
change the foundation of the ballade’s source. The Christian and gender oriented reading of this ballad appeared 
in a similar context. The possible feminist- inspired interpretation and the additional male reading of the ballad 
offer two different perspectives: one would refer to the female victim, that is to the wall-up the wife, and the 
second one would refer to the male builder. It is obvious that it depends on whose story the ballad is telling about. 
Is it the female victim’s point of view, or is it the story about the tragic fate of the male builder widower? In any 
event, perhaps, neither the female nor the male interpretation may be deemed valid, but they are surely a 
welcome alternative to the simplistic, literal myth-ritual building sacrifice theory that has dominated the 
scholarship devoted to this ballad up to the end of 20th century. 
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У найновіших дослідженнях з фольклористики, присвячених «Баладі про замуровану наре-
чену», набуває актуальності теорія сприйняття Г. Яуса (1970), яка виявилася найбільш здатною 
пояснити діахронний аспект у розумінні певного феномену. Вважаємо, що за допомогою методів 
школи, заснованої в Констанці, найправильніше можна дослідити різноманітні інтерпретації од-
ного й того ж сюжету, який упродовж останніх двох століть є одним із найбільших викликів для 
дослідників фольклорної баладної творчості. Представивши на початку статті короткий огляд до-
теперішніх тлумачень балади, спробуємо визначити, які вірування лежать в основі балади. 

Історія тлумачення «Балади про замуровану наречену»
«Балада про замуровану наречену» притягувала багатьох відомих фольклористів  

ХІХ–ХХ ст. Одна з перших версій стверджує, що сербський текст «мурування Скадра» зі-
брав В. Караджич (Сербські народні пісні, 1814) і надіслав Я. Грімму. Захоплений цим мото-
рошним баладним твором, у травні 1824 року Я. Грімм перекладає його на німецьку мову 
і надсилає Й.-В. Гете, якого дуже обурило язичницьке варварство, що лилося з цієї балади 
(Dundes 1989, р. 156). Трохи пізніше, у своїй Deutsche Mythologie (1835) 1, Я. Грімм аналізує 
баладу як перший приклад «замурованої жертви». Цей аналіз започатковує численні дослі-
дження, присвячені баладі (Dundes 1995, p. 40). 

Описуючи різноманітність досліджень про тлумачення балади, можемо виділити дві 
основні особливості, характерні для тієї літератури. З часів Я. Грімма і дотепер написано ба-
гато есе, в яких баладу використовують для розкриття звичної міфологічно-ритуалістичної 
тези, а саме: оповідь представляє залишки практики в минулому – приношення людини в 
жертву, щоб заспокоїти і задобрити надприродні сили, які, за віруванням, перешкоджали бу-
дівництву певного об’єкта, наприклад, моста, вежі тощо. Показовою в цьому сенсі є праця 
відомого дослідника Р. Келера (1894; перше видання 1873) 2, а також багатьох інших: Жите 
(1886–1887) 3, Краус (1887) 4, Г. Філберг (1892) 5, Сартори (1898), С. Троянович (1911), Клуз-
ман (1919), М. Арнаудова (1920), Яна де Фриса (1927) 6, С. Стефанович (1933), С. О’Суліван 
(1945) 7, Кокяра (1950), Боберг (1955), Варгаш (1960; 1967), М. Еліаде (1970), П. Бревстера 
(1971) 8, Талош (1973) (див.: Dundes 1995, .p. 40; Стоjановиќ Лафазановска, 1996, с. 39–57). 

Іншою важливою тенденцією в дослідженнях є наполеглива спроба довести національ-
не походження балади. У пошуках «доказів» її територіального походження фольклористи 
керувалися модифікованою формою порівняльного дослідження. У цьому плані можна вес-
ти мову про численні дискусії та диспути на зразок Г. Мегаса, Захні Сако та інших 9, під час 
яких кожний зі згаданих авторів відстоював тезу про те, що саме його країна вважається 
батьківщиною балади. Отже, при такій інтерпретації ми зіткнулися з національно-приход-
ським феноменом, який є пріоритетним.

У контексті згаданих посилань, після майже столітньої дискусії А. Дандис (1989; 1995) 
висуває свою міграційну теорію, згідно з якою походження цієї балади потрібно шукати 
в Індії, де побутує популярна пісня про приношення замурованої жертви, щоб задобрити 
духів. Цікавою і дивною є його думка про те, що балканська балада про замуровану наре-
чену насправді мігрувала з Індії разом із циганами, він підтверджує свою гіпотезу фактом, 
що власне й цигани прийшли з Індії, а вже достеменно відомо, що головними майстрами в 
Південно-Східній Європі були саме цигани. Не заглиблюючись у дослідження справжності 
й правильності цієї теорії, аналізуємо її саме з позиції прийняття (насамперед з аспекту 
формування певного горизонту очікування, що варіює від одного історичного контексту 
до іншого). В особливий спосіб А. Дандис інформує своїх читачів: «Об’єктивні читачі, які 
уважно прочитають сотні балканських текстів, а також індійські версії, зможуть чітко про-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



679

Міфологія і народна культура

стежити, що мова йде про єдину індоєвропейську традицію, незважаючи на те що балада 
взагалі невідома в Західній Європі». У цьому сенсі було б корисно згадати факт, що фольк-
лорист А. Крапе (А. Н. Krappe, 1894–1947) наполягає на індійському походженні легенди, 
що розповідає про дитину як замуровану жертву (раніше, ніж про молоду наречену). Він 
говорить про легенду, яка може, хоча й не має бути спорідненою з баладою про замуро-
вану наречену 10. Наведене можливе індійське походження балади, яке простежується в 
циганських текстах, є важливим підґрунтям для появи гіпотези А. Дандиса, до того ж, 
загальновідомим є факт, що цигани прийшли до нас з Індії (Dundes, 1995, p. 43). 

Після довготривалого й науково обґрунтованого тлумачення балади як оповіді про 
обряд жертвоприношення упродовж останніх десятиліть ХХ ст. виникли й інші пояснен-
ня, які, власне, намагалися змінити підґрунтя, з якого народилася ця балада. Одним з 
таких пояснень (цікаве, але дивне для теоретиків) є прочитання балади, запропоноване 
З. Цимерман, під яким розуміється християнське читання балади, коли «традиційний 
християнин вірить наприкінці в нагороду за страждання і в тріумф Господа над дияво-
лом» (Zimmerman, 1979, p. 379), що викликає в читачів зміну горизонту очікування. 
Хоча не зовсім зрозуміло, в якому зв’язку перебуває таке підґрунтя балади з процесом 
замуровування нареченої в стіну.

Утім, радикально новий горизонт очікування відкрився три десятиріччя тому, коли 
під впливом потужної феміністичної хвилі 11, яка відома в світі як gender studies, з’явилися 
нові й на той час неочікувані тлумачення балади, походження якої висвітлюють з іншої 
перспективи, ігноруючи стандартну міфолого-ритуалістичну концепцію. Ідеться про 
момент, з якого починають віддалятися чоловічі й жіночі тлумачення одного літера-
турного твору (які з літературної сфери перейшли в галузь фольклористики). У цьому 
напрямку очікування показовим є дослідження Р. Мандел, яка у своїх студіях аргумен-
тує Леві-Стросівську опозицію «природа – культура». Згідно з її поглядами надзвичайно 
нетворча чоловіча культура спирається на присвоєння жіночої природи (Mandel, 1983, 
p. 180). Вона висловлює гіпотезу, що балада відкриває нам чоловічу спробу «випробува-
ти свою владу і контроль над жіночою сексуальністю та її репродуктивною функцією» 
(Mondel, 1983, p. 182). 

Л. Парпулова, яка спирається на теорію ван Геннепа про обряди переходу, вказуючи на 
наявність у баладі цього обряду, пропонує нам нове тлумачення, що випливає з культурно-
го контексту її часу. Суть аналізу є результатом досліджень gender studies – течії, популярної 
в Америці, де Л. Парпулова працює професором-викладачем. Власне, вона цитує болгар-
ську пісню, в якій замурування «декодовано як форму обвінчаного життя» (Parpulova, 1984, 
p. 433). Автор дотепно припускає, що «замуровування може представляти неминучість жі-
ночої долі: її трансформацію в підвалини нового дому, нового світу, нової родини, що не 
завжди є найприємнішим» (Parpulova, 1984, p. 434). 

Такі інтерпретації надихнули А. Дандиса розвивати теорію про можливе індійське похо-
дження цієї балади, підтвердження якого він бачить у надто вираженому патріархальному 
устрої в Індії та на Балканах, заходячи при цьому так далеко, що в самій баладі (в рядках про 
одноденне зведення об’єкта дев’ятьма братами) він вбачає ерекцію чоловічого статевого 
органу. 

З погляду теорії фольклору, повністю поділяємо твердження А. Дандиса про те, що 
фольк лористи мусять погодитися з численними інтерпретаціями, які стосуються одного й 
того ж тексту. На його думку, якщо не існує одного (тобто єдиного) «тексту» якогось фольк-
лорного твору, не може існувати однієї правильної його «інтерпретації». Фольклористи ма-
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ють звикнути приймати багато інтерпретацій, адже вони навчилися приймати існування 
численних версій текстів (Dundes, 1995, p. 49, 50).

На цьому відкритті ґрунтується теорія сприйняття, згідно з якою будь-який історичний пе-
ріод вибудовує свій горизонт очікування, що не є статичним. 

Залежно від пропонованої інформації (маємо на увазі рівень сприйняття, який у 
фольклористичних дослідженнях визначено як рівень інтерпретації) 12, сприйняття тієї 
інформації направляє і формує наш сьогоднішній горизонт очікування. Ми говоримо 
про це з тієї простої причини, що після багаторічних досліджень уже не задовольняє-
мося формулюванням, що «балада становить залишки й спогад про обряд жертвопри-
ношення», а в «сучасному теоретичному контексті» читаємо в цій баладі щось зовсім 
інше. Суттєвою передумовою для цього було нещодавнє розрізнення чоловічих і жіно-
чих досліджень, які відновили актуальність ідеї про казки, пісні тощо, у центрі яких є 
чоловік або жінка. Доречно згадати погляди Джека Зайпса, Джима Тегарта і Бена Хол-
бека. Власне, Д. Зайпс блискуче показав, як казку про малу Червону Шапочку, в центр 
якої вміщено жінку, переробили і змінили чоловіки-збирачі. Маємо на увазі Ш. Перо і 
братів Грімм. В оригіналі усної казки, стверджує Д. Зайпс, героїня сама себе рятує зав-
дяки власній спритності та кмітливості – приклад пропівського героя-жертви, тоді як в 
«обробці» Ш. Перо і братів Грімм героїню з’їдає вовк, а потім рятує чоловік-лісник (Zips, 
1993, p. 30–34, 375–378). І, власне, Д. Тегарт за допомогою матеріалів, зібраних на те-
ренах Іспанії, довів існування чоловічих і жіночих версій однієї казки (Taggart, 1990). 
Розрізнення насамперед залежить від статі, до якої відноситься розповідач казки.  
Б. Холбек у своїй праці, присвяченій тлумаченню європейських чарівних казок, також на-
магався розділити казки на «чоловічі» і «жіночі», залежно від того, кому належить головна 
роль у казці (Hоlbek, 1987, p. 161, 405, 406, 417). Варто відзначити той факт, що першим 
автором, який застосував таке розрізнення, був В. Берендсон (Walter A. Berendsohn) 13, 
коли в 1921 році створив класифікацію, спираючись на казки братів Грімм (Holbek, 1987, 
p. 161, 618, f. n. 108).

У контексті новітніх фольклорних досліджень варто згадати і працю Сату Апо, в якій 
автор через антропологічну і соціологічно-історичну перспективу розглядає й актуальну 
проблему родових стосунків (Sato, 1995). А. Сату визначає, що родове / статеве розріз-
нення розглядається з чоловічої перспективи у двох видах казок: чоловічих і жіночих. 
Висновки з цього питання акцентовані на тому, що і чоловіки, і жінки зображені через 
призму чоловічої домінантної культури. 

Б. Холбек уважає, що значення казок потрібно шукати як у тексті, так і в контексті, 
аналізуючи тексти у зв’язку з особливим соціальним контекстом і залежно від статі / роду 
індивіда-розповідача, що багато сучасних фольклористів не бере до уваги.  У такий спосіб 
А. Рамануян довів, що індійська казка про Едипа оповідається з погляду матері, а не сина 
(Ramanujan, 1983).

Утім, повернімося до «Балади про замуровану наречену». Можлива феміністична інтерпре-
тація і додаткове «чоловіче» читання балади пропонують нам певну альтернативу для стандарт-
ного міфологічно-ритуального дослідження. Беручи до уваги досвід своїх попередників, А. Дан-
дис стверджує, що сама балада відкриває принаймні дві різні перспективи: одна стосується 
жертви, якою є замурована жінка, а друга – чоловіка-будівельника. Наскільки це є очевидним, 
насамперед залежить від того, про кого розповідає ця балада: чи йдеться про трагічну долю 
жінки, чи про гіркі страждання будівельника-вдівця (Dundes, 1995, p. 49).

І нарешті, з’ясуємо, на яких «віруваннях», на думку А. Дандиса, ґрунтується дана ба-
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лада. Щодо «жіночого» прочитання балади, то твір становить яскраву метафору шлюбу 
від Індії аж до Балкан, де жінка змушена пожертвувати своєю свободою й життям на ви-
могу свого чоловіка та родини (тобто прийняти патріархальні умови життя). Але якщо 
баладу розглядати з перспективи й позиції будівельника, то виникає зовсім інше розумін-
ня. З точки зору чоловіка, А. Дандис бачить зведення чоловічої будови, він так широко 
розроб ляє цей символізм, що частково наближається і до психоаналітичного досліджен-
ня, яке наводить автора на думку, що чоловіче послання в баладі стосується значущості 
постійної ерекції. У цьому сенсі балада представляє улюблені роздуми чоловіків про здат-
ність створити велику будову, що була б еквівалентом більш творчої жіночої сили, але в 
сумній реальності чоловічий гібрис несе з собою для жінки лише смерть. Смерть жінки 
протиставляється життю чоловіка, і намагання чоловіка підняти свою будову означає, що 
його покірна, слухняна і підкорена йому дружина мусить жертвувати своїм життям зара-
ди чоловічої заповзятливості (Dundes, 1995, p. 50).

Деякі автори, які наполягають на розподіленні досліджень на такі, в центрі яких є чоловік 
або жінка, подібний аналіз вважають першим кроком до справжнього постмодерністського 
погляду на віддалення цих творів від єдиного, уніфікованого, відкриваючого й автентичного 
значення (Greenhill, 1995, s. 162). Наприклад, більшість сьогоднішніх феміністок спирається 
на ці постмодерністські погляди у своїй теорії про «дестабілізацію патріархальної думки і… 
політичну критику наукових ідеологій та їхню об’єктивацію» (Wolff, 1990, p. 7).

Утім, порушивши багато інтерпретацій, хотілося б визначити і поставити їх в історичний 
контекст саме за допомогою основних положень теорії сприйняття німецької школи. 

Теорія сприйняття Г. Яуса
Як зазначає Г. Яус, ми мусимо усвідомлювати, що кожний твір в історичний момент 

його появи відповідає певним очікуванням, нормам, положенням і зв’язкам у самій літера-
турі (що є результатом сприйняття роду, форм і зв’язку між поетичною і розмовною мовою, 
а також тематики творів, відомих до того часу). Оскільки не існує твору, який виник би як 
абсолютно новий у порожньому просторі, будь-який твір спрямовує певний вид сприйнят-
тя, викликає в читача певний горизонт очікування (Erwartungshorizont). Реконструюючи 
його, ми можемо визначити і художній характер самого твору. Зміни способу, за допомогою 
якого твір має успіх, приймається чи відкидається, відображають також і зміну горизонту 
(Horizontwandel).

Усупереч новим важливим відомостям (з феноменологічного напряму запропонованим Ін-
гарденом, які були зосереджені на дослідженні лише естетичного предмета, що формується в 
нашій свідомості, коли ми читаємо художній літературній твір), в результаті появи теорії Г. Яуса 
та його інавгурації в школі в Констанці стало зрозуміло, що асоціації читачів не можуть завжди 
бути однаковими, свідомість читача не є абсолютною, незмінною величиною, а навпаки, вона 
постійно змінюється, залежно від історичних та суспільних умов. На думку Г. Яуса, історія літе-
ратури довгий період представляла історію автора і твору, проте замовчувала існування третьо-
го елементу: читача, слухача, глядача – того, кого можемо охарактеризувати як сприймача. Як 
зауважив Г. Яус, література стає конкретним історичним процесом, завдяки посередницькому 
досвіду тих, хто читає (тлумачить) даний твір. Отже, в нашому контексті роль сприймача, тобто 
читача, балади виконує фольклорист, який тлумачить її згідно з визначеннями, які першим ви-
о кремив Г. Яус. Читаючи, сприймач тлумачить його так: оцінює позитивно, визнаючи твір, і не-
гативно, кидаючи його в забуття. У будь-якому випадку, твір, визнаний один раз, створює певні 
традиції, які, зі свого боку, впливають на розвиток літератури. Отже, Г. Яус відстоює сприйнят-
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тя історичності, яке відповідає динамічному процесу виробництва і сприйняття, процесу, що 
є результатом взаємозв’язку між автором, твором і публікою. У нашому випадку ними є: інфор-
матор – балада – сприймач, кожен з яких тлумачить по-своєму. 

Передаючи теорію сприйняття Г. Яуса,  З. Константинович проникливо відзначає, що 
Інгарден 14, відкриваючи четвертий пласт (пласт схематизованих аспектів), визначає дуже 
важливу функцію читача в становленні літературного твору як естетичного предмета. Дуже 
важливим у розвитку подальших теорій у цьому напрямку є те, що для Інгардена читач зав-
жди той самий, він є константним, а тому ідеальним, не пов’язаним з певною історичною 
епохою, з якимось суспільним і національним середовищем, певним віком і статтю. Слід 
зауважити, що це є одним із серйозних недоліків феноменологічного методу в науці про 
літературу, але водночас потрібно визнати, що при розробці цього пласту відкрилося багато 
нових бачень. Наприклад, Вольфганг Ізер спирається на категорію Інгардена про невизна-
ченість (приховану в широкому пласті зображених предметів), вбачаючи в цьому найваж-
ливіший елемент зв’язку, що встановлюється між текстом і читачем. На його думку, така не-
визначеність спонукає читача підсвідомо структурувати даний текст, з чого далі вип ливає і 
його естетичне сприйняття. Перевага Г. Яуса перед його колегами (М. Рифатером, С. Фішем 
та В. Ізером) полягає в тому, що він історично конкретизував роль читача, вносячи при роз-
гляді й аналізі функцію літератури, яка формує суспільство (Konstantinović, 1978, s. 15). 

У контексті нашого дослідження мусимо повернутися до вивчення Г. Яусом пи-
тання про зв’язок між історичним сенсом і моментальним значенням, між струк-
турою тексту, як основного скелета, і наданням різних значень в історично-
му розвитку. Однак близьким до Г. Яуса є Ю. Хабермас (вплив якого на теорію  
Г. Яуса є незаперечним). Він у своїй критичній філософії навчає нас, що будь-яка 
об’єктивізація минулого в нашій свідомості пов’язана з поглядами інтерпретатора, з його 
історично-соціальною ситуацією. Звідси випливає, що минулий досвід може «стати ін-
струментом», продуктивно перетворитися і бути корисним для сьогодення. Також Х. Гада-
мер підтверджує, що будь-яка свідомість як можливість для розуміння є історично зумов-
леною, а тому історично обмеженою. Тому він і веде мову про герменевтичний принцип 
історичності нашого розуміння.  Зосереджуючи увагу на інтерпретаторі, маємо усвідом-
лювати і таке: розуміння і поле горизонту кожного попереднього інтерпретатора обмеже-
ні певним горизонтом, тому й наше знання не є завершеним, а лише обмеженим власним 
горизонтом. Отже, історія дії певного тексту може відобразитися в безперервному роз-
чиненні горизонтів від одного інтерпретатора до іншого (Konstantinović, 1978, s. 17, 18). 

Як розвиток цієї теорії, Г. Яус розробляє свої концепції горизонту очікування, деталь-
ніше обґрунтовуючи їх у своїх пізніших працях, вбачаючи в горизонті дві системи: перша 
система стосується того, чого твір у закодований спосіб очікує від своїх читачів; друга – тих 
очікувань, з якими читач підходить до твору з позиції свого життєвого досвіду. Але, на відмі-
ну від першої системи, яка є постійною і незмінною, друга, що стосується читача, постійно 
змінюється. У взаємодії цих двох систем оформлюється сприйняття. Власне, через вказане 
визначення горизонту очікування і сприйняття можемо пояснити, що відбувається зі зга-
даною баладою впродовж останніх 150 років, і саме це намагаємося з’ясувати в цій статті. 

Сама ідея встановлення послідовності в інтерпретації балади в наведений період безпосеред-
ньо приводить нас до категорії «оцінювання» даного твору. У цьому сенсі можемо піти й на крок 
далі від визначення Г. Яусом концепції «горизонту очікування» і звернутися до І. Вунберга, який 
на підставі цього формулює власний термін – «історична відстань». Через зв’язок між цими двома 
термінами відкривається простір, в якому можливе оцінювання з погляду естетики сприйняття 
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(Radović, 1987, s. 172). Власне, запровадивши поняття «горизонт очікування», Г. Яус створив нову 
перспективу для взаємозв’язку літературознавства й історії літератури (Radović, 1987, s. 172).

Розглянуті фольклористичні тлумачення вважаємо справжнім представленням сприй-
няття цього твору в певний історичний період. Для порівняння наведемо аналогічний при-
клад, що стосується сприйняття Іфігенії Й.-В. Гете. Г. Яус у своєму огляді, присвяченому Іфі-
генії Ж. Расіна і Й.-В. Гете, зазначає: «Наскільки в основі своїй змінено представлення про 
Іфігенію Й.-В. Гете? Сучасники сприймають його твір як конкретизацію формули Вінкель-
мана про античність, яка говорить про благородну простоту і спокійну велич» (Jaus, 1978, 
s. 217). Але громадянство Німеччини, згідно зі своїми політичними цілями й освітніми іде-
алами, цю драму сприймало як освітній твір гуманності та християнської віри, що конкре-
тизувалося впродовж ХІХ і увійшло в ХХ ст. У такий спосіб драма досить віддалилася від нас, 
тому що наш горизонт очікування, наповнений жахливими війнами і руйнаціями, не був 
готовим сприйняти цей твір як традиційно-освітню драму гуманності. Але відродження цієї 
драми, тобто оновлення її сприйняття, насамперед має показати, як саме етичний принцип 
гуманності може переважати в даній історичній дійсності (Konstantinović, 1978, s. 26) 15. 

І справді, як зазначає Г. Яус, у перші роки розвитку теорії сприйняття основні питання 
рухалися в напрямку усвідомлення того, чому певний твір в один період сприймався так, а 
пізніше – зовсім інакше, що допомогло йому зрозуміти головну концепцію в розробці своєї 
теорії і дати відповідь на поставлене питання, до того ж потрібно взяти до уваги не лише 
літературний горизонт очікування, пропонований певним твором, а й аналіз позалітера-
турних очікувань, норм і ролей, що є посередниками у світі проживання (Jaus, 1978, s. 217).

Згідно з теорією Г. Яуса, «щоб розвинути віртуальну структуру тексту в твір, потрібно шука-
ти конкретизацію, тобто досвід засвоєння його сприймачами; твір викликає зв’язок між своїм 
«існуванням» та нашою «суттю» у спосіб, коли значення встановлюється в поєднанні тексту і 
сприйняття. Звідси випливає, що значення художнього твору не повинно сприйматися позача-
сово, а як цілісність, що створюється впродовж усієї історії (Jaus, 1978, s. 215). Таке твердження 
повністю співзвучне з нашими висновками щодо «Балади про замуровану наречену». Напри-
кінці ХХ ст. вже немає сенсу говорити про замуровану наречену як про продукт відтворення 
давнього обряду замуровування людської жертви у фундамент будівлі аби задобрити злих ду-
хів, а сприймати її як оповідь про жінку-наречену, яка, обвінчавшись, жертвує своїм життям і 
свободою на користь чоловіка, що метафорично представлено в сюжеті дією замуровування її 
в підвалині будівлі. Смілива думка Г. Яуса різко розходиться з сучасними теоретичними фольк-
лористичними дослідженнями. Досить лише згадати спеціалізоване видання Western Folklore, 
присвячене Theorizing Folklore: Toward New Perspectives on the Politics of Culture (1993), в якому 
представлені погляди Д. Бен-Амоса, згідно з якими значення тексту чітко розкривається в са-
мому контексті (Ben-Amos, 1993, p. 209–226). Перенесення певного фольклорного тексту в ін-
ший літературний, історичний чи культурний контекст надає йому нового значення. З огляду 
на тимчасову природу, фольклорні тексти не можуть мати єдиного універсального значення, 
тому кожне повторення в історичному плані свідомо акумулює значення попереднього контек-
сту як цілої частини сукупності значень. Звідси випливає резюмоване і правильне визначення, 
що чинна та інтерпретація, яка стосується тексту в межах даного контексту (Ben-Amos, 1993, 
p. 210, 211). Водночас варто згадати дослідження Мері Хюфорд, яка, відстоюючи також теорію 
контексту, відзначає, що контекст охоплює наступні категорії: світогляд, культуру, систему, 
культурну основу, основу (framework) і дискурс. У цьому сенсі можна додати й такі терміни: 
сфера, світ, терен, а також ідеологічний горизонт (Hufford, 1995, p. 529). 

Історія сприйняття засвідчує, як історичний контекст відкриття балади про «Замурова-
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ну наречену» (перша половина ХІХ ст.) трансформувався в постмодерністську аналітичну 
множинність (кінець ХХ ст.), якій поволі поступається горизонт естетичного досвіду ХІХ ст., 
що репрезентував твір в його перших відтвореннях і тлумаченнях.

Примітки
1 У своєму найновішому дослідженні (1995) А. Дандис користується англійським перекладом праці 

Я. Грімма: Grimm J. Teutonic Mythology : 4 vols. – New York, 1966. – Vol. III. – S.1143. 
2 Reinhold K. Eingemauerte Menschen // Aufsätze über Märchen und Volkslieder.  – Berlin, 1894. – Р. 36–

47 (sp. Dundes, 1995, p. 40). 
3 Gittée A. Les rites de la construction. I. La victime enfermée // Melusine 3. – 1886–1887. – Р. 497–498  

(sp. Dundes, 1995, p. 40).
4 Friedrich K. Das Bauopfer bei den Südslaven // Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in 

Wien. – 1887. – N 17. – Р. 16–24 (sp. Dundes, 1995, p. 40).
5 Feilberg H. F. Levende begravet // Aarbog for Dansk Kulturhistoire. – 1892. – Р. 1–60 (sp. Dundes, 1995, p. 40). 
6 Jan de Vries. De sage van het ingemetselde kind // Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde. – 1927. – 

N 32. – Р. 1–13 (sp. Dundes, 1995, p. 40).
7 Sean O’Sullivan. Foundation Sacrifices  // Journal of the Royal Society of Antiquaries. – 1945. – N 75. – 

Р. 45–52 (sp. Dundes, 1995, p. 40). 
8 Paul G. Brewster. The Foundation Sacrifice Motif in Legend, Folksong, Game, and Dance // Zeitschrift 

für Ethnologie. – 1971. – N 96. – Р. 71–89 (sp. Dundes, 1995, p. 40).
9 Про найбільші різноманітні дискусії з цього питання можна дізнатися з праць Дундеса (Dundes, 1989, 

p. 153–155), Мегаса (Megas, 1976, s. 125–179), Талоса (Talos, 1973, I), Варгуса (Vargyas, 1960, s. 178–179). 
10 Krappe A. H. The Foundation and the Child’s Last Words //  Balor with the Evil Eye. – New York, 

1927. – Р. 165–180. 
11 Феміністична орієнтація в американській фольклористиці настільки розвинута, що про неї можна го-

ворити як про достатньо самостійну сферу дослідження, яка свої погляди представляє зі свого, до того часу 
небаченого, аспекту. Наприклад, перші моделі women gender studies з’явилися вже в історично значущому 
збірнику «Toward New Perspectives» (1972), а декілька років по тому така орієнтація у фольклористиці була 
представлена у двох спеціалізованих виданнях «Journal of American Folklore» (1975; 1987). У 1983 році було 
видано книгу Ф Декаро (див.: DeCaro, 1983), яка є першою значущою й об’ємною працею з вивчення даної 
течії вже через те, що в ній було наведено бібліографію надрукованих праць зі згаданої проблематики. А той 
факт, що були спроби виокремити праці з феміністичних досліджень за їхньою методологією, може слугу-
вати аргументом того, що впродовж останніх десятиліть цього століття справді простежується перемоде-
лювання культурного контексту, що знайшов своє відображення й у фольклористиці. Тому нас і не повинні 
дивувати нові тлумачення цієї балади. Ще один ґрунтовний огляд двадцятирічного шляху теорії фольклору 
представляє М. Майлс (див.: Mills, 1993, p. 173–192) у праці, в якій подано дослідження з наведених дисци-
плін протягом останніх двох десятиліть (1972–1992). Утім, те, на що хотілося б звернути увагу, що, власне, і 
випливає зі вказаних досліджень, є поняття роду (gender), який на новітній стадії вже не може розглядатися 
лише як феміністичне поняття, а як метафеміністична категорія, як творча теоретична інновація, важлива 
для усього корпусу теоретичного мислення. Це категорія, яка представляє один із ключових інструментів 
розуміння людської історичності. На думку Рабіна, «рід» становить винятково «нейтральне поняття», тому 
що уможливлює охоплення всіх вимірів суспільного порядку (див.: Раpіć, 1997, s. 13). У нашому культурно-
му просторі системне дослідження сфери, визначеної у світі як anthropology of gender або ж gender studies, 
представила Ж. Папич (див.: Papić, 1997). 

12 На відміну від літературно-теоретичної думки, що створила теорію сприйняття, у сфері 
фольклориcтики утверджені рівні сприйняття, які зумовлюють значення даного фольклорного твору: 
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1) історія видання; 2) обробка фольклорного твору в інших літературних жанрах; 3) інтерпретація; 
4) індивідуальна зустріч з фольклорним твором (див.: Haase, 1993). 

13 Walter A. Berendsohn, Grundformen volkstümlicher Erzählerkunst in den Kinder – und Hausmärchen 
der Brüder Grimm. – Hamburg, 1921. 

14 На думку Інгардена, літературний художній твір є естетичним предметом, який упродовж корегу-
вання формується в свідомості читача як гармонійне співзвуччя чотирьох пластів: 1) звукового пласта; 
2) пласта значення; 3) пласта поданих предметів; 4) пласта схематизованих аспектів. 

15 Коли мова йде про фольклористичні дослідження, присвячені теорії сприйняття, варто згадати 
Джека Зайпса, який у своєму дослідженні зосереджує увагу на повторній актуалізації казок братів Грімм, 
написаних різними письменниками Східної та Західної Німеччини в повоєнний період. У цьому сенсі він 
досить влучно вбачає відмінність у сприйнятті з погляду обох частин Німеччини. Власне, у Західній (а 
також і в Східній Німеччині в період після 1970 року, коли політичні зміни дозволили насміхатися з націо-
нального канону) тексти можна охарактеризувати як соціальну сатиру, утопічну, педагогічну, феміністич-
ну, комічну пародію, тоді як у Східній Німеччині вони просто характеризувалися як духовні (див.: Hasse, 
1993, p. 197). Не менш значущим є збірник «Bracia Grimm i folklor narodów slowianskich», упорядкований 
Єжи Слізінськийм й Марією Чурак (Warszawa, 1989), в якому найвидатніші світові фольклористи (Зіг-
фрид Нойман, К. Хоралек, Яромир Єха, Марія Чурак, Ерхард Джон, а також наш відомий дослідник із 
порівняльної фольклористики З. Константинович) звертаються саме до теорії сприйняття в поданому 
розумінні: вплив творчості братів Грімм на фольклорну культуру слов’янських народів. 
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СОНЯ ЗОГОВИЧ

ОЗНАКИ	ДЕЯКИХ	ДИТЯЧИХ	ІГОР	З	МАКЕДОНІЇ		
ТА	ЇХНЯ	ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ	ІЗ	МИНУЛОГО	Й	ДОТЕПЕР

Poa|aj}i od dosega{nite opredelbi za igrite, vo koi spa|aat i detskite, kako simbol na borbata 
protiv smrtta, protiv prirodnite i protiv neprijatelskite sili, ovaploteni vo sevkupnoto zlo, no vo 
isto vreme i kako model preku koj{to se imitira i  `ivotot i smrtta so cel da se vostanovi poredokot, 
ovde }e bidat izneseni samo nekolku vida na detski igri i na igra~ki od bogatiot folkloren materijal 
od Makedonija, pretstaveni spored vozrasta, vo sklop na godi{niot krug na praznicite i spored brojot 
na izveduva~ite. Celta e, istite da se pretstavat pred po{irok krug na ~itateli, bidej}i i detskite igri 
od  Makedonija se del od zaedni~koto svetsko nasledstvo, pa kako takvi }e mo`at da poslu`at za sporedba 
so sli~nite igri kaj drugite narodi. 

Starting from the former classification of games in which the children’s games belong to a symbol of the fight 
against death, against natural and adversary forces, embodied in the overall evil, but at the same time as a model 
through which life and death are being imitated with the aim the system to be established, these pages shall disclose 
only a few of the children’s games and toys from the rich Macedonian folk material, presented according to the age 
and in the frames of the annual cycle of holidays and the number of the performers. The objective is the same to be 
introduced to the wider circle of readers, since the Macedonian children’s games are a part of the mutual world 
inheritance and as such may serve as basis for comparison with other people’s similar children’s games. 

Ґрунтуючись на відомих визначеннях ігор, серед яких окрему групу становлять ди-
тячі, як символ  боротьби проти смерті, проти природних і ворожих сил, утілених у су-
купне лихо, але водночас як модель, що наслідує життя і смерть для встановлення жит-
тєвого порядку, розглянемо лише декілька видів дитячих ігор з багатого фольклорного 
матеріалу Македонії, представивши їх відповідно до віку, річного кола свят і кількос-
ті виконавців. Мета – ознайомити широке коло читачів із дитячими іграми Македонії, 
оскільки вони є частиною спільної спадщини і можуть бути корисними для зіставлення 
зі схожими іграми в інших народів.

Дослідження сутності ігор в історичному аспекті, особливо дитячих, без урахування 
часової відстані, що відділяє нас від прадавніх витоків, допомагає нам у спробах за їх по-
середництва встановити картину древніх епох і приводить до узагальненого висновку, що 
їхня основа є передусім відгомоном колишніх обрядів й обрядових дій, в яких учасники 
(до часткової десакралізації) віддавалися виконанню обрядів із таким самим запалом, з 
тією самою метою і самовідданістю, як і служителі, бо таким чином виконаний обряд був 
знаком загальнолюдського άγών, зрозумілого як боротьба, бій, і пережитого насамперед 
як суспільне і вуличне змагання, за яке належала нагорода за перемогу; у контексті тако-
го розуміння слова άγών – і уява про збори (людей – агора, форум богів – Олімп, а також  
будь-яка інша свята гора), храм, збори глядачів і учасників суспільних змагань або ігор. 
Такі пояснення поняття άγών доводять, що в його основу, відповідно до якої його значення 
перекладається і як труд, напруження, мука (труднощі), яких зазнають не тільки люди, а 
й боги, входили/входять також:
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а) вічна боротьба проти смерті;
б) постійна (циклічна) боротьба проти природних сил – упродовж однієї доби, місяця, 

року, десятиліття і далі для захисту колективу;
в) тимчасова боротьба проти ворожих сил, які загрожують існуванню роду, братства, 

племені або більшого колективу, та ще багато інших видів боротьби, представлених через 
ігри, в основі яких, насамперед, є боротьба за перемогу (Тайлор, 1989, с. 67–70; Caillois, 
1958, с. 9, 127; Леви-Строс, 1985, с. 19–21).)

Ігри як складні суспільно-культурні явища є частиною повсякденного життя людей, тому 
і підлягають визначеним правилам, через які протагоністи прагнуть, наслідуючи життя і 
смерть, встановити всезагальний порядок у середовищі, де живуть. У цьому контексті, вико-
нувані й пережиті в такий спосіб, вони становлять природний перехід із хаосу або стихії, без-
законня, ненатурального стану, не-культури – в Космос чи порядок, закономірність, культуру.

На ранніх етапах людського життя ігри, як і всі інші види діяльності, були пов’язані 
зі світськими релігійними обрядами, через які виражалася й утверджувалася насамперед 
єдність колективу, який для давніх людей становив іншу сутність, допоки з часом святість 
ігор поступово зазнала профанації і була десакралізованою, вона була зведена до звичайної 
щоденної боротьби, яка в подальших історичних суспільствах була пережита й виконувала 
роль повчань, на яких треба було виховувати й навчати молоде покоління (Тайлор, 1989, 
с. 67–70; Caillois, 1958, с. 9, 127; Леви-Строс, 1985, с. 19–21).

Звідси, згідно з наявними стандартами, ігри можна поділити на:
1) дитячі – відповідно до віку;
2) чоловічі та жіночі – відповідно до статі (дитячі ігри також підлягають цьому поділу);
3) весняні, літні, осінні, зимові – відповідно до пори року;
4) одиночні, ігри в парі, ігри в групі тощо – відповідно до кількості виконавців, і ще бага-

то інших поділів, які не завжди охоплюють дитячі гри (Ђорђевић, 1984, s. 4, 27/8).
Відповідно до цього поділу звернемося в тексті до окремих характерних дитячих 

ігор Македонії, а також і багатьох інших народів, без урахування того, що в багатьох із 
них зміст гри не завжди відповідає змісту тексту, який супроводжує гру (Sikimić, 1996, 
knj. 11, s. 256).

У всіх відомих культурах світу діти завжди уособлювали справжню картину невинності 
завдяки своїй природній і спонтанній однорідності, миролюбності, відсутності недобрих на-
мірів і роздумів; їхня природа завжди була напередодні гріха й напередодні пізнання (Свето 
писмо, 1967, Матвій, 18, 3, 22; Лука, 18, 17, 78). Тому й у їхній грі відчувається природне від-
чуття довкілля, яке оточує їх, і ще довго оточуватиме.

Діти з Македонії гралися і досі граються відразу після народження, але починають ви-
являти інтерес до гри та грання, коли їм виповниться декілька місяців. Через грання в ролі 
чину та через ігри в дії у дітей розвивається чуття, передусім моторика, рефлекси, вони та-
кож навчаються насамперед розмовляти, а вже потім – поважати наявні обрядові правила і 
приєднуватися до існуючих суспільних правил, а через них простіше проходять фази ініціа-
ції через групи віку – з малої дитини через хлопчика/дівчинку до хлопця/дівчини.

Перша фаза ігри зазвичай супроводжуються піснями та відповідними жестами. Репер-
туар цих пісень у македонському фольклорі досить значний, тут будуть процитовані най-
характерніші. Так, наприклад, тримаючи малу дитину на колінах, повернувши її обличчям 
або боком до себе, співають: «Тапшин, тапшин танана», одночасно плескаючи в долоні. 
Потім дитина має повторити ті самі рухи, коли почує цю пісеньку. Коли ж її тримають на 
колінах, то, повернувши обличчям до себе, гойдають і співають: 
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Патот патор ноџина,
Пасла баба козици
На два рида високи 
На два дола широки;
Ми напрела две вретена,
Си и клала на полица,
Дошло маче лизна,
Дошло куче гризна;
Ччит пустино,
Ош штурино,
Толку сум си напрела;
На дедо кошуљ а,
На баба марама.

Качок качок ніжки,
Пасла баба козенята
На дві гори високі
На дві долини широкі;
Напряла мені два веретена,
Поклала собі на поличку,
Прийшла киця полизала,
Прийшла собачка покусала;
Геть пустино,
Відійдуть слабкості,
Настільки напряла;
Дідові сорочку,
Бабусі хустку.

Кац бабо кац
Испрела баба две вретена,
Та си и клала на бочва.
Пошла мачка, и гризна,
Пошло куче, и лизна, -
И си паднале зад бочва.

Кац, бабусю, кац
Напряла бабуся два веретена 
Та поклала собі на бочку.
Пішла кішка та погризла їх,
Пішла собачка та лизнула їх, -
І впали вони собі за бочкою. 

Нани ми, нани детенце, 
На мајка празно вретенце,
На татко голо коленце,
На дете голо газенце,

Спи мені, спи, дитинко,
Мамине порожнє веретенце,
Батькове голе коліно,
Дитяча гола попа, 

Тум, тум детенце...,
Дум, дум детенце...,

Тум, тум дитя...,
Дум, дум дитя...

Тумба, тумба, Татара,
Јавни коња златара,
Та појди си Вегле..., и
Думба думба дивина,
Јавни коња пауна,
Си отиде Власја..., 

Тумба, тумба Татара
Їзди верхи коня золотого,
Та поїдь собі, Вегле..., та
Думба думба глушина,
Їзди верхи павича,
Поїхав собі Влася...,

(Миладиновици, 1962, пісня 661, 463)         (Тут і далі авторизований переклад В. Чорний-Мєшкової)
або згідно з прилепськими варіаціями:

(Цепенков, 1972, кн. 1, пісня 167, 328). 

В обох варіантах цих пісень можна помітити, що вони пов’язані змістом тексту, незва-
жаючи на те що одну гру названо Кога да играет мало дете на р’це (Коли гратися з малою 
дитиною на руках), а другу – Испрела баба два вретена (Напряла бабуся два веретена).

Для присипання дітей використовували кілька способів, але найпоширенішим був та-
кий: дитину головою клали на верхню частину стопи, щоб її ніжки сягали колін. Мати або 
бабуся (саме вони зазвичай присипляли дитину), гойдали її, а вільними руками могли ви-
конувати якусь роботу. При цьому співали:

або інший варіант:

Далі – те саме (Иваноска, 1999). 
Схожий типізований зміст зафіксовано також у текстах:

або такий варіант:
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Діалектні форми сьогодні допомагають відчути архаїчні нюанси мови, бо в деяких іграх 
збереглися сліди давньої семантики, які в зміненій формі існують дотепер у народній тра-
диції македонців (на цей тип змісту вказує також оповідання про плани молочарки про щас-
ливіше майбутнє).

Коли діти вчаться говорити, іноді вони не можуть вимовляти деякі звуки чи з якихось 
причин заїкаються. Тому їх учили такої гри слів:

(Миладинови, 1962, пісня 665 б, 464).

З наведених прикладів можна помітити, що в ході історичного розвитку зміст ігор зазнав 
деяких змін. але це не стосується їхньої структури, яка зберегла давню міфологічну модель, 
що є самостійною, без урахування мінливості різних варіантів, що підтверджує і така гра: 

Дедо седи на буниште, па
Дедо седи на грутка и
Баба седи на куќ а,

Дід сидить на смітті та
Дід сидить на грудці та
Бабуся сидить на хаті,

Чук, чук лобода,
Падна тесла от бога,
Удри баба по нога,
Та се роди ‘ртиче,
Си го зави в крпиче,
Си го кладе на тланик;
М’лчи, синче, не плачи,
Ојде в пазар татко ти,
Ќ е ти купит два меха,
Едниот меден, другиот немеден,
Кој ке м’лчит медниот,
Кој ке плачит немедниот,
Прет цареа порта ж’лта курешница,
У тебе кљ учеите,
Уу мене катаните,
Моли замоли до три години.

Стук, стук лобода,
Впала тесля від бога,
Вдарила бабу по нозі,
Та народився паросток,
Замотало собі в рушничок,
Поклало собі перед вогнищим;
Мовчи, синку, не плач,
Пішов на базар твій батько,
Купить тобі два міхи,
Один мідяний, другий не мідяний, 
Хто буде мовчати – мідяний,
Хто буде плакати – не мідяний,
Перед царевими дверима жовтий пташиний послід, 
У тебе ключі,
Уу мене замки,
Моли попроси зо три роки.

– Сонце бонче, богоо јаце.
– Камо тоа јајце?
– Го изеде мома.
– Камо ја момата?
– Она се скри дома.
– Камо је дома?
– Ја изгоре огон.
– Камо го огон?
– Го изгасна вода.

– Сонце цукерочок, Господові яйце.
– Де те яйце?
– З’їла його дівчина. 
– Де та дівчина?
– Вона сховалася вдома.
– Де та хата?
– Спалив її вогонь.
– Де той вогонь?
– Погасила його вода.

– Камо ја вода?
– Ја испиа две деца.
– Камо и дечина?
– Отидоа на нива, да бранат просо.
– Камо ти просо?
– Ѓ ’ иск’лваа врапци.
– Камо и врапци?
– Се качија на д’п.
– Камо го тој д’п?
– Го пресече секира.
– Камо ја секира?
– Отиде на коачи.
– Камо и коачи?
– И изсмољ а мољ ци.
– Камо и мољ ци?
– И иск’лва петелот.
– Камо го петелот?
– Го изеде лисица.
– Камо ја лисица?
– Ја отепа пушка.
– Камо ја пушка?
– Појде кае царот.

– Де та вода?
– Випили її двоє дітей. 
– Де ті діти?
– Пішли на ниву боронити просо. 
– Де те просо?
– Подзьобали горобці.
– Де ті горобці?
– Піднялися на дуб.
– Де той дуб?
– Посікла його сокира.
– Де та сокира?
– Пішла до ковалів.
– Де ті ковалі?
– Посікла їх міль.
– Де та міль?
– Подзьобав її півень.
– Де той півень?
– З’їла його лисиця.
– Де та лисиця?
– Вбила її рушниця.
– Де та рушниця?
– Пішла до царя. 
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(Миладинови, 1962 пісня 668, 464/5; Sikimi, 1996, Knj. 2, s. 96).

З названих причин тут використано джерела, що є невід’ємною частиною традиційної народ-
ної культури, які можна порівнювати зі схожими балканськими та слов’янськими матеріалами.

У ранньому дитинстві для тренування пам’яті, правильної вимови слів діти вчили брзоз-
борки (скоромовки) та броєнки (лічилки), наприклад: 

або:

(Миладинови, 1962, пісні 670, 671, 465), 
а потім:

Петел, бел петел бела пепел преташе.        Півень, білий півень у білому попелі рився.

(Ристески, 2000), 
а також:

Ор-Турче, дор-Турче, се качи Турче              Ор-Турок, дор-Турок,
на криво крувче.                                                піднявся на криву грушку.

(Иваноска, 1999) 
та багато інших схожої структури.

Одночасно з іграми з’явилися дитячі іграшки як невід’ємна частина тих ігор, що сприяли 
самопізнанню в дітей, розвиваючи одночасно таланти і творчо спрямовуючи здібності, інтер-
еси та нахили, готуючи їх так до майбутніх щоденних справ. Багато дитячих іграшок з давни-
ни тепер використовуються з незначними змінами. Первинними іграшками є передусім ті, що 

– Камо ја вода?
– Ја испиа две деца.
– Камо и дечина?
– Отидоа на нива, да бранат просо.
– Камо ти просо?
– Ѓ ’ иск’лваа врапци.
– Камо и врапци?
– Се качија на д’п.
– Камо го тој д’п?
– Го пресече секира.
– Камо ја секира?
– Отиде на коачи.
– Камо и коачи?
– И изсмољ а мољ ци.
– Камо и мољ ци?
– И иск’лва петелот.
– Камо го петелот?
– Го изеде лисица.
– Камо ја лисица?
– Ја отепа пушка.
– Камо ја пушка?
– Појде кае царот.

– Де та вода?
– Випили її двоє дітей. 
– Де ті діти?
– Пішли на ниву боронити просо. 
– Де те просо?
– Подзьобали горобці.
– Де ті горобці?
– Піднялися на дуб.
– Де той дуб?
– Посікла його сокира.
– Де та сокира?
– Пішла до ковалів.
– Де ті ковалі?
– Посікла їх міль.
– Де та міль?
– Подзьобав її півень.
– Де той півень?
– З’їла його лисиця.
– Де та лисиця?
– Вбила її рушниця.
– Де та рушниця?
– Пішла до царя. 

Цуцулига, пеитан;
Петугора, хаиван;
Хариџман; чунчук,
Чукалчак, ковач, керкел,

Јаребица поратица,
До мазара, до катара,
Чингини, мингини,
Оптил, дутим, дупка.
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вироблені з глини, –  легкодоступному матеріалу, який нині замінила пластмаса. До них нале-
жить глиняний/пластмасовий посуд, ляльки, глиняні та дерев’яні/пластмасові тварини і пта-
хи (Bo{koviћ-Matiћ, 1963, s. 426-433). З усіх них найбільше представленими є свирчињата 
(свистки) у формі глечиків, птахів і різних тварин, які можна і тепер купити в базарні дні у вели-
ких містах Македонії. Найвідоміші іграшки з глини походять із найстаріших центрів Македонії, 
де створювали глиняні вироби (Велес, Весен), а останнім часом – у с. Вранешниця Кічевського 
району. Глиняні свистки зазвичай глазуровані, формою схожі на старий глиняний посуд, який 
використовували і раніше на цій території, лише значно зменшений, зважаючи на призна-
чення. Колись і тепер свирчињата-бардиња (свистки-глечики) були / є оздоблені квітковим 
орнаментам, але в перехідний період у багатьох випадках цей орнамент поступився місцем дер-
жавно-партійним символам. Проте, завдяки тому, що традиція не могла бути знищеною через 
миттєві бажання окремих людей або груп, квітковий орнамент цих іграшок не лише не був ви-
тіснений, а й залишився домінантним. Крім свистків-глечиків, виробляються також і свистки у 
формі птахів та тварин, але сьогодні в Македонії поширеніші свистки-глечики.

У дитячих іграх із найменшого віку побутували іграшки з глини та дерева у формі птахів 
(зазвичай водоплавних) і тварин (переважно коней), які сьогодні замінено пластмасовими та 
імпортними. На жаль, пластмасові іграшки-птахи, які нині продаються не лише на базарах, але 
й у магазинах «китайського товару», не мають такого ефекту, як давні: з одного боку, тому, що 
пластмасу фарбують і розмальовують промислово, а коли фарбували дерево, його розмальо-
вували різноманітними, завжди новими візерунками, тому кожна іграшка була оригінальним 
витвором мистецтва, а тепер усі орнаменти однакові; з другого боку – через те, що ефект від зо-
внішнього вигляду «відлитого» птаха з пластмасовими крилами не той, що з дерев’яними. Малі 
діти раніше багато гралися цими дрвени птици (дерев’яними птахами) на колесах, прив’язаних 
до палиці; крила при погойдування відкривалися і закривалися, створюючи шум, схожий на 
шелест крил птаха. Тулуб птаха зазвичай був пофарбований різними (червоною, жовтою, зеле-
ною, помаранчевою або блакитною) фарбами, щоб крила завжди були барвисті, як у Фенікса. 
У грі, тримаючи поперед себе палицю, на якій був прикріплений птах, гравці намагалися досяг-
нути більшої швидкості бігу, при цьому збільшувалася також висота польоту птахів.

Через ці дитячі ігри з птахами-іграшками у своєрідний, тепер забутий спосіб представлено 
уявлення давніх людей про птахів і їхній політ, який був задуманий або пережитий як своєрід-
ний знак, через який установлювався уявний прадавній зв’язок людей із небом, Богом, та зем-
лею. На це вказують давні малюнки в печерах Європи та інших континентів, на яких зображено 
людей-птахів, а також повозки, що їх тягнуть водоплавні птахи, де візник зображений із пташи-
ною головою, та багато інших прикладів, збережених в археологічних збірках. У джерельних 
матеріалах старої і нової ери описані ворожіння по перельоту птахів, по їхньому крику та співу, 
які тлумачили священики в багатьох антологіях, бо птахи були/є знаками сукупного божества, 
з одного боку, та безсмертя – з другого. Птахи також є провідниками душі з цього на той світ. 
Отже, у цій дитячій грі збережені давні міфічні елементи, що свідчать про зв’язок людей із птаха-
ми та їхню взаємну пов’язаність. Необізнані дорослі давно забули ці споконвічні зв’язки, а діти 
інтуїтивно відчували спорідненість людей і птахів, у грі й через гру наближалися до того забуто-
го джерела, наслідуючи політ і рухи крил птахів у грі та за допомогою іграшок, змодельованих у 
формі птахів (Chevalier-Gheerbrant, 1983, с. 540–542; MНM, 1988, т. 2, с. 346–349).

Аналогічною була й інша іграшка – дерев’яний кінь. Цей кінь був виготовлений з довгої, до-
бре обробленої палиці, на яку була настромлена дерев’яна (чи з іншого матеріалу) кінська голова. 
До коня неодмінно додавався і батіг. Дитина їздила верхи на палиці, яка представляла тулуб коня, 
та, махаючи батогом, галопувала по дорозі, подвір’ї, а також у хаті по кімнатах, виганяючи всіх 
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перед собою. (Jунaк над jунаци, 1952, с. 26–28; 101; Karaџић, 1953, с. 426, 427; Лурье, 1957, с. 250; 
Jунaк над jунаци, 1967, с. 16, 17, 27; Иванов, с. 99–102; Matić II, 1979, с. 155, 161; Хомер, 1983, XVI, 
s. 148–151, 278; XIX, s. 404–410, 337; VIII, 184–190; 148, 149; MНM, 1980, т. 1, с. 366; MНM, 1982, 
т. 2, с. 21, 22; Chevalier-Gheerbrant, 1983, с. 540–542; MНM, 1988, т. 2, с. 346–349).

За давніми віруваннями кінь, як і птах, був пов’язаний і з верхнім, і нижнім світами, водночас 
з обома частинами Космосу, що робило його всесвітнім. Через ці свої властивості він уособлював 
як життя, так і смерть, одночасно був пов’язаний із трьома з чотирьох життєдайних елементів – 
землею, водою та вогнем, був тісно пов’язаний із Місяцем у його хтонічній формі в ролі плинності 
часу в ритмі природи, але також і перевтілення та росту всього живого на землі. Звідси в первісних 
фазах кінь був частиною вшановування жіночих божеств. З другого боку, через його пов’язаність 
із четвертим елементом – повітрям – і, крім того, з вогнем і водою; адже лише в такому випадку 
ці два елементи (вогонь і вода) мали небесні властивості, завдяки яким кінь мав безпосередній 
зв’язок із Сонцем, через яке виявлявся його небесний характер як прадавнього джерела життя, 
світла і тепла. Завдяки цим властивостям, як свідчать усно передані звичаї, кінь став супровідним 
елементом чоловічих божеств, тому і був включеним до обрядових ігор, обрядової боротьби та об-
рядових скачок, які вперше виконувалися в ході похоронних торжеств, а відколи ця частина стала 
профанною, ігри, боротьба та скачки стали розвагою. З огляду на ці хтонічно-солярні властивості 
кінь буває запряженим як у місяцевий, так і в сонячний віз, що дозволяє йому бути характерним 
символом багатьох поганських богів, пророків і християнських святих. Починаючи від Сонця і 
закінчуючи Громовиком, божества усвідомлювалися як такі, що їздять повозкою, запряженою 
кіньми, або верхи на них. Як атрибут божеств у багатьох індоєвропейських етносах кінь викорис-
товувався також для ворожіння. Крім інших властивостей, набутих через свою хтонічну суть, кінь 
був наділений даром пророцтва, він провіщав близьке нещастя, яке очікувало його господаря. Че-
рез ці властивості божественні коні завжди харчувалися окремою їжею із пшениці та вина (Jунaк 
над jунаци, 1952, с. 26–28; 101; Караџић, 1953, с. 426, 427; Лурье, 1957, с. 250; Jунaк над jунаци, 
1967, с. 16, 17; Иванов, с. 99–102; Matić II, 1979, с.155, 161; Homer. Іліада, 1982, VIII, s. 184–190; 
XIX, s. 404–417). У ролі провісника кінь водночас був / є лідером і посередником між людьми з 
цього і того світу, і тому у випадку смерті господаря його приносили в жертву на могилі, щоб 
кінь міг перевезти його на той світ (Гомер. Іліада, 1982, XXIII, s. 237–244). Він завжди людським 
голосом попереджав своїх господарів – юнаків, – коли насувалася велика загроза (Гомер. Іліада, 
1983, XXIII, s. 272–538). Обожнювання коня, яке потім перенеслося на дитячі ігри, наявне в усіх 
обрядах, в яких посвячений мав через екстаз перейти визначену дорогу й пережити своєрідне 
з’єднання з божеством. Характерний приклад такого ставлення людей до коня – веселий супровід 
бога Дионіса/Бакха, що складався з конеподібних кентаврів, сатирів, силенів, менадів, аж до об-
рядових кінських масок у святкових процесіях, присвячених підземним істотам (МНМ, 1987, т. 1, 
с. 380–382; Вражиновски, 2000, с. 233–235).

Цікава інформація щодо сибірських етносів прямо вказує на смисл дитячої гри з 
дерев’яним конем. Власне, на своїй дорозі до іншого світу сибірські шамани прямували 
верхи на палиці, ручка якої мала форму кінської голови, аналогічно дитячому дерев’яному 
коню (Chevalier-Ghееrtbrant, 1983, с. 272).

Видається, що ці дитячі ігри є залишками давніх обрядів, присвячених культу Сонця, яке 
керує зміною дня і ночі, річними змінами, впливає на родючість землі – активно бере участь 
у житті людей. У цьому контексті птах, з одного боку, як виразний символ неба, горішньої 
землі, сонця, грому, вітру, хмар, родючості, – та кінь, з другого боку, як солярний / місячний 
символ, який вільно переходить з цього на той світ, імітують у дитячих іграх древні обряди, 
але тепер вони простіші, їх первісне призначення забуте. (Jунaк над jунаци, 1952, с. 26–28; 
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101; Караџић, 1953, с. 426, 427; Лурье, 1957, с. 250; Jунaк над jунаци, 1967, с. 17–27; Matić II, 
1979, с. 155; 161; MНM, 1980, т. 1, с. 366; 666; MНM, 1982, т. 2, с. 21, 22; 346–349; Хомер, 1982, 
XVI, s. 148–151, 278; XIX, s. 404–410, 337; VIII, s. 184–190; 148, 149; XXIII, s. 272–538; Chevalier-
Gheerbrant, 1983, с. 540–542; 270–277; Иванов, с. 99–102).

Крім іграшок-сопілок, актуальні донині й глиняні прасиња-касички (поросятка-карнав-
ки), які ще існують, але все частіше замінюються іншими «більш надійними» металевими 
карнавками для збереження дитячих заощаджень.

І форма поросятка, і призначення дитячих карнавок мають зв’язок із найдавнішими 
поняттями про поросятко-свиню в давній свідомості людей у багатьох частинах світу, в мі-
фології, де воно є символом ненаситності чи безодні, але водночас – знаком добробуту та 
достатку, який мають відчути після відкриття карнавки і перерахування заощаджень діти і 
дорослі. Так само уявлення про тварин у традиційних культурах є засобами, за допомогою 
яких можна скласти уявлення про світ у його різноманітних виявах (Chevalier-Gheerbrant, 
1983, 666/7).

Окрім цього, в іграх також використовували ще й вртелешки, вргала, џиткала, чочки, 
летачки та багато інших іграшок. Термін вртелешка позначає дитячу іграшку, яка скла-
дається з одної тонесенької палиці, на якій прибито папір у формі звезда (зірки) або ружа 
(троянди), яка крутиться на вітрі; з прискоренням ходи паперові лопатки іграшки стають 
схожими на лопатки млина або вентилятора, бо вироблені саме для цього. Звичайно, ці 
вртелешки барвисті й дуже ефектні. Раніше їх можна було купити під час релігійних і дер-
жавних свят, на виставках, і коли б велика група дітей зібралася з ними в руках, вона мала 
би вигляд поля квітів або метеликів у польоті.

Крім цих іграшок із паперу, раніше вртелешки виробляли також і з порожніх шкаралуп 
горіхів, заклеєних тоненькою шкірою, з двома дірками посередині через які протягували 
кінську волосину, нею був прив’язаний один кінець загостреної палиці. При обертанні шка-
ралупи утворювався звук, який нагадував крики орла, що гукає з висоти: к’р’у, к’р’у, к’р’у!

Згідно з М. Цепенковим, вртелешка волохи називали вртиконица або вртіконіца, а в 
м. Котел – крнувка.

Раніше цим терміном позначали справа од дрво (знаряддя з дерева), яке сьогодні за-
мінено металевим і є в усіх розважальних парках світу. Однак колишня вртелешка була 
вироблена з дерева, її могли зробити старші діти. Вона складалася з дерева, яке забивали 
в землю, а в його горішню видовбану частину, яку мастили олією та вугіллям, встромляли 
інше дерево, яке могло крутитися. З обох боків горішнього дерева піднімали по одній дити-
ні, де вони крутилися по колу, поки вртелешка не починала дуже скрипіти (Цепенков, 1972, 
кн. 9, ігри 76, 68, с. 376–378).

Нарешті, цим терміном позначали голема, средні и мала направа (велике, середнє та 
мале знаряддя) у формі кола, на якому були нанизані на ланцюгах гойдалки з дерев’яними 
сидіннями. Коли подорожні сідають на гойдалки і прив’язуються ланцюгами за сидіння, а 
також двигуни, і вртелешка (карусель) починає спочатку повільно, а потім все швидше кру-
титися, сягаючи небес. Відчуття – або захвату, або страху, – залежно від того, чого споді-
ваються. Карусель раніше влаштовували разом із цирками, а сьогодні вона є невід’ємною 
частиною великих гулянь у парках. Раніше карусель була справжнім святом не лише для 
дітей, а й для дорослих, бо її поява завжди збігалася з великими християнськими святами. 
Зазвичай перед Великоднем прибували великі навантажені вози з різними розважальними 
іграми, а на саме свято діти мали привілей за катання платити писанками.

Врчалото – також дитяча іграшка, яку діти самі виготовляли, використовуючи можли-
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вість щось додати й удосконалити її. Цю іграшку виробляли з порожнього лісового горіха або 
зернятка (сімки) сливи, яке продірявлювали в трьох місцях. Через дві дірки вставляли по од-
ному деревцю з прив’язаною грубою ниткою, кінець якої був протягнутий через дірку і при-
кріплений до маленького кийка, на нижньому кінці якого чіпляли круглу черепицю, щоб він 
був важчим при обертанні. Коли верхній кінець крутили пальцями, тримаючи лісовий горіх, 
сильно натягувалася нитка, яка виходила назовні і крутила врчало – і так безупинно.

Джітка також була виготовлена із загостреної, як гусяче перо, і надрізаної дощечки, 
запнутої вузлом ланцюга. Джітку тримали за долішній кінець, а коли мали відпустити її, 
рвали сильно ланцюг, і вона летіла, як стріла. У змаганні переможцем визначали того, хто 
далі вистрілив (Цепенков, 1972 кн. 9, гра 68, с. 378).

Крім цих ігор та іграшок, діти будь-якого віку в багатьох частинах світу любили виго-
товляти і запускати чочки та летачки (повітряні змії). Чочки виробляли з паперу у формі 
трикутника-птаха, загострений дзьоб якого розрізав повітря при польоті, чому суттєво до-
помагав паперовий хвіст. Цей літальний предмет довжиною 15–20 см прив’язували до дов-
гої нитки, за допомогою якої його запускали, щоб високо летів.

Летачки, як і чочки, виробляли з паперу, прикріпленого до ромбічної дерев’яної рами, 
на кінцях якої в’язали нитки. Їх довжина відповідала довжині іграшки; вони були з’єднані 
посередині ниткою, що тримала як кінська вуздечка. Кінець цієї нитки був продовжений ін-
шим шнурком, зазвичай досить довгим, намотаним на паличку. На інших двох кінцях цього 
предмета прив’язували тонкі паперові крила – його продовження. Довжина крил залежала 
від величини корпуса. Коли іграшка була готова, двоє дітей несли її: одна дитина – іграшку; 
друга – нитку з паличкою, прямуючи до якоїсь місцини чи височини. Звідти її пускали про-
ти вітру. Там змій починав підніматися, а дитина поступово відпускала нитку. Потім при-
ходили діти зі своїми паперовими зміями, і небо неначе вкривалося барвистими птахами 
(Цепенков, 1972, кн. 9, гра 66, с. 375).

Як хлопчики гралися в ремесла, так і дівчатка, готуючись до свого майбутнього суспіль-
ного статусу, найчастіше грали роль матері та господині, при цьому найбільше викорис-
товували ляльок, так само і дитячий глиняний посуд – копію посуду для приготування їжі, 
посуд для води, посуд для зберігання їжі.

Улюблена гра та іграшки для дівчаток – куклі (ляльки). Як свідчать джерела, їх також 
виготовляли спочатку з глини, а потім з дерева та іншого матеріалу. Їх винахідник, за мі-
фом, кмітливий Дайдал, чиї ляльки мали рухомі руки та ноги, був одним із найкращих май-
стрів та винахідників (Grevs, 1969, 88, e, 242; 92 i, 259; 98, 5, 258).

Наведені тут і багато інших улюблених ігор з ляльками, які в ролі представників того 
світу перебрали всю їхню могутність, пов’язані з давніми обрядами плідності. Самі іграшки, 
особливо ті, які викликали шум або різкий звук, наприклад, звечалка, штракало (брязкаль-
це), що вважалися іграшками Ідського Зевса та його сина Дионіса, а також багато інших, 
мали апотропейне призначення з метою захисту дітей від недобрих, нечистих та інших за-
грозливих сил. Після втрати цих первісних властивостей іграшки стали лише засобом для 
звичайних розваг та ігор (Bo{koviћ-Matiћ, 1963, с. 430–433).

Згадані тут іграшки та ігри раніше мали зовсім інше призначення. Гойдання дітей та 
дорослих на каруселях – занишуванье – завжди збігалося з якимось великим християнським 
святом, зазвичай Великоднем. Оскільки вони залишалися завжди довше, їх закінчення, імо-
вірно, було пов’язане із завершенням цього обряду – з днем Святого Спаса. Також і гойдан-
ня як складова обрядів плідності втратило первісне значення і перетворилося на звичайну 
розвагу. Проте свята, з якими воно співвідноситься, допомагають відчути давнє значення і 
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функцію, яку воно зберегло в розважальній грі як відгук древніх обрядів.
Ігри з топка (м’ячем) були споконвіку улюбленими серед дітей і дорослих. Про них ді-

знаємося від Гомера (без урахування того, що гра з м’ячем відома ще раніше). Двічі в «Оді-
сеї» Гомер писав, як з м’ячем гралися феачкі (дівчата) на чолі з донькою короля Наусікаєю. 
Гра супроводжувалася співом, а швидкість і елегантність, з якою це робили, порівнювалася 
зі швидкістю та спритністю богині мисливства Артеміди. Крім того, в епосі гру здійснювало 
двоє вибраних гравців, вони були неперевершені, а червоний колір м’яча, зробленого відо-
мим майстром, виразно вказував на те, що на арені у грі зустрінуться юнаки, бо й сама гра 
була лицарська. Поки один із гравців кидав м’яч високо до хмар, другий, не чекаючи, щоб 
м’яч упав на землю, встигав схопити його в польоті. У наступній грі м’яч уже був на землі, 
а гравці штовхали його ногами (Homer. Od., 1950, VI, s. 100–115, 92; VIII, s. 370–380, 121).

Ігри з м’ячем у Македонії переважно були двох варіантів. Гру Кандил со топка (Кадило 
з м’ячем) виконувало до двадцяти дітей, які розділялися на дві групи. Вони бралися за руки, 
а потім кожний ішов до своєї групи. Дитина, яка вела гру (башарія), кидала м’яч високо 
вгору. Та група, яка встигала вхопити м’яч, посилала одного зі своїх гравців, щоб той їздив 
верхи на гравці команди супротивника, якого перед тим тримав за руки, примовляючи: 
Чукш, Диме, чукш, ела ми да ми те вјавам! (Ну, Диме, ну, ходи до мене, щоб сів на тебе вер-
хи!) Поки дитина їздила верхи на своєму другові, м’яч знову кидали вгору, а діти намагалися 
його вхопити. Якщо після цього м’яч встиг вхопити хтось із команди супротивника, дитина, 
яка їздила верхи, мала злізти і втекти до своєї команди, щоб її не вдарили. Якщо її били, 
вона більше не могла їздити верхи. Отже, сторона, яка встигала швидше вхопити м’яч, час-
тіше направляла дітей їздити верхи, аж поки сам ведучий не сідав на свого супротивника в 
грі – і так безкінечно.

У Східній Македонії цю гру називали Јаваница (Яваниця), а членів групи, на яких їзди-
ли верхи, ставили на віддалі в колі, поки інша команда при подаванні м’яча стежила, щоб 
його не випустити, бо це означало зміну ролі (Цепенков, 1972, кн. 9, ігри 15–17, с. 321–323; 
Renџov, 1984, XVII, с. 34, 245).

В іншу гру – Игра со топка на дупка со клавање камчиња (Гра з киданням камінчиків у 
ямку) або лише Топка со дупка (М’яч із ямкою) – грали так. Викопували ямки, трохи більші 
за м’яч, за кількістю дітей, а в Східній Македонії викопували на дві ямки менше, ніж число 
учасників. Ямки називали іменами дітей. Неподалік від ямок малювали лінію, біля якої сто-
яв гравець, що мав заганяти м’яча до ямок, щоб поцілити в чужу, а не у свою. Там, де падав 
м’яч, в ямку клали камінець. Після отриманих десяти камінців дитині зараховували пораз-
ку, і били її м’ячем. Переможцем ставав той, у чию ямку м’яч не потрапляв або потрапляв 
найменше, а поразки зазнавав той, хто зібрав десять камінців (Цепенков, 1972, кн. 9, гра 18, 
с. 323/4; Renџov, 1984, XVII, с. 34, 247).

До улюблених ігор з м’ячем належала Бишка, або Свиња (Свиня). У цю гру гралися 
п’ять, шість або й більше дітей, залежно від того, скільки їх зібралося. Для гри були потрібні 
палиці довжиною 100–150 см, бишка та ямки. Викопували ямки для всіх учасників, окрім 
одного. Ямки діаметром 10–15 см та глибиною 10 см розміщували по колу, а в центрі була 
велика ямка діаметром 20–25 см та глибиною 20 см. Бишку виробляли з дерева, заокруг-
люючи з усіх боків, вона могла бути також у формі яйця. Її клали у велику ямку, кочината 
(свинарник-барліг), а гравці розміщувалися довкола неї на п’ять, шість метрів, кожний біля 
своєї ямки. Лише одна дитина мала палицю, але не мала ямки; її звали бишкар (свинопас). 
Вона виконувала роль бишката (свині) подалі від кочината. Поки інші діти намагалися 
повернути бишката в ямку, бишкар намагався свою палицю запхати в якусь із ямок. Коли 
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це помічав її власник, він біг, щоб перешкодити бишкар у цьому намірі. Якщо бишкар не 
встигав вставити свою палицю в ямку, тоді її власник ставав шишкар. Так гру продовжува-
ли, поки не втомлювалися (Цепенков, 1972, кн. 9, гра 28, с. 333/4; Renџov, 1984, XVII, с. 34, 
246; Ликовски, 1999).

Дослідники ігор з м’ячем розглядають їх як боротьбу двох протилежних команд / 
братств, щоб заволодіти сонячним диском, який був символом життя, буяння природи й 
добробуту на землі. Кола в грі символізували магічні та небесні знаки, їхню межу не можна 
було переходити, але водночас межову лінію вважали захисною від усього зовнішнього, від 
усіх нечистих сил; вона була задумана також як небо чи небосхил, що символізував частину 
всесвіту, представляв досконалість без початку та кінця, як час, а палиці уособлювали вісь 
світу, одночасно були і магічною зброєю учасників гри (de Champeaux, 1966, p. 28).

З відомими давніми символами співвідноситься також гра Крива војска (Криве вій-
сько), названа так М. Цепенковим, або Влечење на овчарски стап (перетягування чабанової 
палиці – за С. Ренджовим), в яку гралися діти різного віку. Для цієї гри серед найсильніших 
дітей обирали водачи (лідера), а після того кожний із водачите брав собі дружина (напар-
ника). Кількість дітей, які брали участь у грі, завжди мала бути парною. Коли обидві групи 
були сформовані, позначали лінію між двома групами дітей, яку під час виконання гри не 
можна було переходити або топтати. Обабіч цієї лінії, одні навпроти других, стояли водачи-
те (лідери) груп і двома руками міцно хапалися за чабанову палицю, а позаду них – інші 
діти, тримаючись за пояси або талії друзів перед собою. Перемагала та група, яка встигала 
перетягнути друзів через позначену лінію або вихопити в них палицю з рук. Після цього 
зазвичай вимірювали силу груп. А бувало, що обидві групи падали, викликаючи сміх у всіх 
присутніх. У цю гру можна було грати не лише палицею, а й мотузком. В основі гри лежить 
обряд ворожіння, за допомогою якого передбачали вплив річних змін на засіяні культури та 
на спільноту, що безпосередньо від них залежала (Цепенков, 1972, кн. 9, гра 7, с. 315, 316; 
Renџov, 1984, XVII, с. 34, 244; Caillois, 1958, с. 127).

Серед інших обрядових дій помітне місце посідає також фрлање на камен (кидання ка-
меня), у яку, за джерелами, грали на свята, а найбільше – у великі дні та на зібраннях у таких 
іграх, як, наприклад: коло, танці, боротьба та інші, кидання каменя (Цепенков, 1972, кн. 9, 
гра 1, с. 310). Згідно з правилами, камінь кидали трьома способами:

од стоење со двете раце (стоячи, двома руками);
од стоење со една рака (стоячи, однією рукою);
со трчање со една рака (бігаючи, однією рукою).
Переможцем ставав той, хто, як Одіссей (Homer. Od., 1950, VIII, s. 186–205, 116, 117), 

встигав якнайдалі кинути камінь (Цепенков, 1972, кн. 9, с. 1, 310; Renџov, 1984, XVII, с. 34, 
254). Ця гра, незважаючи на обрядовий характер, сьогодні, мабуть, забута, проте залиши-
лася у складі сучасних Олімпійських ігор – у вигляді метання диска. У балканських народів 
ще й досі продовжують кидати камінь, але це не частина обряду, а складник спортивних 
змагань та розваг, де збираються діти й дорослі, щоб випробувати свої сили. Це змагання, 
пізніше гра, закорінена в глибині століть; найімовірніше, камінь у цьому обряді відігравав 
роль елемента, який пов’язував небо та землю. 

Серед улюблених ігор дівчат була куцкаменот (стук-камінь). Для цієї гри був потрі-
бен вільний простір та пирла (чотирикутна черепиця або мармурова плитка розміром 
5–8 см). На землі, а пізніше на тротуарах, викладених плиткою, малювали коло із вели-
кою кількістю полів, які закінчувалися другим внутрішнім колом. Одна нога завжди була 
зігнута в коліні, а другою потрібно було обережно та повільно з поля, від якого починала-
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ся гра, се чалгала (відштовхувати) пирла на інші поля; гравець мав (якщо під час гри не 
зробив помилку, та йому пирла не впала на поле чи на якусь із ліній, які розділяють поля) 
знову прийти до початкового поля і там, не торкаючись лінії між ним і внутрішнім колом, 
відштовхнути пиирлата на нього, що не було легко зробити, бо це вимагало підготовки 
та практики. У грі брало участь чимало дітей, а кожен з тих, у кого пирла зупинялася на 
будь-якій частині ліній, що обмежували поля або кола, зазнавав поразки та виходив зі гри. 
Переможцем ставав лише той, хто долав усі перешкоди і міг успішно да ја исчалга (виш-
товхати) пирлата до внутрішнього кола, не торкаючись лінії між ними й одним із полів 
(Иваноска, 1999).

Структура полів і перешкод, які потрібно було подолати, щоб усі дійшли до внутрішньо-
го кола, симетрії концентричних кіл й інші завдання, які потрібно було виконати, вказують 
на архітектуру Дайдалового лабіринту, який був своєрідним знаком перешкоди або спокуси 
на шляху до кінцевої мети. Усі обрані члени колективу мали пройти ці перешкоди, щоб дій-
ти до свого місця на самій ініціації. Куцкамин (лабіринт) також становив перешкоду для не-
посвячених, а також для переможених. Кола, як і в інших іграх, символізували і переш коди, 
що не можна було вільно подолати, і захист від злих сил, коли учасники доходили до місця 
безсмертя, святості та могутності (Grevs, 1969, 92, 4, 261; 92, 9, 262; 92, 11, 262; 98, k, 279; 
98, u, 282; 98, 3, 284/5).

У гру Тале, партале (Тале, дверцята) грали дівчата різного віку. Найвищі дівчата з гру-
пи ставали одна навпроти другої з високо піднятими з’єднаними руками, утворюючи порта 
(двері), поки інші діти, взявшись за руки, низько нахиляючись, ішли через портата і співали:

При переході через портата звичайно затримувалася остання дівчина, а ті, які пред-
ставляли портата (двері), співали:

У відповідь ті, що залишилися, співали: 

(Цепенков, 1972, кн. 9, гра 61, с. 367/8). 

Коли дівчата були відібрані, ведучі спостерігали, що ті роблять. Згідно з піснею, 
одна дівчина місила хліб, друга зелник, третя варила страву – а все це робили з болота. 
Після закінчення замішування гру могли починати знову.

Відповідно до другого варіанту, схоплені дівчата після закінчення гри ставали в рядок 
позаду тих, що були на портата, а коли й остання дівчина була схоплена, бралися за руки, і 
хто перетягував групу противниць через накреслену лінію, ставав переможцем.

Основний мотив цієї гри також містить багато обрядових форм. Одна з них – переда-
ча та забирання дівчини для переходу через портата, або інший варіант, через міст, що 

Тале, портале,
Ширете порти,
Да влеза(т) царе војски.

Тале, дверцята,
Широко відкривайте двері,
Щоб ввійшли царські війська.

Ви зедовме, ви зедовме,
Најмалото Моме.

Взяли вам, взяли вам,
Найменшу дівчину.

Не умеит, не умеит,
Зелник да ви месит.

Не вміє, не вміє,
Зелнік 1 вам місити.
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Коледица, Варварица,
и по неа Василица,
еднаш ми е во година
како цвеќ е во градина.
И в година исчекале
сосе ваша мила рода 
Коледе, бабо, коледе...

Колядка, Варварочка,
та після неї Василя, 
один раз мені на рік,
як квіти в саду.
І в наступному році щоб дочекали
з вашою милою родиною
Колядку, бабусю, колядку...

представлено в усіх слов’янських народів під схожими назвами: «Царска врата» (Царські 
врата), «Karlwo-Portawlo», «Калоперо-перо», «Karolw», «Oj jаворе», «Zlaty’ most», «Zlata brana», 
«Mostek», «Jaworowi ludzie» та інші з чіткою виразною символікою, яка відчувається також у 
текстах дитячих пісень, де збережені залишки старих весільних звичаїв і обрядів переходу. 
Цей обряд простежується ще на початку гри, коли дівчата проходять через портата або 
міст, що в усіх традиціях є межею між двома світами, двома суспільними станами – свето-
то и световното (святим та світським) (Бузалкова, 1991, с. 40–46).

Ці ігри подібні до багатьох інших, збереженими як фольклорні мотиви в усьому 
слов’янському світі. Звідси – цікаве, хоч і непідтверджене, припущення В. Чайканович 
(^ajkanoviћ, 1985, с. 127), згідно з яким міфічні властивості рослини калопер, що тра-
пляється в рефренах обрядових пісень Калопер Перо Љељо (Калопер Перо Лельо), наго-
лошуються як демінатив Перуна. Далі у своєму тексті він доводить, що етимологічно ця 
рослина пов’язана з культом Богородиці (^ajkanoviћ:, 1985, с. 127). Виходячи з цього, 
а також на підставі великих за обсягом досліджень Б. Сикимич та В. Попова (Sikimiћ, 
1996, knj. 11; Попов, 1994, т. 2, с. 170–226), які цитують, крім обрядових ігор, і дитячі, 
з перерахуванням слів зі згадуванням у рефренах Калоперо Перо, Перуне, Перо, Перколо 
Перунике, пере калопере, (Sikimiћ, 1996, knj. 11, s. 259–262), так само звичаї, пов’язані з 
Мореною (Морена / Марена, Маржана), і рефрени Ој Ладо, Ладо, момиче младо! / Ой Ладо, 
Ладо, моміче младо! / Ой Ладо, Ладо, дівчино молода! (Попов, 1994, т. 2, с. 185–187), та 
вже згаданий зв’язок із Богородицею в ролі спадкоємиці колишнього верховного жіночого 
божества, можна припустити, що ці дитячі ігри та схожі весільні пісні, незважаючи на те, 
що мають різні назви головних персонажів, є відгуком міфічного – обрядового комплек-
су, пов’язаного з верховним божеством Перуном (або його іпостасями) і його дружиною 
(Иванов, Топоров, 1983, с. 175–192).

В обрядових піснях архаїчного змісту враховується також колядка Коледица, Варварица 
(Колядочка, Варварочка), яку на Свят-вечір співали у Прилепі:

І в цій колядці в названих іграх збережені сліди древніх періодів, пізніше пов’язаних зі свя-
тами з християнського календаря, як це помітив Б. Конески: «Надання християнських ознак 
паганським святам, насамперед із їх прив’язуванням до імені і вшанування християнських свя-
тих не означало ані визволення від їхнього змісту, ані залишення звичаїв у самому ставленні 
при святкуванні». (Конески, 1993, XVIII/1, 14). Отже, порядок свят у пісні Коледица, Варвари-
на, Василица не відповідає порядку християнських свят, згідно з новим християнським кален-
дарем, а відповідає старому поганському, де Варварина не ототожнюється зі св. Варварою, а 
відповідає Вариному дню, коли звичайно святкували, гуляли, розважалися, щедро їли і пили. 
Згідно з даними у Вуковому Сербському словнику, Б. Конеський зазначив: Вара 1: (У м. Бока) 
свята Вара, тобто мучениця Варвара, яка припадає на 24 Декембрија (24 грудня). У тому само-
му районі термін вара був синонімом для варица (варіца) або жито што се по обичају кува 
на Варин дан (жито, яке, за звичаєм, вариться на Варварин день). (Конески, 1993, XVIII/1,13). 
З огляду на те, що святкування Вариного дня, яке, згідно з давнім календарем, випадало на 24 
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грудня, значи заправо на самиот Бадник (це значить – на самий Святий вечір) (Конески, 1993, 
XVIII/1,13), і не збігалося зі святкуванням християнського свята, присвяченого святій Барбарі / 
Варварі, яке святкувалося 4 грудня. Б. Конеський правильно зазначає, що церква постаралася 
давньому поганському святу Варин день (а також ряду інших) надати християнських ознак, щоб 
їх могли святкувати перед Новим роком разом з іншими поганськими святами, які збігалися 
зі святкуванням Христового народження, і відповідали звучанню імен деяких християнських 
святих. Звідси Б. Конеський робить висновок: «Одночасно постає питання, чи в секвенції Коле-
диця-Варвариця друга частина є лише опозицією до першої, а не назвою окремого свята. Коля-
ду святкують у наших містах і колядки співають за день перед Святим вечором у межах свята, 
пов’язаного з 24 грудня. Варвариця позначає лише другу – пізнішу ідентифікацію з християн-
ською мученицею св. Варварою, хоча пісня, саме заради такого пов’язування, (у прихованій 
формі) зберегла все-таки слід старого ряду (Конески, 1993, XVIII/1, 13, 14).

Послідовність свят у цій дитячій колядці вказує на плодотворний хід святих по полях, 
згідно з порядком їхніх свят; коло звичайно закінчується щедрим врожаєм, на чому чітко 
наголошується в цій пісні. Хід та обхід полів / засів здійснювали служителі божеств родю-
чості. Після християнізації в міфічній свідомості багатьох народів це було ототожнено з 
вик ликанням родючості, що повторювалося в природі, наслідуючи життя і смерть, з метою 
відтворення космосу / культури / порядку, протилежного хаосу / стихії / беззаконню / не-
культурі (Katičić, 1989, vol. 1, s. 46–48).

На відміну від святкування Коляди в Прилепі 24 грудня і згадки про Варварицю в дитячій 
колядці, сліди поганського обряду і його носія, найімовірніше давнього слов’янського божества, 
простежуються також у святах Варвара, Варварица, Варварин ден, Женска Коледа 4 грудня в сусід-
ній Болгарії. Там християнська свята (як і її поганський двійник) пов’язується з дитячою віспою 
й іншими дитячими хворобами. Щоб заспокоїти її гнів і вигнати хвороби, які вона уособлювала, 
4 грудня жінки готували обрядову їжу варвара з різних злаків і бобових культур, заправлених ме-
дом, і роздавали сусідам, частіше дітям. У різних районах Болгарії це свято проходить по-різному. 
Непарна кількість дітей у Софійському районі на перехресті доріг палила велику ватру, на якій 
кожна дитина у своєму глечику варила сочевицю, по три зернини від якої потім мала з’їсти та 
тричі перескочити через ватру. У цей час їхнім матерям давали скуштувати пити (кулінарні ви-
роби із замішаного тіста з фаршем) із пшениці та горілку. Перед тим, як іти додому, діти брали 
зерна звареної сочевиці і по одній вуглинці з ватри, які потім використовували для лікування ві-
спи та інших хвороб. Цього дня в більшості районів Болгарії святково одягнені дівчатка та дівчата 
з торбинками на плечах – варварки, варвариці – збираються біля хат, співають обрядових пісень, 
благословляючи і бажаючи здоров’я та доброго врожаю. У цих обрядах з Болгарії також можна 
простежити прадавні культи, присвячені жіночим божествам, покровителям родючості та вро-
жаю, бо вони втілювали образ жінки – верховного бога (Българска митология, 1994, с. 46, 47).

Як раніше святкували Варварин день, точно не відомо, але, мабуть, те,  як діти святкували Ко-
ляду в Прилепі, дозволяє побачити частину старих вірувань і обрядів. Колядкові ватри в Прилепі 
не палили на відкритому місці, як звичайно, а в спеціальних глибоко викопаних для таких випад-
ків ямах у формі концентричних кіл, внутрішня частина яких служила для вогнища, а в зовнішній 
були видовбані сидіння для колядників, які мали пильнувати вогонь, щоб не згас. Внутрішнє коло 
було відоме під назвою вара, а його форма була схожа з Перуновим святилищем у Новгороді та 
іншими поганськими святилищами у слов’янському світі (Конески, 1993, XVIII/1, 14).

Вогнище, або вара, де запалювали вогонь і влаштовували сидіння, у згаданому обряді 
в Прилепі позначає неперевершеність, загальність, незмінність, однорідність неба, часу, іс-
тоти, а також очищення і відродження, що є основою самого свята.
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Згідно з Б. Конеським, етимологія назви вогнища і свя́та Вара, яке збігалося зі Святим ве-
чором, може походити зі старослов’янської та схожих форм в інших слов’янських мовах зі зна-
ченням место каде што се бдее, пази, чува, чека; стражиште (місце, де не сплять, пильнують, 
охороняють, чекають; вахта) (Конески, 1993, XVIII/1,16). Це значення цілком відповідає ролі, 
яку діти виконували біля вогнища, тому що вони також були на варті й не спали біля вогню, 
щоб він не згас. І в цьому випадку йдеться про подвійний захист. З одного боку, цю функцію 
мають концентричні кола; з другого – вогонь, який є могутнім елементом, здатним чистити, 
лікувати й відроджувати, а його захисники в даному випадку – діти-колядники.

На цих сторінках було здійснено спробу представити невелику кількість дитячих ігор та 
іграшок, але ми намагалися охопити різні види, які, з одного боку, становлять лише окремі 
дитячі ігри Македонії, а з другого – засвідчують, що і наші ігри є частиною спільної індоєв-
ропейської, давньої балканської та слов’янської спадщини на цих просторах. Тому можна 
зробити висновок – вони, як, зрештою, й ігри та іграшки інших дітей Балкан, Європи та ці-
лого світу, є частиною всезагальної культурної спадщини, зітканої з народної традиції, яка 
успішно оберігає й доповнює ці обряди, щоб передати їх наступним поколінням.
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НИКОС ЧАУСИДИС 

БАРАБАН	І	«СКЛАДНЕ	ОРО»*	–	АНАЛІЗ	МІФО-СИМВОЛІЧНОГО		
Й	ОБРЯДОВОГО	ЗНАЧЕННЯ

Во статијата се допира митско-симболичкиот и обредниот карактер на тапанот во рамките на македонската 
и пошироко на балканската традиционална култура. Се сумира неговата улога во шаманските активности, за 
потоа да се претпостави неговата улога на мистично «транспортно сретство» кое во рамките на македонското оро 
«тешкото» му овозможува на ороводецот одделување од земјата и патување на «оној свет». Се прави обид  компо-
нентата на мистичното патување да се пронајде во играњето на една нога (типично за тешкото оро) и тоа во 
релација со соодветната поза на штркот / жеравот како парадигматичен зооморфен патувач меѓу световите. 
Компаративните истражувања покажуваат дека тапанарот често носи во себе свештенички и магиски функции. 
По начинот на кој дејствува (удирање), тој е и ковач и волшебник. Во македонската традиционална култура обете 
функции ги остварувале туѓинци (најчесто роми – ковачи). Овие тези се фокусираат во еден археолошки предмет 
откриен во Суводол, Битола кој прикажува животинска (коњска) глава извајана од камен. Неговите аналогии се 
следат преку Источна Европа до Каспиското крајбрежје, а се поврзуваат со културните влијанија или миграциите 
на индоевропејците во текот на 3 милениум  пред н. е. Се изнесува претпоставка дека станува збор за сакрализи-
ран предмет со неколку функции (владетелски жезол, удиралка за тапан и магиски инструмент) во рамките на 
кои сакрализираното животно го претставувало медијаторот кој е клучен за остварувањето на сите наведени 
функции. На крајот се допира релацијата меѓу ударот во тапан, ударот на громот, тапанарот и богот громовник. 

* Македонський народний танок хороводного типу [прим. перекладача].
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In this article we reach the mytho-symbolic and ritual character of the drum considering the Macedonian (and 
broadely the Balkan) traditional culture. We summarize its role in the shamanic activities, afterwards assuming its role as 
the mystical «mean of transportation», which in the scope of the Macedonian dance «Teškoto» enable the dance leader to 
separate himself from the earth and its traveling to the «other world». There is an atempt the component of the mystical 
travel to be found in the dancing on one leg (typical for the «Teškoto» dance) and especially in relation with the appropriate 
pose of the stork / crane as a paradigmatic zoomorphyc traveler between the worlds. The comparative research shows that 
the drummer often carries within itself the priest functions. Regarding the way of the performing (kicking / hiting) he is 
also considered as blacksmith and magician. In the Macedonian traditional culture the both functions were accomplished 
by the foreigners (most frequently the gypsies - blacksmiths). This thesis is focused on one archeological object discoverеd 
in Suvodol (near Bitola) representing an animal (horse) head carved in a stone. Its analogies could be traced through the 
East Europe up to the Caspian coast, and to be connected with the influences and migrations of the Indo-Europeans during 
the 3rd millennium B.C. We present the hypothesis strasing that this object had sacral haracter with several functions: ruler 
scepter, drum percussion and magical instrument. All these components emphasize the sacralised animal (horse) as the 
mediator which was the main factor for achieving the already mentioned functions. At the end we consider the relation 
between the hiting in the drum, stroke of the thunder, the drummer and the God of Tunder.

Музика, музиканти і музичні інструменти в сучасній культурі передусім належать до сфе-
ри профанного – мистецтва і розваг. Тому й під час дослідження давніх або архаїчних етапів 
існування цих феноменів їх дуже часто помилково зараховують до вищезгаданих домінант. 
Основою нашого дослідження є положення про те, що розмежування сакрального й утилітар-
ного – характерна ознака сучасності, оскільки в давніх і архаїчних культурах такого поділу не 
існувало взагалі, чи принаймні він не був таким чітким. Антропологічні, археологічні, етно-
логічні та лінгвістичні дослідження засвідчують, що всі ключові феномени людської культури 
мали свою сакралізовану передфазу і зароджувалися в недиференційованому полі міфологіч-
ного, магічного, символічного й утилітарного. Це стосується не лише сфери духовної культу-
ри (мови, літератури, танцю, музики, образотворчого мистецтва), але й екзистенційно-ви-
робничої, у якій сьогодні вже немає нічого сакрального (виготовлення знарядь праці та їжі, 
металургія, транспорт, будівництво) (Иванов, 1989, с. 38, 39; Чаусидис, 2006).

Ці положення дозволяють нам дослідити традиційний македонський, або центрально-
балканський, барабан як музичний інструмент та як інструмент, що колись мав передусім 
міфологічно релігійне значення (див. табл. І; ІІ: 1) 1.

Відношення «барабан – шаманізм»
Одним з аспектів нашого дослідження є відношення між традиційним македонським і ширше – 

балканським – барабаном та феноменом, що в сучасній науці отримав назву шаманізм. Наведемо 
інформацію, що спонукала на це, на перший погляд, шаблонне, та й, урешті, трендове порівняння. 

Шаманізм як культурний феномен трактується у двох напрямах. У «вузькому» значенні 
це явище стосується народів Сибіру й Середньої Азії, а в «широкому» – означає схожі явища, 
відмічені тепер і в минулому в переважній частині світу. Шаман – це людина, яка належить до 
архаїчної спільноти, за допомогою різних компонентів здійснює комунікацію між реальним 
та уявним світами, переважно представлену як містична мандрівка (найчастіше на небо), і 
зустріч з надприродними істотами. Подорож шамана практикується для задоволення потреб 
спільноти або її окремих представників (лікування, контакт з покійниками, з богами й інши-
ми вищими силами, перенесення та врівноваження різних явищ у природі та в суспільстві 
тощо). Умовою реалізації цих функцій є екстатичний стан шамана, який досягається завдя-
ки його вродженим здібностям, вживанню наркотичних речовин, виконанню різних рухів, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



704

Македонська етнологія

вокальних, вербальних і танцювальних елементів, що супроводжуються музикою, ритмом 
і шумом  (Elijade, 1985; Campbell, 1983, с. 156–179; Мифы народов мира, 1982, с. 638, 639).

Подорож шамана зазвичай здійснюєтся за допомогою медіаторів трьох типів: косміч-
ного (шаманського) дерева чи стовпа, коня, оленя або іншої тварини шамана та шаман-
ського барабана (див. табл. ІІ: 2, 3, 5). Поєднання цих елементів, а інколи навіть і заміна 
їхніх назв підтведжують той факт, що вони мають подібне значення та функції. Символічна 
ідентифікація барабана, дерева і тварини функціонувала і на матеріальному рівні – тобто 
частини тіла вищезгаданих істот використовували для виготовлення барабана. Це стосуєть-
ся як дерев’яного корпуса й колотушки, так і шкіри, розіпнутої на ньому. Барабан і колотуш-
ку виготовляли зі священних дерев і шкіри священних тварин (коня, лося, оленя, ведмедя 
тощо) (Elijade, 1985, с. 140–146; Анисимов, 1959, с. 58).

Барабан – це один з головних реквізитів шамана. Його ритм є основою всіх інших дій, 
включених до шаманського обряду. Цей інструмент тлумачиться не як звичайний предмет, 
а як «живий» помічник шамана, в якому перебуває дух істоти, з якої його виготовлено:

– дух священного дерева, з якого зроблено корпус (конкретне дерево, ідентифіковане 
міфологемою «космічне дерево»);

– дух тварини, шкіра якої розіпнута на барабані (найчастіше ідентифікується як тотем-
ний предок шамана, його спільноти).

У межах обряду барабан буквально розглядають як «транспортний засіб» (дерево, 
стовбур, тварина), що забезпечує перенесення шамана з «цього» на «той» світ (Chevalier, 
Gheerbrant, 1987, с. 65, 66; Петрухин, 2003, с. 105, 106). 

Такі риси властиві й давнім культурам. Так, у шумерській міфології чарівний бара-
бан і палички (колотушки) виготовлені з «дерева хулуппу» (тополя «туранга» – Populus 
diversifolia), що має характерні ознаки космічного дерева (у його корінні живе змія, а в 
гілках звив гніздо Анзуд – орел з головою лева). Далі барабан зник у підземеллі, а пізніше 
з’явився як символ влади Гільгамеша над городянами його міста (Дьяконов, 1990, с. 53, 54).

Шаманський барабан часто називають «конем», «сарною» або «оленем», залежно від того, 
чия шкіра розіпнута на ньому. Наприклад, у сибірських якутів і бурятів його називають «ша-
манський кінь» або «шаманська сарна» (самець), а в монголів – «чорний олень» (Elijade, 1985, 
с. 140–146; Pentikainen, 1987, с. 33–35; Miličević Bradač, 2002, с. 31). Для деяких барабанів 
палички теж огортають шкірою з ніг оленя чи ведмедя – для обрядів, пов’язаних з «нижнім» 
світом (Анисимов, 1959, с. 58). З другого боку, «космічне дерево», як і «космічний стовбур», 
прирівнюється до коня. Так, у германських та ригведських міфах їх називають «кінський 
стовбур», «кінь-дерево» не лише через те, що до нього прив’язували жертовного коня, але й, 
очевидно, через їхню функцію медіаторів, тобто «переправників» (Иванов, 1989, с. 50, 51).

Барабан і «складне оро» в «шаманському» контексті
У вузькому значенні «складне оро» – це назва одного з найзначніших оро, збережених до 

сьогодні в межах македонської фольклорної традиції (див. табл. ІІІ: 2, 3). До середини ХХ ст. 
його виконували переважно в межах Міяцької етнографічної групи (у селах Галичник, Гари, 
Лазарополе), але і в інших регіонах також. Ідеться про чоловіче оро, яке виконують у супроводі 
барабана й зурни, за деякими джерелами, на Петрів день та в інші локальні церковні свята, 
коли відбуваються і весілля. У середині минулого століття розпочався організований процес 
його збереження, реалізований через перенесення, навчання і виконання у фольклорних ан-
самблях. Завдяки такому процесові, незважаючи на втрату автентичного контексту, збережено 
основні особливості оро. «Складне» починається з руху виконавців вільним кроком по півколу. 
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Потім вони беруться за руки і продовжують танцювати повільними, емоційно напруженими 
рухами (в темпі рубато), які переважно виконують, стоячи на одній нозі, піднімаючись на пе-
редній частині ступні. Другою ногою, піднятою і зігнутою в коліні, виконують дуже повільні 
рухи в усіх напрямках і поступово опускають її на землю. Далі – поступове підняття другої ноги. 
Кульмінацією є вистрибування того, хто веде оро, на барабан, де він продовжує так само тан-
цювати. Після того, як він опустився на землю, повільний ритм змінюється на швидший ритм 
барабана. Це супроводжується і зміною темпу виконання танцю, що складається зі швидких 
кроків, підскоків, присідань, переміщення і роз’єднання виконавців оро. У широкому розумінні 
назва «складне» означає особливу категорію (жанр «складне оро» поширений у всьому маке-
донському регіоні) (Јанковић С. Љ. , Јанковић С. Д., т. I, с. 135–139; 1948, с. 19–64, 72; Muzička 
enciklopedija, 1977, T. III, с. 565; Иванчиќ Дунин, Вишински, 1995, с. 59–61).

Зазначені характер і функція шаманського барабана дають новий погляд на його роль. Ідеть-
ся про кульмінаційний момент, коли барабанщик присідає перед тим, хто веде оро, підставляє 
йому барабан і б’є в нього, доки він піднімається на барабан і танцює на одній нозі (див. табл. ІІІ: 
2, 3). За свідченнями найстарших виконавців (Дойчина Матевського із с. Лазарополе), цю фігу-
ру введено в оро в 1950 році ансамблем «Танець» на основі «оповідок, що в Лазарополі той, хто 
веде оро, після оплати за оро і музикантів, починає повністю їх контролювати. Той, хто вів оро, 
міг нахилятися або застрибувати на музикантів, доки вони грали навколішках. Але барабани в 
Лазарополі були дуже великими, і той, хто вів оро, не міг на них застрибнути, тому цю фігуру 
тут не виконували. Барабани Скопської околиці були меншими, тому, замість вистрибування на 
музиканта, той, хто вів оро, вистрибував на барабан» (Иванчиќ Дунин, Вишински, 1995, с. 60). 
Сьогодні вважають, що ця фігура не була постійним компонентом «складного оро», як і будь якого 
іншого; це відбувалося в моменти, коли той, хто вів оро, перебував у певному емоційному стані.

Більшість елементів цієї дії передає вертикальні рухи першого виконавця, тобто вони 
визначають непряме відношення до шаманської «подорожі нагору». 

Виконавець, що піднімається на барабан, опиняється на висоті понад 50 см над землею, 
на якій ходять інші люди. Той факт, що тільки барабан забезпечує його відокремлення, імп-
ліцитно перегукується із запропонованою вище функцією шаманського барабана – відділи-
ти шамана від «цього світу», тобто від землі, і перенести на «той світ» – на небо.

Виконавець стоїть на одній нозі, що як поза означає прагнення відокремитися від землі (одна 
нога – на землі; друга – над нею). Стоячи на одній нозі, він повільно піднімається й опускається, що 
так само визначає прагнення до стрибка або поступове відокремлення від землі та від барабана, 
який стоїть на ній. У тлумаченні цієї пози та деяких інших елементів «складного оро» варто провести 
паралель із тлумаченням ідентичної пози індуїстського бога Шиви Натараджи, зображеного в танці 
у вогняному колі, яке символізує вічний цикл життя та смерті (див. табл. ІІІ: 1, 2, 3). За автентичним 
тлумаченням, стоячи на правій нозі, на стопі, що «зрослася» з тлом, він «дає притулок душі, змореній 
у боротьбі перед смертною прірвою». Ліва стопа повернута, що означає довічне звільнення посвя-
чених душ з кола земного життєвого циклу 2. Таке балкано-індуїстське відношення стосується не 
тільки високо піднятої ноги виконавців «складного оро», але й високого стилю й гідності, якими 
воно позначається. Ця непряма паралель простежується і стосовно інших елементів.

Також і Шива з барабаном (що називається «damaru»), цього разу як із символом створення 
та еволюції (Шрішті), ритмічні вібрації якого визначають креативний танець енергій фізичної 
та органічної природи (див. табл. ІІІ: 1; IV: 1, 2; II: 1) (Кернс, 1993, с. 49–51;  Chevalier, Gheerbrant, 
1987, с. 65). Надзвичайно цікавим є те, що назва цього барабана дуже поширена на Балканах у 
контексті сфери, далекої від музичного виконавства, яка засвідчує значну семантичну спорід-
неність з нею. Так, до сьогодні в македонській, болгарській, сербській мовах та їхніх діалектах 
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слово дамар має такі значення: «кровоносна судина», «жила», «мускул», тобто саме такі, на яких 
можна побачити або відчути пульсацію. Звідси, з огляду на вищезазначене, дамар має значення 
кров’яного / життєвого пульсу, пов’язаного зі слов’янським еквівалентом било (праслов. ‘bidlo’) 
у значенні пульсу, і в будь-якому випадку належить до биття / стукотіння (пульсу / серця) як 
однієї з маніфестацій існування, тобто життя (пор. зі словом бити) (Толковен речник.., 2003; 
Български етимологичен речник; Речник српскохрватског...; Skok, 1974; Этимологический сло-
варь...). Питання про характер цього індуїстсько південнослов’янського відношення залишаєть-
ся відкритим. Незважаючи на те що в етимологічних словниках воно пояснюється як вплив 
турецької (де й тепер damar означає «жила»), не варто нехтувати і можливими безпосередніми 
ірано-слов’янськими контактами, які могли відбутися ще в Північному Причорномор’ї перед пе-
реселенням слов’ян на Балкани 3. Безпосередність таких зв’язків підтверджується також і поміт-
ною близькістю слов’янських і санскритських слів, пов’язаних з барабаном (tup, tuph, topati...) 
(див.: Duev, 2002, с. 140). Незважаючи на культурно-історичне підґрунтя цих відношень, зрозу-
міло, що в назві міфічного барабана Шиви міститься символічна ідентифікація між його рит-
мом і пульсом серця як умови продовження життя 4.

Як і той, хто веде «складне оро», Шива теж стоїть на нозі на чомусь. Але це не барабан, 
а демон-карлик Малалака як персоніфікація зла (див. табл. ІІІ: 1, 2, 3). На архаїчнішому кос-
мологічному рівні, позбавленому пізніших етичних валоризацій, цей демонічний персонаж 
можна було б легко тлумачити як персоніфікацію нижчих сфер Всесвіту (землі, підземелля), 
які слугують підпорою для бога і визначають його макроскопічні розміри і дії (Кернс, 1993, 
с. 49–51, 54; Чаусидис, 2005, с. 266–268, 412, 413). Стосовно «складного оро», цікаво було 
б звернути увагу на зв’язок між цією хтонічною істотою і барабанщиком, який також має 
характерні хтонічні й демонічні ознаки (див. вище). Як бачимо, у деяких районах Македонії 
той, хто вів оро, не застрибував на барабан, а лише на барабанщика, що стояв навколішках.

Доки той, хто веде оро, стоїть на барабані, він тримається за руку сусіднього виконавця 
і в такий спосіб теж є частиною оро (див. табл. ІІІ: 2, 3). Інші виконавці стоять півколом на 
одній нозі, але під час виконання нога в кожного наступного ближча до землі, ніж у поперед-
нього, тому останній стоїть одним коліном на землі. Так вони формують спіраль, яка, під-
ходячи до барабана і до того, хто веде оро, також видається поступовим «підняттям угору».

Довге стояння на одній нозі в «складному оро» може мати і свої зоологічні парадигми. Ми 
маємо на увазі болотних птахів, для яких характерним є стояння на одній нозі (лелека, жура-
вель, чапля). На таке порівняння може спрямувати й особливий спосіб повільного крокування 
виконавців у першій частині цього оро, що, на нашу думку, дуже схоже на поважне крокуван-
ня згаданих птахів. За такою імітацією могли б стояти давні тотемні форми поклоніння цим 
птахам (особливо лелеці), що добре збереглися у фольклорній традиції слов’янських етносів, 
у тому числі й у македонців. Тут передусім маємо на увазі різні форми ідентифікації лелеки 
(і дуже на нього схожого журавля) з людиною (за переказами, лелека колись був людиною), 
найменування його людськими іменами і надання властивостей людини, жорсткі табу щодо 
полювання, вбивства і вживання в їжу лелеки, його функції сприяння шлюбу та народженню 
дітей, здатність приносити багатство, щастя і достаток. У деяких слов’янських регіонах ле-
лека, або журавель, ідентифікувався з Адамом, що вказувало на тлумачення його як предка 
людського роду. Як і в давніх культурах, у слов’янській фольк лорній традиції наголошується 
на функції лелеки / журавля як медіатора, що ґрунтується на його реальному русі через три 
зони Всесвіту (воду, землю й небо). Тому в слов’янській традиції його часто ставлять у відно-
шення з деякими формами руху, мандрування і перенесення чого-небудь: 

1. За віруваннями, лелеки восени переселяються на «той світ» (у рай), «на край світу» 
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або в «нижню землю», де перетворюються на людей. Навесні, отримуючи своє пташине 
тіло, вони знову повертаються в рідні краї (на Балканах лелеку вважали «паломником»).

2. Вважалося, що вони з «того світу» на «цей» приносять весну, сніг, а також немовлят 
(Гура, 2005, с. 484–500; Рыбаков, 1987, с. 709–714;  Маразов, 1999 а, с. 125, 126). У цьо-
му сенсі найпоказовішою є відома казка «Лелека Силян», записана в Прилепській області 
М. Цепенковим, в якій наводяться всі вищезгадані ключові міфологеми: подорож головного 
героя на далекий острів – «нижню землю»; зустріч із тамтешніми мешканцями – людьми-
лелеками; перетворення людей на лелек через купання в особливій воді; перетворення го-
ловного героя спершу на лелеку, а потім – на людину; його тривала подорож морем і повер-
нення додому як удосконаленої людини 5.

Ще одна особливість цих птахів (саме журавля) може послужити безпосередньою 
парадигмою конкретного оро, та й узагалі танців у колі. Коли вони прилітають на тери-
торію, де роблять собі гнізда, на світанку, і особливо на заході сонця, вони збираються 
на рівнинних сухих поверхнях. Там вони групуються в коло (у східнослов’янських го-
ворах називається «ток»), – інколи формується два або три концентричні кола. На се-
редину, що залишається порожньою, виходять кілька птахів і починають «танцювати» 
(підскакують, розправляють крила, витягують шиї, вклоняються, присідають), видаючи 
голосні звуки. Коли вони зморюються, то повертаються в коло, а на середину виходять 
інші. Після завершення всі журавлі піднімаються, описують коло і відлітають (Рыбаков, 
1987, с. 709, 710).

На нашу думку, компоненти, екстраговані з традицій, пов’язані з лелекою, як і наведена 
македонська казка, повторно спрямовують нас до сфер, близьких до шаманізму:

– подорож на «той світ»;
– допомога тварини;
– трансформація тварини;
– контакт із предками;
– повернення до «нашого» світу;
– розповідь про подорож.
Незважаючи на те що наголошена подібність між «складним оро» і зазначеними ша-

манськими традиціями є дуже показовою, багато аспектів цих відношень залишаються й 
надалі невизначеними і загадковими:

– Чи є вони результатом певних прямих або непрямих культурно-історичних контактів 
чи впливів?

– Як ці можливі впливи можна датувати?
– Чи йдеться про архетипні, тобто про транскультурні й трансісторичні феномени, що 

прийшли в Македонію «ззовні», тобто незалежно від культурно-історичних подій?
– Чи можливо їх появу визначити хронологічно?
– Чи йдеться про випадкові збіги?
У наступному розділі ми спробуємо відповісти на ці питання. 

Шаманські компоненти в південнослов’янській традиційній культурі
Щодо перших двох питань, то спершу треба уточнити, чи має шаманізм як фено-

мен, у його вузькому чи широкому значенні, точки дотику з традиційною культурою 
південнослов’янських популяцій, а також у їхніх межах і з культурою македонців.

У південнослов’янському ареалі шаманізм найбільше досліджений у болгарській куль-
турі. Підґрунтям і приводом для такого інтенсивного дослідження стала участь тюркських 
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популяцій (передусім праболгар) в етногенезі болгарського етносу, реалізованому в ран-
ньому середньовіччі. На основі цього факту виводимо тезу, за якою цей етнічний компо-
нент (із шаманізмом як своїм домінантним релігійним явищем) повинен був залишити слі-
ди в пізній слов’янсько-праболгарській етнокультурній амальгамі. Це підтверджують і певні 
писемні та матеріальні свідчення, що належать до середньовіччя. На території Болгарії було 
знайдено численні середньовічні малюнки-графіті, на яких зображено людські фігури з пев-
ними шаманськими рисами (специфічний костюм, різні атрибути). Деякі з них тримають у 
руці барабан (див. табл. ІІІ: 1, 2) (Калоянов, 1995, с. 23–25, 57–62 і далі; Аладжов, 1999, с. 23, 
24; Фол, Нейкова, 2000, с. 173, 174). З огляду на безсумнівне взаємопроникнення ранньо-
середньовічних популяцій при заселенні Балкан, теоретично можна припустити відомий 
вплив праболгар та інших азіатських компонентів (аварів, кутригурів, угрів, печенігів) і на 
культуру інших південнослов’янських етносів, зокрема македонців. 

Але слід зауважити, що шаманський компонент у науці часто зовсім невиправдано ви-
значається як ексклюзив передусім азіатських народів, особливо тюрксько-алтайської гру-
пи. Не завжди зважають на те, що в минулому це явище було характерним для значно шир-
шого культурного кола, в яке входили також індоєвропейські популяції. Спираючись на таку 
позицію, сучасні дослідники намагаються ідентифікувати певні шаманські характеристики 
і в європейських та старобалканських міфологічних традиціях (Один, Гермес, Орфей, Зал-
моксис, Пеон та ін.) (Мифы народов мира, 1982, с. 638; Маразов, 1994, с. 166–180). 

Ще до середини ХХ ст. шаманські елементи були широко представлені й у 
південнослов’янському фольклорі. Маємо на увазі феномени, що в різних слов’янських се-
редовищах збереглися під назвами здухач, змій, людина-змій, вража людина. Ідеться про 
людей зі спільноти, які завдяки вродженим та набутим якостям могли потрапити на небо 
і там виконувати певні дії. Вони це робили уві сні, чи під час звільнення від тіла, причому 
їхня душа піднімалася на небо і боролася з іншими «ворожими людьми», подібними до них, 
найчастіше, щоб зупинити негоду (град, блискавку) (Kovačević, 1985, с. 61–78; Bandić, 1990, 
с. 94, 95; Георгиева, 1983, с. 107, 108; Кордић, 1987, с. 204–210; Чаусидис, 1999, с. 54). 

У цій самій сфері на особливу увагу заслуговує феномен анастенаріїв / нестинарів, відомих 
особливо в певних частинах Болгарії та Греції (див. табл. IV: 2, 3, 4). Ідеться про все ще живі об-
рядові традиції, інкорпоровані сьогодні в християнську релігійну систему (переважно в культ 
святих Костянтина та Єлени), що мають певні шаманські ознаки (ритуальний транс учасників, 
викликаний ритмічним музикуванням). Одним з найбільш вражаючих виявів божественного є 
обряд, учасники якого в стані трансу ходять босоніж по розпеченому вугіллі, але не отримують 
опіків (див. табл. ІІ: 4). Вірили, що подібні обряди разом з іншими діями забезпечують кращу ро-
дючість землі протягом усього року (успіх у землеробстві) і «врожай» в усіх сферах життя 6. Для 
нас особливо важливим є те, що обов’язковим елементом таких обрядів був барабан (у супрово-
ді волинки, флейти або ліри), постійний ритм якого вважається головною умовою досягнення 
екстазу (див. табл. IV: 2, 3, 4). За своїми формальними ознаками він суттєво не  відрізняється 
від уже згаданого македонського і центральнобалканського барабана (розмір, матеріали, одна 
важка і одна легка колотушка тощо) (пор. з табл. IV: 1 і з індійським дамару табл. IV: 1). Але існу-
ють значні відмінності щодо способу гри (в даному випадку в ритмі) і мети, яка тут спрямована 
на викликання трансу в учасників обряду. На визначення нестинарського барабана як шаман-
ського спрямовують кілька форм сакралізації цього інструмента:

– У культових місцях нестинарів старі барабани ретельно зберігають (інколи на-
віть несправні), їх вважають священними предметами. Деяким з них понад сто років, але 
пам’ятають, хто і коли їх подарував.
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– Як один з видів культової реліквії вони стоять на важливому місці в межах куль-
турного простору (нестинарська «ночівля») – під іконами або посередині стіни (див. 
табл. IV: 4).

– Обряд починається з удару по барабану (часто це старий «священний барабан»).
– Існують певні сліди вірування, що через матеріали, з яких виготовлено барабан, у 

ньому перебуває  дух істот, з яких їх було взято – дерево для корпуса й особливо шкіра для 
мембрани, взята від жертовної тварини. У цьому сенсі він імпліцитно б з’явився як двійник 
святої/жертовної тварини.

– Барабан тлумачиться як жива істота/суб’єкт, що показує форми автономного відно-
шення, чи принаймні елемент, через який вища сила заявляє про богоявлення (барабан сам 
б’є вночі, він відчуває присутність святого) (Фол, Нейкова, 2000, с. 167–175, 354. – Обр. 5; 
Антонијевић, 1990, с. 94–97). 

Підсумовуючи зазначені уявлення, можемо зробити висновок, що можлива присутність 
шаманських компонентів у македонському «складному оро» теоретично має завдячувати 
всім трьом  компонентам (старобалканському, слов’янському і середньоазійському), що 
більшою чи меншою мірою включені в етногенез південних слов’ян, зокрема македонсько-
го етносу. Невизначеність цього процесу залишає без відповіді питання давності, тобто да-
тування цих компонентів.

Барабанщик – коваль
І сьогодні в Македонії вибір барабанщика в традиційному музично-танцювальному 

оркестрі залежить від деяких незвичних принципів, які більше належать до міфо-магіч-
ної сфери, ніж до раціональної. Найчастіше барабанщика обирають із представників 
ромейської  (циганської) народності. На раціональному рівні це можна пояснити їхнім 
вродженим талантом відчуття ритму, музики і схильності до екстатичного. Але деякі 
факти й аналіз доводять, що витоки цього явища сягають набагато глибше. Така схиль-
ність цих етносів до гри на барабані дивно перегукується зі ще одним видом діяльності. 
У Македонії і загалом на Балканах роми (цигани) – так само здавна призначені і для 
ковальського ремесла. Місцеві мешканці (македонці, серби, болгари) майже не займа-
лися цим видом діяльності, оскільки вважали, що його вигадав і розробив диявол, тобто 
демон «нижчого світу». За віруваннями, роми – представники «чорної та інших рас», 
чужих культур – мали певні зв’язки з хтонічними демонами. Цим вони ніби забезпечу-
вали собі особливі можливості, які дозволяли контролювати і перемагати надприродні 
сили. Записано багато казок і оповідань, в яких коваль продав душу дияволові (Српски 
митолошки речник ..., с. 250, 465; Примовски, 1995, с. 249–251; Мијатовић, 1928, с. 166, 
167, 204, 205–215, 254, 255; Elijade, 1983, с. 97, 98). Відношення ром – коваль міститься і 
в обрядових традиціях. Маємо на увазі зимові обрядові маскарадні ігри (василичари, ку-
кери, джамалари), в яких, поряд з іншими образами, наявна і маска, тобто образ, «кова-
ля», який завжди ототожнюється з «циганом» і з «чужоземцем» (Венедиков, 1992, с. 225, 
226; Маразов, 1999 а, с. 46, 47).

Чи випадково в обох видах діяльності – грі на барабані та ковальстві – дія реалізується 
через ударяння? Чи маємо ми право прийняти нав’язане порівняння утилітарної / виробни-
чої діяльності, тобто металургії, та музичної діяльності, яка є зовсім протилежною?

Компаративні дослідження свідчать, що і в давні епохи, і в сучасних архаїчних спіль-
нотах металург не тлумачився як майстер, робітник і виробник. Його складна і зовсім не 
зрозуміла звичайній людині та загрозлива діяльність була віднесена до сфери містичного 
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і демонічного. Коваля вважали чарівником та/або священиком, тоді як його майстерня в 
духовному сенсі визначалася як «нечисте» і «небезпечне» місце, яке (через присутність де-
монічного) було розміщене за межами поселення. Архаїчні люди, вражені виглядом, влас-
тивостями і способом переробки металів, вважали, що вони приходять з «того світу» (світу 
богів/покійників). Звідси металургам надавали роль медіаторів, оточених «рідким вогнем» 
і «дощем із вапна», які чорні, як демони, вирушають на «той світ», щоб принести звідти ме-
тали на «цей світ» (Elijade, 1983, с. 85–104; Маразов, 1999 а, с. 43–53; Miličević Bradač, 2002, 
с. 33; Durman, 2004; Славянские древности.., 1999, с. 198–201). З цією функцією відношен-
ня шаман – барабанщик переходить у відношення шаман-барабанщик – металург-шаман. 

Разом з наведеними фактами це відношення також підтверджують і зв’язки між грець-
кими лексемами goes – шаман та goetos – епітет до давньоеллінських карликових демонів 
Дактилів, відомих як винахідники заліза. До відношення металург – барабанщик додаються 
також уявлення, за якими ці демони були і винахідниками музичного ритму, що, імовірно, 
ґрунтується на ритмічних ударах молота по ковадлу – невід’ємною частиною діяльності ко-
валя. Шаманські аспекти цього зв’язку підтверджує і старобалканський Орфей – божествен-
ний співак і прототип шамана, який з’являється в ролі вчителя/учня Дактилів (Miličević 
Bradač, 2002, с. 34; Срејовић, Цермановић, 1987, с. 100). 

Зважаючи на подані демонічні й «потойбічні» ознаки, металургія завжди була не «на-
шою» (щодо прихильників свого етносу), а «їхньою» (чужоземців). Тому в багатьох культу-
рах функцію коваля/металурга найчастіше виконували чужинці або представники іншого 
етносу. Така «іноземність» мала бути і візуально/тілесно верифікованою – внаслідок специ-
фічних расових ознак металургів (найчастіше  це темний колір шкіри, який їх відрізняє від 
«наших людей»). З огляду на таке відношення, а не лише з практичних причин (шум, не-
безпека виникнення пожежі), металурги різними способами були сепаровані від спільноти, 
тобто їхня кузня і житло мали розміщуватися поза межами поселень (Miličević Bradač, 2002, 
с. 33; Маразов, 1999а, с. 47). Це не було звичним явищем лише в старому світі. У деяких 
частинах Індії, наприклад, вважалося, що смагляві металурги наділені особливими силами, 
тому і відокремлені від іншого населення села (Miličević Bradač, 2002, с. 33). 

В античній міфології знаходимо виразні підтвердження наведених концептів. З цього 
погляду дуже цікавими є міфи про Кадмо. На Балканах вірили, що з ним прийшла металур-
гія. При цьому акцент зроблено на східному походженні персонажа (чужинець із Фінікії), 
що відображене і в його імені (Кадмо = східний). Для нас важливим є те, що в цих міфах, 
поряд з іншими регіонами, згадується і Македонія. У них ідеться про те, як Кадмо зі своєю 
дружиною Гармонією, оселившись і ставши володарем Теби, переселяється до еллінів, які 
мешкали біля Лихнидського (Охридського) озера, а після цього помандрував до іллірійців, 
поселення яких розташовувалися біля гирла ріки Дрилон (Дрим) (детальніше про ці міфи 
див.: Katičić, 1977, с. 5–82). Вирізняються також кабири (Καβειροι), зв’язок з металургією й 
екзотичне походження яких вказують на родинні зв’язки з Гефестом (богом-ковалем), і від-
носини з Кадмо та пігмеями. Для нашого дослідження особливо цікавим є зв’язок з пігмея-
ми – міфічним народом карликового зросту і з темною шкірою, що, за одними джерелами, 
жив у південних краях світу (береги Океану), за іншими – на півдні Єгипту. Їхня присутність 
зафіксована і на Балканах – біля річки Стримон (Струма). Зважаючи на зазначені зв’язки, 
наголошену міфо-обрядово-металургічну недиференційованість можна було б очікувати й 
у відомих містеріальних культах, присвячених кабирам 7.

Наведені факти і відношення закінчують гіпотетичну фазу пов’язування трьох згаданих 
діяльностей. Можна припустити, що в давніх і архаїчних культурах шаман, тобто лікар/ча-
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рівник виконував усі описані функції: прасвященика, прабарабанщика і праметалурга. На 
наступних етапах, внаслідок  руйнування цієї інтегральної сакрально-утилітарної системи, 
ці три функції відділилися в окремі сфери, до того ж їхні носії повинні були мати вузьку спе-
ціалізацію в одному з трьох видів діяльності: священик має бути тільки священиком, мета-
лург – тільки металургом, а барабанщик – лише барабанщиком.

В етнографії південносахарської Африки до недавнього часу була збережена недифе-
ренційованість між ковалем та іншими зазначеними функціями. Там коваль часто є й мит-
цем, що знається з міфічними силами, оскільки покликаний вирізати з дерева їхні культові 
маски. Водночас він і лікар, і хірург, і священик, участь якого є обов’язковою в обрядах очи-
щення, охорони вівтарів, поховання тощо. Окрім цього, кузня є культурним простором. Ко-
валь тут постає як перший культурний герой (Иорданский, 1981, с. 60–67, 72; Elijade, 1983, 
с. 95–104).

Сліди первинної недиференційованості з’являються і в південнослов’янській культурі. 
До середини ХХ ст. вона простежується в Македонії та деяких інших регіонах Балкан. Її но-
сіями були роми, тобто цигани, які по етнічній лінії були експліцитно призначені для цих 
двох функцій діяльності – металургії і грі на барабані. Імпліцитно тут мала місце і третя 
функція – священика, виразно задокументована в етнографічній літературі. Маємо на ува-
зі магічні й лікувальні властивості заліза, а також уміння ковалів здійснювати різні види 
магічної і цілительської діяльності. Сюди включені будь-які елементи кузні (різні металеві 
вироби, ковальські інструменти, залізний порошок, вода, в якій гартували залізо, металеві 
прикраси і талісмани) (Мијатовић, 1928, с. 166, 167, 204–209; Српски митолошки речник, 
с. 456; Славянские древности.., 1999, с. 198–201; Kristić, 1959, с. 311–313). 

Така недиференційованість добре представлена і в мовних сферах, або, конкретніше, 
у полісемантиці давніх назв, пов’язаних із зазначеними видами діяльності. Слов’янський 
корінь ков, включений у лексеми ков, ковање, ковач має численні індоєвропейські паралелі, 
в яких, окрім наведеного значення, містяться і значення жрець, чарівник, поет (прикла-
ди: лідійське kave-; давньоіндійське kavi-; давньогрецьке κοιησ). Це явище простежується 
і в слов’янських мовах, де дієслово кувати, окрім свого металургійного і ремісницького 
контексту, вживається і на означення видів діяльності, пов’язаних з ремісництвом взага-
лі, з мистецтвом і особливо з магією/чаклунством, часто з наголошеним негативним зна-
ченням (наприклад, кувати змову проти когось). Старослов’янське къзнь/кознь, разом з 
металургічним значенням (рос. кузнец, срп.-хрв. кузничар = коваль), аналогічно до грець-
кого τηχνη, означає і ремесло, і мистецтво (къзньик/козньикъ = митець), до того ж інколи 
мається на увазі саме музикування. У словенській, німецькій та італійській мовах існують 
фрази, в яких кування стосується кування слів, кування пісні і кування мови, де знову йдеть-
ся про найархаїчніший – магічний – аспект цих феноменів. За індуїстськими міфами, бог 
Шива створив давню санскритську мову тільки на основі ритму свого «дамару» – барабана. 
І в слов’янських традиціях є міфи, в яких коваль має риси «культурного героя» (він ство-
рює перше рало, запрягає в нього змія, вводячи землеробство у сферу людської діяльності) 8 
(Иванов, Топоров, 1974, с. 158–164; Речник српскохрватског...).

Зазначений зв’язок між наведеними гетерогенними функціями (а в цих межах і ді-
яльності металурга, барабанщика і шамана) можна було б знайти у вдарянні як осно-
вному концепті дії, спільної для трьох сфер (вдаряння палицею по шаманському і зви-
чайному барабану або молотом по ковадлу). Металургію і музику об’єднують ще два 
компоненти. Перший – це ритм (барабана та інших музичних інструментів), а другий – 
ритмічні удари ковальського молота. Тут і звук металу, який, окрім своїх музичних і 
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виробничих властивостей, мав і сильне магічно-релігійне значення як викликання по-
зитивних вищих сил або вигнання негативнихі захист від них (Miličević Bradač, 2002, 
с. 34). На мовному рівні цей зв’язок можна представити старослов’янською лексемою 
кудесь у значенні чаклунства/магії, у відношенні до лат. cudo, ірл. cuad, литoв. kauti (у 
значенні вдаряти, стукати, бити, боротися, вбивати) і зі слов’янським ковати. Тут 
можна було б включити і слов’янське ‘тесати’, яке деякі дослідники вважають безпосе-
реднім слов’янським відповідником до грецького τηχνη (мистецтво, ремесло) (Иванов, 
Топоров, 1974, с. 158–163). 

Наприкінці, на додаток до цього ймовірного ковальсько-шаманського зв’язку, наводимо 
казку, записану в Расині (Сербія). У ній, окрім іншого (коваль продає душу дияволові), пред-
ставлено картину, яка має приховане шаманське значення. Ідеться про дію, коли диявол під-
німається на яблуню, а коваль знизу б’є його залізною палицею. Така позиція диявола не має 
жодного пояснення в межах казки. З другого боку, вона демонструє відношення до основного 
шаманського концепту – подорожі шамана на «той світ», реалізованої через космічне дерево 9. 

Кам’яний жезл із с. Суводол
У Македонії зроблено археологічне відкриття, що, можливо, представляє найархаїч-

нішу стадію, на якій усі три вищезгадані функції ще не диференціювалися. Ідеться про 
невеликий предмет із каменю (завдовжки 10,5 см) у вигляді голови тварини, який ко-
лись кріпився до ручки, тобто тримача (див. табл. V: 1, 2а, 2б). Його знайдено на тери-
торії «Шуплевець» (с. Суводол Бітольської обл.). У відношенні до інших археологічних 
матеріалів, знайдених на розкопках, його датують енеолітичним періодом (приблизно 
3 тис. років до н. е.). Ґрунтуючись на численних аналогічних артефактах, знайдених у 
Східній Європі та Північно-Західній Азії (див. табл. VI: 1–6), цей предмет визначають як 
стилізовану голову коня, що виконувала функцію верхівки скіпетра / жезла (символу 
влади). Вона вважається індикатором степових впливів на Балканах з боку Східної Єв-
ропи та Північно-Західної Азії. Деякі дослідники пов’язують ці впливи з першими хви-
лями номадських індоєвропейських популяцій (Колиштркоска Настева, 2005, с. 61, 62; 
Археолошка карта.., 1996, с. 44, 45) 10.

Поряд з кам’яними зразками на запропонованому ареалі знайдено дерев’яні предмети, 
що спрямовують до їх цілісного вигляду, разом із втраченими ручками. Ідеться про так зва-
ні «Г-подібні жезли», що мають вигляд палиці, верхній край якої змодельований у вигляді 
голови лося чи коня (див. табл. V: 3–5). (Студзицкая, 2001, с. 179–181; Рыбаков, 1981, с. 
65–71). Ґрунтуючись на цьому, можемо реконструювати і ручку кам’яних «скіпетрів», яка 
могла бути звита подібним способом. В отвір, видовбаний на їхніх верхніх частинах, вкла-
далася задня конусоподібна частина кам’яної голови, де був і отвір для защіпки (див. табл. 
V: 2а, 2б). Ця система, додатково закріплена ремінцем, зав’язаним навколо місця з’єднання, 
міцно фіксувала два елементи, запобігаючи випаданню кам’яної верхівки з ручки.

Зважаючи на форму цих предметів, ґрунтуючись на деяких аналогіях та 
іконографічно символічному аналізі, ми вважаємо, що йдеться про предмети, які були 
ще й колотушками для барабанів. Цієї ідеї дотримується і В. Петрухін, який вважає, що 
жезли у формі голови лося (самки) могли використовуватися як колотушки для шаман-
ських барабанів. Він зазначає, що барабан з колотушками не був лише музичним ін-
струментом, але й «транспортним засобом» для шамана, який переносив його на «той 
світ» (Петрухин, 2003, с. 30, 31; Манзура, 2000) 11. На додаток до цієї гіпотези можна 
запропонувати кілька прикладів, які, хоч і віддалені від наших «скіпетрів» географічно, 
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хронологічно і культурологічно, однак чітко вказують на функціональну й іконографіч-
ну виправданість такої форми. З цього погляду особливу цікавість для нас становить 
колотушка для барабана з Північної Америки (народ Ojibway), виготовлена зі щелепної 
кістки якоїсь тварини (див. табл. V: 9). Її форма дуже схожа на вищезгадані предмети, 
до того ж цю тварину визначають як Mishipizheu – велику рогату водяну змію, що, за 
місцевими віруваннями, живе в глибоких озерах і річках. Такі предмети відкрито і в дав-
ньоєгипетській культурі (див. табл. V: 6–8), а колотушки такої самої форми (але без зо-
оморфних елементів) трапляються й сьогодні на широкому африканському ареалі (див. 
табл. VI: 7, 8). На археологічних розкопках середньовічного східнослов’янського ареалу 
відкрито багато дерев’яних предметів подібної форми. У такому контексті частина їх 
могла б мати функції колотушок для барабана (див. табл. VI: 10–12). На це спрямовує і 
Радзівіллівський літопис (ХІ–ХІІ ст.), де зображено барабанщика з колотушками такого 
типу (див. табл. V: 11).

Беручи до уваги пізніші шаманські традиції, виявлені на території Азії, наявність коня, 
лося й оленя в знайдених предметах (так само, як на прикладі із Суводола) можна пояснити 
як міфо-символічний фактор, який давав можливість священику-шаману через обрядове 
вдаряння по барабану й екстатичний танець у його ритмі здійснювати духовну подорож на 
«той світ» для контакту з богами, покійниками, лікувати або молити про щастя і благопо-
луччя всієї спільноти.

Таке тлумачення, на перший погляд, протиставляється давнішим теоріям, оскільки 
йдеться про верхівки жезлів, що передбачає їх функцію як символів і знаків певних суспіль-
них категорій (етнічного/племінного/родового ідентитету, влади, суспільної сили). Але 
це лише оманливе протиріччя, оскільки в різних культурах барабан (і колотушки) є тільки 
символом суспільної сили й атрибутом володарів. Як ми пересвідчились, у вищезгадано-
му шумерському міфі барабан з’являється в контексті володарської функції Гільгамеша. І в 
південносахарській Африці барабан є символом влади і величі (Дьяконов, 1990, с. 53, 54; 
Иорданский, 1981, с. 235, 236). Відношення вдаряння в барабан – вдаряння металургічним 
молотом у цьому аналізі означає відношення і коваля до однієї з найархаїчніших парадигм 
володаря. Туди ж спрямовують і зазначені корені *kov і *kyjь, які в слов’янських і сусідніх 
балтійських мовах означають не лише молот (виробнича функція), але й посох і жезл (сус-
пільна функція, тобто володарська) 12.

При тлумаченні «скіпетрів» деякі з дослідників підкреслюють їхній чоловічий контекст, 
підтверджений деякими могильними знахідками, де ці предмети лежали винятково біля 
скелетів чоловічої статі. У такій ситуації кінські голови осмислюються як магічний еквіва-
лент реальних коней, які мали зробити можливим перехід з «цього» на «той» світ. Чоловічий 
контекст таких знахідок тлумачиться через їх ідентифікацію з чоловічим статевим органом, 
до того ж присутність коня (лося), поставлена у відношення до міфічного єдинорога і його 
ітифалічної символіки (Манзура, 2000). Таке тлумачення добре пов’язується із сучасними 
балканськими колотушками для барабана, що так само мають експліцитно або імпліцитно 
фалічне значення. У лексемі «кукуда» – одна з назв великої колотушки – міститься фалічний 
смисл (Речник на българския език, 1995). 

У «шамансько-музичному» відношенні, при трактуванні кінської голови із Суводо-
ла, нам не вистачає лише металургічного компонента. Хоч конкретна македонська зна-
хідка не має безпосередніх слідів якоїсь металургічної діяльності, їх цілком виправдано 
можна припустити. Період енеоліту, яким датують цей предмет, визначається як час, 
коли на Балканах починає поширюватися металургія. Можливо, певну роль у поши-
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ренні цього виду діяльності відіграли нові переселенці, що потрапляли на Балканський 
півострів з північно-східних степів. Тому власник кам’яної кінської голови із Суводола 
міг бути елітним представником такої популяції, в діяльності якого поєднувалася біль-
шість запропонованих функцій і дій – священицька, виробнича і суспільна. Знайдений 
жезл він використовував як колотушку для його священного (можливо, навіть шаман-
ського) барабана, який надавав йому можливість комунікації з вищими силами, а за 
допомогою цього – і лікування, проводів покійників, діалогу з предками, врівноважу-
вання космічних елементів і категорій. Цей самий предмет, можливо, був присутній і 
під час його металургічної діяльності як умова містичного перенесення металу з «того» 
на «цей» світ і як споконвічна парадигма металургічного молота та його ритмічних уда-
рів. І наприкінці, коли він сідав на свій володарський престол, це саме знаряддя і свя-
щенний предмет перетворювалося на володарський жезл, який символізував його силу 
управляти, карати, перемагати, забезпечуючи в такий спосіб добробут спільноти 13. 
Імовірно, більшість таких сил виходили з вертикальної ручки жезла, що прирівнюва-
лася до космічної осі/космічного дерева і голови священної тварини, поставленої на 
його верхівку. Сакральний потенціал цих елементів, можливо, закладався на їхньому 
тотемному і космологічному значенні, або завдяки ролі медіаторів, що забезпечували 
перехід святих з «цього» на «той» світ – зрозуміло, що за посередництвом рук власника 
такого сакрального предмета 14.

Барабанщик – громовержець
Удар по барабану схожий на звук при ударі грому. Але у випадку з «македонським бара-

баном» (як і в аналогічних прикладах з інших регіонів) це відношення ще більш експліцит-
не через швидкі високотонові удари тонкої колотушки (прачка), що передують головному 
ударові великою колотушкою (кукуда), та асоціюються з «тріском» блискавки, що передує 
ударові грому. Чи є таке відношення випадковим, чи все-таки існує споконвічний зв’язок 
між барабаном і богом-громовержцем?

У межах індоєвропейського комплексу і за його межами, зв’язок між громовержцем і 
барабаном найчастіше виявляється через посередника – коваля,  який уособлює три сфери 
діяльності:

– священицьку (шаман);
– виробничу (коваль);
– мистецьку (барабанщик). 
У багатьох міфологіях грім представлено як зброю, якою громовержці й небесні боги 

перемагають свого хтонічного опонента (хтонічний змій, бог підземелля, злий бог). Виго-
товляє його і дає громовержцю бог-коваль. Так, в індуїстській міфології це  божественний 
коваль Тваштрі, який кує таку зброю для громовержця Індри, доки той бореться зі змієм 
Вритрою. В еллінських міфах блискавки, за допомогою яких Зевс долає Тифона, кує бог-
коваль Гефест. У ханаанських традиціях цю тріаду утворюють верховний бог Баал, коваль 
(Kosharwa-Hasis) і негативний персонаж Яма, а в єгипетській – Хорус, Птах (майстер, у да-
ному випадку – коваль) і Сет (негативний персонаж). У германських традиціях міфологічні 
карлики кують молот «мьолнир», за допомогою якого бог Тор долає змію (Midhgardhsormr). 
Але в деяких частинах Африки це відношення непряме: наприклад, у догонів Nommo є той, 
хто під час грози виробляє вогонь блискавок і гуркіт грому, але водночас він є і першим 
(«небесним») ковалем (Elijade, 1983, с. 100, 101, 105, 106; Chevalier, Gheerbrant, 1987, с. 66). 
Зрозуміло, що цей символічний зв’язок тягнеться від реверсибільної ідентифікації між зву-
ком грому і звуком, що видобувається при ударі певним предметом (каменем, молотом, 
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сокирою або й колотушками по барабану). Присутність коваля додатково мотивується вог-
нем – спільним елементом для обох сфер (грім/блискавка і металургія).

Поширеною є думка, що для передантичного і ранньоантичного періодів на Балканах 
характерне відношення барабан – грім. У писемних джерелах занотовано обряди викли-
кання дощу, які складалися з ударів по щитах з розіпнутої шкіри вола або по звичайних 
барабанах (вдаряння по барабану = грім; грім = передвісник дощу). Для нас важливими є 
колотушки, за допомогою яких усе це реалізується. Вони були доповнені голівками, збіль-
шеними з обох боків, що належить до індоєвропейських символів грому (давньогрецька 
«Зевсова блискавка», індуїстська «ваджра»), які так само подвійні, тобто мають верхівки на 
обох кінцях 15.

У межах слов’янського комплексу вже запропоновано відношення бог-громовержець – 
коваль, причому другий зазвичай з’являється в ролі помічника бога-громовержця, що 
виковує для нього громи. Вони представлені у вигляді металевих знарядь, тобто зброї, 
за допомогою якої бог бореться проти хтонічного міфологічного персонажа, що має не-
гативну конотацію (змій, демон, бог). Оскільки участь коваля в боротьбі з хтонічним 
персонажем непряма, ця функція показує і колишню непряму ідентифікацію його як 
змієборця, тобто коваля як громовержця 16. Також на цю функцію спрямовують і серед-
ньовічні писемні джерела, за якими бог-громовержець Перун у своїх ідолах був пред-
ставлений з палицею в руці (знаряддя для вдаряння). Після того, як під час хрещення 
Новгорода такого ідола скинули в річку Волхов, бог начебто кинув свою палку на «Ве-
ликий міст», і тому там тепер відбуваються бійки між городянами двох протилежних 
міських районів. На цьому місці влаштовували також і привселюдні страти, на яких за-
суджених били палками і кидали в річку (Рыбаков, 1987, с. 54, 253). Можна зробити 
припущення, що такий спосіб страти мав за парадигму міфічної екзекуції те, як Перун 
(парадигматичний/міфічний суддя) провів її над хтонічним міфічним образом (пара-
дигматичний/міфічний засуджений), шляхом вдаряння міфічною зброєю (палка, молот, 
сокира = удар грому/блискавки), після чого його кинули (= повертання назад) до хто-
нічного простору (= вода/річка).

Це підтверджують і деякі археологічні знахідки, які приписуються слов’янам дохристи-
янського періоду. На них зображено міфічну істоту, що тримає в піднятій руці сокиру або 
інше знаряддя / зброю (див. табл. V: 10, 12; VI: 9), що має свої паралелі в зображеннях інших 
індоєвропейських громовержців 17.

На основі такого розуміння, маючи на увазі сліди культу слов’янського громовержця Пе-
руна, констатовані на Балканах і в Македонії, можна обґрунтовано припустити, що і в цьому 
регіоні в середні віки барабан мав безпосереднє відношення до згаданого паганського бога 18.

Психологічне тлумачення
Запропоновані відношення македонського барабана і «складного оро» з деякими явищами, 

властивими іншим віддаленим у часі й просторі культурам, не можуть довести безпосередньо-
го історичного і культурологічного зв’язку між цими феноменами. У  першому тексті ми вже 
натякнули на те, що така близькість може залежати і від певних універсальних категорій, які в 
однаковому вигляді з’являються в різних, темпорально і географічно віддалених культурах, що 
не мали взаємної комунікації. У даному випадку вони могли визначатися універсальними пси-
хологічними феноменами, які, незалежно від часу і простору, продукують характерні культурні 
риси з такою самою формою, структурою і значенням. Тобто, якщо македонське «складне оро» 
і барабан, разом з наголошеними паралелями (шаманськими традиціями, культом Шиви), ви-
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вчати в контексті аналітично-психологічної концепції Юнга, то їхні структурні подібності мож-
на зарахувати до спільного архетипу, що над ними стоїть. Зважаючи на запропоновані стукту-
ри, зі сфер колективного підсвідомого він би проявлявся через декілька компонентів. Найбільш 
домінантними були б тяжіння до відокремлення від земного і подорожі до потойбічного, тяжін-
ня до контакту з певними вищими категоріями. У трьох розглянутих сферах (магічній, музич-
но-танцювальній і металургічній) їм сприяє визначена екстатична атмосфера, сформована зі 
звуків, розмови і рухів тіла, синхронізованих в особливому ритмі. У межах вербального медіума 
зміст цього архетипу можна виявляти й аналізувати, наприклад, через міфологізовані розпо-
віді про містичні подорожі шаманів. Хоч і складніше їхній зміст розуміється в зображувальному 
медіумі, через малюнки, в яких закодовано позицію і рух сакралізованих образів в універсумі. 
У випадку зі «складним оро» ми маємо справу з представленням архетипу в медіумі звуку і кіне-
тики – сферах, в яких через домінантність експресивного над наративним семіотика все ще має 
обмежений підхід. З огляду на такий стан, тлумачення, які ми пропонуємо в цій праці, не можна 
безпосередньо пов’язувати з дослідженим матеріалом у формі конкретних і точних доказів, але 
вони можуть існувати на рівні переконання і розуміння. Саме тому ми були вимушені організу-
вати це дослідження як збір структурно пов’язаних аргументів, які не мають прямих доказів, а 
лише опосередковані, – які навколо досліджених феноменів формують спільне оточення, що до-
зволяє читачам відчути і пережити значення, навіяне матеріалом, запропонованим автором, 
та його науковими тезами і методами. 

Примітки
1 Детальні відомості про форму, виготовлення, генезу барабана та опис доданих середньовічних 

ілюстрацій представлено в першій версії цієї праці (Чаусидис, 2008). Також див.: Кличкова В. На-
родни музички инструменти у Македонији. Рад конгреса фолклориста Југославије у Зајечару и Не-
готину 1958. – Београд, 1960. – С. 226; Линин А.  Народните музички инструменти во Македонија. – 
Скопје, 1986. – С. 6–11, 29–32; Линин А.  Музичките инструменти на Македонските Словени // 
Музиката на почвата на Македонија. – Скопје, 1999. – С. 285–288; Muzička enciklopedija. – Zagreb, 
1977. – Т. III. – C. 547, 548; 5–22; Арбатски Ј. Свирењето на тапан во Македонија // Музиката на 
почвата на Македонија. – Скопје, 1999 а. – С. 295, 296; Фол В., Нейкова Р. Огън и музика. – Со-
фия, 2000. – С. 168–175; Duev R. *tu-qa-no? – τυμπανον // Жива антика. – Скопје, 2002. – № 52. – 
C. 137–141.

2 Поворот лівої стопи / ноги означає «вічне звільнення посвячених душ від залучення в безкінеч-
ний космічний танець і їхню вічну нірвану блаженства в єдності з аспектом Махадеви, який представ-
ляє безликий Абсолют над світом процесів і новоутворень» (Кернс, 1993, с. 50). У деяких культурах 
зафіксовано різні способи священної ходьби / крокування, що характеризуються певними особливо-
стями: спеціальні види стуку, ходіння на пальцях, при якому п’ята не повинна торкатися землі (Matić, 
1972, с. 31). 

3 Про значний іранський компонент в етногенезі слов’янських народів, в утвердженні слов’янських 
мов і слов’янської язичницької релігії та міфології див.: Pleterski A.  Model etnogeneze Slovanov na 
osnovi nekaterih novejših raziskav // Zgodovinski časopis. – Ljubljana, 1995. – № 49. – С. 550, 551; Седов В. 
Славяне в древности. – М., 1994. – С. 277–279; Седов В. Славяне в раннем средневековье. – М., 1995. – 
С. 80–84; Лома А. Неки славистички аспекти српеске етногенезе // Зборник Матице српске за слависти-
ку. – Београд, 1993. – №  43; Vinski Z. Uz problematiku starog Irana i Kavkaza s osvrtom na podrijetlo Anta 
i Bijelih Hrvata // Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu. – Zagreb, 1994. – Serija 3. – Vol. XXVI–XXVII, 
1993–1994. – (Репринт од 1936 г.); Чаусидис Н. Дуалистички слики: богомилството во медиумот на 
сликата. – Скопје, 2003. – С. 102–105.
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4 Про міфо-гносеологічні та обрядові (макро- і мікрокосмічні) аспекти ритму див.: Дьяконов И. 
Архаические мифы Востока и Запада. – М., 1990. – С. 44; Фол В., Нейкова Р. Огън и музик. – С. 171, 
172; Антонијевић Д. Ритуални транс. – Београд, 1990. 

5 Ця казка нам відома в літературній обробці М. Цепенкова (Силянъ щъркотъ.., 1892, с. 193–206; 
Татаровска, 2006, с. 150–156). Автентичність її основного сюжету можна довести на основі широкого 
слов’янського компаративного матеріалу (напр., Гура, 2005, с. 484–500). Сліди обрядового маскування 
людей у журавлів зафіксовано ще в ранньонеолітичному поселенні біля Чатал Хиук у Малій Азії (Rus-
sell, McGowan, 2003, р. 445–455). 

6 Деякі автори термін «шаманізм» вживають у вузькому значенні і з цієї позиції критикують ша-
манську інтерпретацію нестинарського феномену (Антонијевић, 1990, с. 63–145; Фол, Нейкова, 2000, 
с. 172–174).

7 Теорії про семітське походження кабирів див.: Маразов И. «Бащи» и «деца» в култа на Кабирите 
и в митологията на Средиземноморието // Проблеми на изкуството. – София, 1999 б. – № 4. – С. 28–33; 
про зв’язок пігмеїв із журавлями: Маразов  И. Митология на златото. – София, 1999 а. – С. 119–133. 

8 Донедавна в Родопському краї (Болгарія) ковальські майстерні називалися «кузні» (Примовски, 
1955, с. 225); про відношення ковалі – поети – просвітителі див.: Elijade M. Kovači i alkemičari. – 
Zagreb, 1983. – С. 93–104. 

9 Про казку див.: Мијатовић М.  Занати и еснафи у Расини // Српски етнографски зборник (Живот 
и обичаји народни). – Београд, 1928. – Књ. 17. – С. 254; про яблуню як парадигму космічного дерева 
див.: Татаровска Л.  Митологија на јаболкото и прстенот. – Скопје, 2000. 

10 Детальніше про цю категорію предметів, зазначені інтерпретації та критику див.: Манзу-
ра И. Владеющие скипетрами // Stratum plus. – 2000. – № 2; про індоєвропейські інтерпретації: 
Mallory  J. Indoeuropljani, zagonetka njihova podrijetla – jezik, arheologija, mit. – Zagreb, 2006. – 
С. 300, 301. 

11 Про подібні посохи (так звані «коні») з ручкою у вигляді кінської голови, що трапляються й у бу-
рятських шаманів (Сибір), див.: Elijade M.  Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze. – Novi Sad, 1985. – С. 145. 

12 Детальніше про відношення цар – шаман – коваль див.: Маразов  И. Митология на златото. – 
С. 39–53; про слов’янські та балтійські корені *kov и *kyjь: Иванов В. В., Топоров В. Н.  Исследования 
в области славянских древностей. – М., 1974. – С. 163, 176. 

13 Подібні дерев’яні молоти у формі голови лося сибірські ханти використовували, щоб глушити 
рибу (Студзицкая, 2001, с. 181). Варто згадати й церемоніальний дерев’яний молот суддів, що зберігся 
до сьогодні в деяких державах. 

14 Подібні інтерпретації див.: Манзура И. Владеющие скипетрами. – № 2; Студзицкая С. Некоторые 
мотивы древнего искусства лесной Евразии (семантический аспект) // Миф. – София, 2001. – № 7. – 
С. 181. 

15 Про згадані обряди див.: Graves R.  Grčki mitovi (The Greek Myths). – Beograd, 1974. – 158: 1; про 
двосторонні знаряддя як символи грому / блискавки: Чаусидис Н. Митските слики на Јужните Слове-
ни. – Скопје, 1994. – С. 405–415.

16 Про слов’янські й аналогічні балтійські традиції див.: Иванов В. В., Топоров В. Н.  Исследования 
в области славянских древностей. – С. 146–164.

17 Наприклад, див.: Чаусидис Н. Митските слики на Јужните Словени. – Т. XCII. – С. 415–423; 
про сокиру як символ і атрибут Перуна див.: Даркевич В. Топор как символ Перуна в древнерусском 
язычестве // Советская археология. – 1961. – Вып. 4. – С. 91–101. 

18 Про культ язичницького громовержця Перуна на Балканах і в Македонії див.: Чаусидис Н. Мит-
ските слики на Јужните Словени. – С. 402–445.
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ЯСМИНКА РИСТОВСЬКА-ПИЛИЧКОВА

МАКЕДОНСЬКІ	ТРАДИЦІЙНІ	ЖІНОЧІ	ГОЛОВНІ	ПРИКРАСИ:	
ФУНКЦІЯ	І	ЗНАЧЕННЯ

Od iznesenovo mo`e da zaklu~ime deka navedenite ukrasni elementi za na glava, vo prv red lesata i 
kocelot, koi gi sre}avame vo `enskata i osobeno nevestinskata nosija od nekoi regioni od Makedonija, 
sodr`at niza na estеtski, funkcionalni i magisko-ritualni elementi koi jasno uka`uvaat na nivnata 
povrzanost so drevnite arhai~ni kultovi na plodnosta. Seto ova zboruva za neminovnite vlijanija i 
tragi koi gi ostavile drevnite paganski rиtualni formi i nivnata sinkretizacija vo folklorot na 
slovenskite narodi, povrzani pred se so kultot na plodnosta i cikli~noto vozobnовuvaweto na 
prirodnite kosmi~ki sili.  

From the stated above we can conclude that these decorative elements are used for the head, particularly lesa 
and kocel, which are found on women’s and especially brides costume from some parts of Macedonia. They consist 
of series of esthetical, functional and magical-ritual elements that clearly associate them with an ancient archaic cults 
of fertility. All these speaks of unavoidable influences and trails left from ancient pagan ritual forms and their 
sincretization in folklore of the Slavs, connected with cult of fertility and cyclic renovation of natural cosmic forces.
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Розвитку етнографії значною мірою сприяють етносеміологічні дослідження. С. Тока-
рев підкреслює, що, крім застосування описових (оповідних) методів дослідження тради-
ційної матеріальної культури необхідно вивчати багатопланові аспекти функціонування 
предметів у різні періоди історії суспільства в різних етнічних контекстах. Особливу увагу 
потрібно звернути на питання, пов’язані з функцією предметів в архаїчних і традиційних 
суспільствах. У цьому контексті значний внесок у з’ясування походження, значення та роз-
виток даного предмета можуть зробити мовні семіологічні дослідження 1. 

Традиційні жіночі головні прикраси є особливими елементами комплексного жіночого 
головного убору. При дослідженні цих елементів треба враховувати їхнє місце і роль у жі-
ночому, особливо весільному строї. Варто зазначити, що в традиційних суспільствах стрій 
виконує роль основного візуального знаку, за яким визначається статева, соціальна та родо-
ва приналежність до певної групи. Через ці знаки представники кожної із зазначених груп 
можуть легко ідентифікувати один одного. 

Леса
Лесу – особливу жіночу прикрасу – виробляли з натурального волосся у формі заплете-

них кіс. Ці коси, довжиною приблизно 50–60 см, пришивали послідовно одна до одної на 
шматку червоного полотна (богасія) шириною близько 5 см. Упорядковані в такий спосіб 
коси прикрашали низкою дрібних монет (редеші) 2 й одягали, прикріпивши з обох боків 
голови. У деяких місцевостях Македонії разом із лесою носили іншу прикрасу для волосся – 
опаш – у вигляді довгих, дрібно заплетених косичок. На відміну від леси, ця прикраса була 
вироблена з козини (волосся тварин) або зі снопу верби та коноплі – і’стено коноплє 3. Ко-
сичкам, зібраним на нижньому кінці, надавали кулеподібної форми. Опаш прикріплювали 
на голові за допомогою пов’язок, а косички розпускали, щоб вони вільно спадали донизу 4. 
Як особливий архаїчний елемент головного убору, леса з окремими модифікаціями побутує 
в кількох етнічних районах Македонії, найчастіше у складі жіночої прикраси  – коцелу. У ра-
йоні Бітольсько-Прилепського Поля леса була складовою коцелу, її виробляли з червоної 
вовняної пряжі 5. 

Коцел 
У жіночому строї з району Маріова розрізняють два види коцелу: коцле (цю прикрасу 

носили дівчата до приходу старостів); та великий коцел (його носили молоді в день весілля, а 
також упродовж сорока днів після весілля). Великий коцел виробляли з чорної вовняної пря-
жі. Ця прикраса складалася з таких частин: леси – снопу дрібно заплетених косичок; яже з 
двома топами; та вовняних прикрас (кюшкі з главкі), розміщених у нижній частині коцелу. 
Великий коцел додатково був оздоблений срібною прикрасою (решме) 6. Великий коцел мо-
лода одягала упродовж року після весілля – на свята, іменини і т. ін. 7 На відміну від великого 
коцелу, верхню частину прикраси – коцлето або прцле – виробляли з натурального волосся і 
червоної вовни, а носили прикріпленою до нижньої частини волосся. У нижній частині коц-
лето заплітали в косички й оздоблювали нитками з червоної вовни (кіщер, кіщерче). 

У деяких місцевостях Македонії коцел носили дівчата, які досягли шлюбного віку. Отже, 
можна зробити висновок, що коцел і леса, а також інші елементи дівочих прикрас для во-
лосся свідчили про особливий статус дівчини і були знаком її статевої зрілості. Аналогічні 
традиційні прикраси волосся побутували в сусідній Болгарії, де леса була найпоширенішою 
формою дівочої зачіски – знаком статевої зрілості. У контексті нашої теми варто додати, що 
в різних регіонах Болгарії леса має назви: крило, коньське крило (Ловська обл.), леса (Бла-
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гоєвградський район), на редіці, на редічкі (Пловдивський район), на пліткі (Добруджа, 
Блатниця, Стожер), на многу косі (Айтос) тощо.

Види зачісування волосся
Дівчата надавали форми своєму волоссю в такий спосіб: по-перше, зачісували його на про-

діл, з обох боків заплітали ряд косичок, які збирали за вухами, на потилиці, та заплітали в одну 
косу. Така форма дівочої зачіски була поширена також і в Македонії. Наприклад: у Скопській 
Блатії дівчата зачісували волосся на проділ і заплітали по три коси з двох боків. Ці коси збирали 
за вухами і на потилиці разом з іншим волоссям заплітали в одну косу, прикрасивши внизу ме-
талевими монетами 8. У регіоні Долні Полог дівчата заплітали волосся в косички і зав’язували їх 
тоненькими стрічками – дізгі 9. Кількість косичок могла досягати двадцяти, дівчина з обох боків 
могла мати по три, шість, дев’ять або одинадцять косичок. Також волосся заплітали в дрібні 
косички, кількість яких могла бути від трьох до шістдесяти (так звані на редіці 10) і довжиною до 
спини. Характерним для обох видів традиційних дівочих зачісок є прикрашання волосся вовня-
ними нитками та монетами. Наявність вовняних ниток як елементів дівочих головних прикрас 
та прикрас молодої для підкреслення щільності та об’єму волосся непрямо вказують на життє-
ві сили їхніх носіїв. Тема про зв’язок вовни, текстильної нитки та волосся, а також застосову-
вання тканини в малюванні сакральних просторів глибоко розроблена в науковій літературі 11. 
У зв’язку з цим слід зазначити, що в традиційних, архаїчних суспільствах волосся було символом 
життєвої сили та плодючості. Звідси – розплетена коса є символом досягнення шлюбного віку, і 
тому дівоче волосся майже постійно носили заплетеним у коси (щонайменше, у дві), а зібране 
волосся, заплетене в одну косу, було ознакою одруженої жінки. Наприклад, у місцевості Скоп-
ська Црна Гора одружені жінки заплітали волосся в одну косу – так званий перчін 12. 

Оскільки леса разом із коцелом є складовими вбрання молодої, вони містять ряд зна-
ково-семантичних елементів, що є основною ознакою сукупного одягу молодої, в якому 
враховуються елементи одягу та прикрас, а також їхня особлива орнаментика. Леса, коцел, 
а також інші додаткові елементи головних прикрас, крім своєї утилітарної функції, яка в 
даному випадку другорядна, мають на меті засвідчити окремий суспільно-соціальний ста-
тус молодої й одночасно з низкою обрядових форм та символічних елементів уможливити 
ініціаційний перехід від дівчини до невістки (одруженої жінки).

Вінок молодої
В аспекті означення жіночої плідності дуже важливим елементом є вінок молодої, який збе-

рігся дотепер у деяких регіонах Македонії. Вінок найчастіше виготовляли з плюща, базиліку, чор-
нобривців – із тих рослин, які в традиційній культурі були символами довговічності, здоров’я, а 
також моральної та духовної чистоти. До весільних звичаїв із Маріовського 13 району належить і 
плетення вінка молодої, який виробляли з лози та плюща. Плющ зривав малий девір (дружба) у 
п’ятницю, а плела його дівчина, що також мала замісити корж. Вінок плели на одній лозині, скла-
деній обручем, на ньому в’язали дювезен конец (дювезна – червона нитка для вишивання). Під 
час виготовлення вінка співали обрядових пісень, а коли вінок був уже готовий, починали з ним 
танцювати. Танцювали лише прямо та вперед, щоб був добрим шлях молодим, і щоб «ішла їм пос-
тійно вперед» робота в житті. У танці завжди брали участь по сім, дев’ять або одинадцять дівчат, 
тих самих, які плели вінок. Щоб краще зрозуміти значення та функцію лози і плюща – рослин, 
яким належить окрема культова роль у життєвому циклі жінки, – варто зазначити, що лозу в бага-
тьох древніх культурах вважали святою, символом безсмертя і плідності, її присвячували Великим 
Богиням. У давніх східних культурах Богиня-мати називалася ще й Мати – виноградний лист або 
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Богиня лози. Мотив оголеної жінки – лози трапляється в апокрифічних християнських легендах 14 
і в християнській орнаментиці. У цьому контексті варто згадати мотив лози 15 в орнаментиці фе-
лона, датованого кінцем ХІV ст., що зберігається в Народному музеї Охриду. Архаїчне явище мо-
тиву лози в церковному мистецтві Македонії свідчить, що ще в середньовіччі він відігравав роль 
символу християнства. Варто підкреслити, що цей мотив у різноманітних варіантах наявний у 
вінчальних строях. У весільних звичаях, пов’язаних із підготовкою молодої, лоза, як і плющ, віді-
грає важливу роль у функції визнання жіночої статевої зрілості. В обрядових весільних ритуалах у 
Македонії лоза, яка позначає статус молодої, засвідчує існування паралелей з архаїчними міфами, 
пов’язаними з жіночою плідністю. Про значення і роль плюща та його міфічний характер свідчать 
численні давні ритуали, пов’язані з культом родючості та відновлення природних сил, зокрема з 
древніми культами, присвяченими богам Діонісу 16 та Аттісу 17. 

Міфологічні аспекти
З наведених прикладів традиційних жіночих головних прикрас можна зробити висно-

вок, що вони містять архаїчні обрядові форми, пов’язані з жіночою плідністю. Етимологія 
функцій і форм обрядової практики, пов’язаної з цими предметами, свідчить про їхнє ар-
хаїчне походження. Аналогії леса – опаш – коньско крило наводять нас на зв’язок із давніми 
поганськими ритуалами жертвоприношення голови коня. 

Кінь як священна тварина відігравав значну роль у древніх ритуалах, пов’язаних із міфом про 
створення світу. У міфології багатьох народів кінь представляє хтонічну тварину та є божеством 
у землеробських культурах. Роль коня-божества, що символізує хтонічні сили землі, перебуває у 
прямій кореляції з родючістю землі та її циклічним оновленням та відродженням. Звідси випли-
ває, що кінь – лише один із кількох символічних аспектів у низці дуальних форм, що вказують на 
родючість: земля – матір; місяць – вода; стать – плідність; вегетація – періодичне оновлення тощо. 
У поганських ритуальних жертвоприношеннях коня, які описує Дж. Фрезер 18, особлива магічна 
сила надається голові та хвосту коня. У цьому контексті посилаємося на ритуал жертвоприно-
шення коня, що здійснювали в древньому Римі після закінчення шестимісячних воєнних походів, 
коли армія, зібрана переважно з польових селян, поверталася на ниви, щоб зібрати врожай. На-
прикінці цього воєнно-аграрного циклу богові Марсу щорічно приносили в жертву коня – відру-
бували голову. Сліди цього ритуально-магічного циклу можна простежити й у древніх поганських 
ритуалах жертвоприношення голови коня у слов’ян. У міфології слов’ян кінь був священною тва-
риною. Щоб викликати гарний нас трій у грізного й похмурого Црнобога (Чърнобог, Черноглав, 
Цзарнобог, Цернобух – у «Веда Словена» відомий як Злита Бог) 19, слов’яни кожного року прино-
сили в жертву людей і коней. Череп коня, прикрашений вінком зеленого листя, використовували 
в ритуалах у регіоні Новгорода – в обрядових церемоніях, пов’язаних із будівництвом хати, коли 
череп коня клали на дах (рос. коник на крыше), щоб забезпечити добробут господарям. Мотив 
голови коня, прикрашеної вінком із зеленого листя, зберігся також у купальських обрядах, в яких 
брали участь дівчата з вінками на головах 20. У Македонії можна навести приклад додолок – дівчат, 
прикрашених вінками із зеленого листя, що брали участь у ритуальному викликанні дощу.

Жертвоприношення коня, як зазначає В. Іванов 21, було заміною давнішого ритуалу людського 
жертвоприношення, що прямо відповідає аналогічному жертвоприношенню (Авамедха), описано-
му ще в древніх Ведах, а також у пізнішій індійській ритуальній літературі 22. У згаданих текстах зна-
чне місце посідає жертовний стовп Асвадзупра 23, що в перекладі означає «кінський стовп», або «кінь-
стовп». Цей ритуал був присвячений богу Агні (звідси – етимологія слова вогонь), а виконували 
його на честь древнього індійського царя Раяна. У цьому ритуалі значну роль відігравав жертовний 
стовп (рос. уйра) 24. Відрубана голова коня мала посвятити царя й дарувати йому духовну силу.
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У санскритському епосі Махабхарата в описі ритуалу Авамедха згадано, що для нього зво-
дили двадцять один золотий стовп, за допомогою яких мали відправити великого бога Індру на 
небо. На стовпах було споруджено колесо – символ сонця. Сучасні дослідження ведичної космо-
логії підтверджують, що символізм стовпа в ролі осі, яка пов’язує два космічні світи, перебуває 
в прямій кореляції з ритуалом жертвоприношення коня. Кореляція, яку взаємно встановлюють 
на рівень ритуального обрядового чину, означає зв’язок між двома космічними світами – людей 
і богів. З часом символіка стовпа та жертви трансформувалася так, що саме спорудження стовпа 
стало ритуалом створення космосу 25. Можемо припустити, що сліди цього індоарійського жер-
товного ритуалу простежуються в шаманських ритуалах, в яких дерево уособлює вісь світу або 
дорогу (древ. індійське: паті; рос.: путь, мак.: пат), по яких шаман або його молитва возно-
ситься до неба. Уявлення про дерево в ролі дороги або сходів до неба є й у китайських міфах 26, 
а також у фольклорі багатьох давніх народів, зокрема в стародавньому епосі про Гільгамеша. 

Прикраса нареченої з чорної пряжі, до 
складу якої входить леса, заплетена в косич-

ки. Частина строю молодої із с. Ставрина 
Бітольської області. Малюнок М. Малахова. 

Етнологічний музей Македонії

Коцле – прикраса для волосся, виготовлена з червоної 
і зеленої пряжі. Складається з яже (косички) та вни-

зу – кішер (бахрома). Посередині коцле прикрашене ко-
вано – давніми срібними монетами. Частина строю 

молодої із с. Ставрина Бітольської області.  Малюнок 
М. Малахова. Етнологічний музей Македонії

Коцел – прикраса для волосся з чорної вовни з довгою бахромою. Верхня частина – леса – виготовлена 
з червоної пряжі. Частина польового строю нареченої із с. Кривогаштани Прилепської області. Малю-

нок М. Малахова. Етнологічний музей Македонії 
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ІЛІЯ ВЕЛЕВ

ФОЛЬКЛОР	І	ФОЛЬКЛОРИСТИКА	–	ТРАДИЦІЯ	ЧИ	СУЧАСНІСТЬ

Трудот дава нов поглед кон разбирањето на фолклорот. Пред се` тој е претставен како форма на наци-
онален идентитет и индивидуална перцепција на светот. Авторот смета дека различните форми на духо-
вните и креативните нивоа формираат голем број на слоеви. Во трудот е истражувана корелацијата помеѓу 
фолклорот и модерните концепти на глобализација на културите.

The article gives a new viewpoint on understanding folklore. First of all it is presented as a form of 
national identity and individual perception of the world. The author suggests that different kinds of 
spiritual and creative levels form a great number of layers. The correlation between folklore and modern 
concepts of globalization of cultures is researched.

Ідентичність кожного народу є не лише загальною соціологічною категорією, що під-
тверджується на основних засадах автентичних духовних і культурних пізнань. Національ-
на ідентичність виражається передовсім у духовних цінностях конкретної людської спіль-
ноти, що позначається колективними творчими досягненнями. Народні знання та народна 
мудрість ініціювали народну творчість, яка у світлі ідей просвітництва й романтизму напри-
кінці XVIII і в першій половині XIX ст. ідентифікувалася як фольклор. Саме тоді така «усві-
домлена» ідентифікація відкрила двері для типологізації фольклористики як наукової дис-
ципліни. За всієї умовності термінів «фольклор» і «фольклористика», визначених певною 
соціологічною системою, вони функціонували як жива ілюстрація ідентичності, побуту, на-
віть міфів певного народу в його прагненнях до самостійного існування. Отже, фольклор 
сприймається і як синонім етнічної самобутності й приналежності. Якщо вийти за межі со-
ціологічного сприйняття фольклору і фольклористики та перейти на культурологічне тло, 
то в сучасних умовах цей вид творчого переживання і натхнення має сприйматися як на-
родне мистецтво, яке треба плекати й використовувати як досвід з метою відображення 
індивідуального (особистого) відбитка для самопозначення, національної ідентифікації, 
духовного відродження й загальної афірмації. Етнічні особливості в таких колективних 
творчо-виразних та художніх висловлюваннях зумовили введення синтагми «національний 
фольклор» і в самі дослідження.

Якщо зважати переважно на художні передумови фольклору в контексті сучасних пояс-
нень культурних досягнень, то накидаються вільні оцінки щодо неспеціалізованої й непро-
фесіональної творчості, що легітимізується як колективна, виокремлюючись певним синкре-
тизмом і побутовизмом. Проте в цьому випадку йтиметься про недостатнє пояснення цих 
творчих процесів та їхню віддаленість від традиційної і сучасної суті духовної ідентифікації.

 Афірмувати форми творчого вираження людина почала ще на зорі свого існування. Із 
плином часу стали з’являтися різні види і форми усної й обрядової творчості, та навіть поява 
писемності не змогла витіснити усні творчі вияви і замінити їх літературною формою ви-
разу. Скільки б не визначався цей вид творчості як «простий» та «нехудожній», історичний 
досвід засвідчив, що фольклорний тип творчого викладу переважав упродовж віків у всіх 
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народів. Головними характеристиками його були: усність, традиційність, безпосередня на-
родність, прямий контакт виконавця або маніфестанта з масою, яка сприймала, як і колек-
тивність творчого створення й поширення.

Для кращого уявлення, як повинен сприйматися фольклор у класичній і сучасній формах, 
необхідно зважати на його багатошаровість, яку складають різні види духовних і художніх на-
пластувань. Насамперед фольклор як народне мистецтво координує художні начала в музиці, 
танці, поезії, оповіді, орнаменті, різьбярстві, архітектурі, драматургії тощо. Виявами, що не до-
сягли художньої профільованості певного виду чи жанру, є обряди і звичаї (лазарування, коля-
дування, «Василя», «додола» тощо), в яких наявні сцени або театральні моменти в поєднанні з 
піснями, танками, інструментальним виконанням, причому маніфестація балансує між мисте-
цтвом і обрядом. Тим самим фольклорний духовний імпульс наближається до патріархальних 
обрядів, що не мають художніх ознак – вірувань, забобонів або народної міфології.

Існують сумніви щодо того, чи може народна духовна й матеріальна культура взагалі 
бути предметом фольклористики, оскільки перед нею виникає питання, що, перебуваючи 
у фольклорі, вона водночас є основою етнології. Проте це не означає, що треба вилучити 
термін «фольклор» із використання, оскільки він є частиною як традиційної, так і сучасної 
духовної культури будь-якого народу. Звідси й сама фольклористика перебуває у безпосе-
редньому тісному зв’язку з основною науковою дисципліною – етнологією. Термін «фольк-
лоризм» використовується в культурології й у мистецтві, представляючи активний творчий 
процес освоєння та трансформації фольклору в суспільне життя, культуру і професійне мис-
тецтво. Тому існують конструктивні тлумачення щодо змісту фольклорних елементів у літе-
ратурі, в сучасних музичних формах, в образотворчому мистецтві, драматургії тощо.

Стосовно нашого дослідження – питання, яке винесено в заголовок, звучить просто: 
«фольклор і фольклористика – традиція чи сучасність», але водночас воно містить прихо-
вану відповідь. Щоб відповісти хоча б приблизно, слід мати на увазі, що фольклористика 
вирізняє класичний (історичний) і сучасний фольклор. Така ж ситуація простежується в 
мистецтві, дістаючи в естетиці подібне тлумачення. Водночас треба уникати вульгаризації 
фольклору, в розумінні, що він є частиною «низького» культурного надбання і лише нищить 
модерні творчі моделі сучасної культури. Подібні теорії є наслідком уявлення про глобаліза-
цію культури і прагнення досягти універсальних духовних цінностей через втрату власної 
індивідуальності, тим самим, певної культурної ідентичності. Фольклористика як окрема 
спеціальна дисципліна, що вивчає народне мистецтво, традиції і сучасність, має свій ево-
люційний шлях у розумінні тлумачення та дослідницької практики. Наукове зацікавлення 
фольклором у Європі виникло разом із просвітницькими ідеями у XVIII ст., а розвиток ро-
мантизму в XIX ст. став стимулом до його вивчення. Загальні творчі процеси, які відбували-
ся на суспільній сцені, насамперед висунули міфологічну школу, за якою з’явилися міграцій-
на, антропологічна, етнопсихологічна та історико-географічна школи. У XX ст. до вивчення 
фольклору долучилися соціологічна, психоаналітична, неоміфологічна і магічно-обрядова 
школи. Своєрідна революція у фольклористиці почалася в 1950 році завдяки структурно-
му методу дослідження, запропонованому Клодом Леві-Стросом. Ця методологічна осно-
ва відкрила для фольклористики новий шлях для розуміння і застосування всіх сучасних 
методологій тлумачення й вивчення класичного та сучасного фольклору.  Такі дослідниць-
кі  ідеї спричинили те, що фольклористика однаково враховує взаємозв’язок традиційних 
і сучасних форм, до того ж, без обмежень. Це сприяло залученню в сучасну фольклорис-
тику компаративних історичних досліджень фольклору та його художніх особливостей, 
взаємопов’язаних із сучасними процесами у сфері народної творчості.
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Хоча й у затемненому семантичному сенсі, все ж фольклор як народна творчість у ко-
лективному дусі начебто залишається забутим у надрах традицій національних культур. 
Саме там йому приділяють найбільшої уваги, тому що й сама народна традиція є сукуп-
ністю звичаїв, поглядів та вірувань, що об’єднують народ, який усвідомлює їхню цінність і 
неможливість повернення, з його минулим. Фольклорна традиція має враховувати позицію 
сьогоднішнього дня відносно минулого, а оскільки ця позиція в різні епохи і в межах різних 
ідеологій є змінною і нерідко суперечливою, це відбивається в різних ціннісних характерис-
тиках. Так традиція зазнає перетворень, залежно від ціннісної системи певного часу та від 
естетичних уподобань. Пріоритет національної традиції в наш час все ще є чинником куль-
турної політики, спрямованої на збереження національної неповторності мистецтва. Адже 
ознака національної ідентичності не може бути представлена на світовій громадській сцені 
без маніфестації досвіду, здобутого фольклором, народною міфологією та народним типом 
мислення. Це дає можливість протистояти космополітичним ідентифікаціям, – без власної 
ідентичності особа залишиться непоміченою в універсальній мозаїці. В історичному плані 
фольклорна традиція балканських народів (серед них і македонського) прокладала не лише 
магістральний, але й у певні періоди єдино можливий шлях творчої реалізації. Саме завдя-
ки їй культура втілила оригінальні національні риси. Цей творчий процес є безперервним 
художнім діалогом. Сьогодні талановиті митці сприймають фольклорну традицію швидше 
як своєрідну репліку, що дає їм привід художньо інтерпретувати або відтворювати її. Но-
ваторські мистецькі дослідження сучасного художнього «я» стають особливо актуальними, 
реалізуючи   нові   естетичні   програми   та   ідеї.

Водночас, коли новаторські ідеї дістають визнання, вони зазвичай стають традицією. 
Митець перебуває в стані творчості, коли він надбудовує сучасність традицією далекої, ча-
сової відстані. Так, наприклад, сучасний македонський поет або музикант збагачує свій дос-
від завдяки фольклорній традиції не лише тому, що форма творчого вираження збігається з 
фольклорним типом мислення і вираження, але й тому, що вона є синонімом самобутньої, 
незаперечно македонської фольклорної спадщини. Сприйняті традиційні форми стають 
надбанням лише відповідно до духовних потреб сучасності.

Насамкінець варто порушити питання, чи потребує пояснень позиція сучасності сто-
совно традиції? Безперечно, потребує. Сучасність є те, що стосується теперішнього часу, 
тобто теперішніх духовних потреб і мистецьких переживань. Втілюючи ідеали і переконан-
ня нашого сьогодення, ці потреби і переживання відповідають прагненням мистецького 
авангарду бути «цілком сучасними і модерними». Водночас сучасність пов’язана з актуалі-
зацією найважливіших життєвих проблем, духовних прагнень і пошуків формальних сенсів 
для підтвердження раніше існуючих та створення нових. Як це траплялось і в попередні 
культурні періоди, так і наша культурна сучасність перебуває під впливом сучасних тенден-
цій науки, техніки, філософії, соціології і політики. З плином часу диференційовані найваго-
міші цінності входять до загального культурного середовища. Не лише сучасні найтиповіші 
види мистецтва, але й колективна духовна свідомість народу здатна відображати ситуації 
чи кризи як імпульси сучасності. По суті вона визначає власну сучасність. Отже, профільо-
вана сучасність стає комплексною свідомістю щодо існуючого стану думки. Відповідно, 
сучасний творчий процес залучає парафразовані міфологічні візії, міфоалегоричні та сим-
волічні фольклорні абстракції до сучасного фольклору. У наш час колективна народна фан-
тазія активізується, намагаючись містифікувати чи демістифікувати проблеми сучасної лю-
дини. Це лише одна з можливих форм, в якій виражається нездоланна потреба маніфестації 
власних уподобань і переживань сучасності для майбутніх поколінь. Тим самим сучасність 
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втрачається або поступово кристалізується й напластовується у сферах масової культури, 
духовної спадщини і традиції. Отже, відбувається безперервний процес народної творчості, 
що знаходить нові акомодаційні форми реалізації – анекдоти, перекази, сучасні обрядові 
вияви, нічні посиденьки, вечірки, художні знахідки наївних аматорів тощо. Зрозуміло, їхня 
реальність вільна від нижчої народної міфології та демонології, сповнена нових та інакших 
сенсів, проте типологічно вона не здатна повністю дистанціюватися від класичного фольк-
лору. Саме тому фольклористика сьогодні мусила б сприймати фольклор як відповідник 
осучасненої народної традиції, водночас і як традиціоналізацію народної сучасності. Тоді 
людина не зможе ні втекти від часу, ні загубитися в минулому.

МАРКО КИТЕВСЬКИЙ

ДРАМАТИЧНІ	ЕЛЕМЕНТИ	У	ФОЛЬКЛОРІ	–	ТРАДИЦІЯ	ТА	
АКТУАЛЬНІСТЬ

Истражувањата на фолклорните и етнографски извори подвлекуваат дека драмските елементи егзистираат 
во народната уметност (песните, сказните, кратките жанрови, детскиот фолклор итн.), во обичаите како и во 
другите облици на народниот живот. Сепак, треба да се истакне што авторот подразбира под ноцијата «драмски 
елементи во фолклорот». Имено, постоењето на дејството, заплетот, кулминацијата и  расплетот, потоа местото 
и времето на развојот на дејството, монологот, дијалогот во дејствието, карактерите, маските, костимите, текстот, 
сценографијата, сценариото, режисерот, аудиенцијата, куклени представи, т. е. присуството на изведбата. Во 
трудот е ставен посебен акцент на некои драмски дејствија кои содржат мноштво драмски елементи поврзани со 
божиќните празници.  Авторот исто така дава паралели помеѓу традиционалните форми и новите елементи во 
празнувањето и резултатите од актуализацијата на некои иновации во општеството. Заслужува да се споменат и 
карневалите во Вевчани и Струмица, како и прославите на Стара Нова Година во Скопје.

The researches of the folklore and ethnographic sources underscore, that the dramatic elements exist in 
the folk art (songs, fairy tales, small folklore genres, children folklore etc.), in customs and in the other forms 
of the life of the folk. But it’s importaint what I mean by the notion «dramatic elements in the folklore». 
Namely, existence of the action, plot, culmination and denouement, then the place and time of the 
development of the action, monologue, dialogue in the action, characters, masks, dresses, text, scenography, 
scenario, director, audience, puppet-show, i. e. the presence of the performance. In this paper special 
attention is given to some dramatic acting with multitude of the dramatic elements, which are connected 
with large quantity of the Cristmas holidays.

We also drew parallels between traditional forms and new elements of celebration and results of the 
actualization of some innovations in society. It is worth to concider the carnivals in Vechani and Strumitsa 
and also celebrations of the Eve in Skopje.

Дослідники цієї теми наголошують, що драматичні елементи існують як в усній народ-
ній творчості (у піснях, казках, коротких фольклорних жанрах, дитячому фольклорі тощо), 
так і в звичаях й інших формах народного життя. Але передусім пояснимо наше розумін-
ня поняття «драматичні елементи у фольклорі». Ми маємо на увазі зав’язку, кульмінацію і 
розв’язку, крім того, місце розвитку, монолог, діалог персонажів, образи, маски, костюми, 
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текст, сценографію, сценарій, режисуру, публіку, ігри з ляльками тощо – тобто все те, що 
охоплює театральна вистава. Звернімося до найхарактерніших прикладів.

У народних піснях є і персонажі, і монологи, і діалоги, і драматичний запал зав’язки та 
розв’язки. В епічних піснях – битви між героями, викрадення нареченої. Королевич Марко 
б’ється з арапами, скасовує податок на одруження, виходить на майдан із самим Господом 
і втрачає силу. У міфологічних піснях драматичні ситуації створюють різні міфологічні іс-
тоти, самовіли, змії, ламії і т. ін. У пісні зі збірки Миладинових, яку «виконують, коли свати 
йдуть по наречену» 1, розповідається про двох парубків – Ніко і Ніколу, що посварилися че-
рез «ту гарну дівчину». Обидва вони вирушили по неї: один – з двома тисячами, другий – з 
трьома тисячами сватів; один – через Никополе, другий – через Шар Планину. Коли вони 
разом зі сватами дісталися двору дівчини, створилася напружена ситуація, або, користую-
чись термінологією, зав’язка драми, коли могло статися кровопролиття.  Але розумна дів-
чина знайшла вихід. Вона взяла двох хлопців у побратими: «въ образ и баци и дар си дарва, 
си фати два брата рогени, си попрати без никоя кавга»,  тим самим підготувавши розв’язку.

Драматичні елементи наявні також і в родинних піснях, особливо, коли йдеться про 
стосунки між свекрухою та невісткою, невісткою й братовою, стосунки між невістками, а 
також у трудових піснях, в яких співають про змагання на жнива, в заробітчанських, гумо-
ристичних піснях, піснях про кохання тощо.

Драматичні елементи є і в народних казках. Поряд з монологами й діалогами героїв у каз-
ках спостерігаються драматичні ситуації, пов’язані з боротьбою, метаморфозами, смертю та 
оживанням героїв тощо. Так само є драматичні елементи і в манері викладу. Інформатор, опо-
відаючи, розставляє героїв наче на сцені, ототожнює декого зі слухачів з персонажами казки.

Але найбільше драматичних елементів простежується у звичаях,  пов’язаних зі свята-
ми, з родинним життям людини, – народженням, весіллям та смертю. Наприклад, якщо 
розглянути весілля як обряд від початку до кінця, то воно сповнене багатьох драматичних 
елементів, таких, як сцена, образи, монологи й діалоги, неписаний сценарій тощо. «Драма-
тична постановка весілля випливає із синкретизму весільного обряду з танцями, музикою 
та піснями» 2.

На окрему увагу заслуговують звичаї, пов’язані зі святами. У деяких із них простежують-
ся лише окремі драматичні елементи, в інших ми є свідками справжньої драматичної гри. 
Згадаємо лише деякі: звичай «Полазник» на день св. Ігната, звичай «зміни кумівства» на Бого-
явлення-Водохреще, танці біля вогню, кидання стріл на Прощу, звичаї на день св. Трифона, дії 
лазарок, «сварки дітей» на Лазареву Суботу, звичаї на Юріїв день, збирання трав і гойдання на 
гойдалках, вірування про скупчення змій на день Єремії, звичаї засівання на день св. Симеона, 
звичаї на Іванів день, особливо виготовлення ляльки «Іванки» та дії, пов’язані з нею. Подіб ні 
елементи наявні й у звичаях викликання дощу, таких, як Додоле і Скрсті (перший – винят-
ково язичницький, другий – суто християнський). На великі свята зафіксовано народні ігри 
християнського змісту, сповнені драматичних елементів. Наприклад, із Різдвом пов’язана гра 
«Вертеп» – церковно-народна драма, коли артисти виносили скриню, що символізує печеру, 
в якій народився Ісус, показували його народження, прихід на уклін до нього трьох мудреців 
тощо. Актори ходили по хатах, по вулицях, заходили в кав’ярні, що є, без сумніву, модерним 
прийомом, якому можуть позаздрити і сучасні театри 3.

На Новий рік, Василів день, Василицю поряд з іншими звичаями виконується і на-
родна гра з усіма елементами драми (персонажі, маски, монологи, діалоги, сцена, сце-
нографія, публіка тощо). Головні персонажі цієї драми в різних місцевостях різні: у 
Скоп’є 4 – двоє старців, невістка, покинуті діти і військо; у Дебарці (Охрид) 5 – зять, не-
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вістка, ворожбит; у Гевгелії 6 – невістка, дитина, дід, баба, верблюд, погонщик верблюдів; у  
с. Лисиче (Велес) 7 – наречена, молодий, кум і кума, свекруха, охоронець, жебраки; в області 
Саріджол (Егейська Македонія) 8 у грі «Ешка» беруть участь хлопці з чорними обличчями та 
палицями, яких називають арапами, наречені в масках, інші учасники з лошам, верблюдом, 
що прикрашені дзвіночками. У більшості варіантів цієї гри вмирає один зі старців, а потім 
визначені монологи та діалоги між учасниками гри, а також певні магічні дії викликають 
його оживлення. У цій грі найбільше драматичних елементів, оскільки там є і дія, і постійні 
персонажі, і сценарій, який повторюється щороку, і маски, вбрання, діалоги, монологи, сце-
нографія, реквізит, зав’язка, розв’язка драматичної дії тощо.

На особливу увагу заслуговують драматичні ігри, які виконувалися на Великдень. У По-
речі 9 записано багато ігор – «гачки», – що виконувалися на третій день Великодня: «Нечис-
те число, мале число», «Лазь по мені, лазь, комахо», «Зять і невістка», «Джуро, Маро, Вележа-
но» тощо, а саме свято супроводжувалося грою «Віли-самовіли». Записувач Вєра Клічкова 
зауважила, що ця гра мала багато спільного з кукерами і русаліями, які описав Михаїл Ар-
наудов у «Збірнику народної творчості й історії народу».

Серед багатьох великодніх ігор, записаних у Дебарці 10 (Охрид), –  «Маски», «Розбій-
ник», «Охоронець» тощо – особливо цікавою є гра «Розбійники» із села Годив’є, в якій брали 
участь жінки. У них  було зображено боротьбу Кузмана Капідана й араміїв, оспівану в бага-
тьох народних піснях, записаних К. Шапкаревим, Карановим, Качановським, Драгановим, 
Коневим та ін. Серед драматичних ігор, пов’язаних із Великоднем, варто згадати і гру «Дре-
лю» із сіл Орман, Петрич 11, «Дервіши» із сіл Луково, Дебарський Дримкол 12 тощо.

Безперечно, народна творчість сповнена драматичних елементів. Можна стверджува-
ти, що в минулому існувала чимала кількість народних драм з елементами фольклорного 
театру. Які ж драматичні елементи містить фольклорний театр?

1. Дія. У багатьох розглянутих прикладах,  до того ж,  в усіх жанрах,  наявні дія, зав’язка  
і   розв’язка.   У  василичарській   грі зав’язка відбувається, коли вбивають літню людину, а 
розв’язка – її оживлення. У драматичній грі «Арамії» зав’язка починається з боротьби між 
військами Кузмана Капідана й араміїв, а розв’язка – коли схоплюють дервіша і судять його.

2. Місце і час розвитку дії. Місця розвитку дії –  різні  для  кожної драматичної гри. 
Василичарські ігри відбувалися в центрі села, у провулках і по хатах. У селі Лисиче (Велес) 
одну частину драми виконували в центрі села біля старого явора, де здійснювали вінчання    
молодих. Певні дії проходили на вулиці, біля сільської криниці, на перехресті або на місці 
проведення ярмарку. Лазарки танцювали у провулках, часто – на перехрестях, а коли прохо-
дили мандрівники, вони брали їх у коло, співали пісень і дарували подарунки. Драматична 
гра «Джамала» в Гевгелії 13 виконується на току після жнив. Час виконання таких ігор чітко 
визначений. Василичари починали ігри опівночі і продовжували до сходу сонця, лазарки – 
протягом дня, з ранку до вечора; оранка і ткання «чумного» полотна починалося в сутінки, 
гра «Джамала» тривала упродовж ночі, Великодні ігри – тільки вдень.

3. Образи. У народній творчості учасниками драматичної дії є головні й другорядні пер-
сонажі.  У драматичних василичарських  іграх головними героями є зять, невістка, дід і 
баба, а другорядними – василичари, військо та ін. У драматичній грі «Арамії» головними є 
Кузман Капідан і Дервіш, епізодичними – члени їхнього війська, це ж стосується і русалій. 
Усі учасники гри виконують визначені ролі. У василичарських іграх виразними є еротичні 
мотиви, особливо стосовно зятя й невістки, виражені в словах і рухах і пов’язані з  функцією 
родючості. У великій кількості великодніх ігор зав’язка починається плачем, а гра закінчу-
ється гра сміхом. У деяких іграх героями є ляльки, наприклад, лялька Іванка у звичаях на 
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Іванів день 14, лялька «стара» на Водохреще15, лялька-дитина в грі «Джамала» 16 тощо.
4. Текст. У народній творчості персонажі, пов’язані  з  драматичною  дією,   виголошують 

певні тексти. Це різноманітні монологи, а часто й діалоги. В окремих іграх діалоги відновлю-
ються,   оскільки  під  час  кожного  виконання повторюється один і той же текст. Учасники 
драми знають його напам’ять, але впродовж дії дозволяється імпровізувати (у певних межах).

Наприклад, діалоги між старцями і хазяїном у василичарських іграх можуть бути зімп-
ровізовані, але мають стосуватися певних частин тіла «померлого» і, як свідчать записи, 
вони схожі або навіть однакові в різних місцевостях. У великодніх іграх тексти, які виго-
лошують учасники, а також пісні, які вони співають, завжди однакові. Імпровізація може 
зумовлюватися також втручанням глядачів у гру.

5. Маски. У драматичних іграх часто використовують маски. Вони можуть бути як ін-
дивідуальні, так і групові. Маска відповідає тій ролі, яку грає певна людина. Обличчя вима-
щують сажею або чорною фарбою, а в деяких випадках учасники яскраво розфарбовують 
обличчя різними кольорами. У наш час для гриму часто використовують косметичні засо-
би. Маски виготовляють із паперу, зі шкіри тварин, з рогами тощо. Вуса і бороду роблять 
із конопель або вовни. У Василичарських драмах одні перевдягаються старими, другі –  зя-
тем  і  невісткою,  треті –  попами, жандармами, охоронцями тощо. У грі «Джамала», що 
виконується в Гевгелії після жнив і обмолочування, тобто коли зібрано врожай, учасники 
гри –  сільські  парубки –  перевдягаються у невістку та її чоловіка, роблять ляльку-дитину 
в одязі навиворіт, яку обв’язують мотузками. У грі «Арамії» її учасники, винятково жінки, 
поділялися на дві групи: перша вдягалася в арнаутські плаття,  а інша, – як військо Кузмана 
Капідана. Вони носили палиці, що нагадували пістолі.

6. Сценографія. У фольклорному театрі наявна також сценографія.  При виконанні ігор 
використовують різні предмети як хатнього вжитку, так і знаряддя праці, кілки, що асоцію-
ються з пістолями, дзвіночки і калатала, прядки тощо. Під час виконання звичаю «Оран-
ка»  17, покликаного захищати від чуми, використовували рало, виготовлене з дерева-близ-
нюка, яке тягли двоє волів-близнюків, правили волами також брати-близнюки. Коли ткали 
«чумне полотно» 18, яке також використовувалося для захисту від чуми, ладнали ткацький 
верстат і брали всі інструменти, необхідні для прядіння й ткання.

7. Костюми. Учасники драматичних ігор вдягали костюми відповідно до ролі. У ва-
силичарів перевдягалися старцями, невісткою, старими жінками, міліціонерами, попа-
ми тощо. Василичари на поясі носили дзвіночки й калатала, які мали певну функцію 
в грі. Русалки були взуті в опанки, мали на ногах панчохи або онучі, також білі дзиври 
[довгі штани. – Перекладач], поверх яких вдягали сукню до колін. Приблизно половина 
дівчат мали пояс, яким підперезували сукню, також джамадан, а через груди – пов’язані 
навхрест дві хустини. На голові вони носили фес, поверх нього – тонку хустку, в руках 
тримали кілок.

Ляльку Іванку вдягали  також у  спеціально виготовлений одяг, хустки, прикрашали 
квітами тощо. У додольських обрядах дівчинка-додола була в подертому одязі,  прикрашена 
різними травами. При виконанні драми з історичного минулого учасники вдягали костюми 
гайдуків, араміїв тощо. У деяких випадках замість повного комплекту одягу використовува-
ли лише одну  деталь, яка символізувала певний образ. У будь-якому випадку до ігор стави-
лися дуже серйозно, оскільки обряд мав надзвичайно велике значення 19.

8. Сценарій. Хоча у фольклорному театрі не існує писаного сценарію, дія розвивається у пев-
ному порядку, що повторюється при кожному виконанні гри. Інколи учасники гри імпровізують.

9. Режисер. Цікаве питання, чи потрібний у фольклорному театрі режисер? Чи можна робити 
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висновок, що там, де є актори і публіка, має бути той, хто все підготує, – режисер виступу, дії, видо-
вища 20. Чи можемо ми говорити про усну режисуру чи «саморежисуру»? У народних іграх немає 
режисера, але відчувається його вплив. Його присутніть має бути пов’язана з тим, що ми диви-
мось і слухаємо під час драматичної вистави 21. Не лише тому, що в будь-якому середовищі є особа, 
яка користується авторитетом, і до якої прислухаються найбільше, думка якої є вирішальною, але 
й тому, що при виконанні драматичних ігор складається враження, ніби існує кілька режисерів, 
які діють разом. Кожен актор повторює свої ролі багато разів під час кожного нового виконання, 
щонайменше раз на рік, тому його дії чітко визначені, ніби працював добрий режисер.

10. Публіка. Щоб існував фольклорний театр, має бути  публіка. Часом при виконанні  
драматичних  ігор беруть  активну участь глядачі, як це трапляється в сучасних театральних 
постановках. Василичари палицями, які вони несли, били дівчат, а ті втікали і ховалися. 
Звідси з’явилося й прислів’я:  «Ховається, як дівчина від колядників». Василичари били та-
кож цуценят,  що теж дало життя  прислів’ю: «Щастить, як цуценяті на Василицю». Іноді 
пуб ліка – це жителі містечка, іноді – члени однієї родини. Глядачі влаштовувалися півколом 
або колом, а коли драма відбувалася в центрі села, публіка спостерігала з балконів будинків. 
У Вертепі артисти йдуть до публіки, а не навпаки.  Учасники  обряду  відвідують  будинки, 
кав’ярні та інші громадські місця, де повторюють гру вже для інших глядачів. Це чимось на-
гадує сучасний театр, як стверджують дослідники цих звичаїв.

11. Підготовка.   Як  для   будь-якої  театральної вистави,  так і для драматичної гри, 
необхідна підготовка. Інколи вона триває один день перед виставою, інколи – два тижні 
або місяць, як це відбувалося під час василичарських ігор, коли купували спеціальний одяг 
та виготовляли маски. Василичари у Вевчанах одразу після завершення свята починали го-
туватися до наступного року, але інтенсивна підготовка тривала впродовж цілого місяця 
перед святом, коли готували маски (як індивідуальні, так і групові) 22. Для виконання лазар-
ських пісень і обрядів дівчата ночували разом від Тодориці аж до Лазаря і вчили пісні.   Під-
готовка   до   свята Таяни тривала близько   місяця,   а   інтенсивна   підготовка – збирання 
квітів – за день до свята і ввечері, коли прикрашали ляльку Іванку.

Отже, ми можемо  зробити  висновок, що народна драма існує не так уже й давно. Вона 
була для народу великою подією, чимось, що має святкове значення і піднімається над бу-
денністю, адже ще в найдавніші часи була потреба знаходити розраду в драматичній фор-
мі – вести діалоги, грати, перевтілюватися тощо.

Слід зазначити, що впродовж останніх десяти-п’ятнадцяти років у Республіці Македонія 
відроджуються давні форми святкування, деякі звичаї, що містять велику кількість драма-
тичних елементів. Таким є святкування під Новий рік Василиці у Вевчанах (селі, віддалено-
му на десять кілометрів від Струги), де відбувається відомий Вевчанський карнавал 23. Цей 
карнавал ніколи не згасав і не переривався, а нині є членом Міжнародної асоціації карна-
валів. Тут, як і в новорічних святах, простежуються як традиційні форми святкування, так 
і нові елементи. Варто згадати утворення двох груп із двох кутків села;  персонажів – зятя, 
невістку, дурня; перевдягання, обхід села, відвідування всіх, хто має ім’я Василь і привітан-
ня з іменинами, відвідування джерел води, завершення святкування в центрі села і загальні 
веселощі. Оновлюються маски, не лише привезені з-за кордону, але й ті, що критикують та 
висміюють певні негативні прояви в державі тощо 24.

Варто згадати карнавал у Струмиці, який теж є членом міжнародної асоціації карна-
валів. Він пов’язаний із Прощею, а саме, з періодом триденного посту 25. Крім традиційних 
форм святкування, у струмницькому карнавалі наявні елементи наслідування та імітації 
деяких відомих світових карнавалів, зокрема карнавалу в Ріо. Це простежується в багатьох 
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моментах: масках, танцювальних групах, виборі короля й королеви, у нагородженні най-
кращих масок. Крім свята Прощі, існують інші подібні святкування, такі, як обряд «Мечка-
рі» (ті, що водять ведмедів) у Прилепі.

У Скоп’є також оновлюються давні свята – такі, як Коляда і Різдво 26. Цікаво, що до від-
новлення цього свята після розпаду СФРЮ і здобуття незалежності Республікою Македонія 
долучилася і партія СДСМ, наступниця СКМ. У 1995 році вона організувала святкування Пере-
дріздвяного вечора 5 січня на міському майдані в Скоп’є, з феєрверками, подарунками,  вико-
ристанням чималої кількості елементів святкування Різдва колишньої королівської Югославії 
та залученням видання того часу «Вардар» 27. Запалення вогню благословили троє священиків 
з македонської православної церкви. Після того дарували подарунки, частували ракією, сма-
женими каштанами тощо. Безперечно, тут було поєднано традиційні елементи святкування, 
зокрема різдвяне дерево, вогнище, подарунки тощо,  з нововведеннями: обхід із деревом, му-
зикою і придружбою, музична обробка новостворених пісень тощо.

Цей звичай недовго підтримувався партією СДСМ, а святкування Передріздва перенес-
ли з міської площі до храму св. Климента Охридського, де влаштували велике вогнище, но-
сили ялинку і потім роздавали її гілки віруючим, з музичним супроводом, приходом старого 
кума з таратайкою, передаванням келиха, а разом – і кумівства від старого кума новому, 
«проводи» нового кума з усією родиною тощо.

Отже, як бачимо, у давнину існували драматичні елементи в народній творчості, а та-
кож драматичні ігри з елементами фольклорного театру. Численні традиційні святкування 
зберег лися дотепер. Поряд із ними існує багато елементів, що з’явилися в нових умовах.

Примітки
1 Български народни песни, собрании одъ братья Миладинови Димитрия и Константина и издании 

одъ Константина. – Загреб, 1861. – С. 520.
2 Пенушлиски К. Одбрани фолклористички трудови. – Скопjе, 1988. – Т. 2. – С. 41.
3 Драги С. Божиќен обред со Вертеп во Охрид // Македонски фолклор. – Скопjе, 1991. – Бр. 47. – 

С. 281.
4 Кличкова В. Божиќни обичаи во Скопската Котлина // Гласник за Етнолошки музеj. – Cкoпje, 1960. – № 1.
5 Китевски М. Златна чаша. – Скопjе, 1983. – С. 12; Целакоски Н. Дебарца (обреди, магии и обредни 

игри). – Скопjе, 1984. – С. 216.
6 Народописни материали от Гевгелиско, сьобщава Н. Рачев / Македонски преглед. – 1927 // Етно-

графия на Македония. – София, 1992. – Т. 2. – С. 239.
7 Спировска Л. Некои драмски елементи во обичajoт Василица во село Лисиче (Титовелешко) // 

Македонски фолклор. – Скопjе, 1975. – Бр. 15, 16. – С. 363.
8 Македонски Д. Два стари обичая / ПСП на БКД. – 1891. – С. 37, 38, 256–263 // Етнография на Ма-

кедония. – София, 1992. – Т. 2. – С. 390.
9 Кличкова В. Великденски обичаи во Порече // Гласник на Музеското конзерваторско друштво на 

Македониа.  – Скопjе, 1957. – С. 153.
10 Целакоски Н. Дебарца... – С. 216.
11 Извори за българската етнография // Етнография на Македония. Материяли из архивното наслед-

ство. – София, 1998. – Т. 3. – С. 341.
12 Миленко С. Филиповиќ. Дебарски Дримкол. – Скопjе, 1939.
13 Тановиħ С. Српски народни обичаіи у кази. – Београд, 1927. – С. 343.
14 Киселинов Г. Иванка Еньовденски обичаи вь гр. Ресенъ // Български народ. – Скопjе, 1942. – 

Г. 1. – Кн. 2.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



735

Фольклор і сучасність

15 Серафимовски Д. Кочишта. – Скопjе, 2000. – С. 76.
16 Тановић С. Српски народни обичаjи... – С. 343.
17 Стоилов А. Фолклор // Известия на народния етнографcки музей в София. – София, 1925. – Т. 5. – 

Кн. 1–4.
18 Деребанов X. Два народни обичаи // Новини. – Цариград, 1897 –  8 ноем.
19 Здравев  Г.,  Вражиновски  Т.  Костимирањето и маскирањето во зимските обредни игри во 

Македониjа // Маски. Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум «Обичаи и маски». Вевчани – 
Струга, 1996. – Скопjе, 1998. – С. 64.

20 Лазuħ Р. Усмена народна режиjа // Фолклорни театар  у  балканским  и  подунавским земљама. –   
Београд, 1984. – С. 89.

21 Tvrtko Čubelić. Usmena narodna retorika і teatralogija. – Zagreb, 1970. – S 74.
22 Калановски И. Вевчански карневал. –  Вевчани, 2001.
23 Там само.
24 Боцев В. Традиционалното и современото во василичарскиот обичаj во селото Вевчани Струшко // 

Маски. Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум «Обичаи со маски». Вевчани; Струга, 1996. – 
Скопjе, 1998. – С. 145.

25 Сувариев И. Обичаи со маски застапени во зимски от календар на народни празници со осврт 
на Струмичкиот карневал и неговото потекло // Во истиот зборник. – С. 177; Сувариев И. Тримерски 
обичаи во Струмица // Етнолог. – Скопjе, 1995. – № 6. – С. 193.

26  Трансформациjа  на  обичаjот  Коледе –   Бадник  во Скопjе // Етнолог. – Скопjе, 1995. – № 6. – С. 197.
27 Вардар: независни културно-привредни дневник, год. 5, бр. 680–683. – Скопjе, 1936. – Бр. 6–9. 

КАТЕРИНА ПЕТРОВСЬКА-КУЗМАНОВА

ФОЛЬКЛОР	У	СУЧАСНІЙ	МАКЕДОНСЬКІЙ	ДРАМАТУРГІЇ

Авторите кои пишувале драма во Македонија од крајот на шеесеттите години на дваесеттиот век го 
ползувале архетипскиот и митолошкиот симболизам на начин кој е близок до Европските театарски тен-
денции. Во текстовите «Јане Задрогаз», «Чудото на св. Ѓорѓи», «Сурати» и. т. н. фолклорот на сцената се 
донесува трансформиран и ставен во нова функција. Со анализата на овие текстови може да кажеме дека 
фолклорните матрици во современите Македонски претстави не се само илустрација, туку авторите ги 
ползуваат знаците и елементите на фолклорот во смисла на современите светски искуства. Авторите како 
што се Стефановски, Чинго, Богдановски и др. на различни начини  му пристапуваат на прашање и помал-
ку или повеќе успеваат да ја создадат сликата на светот според фолклорниот модел, а степенот на успеш-
ност во таа смисла често зависел и од начинот на приближување кон материјата и од индивидуалните 
творечки способности. 

The authors that were writing Macedonian drama from the end of 1960 s use the archetipical and 
mythological symbolizm in a way that is close to the European theatrical tendencies. In the texts of «Jane 
Zadrogaz», «The miracle of St. Georges», «Masks» etc. the folklore is brought on stage transformed and put in a 
new function. Analysing those texts we can say that the folklore matrixes in contemporary Macedonian play are 
not only an illustration, but the authors use the signs and the elements of the folklore in a sense of contemporary 
experience of the world. The authors such as Stefanovski, Chingo, Bogdanovski and others took different 
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approaches to this matter and have more or less succeeded to create the picture of the world according to the 
folklore model, and the level of success in this concept often depended on the way of approaching the material 
and of the individual creative abilities.

Розвиток високої, високохудожньої літератури на сьогоднішній день, так само, як і в 
попередні періоди, тісно пов’язаний із фольклором. Як свідчить матеріал, репрезентований 
македонською драматургією, цей компонент наявний у всі періоди її розвитку, але особли-
во плідною щодо залучення фольклору можна вважати добу так званої побутової драма-
тургії від 1900-х до 1950-х років, а також наступний період – другу половину ХХ ст. Проте 
цілком очевидно, що підхід до використання фольклорного матеріалу в різні часові проміж-
ки був неоднаковим. До питання фольклорного елементу в македонській побутовій драмі 
зверталося багато авторів 1. З цього можна зробити висновок, що включення фольклорних 
і побутових реалій до македонської драматургії є свідомим прийомом, використання якого 
свідчить про актуальні на той час художні пошуки авторів. Серед загальних тенденцій, ха-
рактерних для творчості авторів періоду побутової драми, відзначимо дві показові. Перша 
полягає в дещо завуальованому формулюванні поставлених перед твором ідейно-соціаль-
них завдань, друга – в пошуку і відтворенні найвизначніших пам’яток-спогадів про македон-
ський народ. У цей період, на який припадає розвиток македонської драми, письменники 
залучали різноманітні фольклорні зразки для поглиблення об’єктивізації при відтворенні 
життєвих ситуацій. Усна народна творчість і широкий етнокультурологічний контекст по-
стають важливими складовими сценічного дійства, завдяки їм драматичний текст пропо-
нує коло ситуацій із народного життя, а сценічний матеріал збагачується і стає цікавішим 
глядачеві за рахунок етнологічного аспекту. Соціальна тематика цих драматичних текстів 
залишається в реалістичному мистецькому полі, дійові особи мислять і діють, як типові-
персонажі, відповідно до цих засад подається й уснолітературна риторика. Важливе місце 
відводиться залученню численних фактів, пов’язаних з елементами текстової композиції, 
а не лише характеристиці один раз використаного матеріалу. У цьому сенсі, як слушно на-
голошує В. Якоцький, використання фольклорного і побутового компоненту в драматичних 
текстах цього періоду є свідомим авторським прийомом заради досягнення відповідного 
ефекту. Після Другої світової війни македонська драматургія набуває підкреслено ідеологіч-
них ознак за наявності домінування реалістичного трактування актуальних фактів дійснос-
ті. У цих творах, за М. Гурчиновим 2, основними складовими підходу до створення драми є 
гармонійно структурована драматична нарація чи нарація в драматичній формі, яка фіксує 
чи прогнозує важливі елементи сучасного життя чи реалії в майбутньому.

У 1970-х роках, у період формування побутової македонської драми, знову посилюється 
інтерес до національного коріння, до фольклору. Це нове звернення до традиційних форм 
зображення пояснюється реактуалізацією уваги до фольклору з виходом в 1972 році деся-
титомного зібрання творів Марка Цепенкова, а також, як вважають деякі театрознавці, за-
вдяки розширенню можливостей світської театральної сцени. Стосовно фольклору можна 
зазначити, що творчі пошуки здійснюються в загальному руслі уваги до національного ко-
ріння, до джерел національної ідентичності, започатковані ще працями Арто на початку 
ХХ ст. Але справжня мистецька зрілість світської театральної сцени припадає на шістдесяті 
роки, коли з’являється група театральних діячів, які певною мірою змінили основні век-
тори сприйняття і розуміння театрального мистецтва. Цей період розпочався з роботою 
Центру інтернаціональних театральних досліджень у Парижі під егідою Пітера Брука. Як 
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результат, – формується театр «Єдиний» під керівництвом Євгенія Барба в Холстебо (Да-
нія), водночас з’являється схожий проект під назвою «Інтернаціональна школа театральної 
антропології». Єржи Гротовський у Польщі здійснює роботу в своїй лабораторії, що на той 
час фігурує під назвою «Дослідницький університет», яку відвідала когорта відомих на той 
час театральних діячів, серед них – Пітер Брук, Жан Луї Баро, Річард Шекнер, Джозеф Чай-
кин та інші. На цей момент Ричарду Шекнеру та його «Перформанс-Груп», а також Віктору 
Тарнеру 3 належить низка дослідницьких студій у галузі сценічної етнографії. Не викликає 
сумніву наявність упливу світської драми на формування сценічної майстерності як дисци-
пліни, її ознаки простежуються в різному форматі і відповідних комбінаціях, деталі її наявні 
на рівні змісту окремого твору чи всього доробку окремих авторів. Марта Фрайнд 4 вважає, 
що європейська драма відчутно впливає на розвиток сценічного життя. Ця ознака чітко про-
стежується на прикладі становлення і розвитку так званого режисерського театру в Македо-
нії, який основною вимогою до авторів висував відкритість структури драматичних творів, 
що передбачає безліч різних прочитань і тлумачень. Швидкість, з якою ці зміни відбували-
ся на македонській театральній сцені, нагадувала подібні процеси на західноєвропейських 
землях. Особливо яскраво це явище простежується в діяльності неформальних театральних 
груп: «Св. Микита Голтар», «Праліне», «Зелена гуска» тощо. Їх існування вказує на широке 
залучення саме в цей час європейсько-американського театрального матеріалу. 

У Македонії в цей період працює значна кількість нових драматургів, таких як: Русомир 
Богдановський, Горан Стефановський, Йордан Плевнеш та інші, які разом із відомими авто-
рами Коле Чашуле, Георгієм Сталевим, Богомилом Гузелом, Димитром Солевим та іншими 
митцями звертаються до фольклорних та міфічних образів для побудови текстів своїх дра-
матичних творів. Відновлення інтересу до фольклору треба пояснювати, виходячи з важли-
вих контекстуальних засад театрального мистецтва. Залишаючи поза увагою певні дрібні 
нюанси, можемо стверджувати, що в цей період традиційні форми реалізму і модернізму 
поєднуються в межах напряму – постмодернізму. У текстах згаданих авторів трапляються 
метатекстуальні різновиди та інтертекстуальні зв’язки з різними тематичними групами 
національної літературної творчості (усної і писемної). У цьому плані можемо погодити-
ся з Б. Павловським 5, який фіксує появу нової театрознавчої парадигми в македонській 
драматургії та літературній практиці 1960-х років. Ця нова парадигма містить ознаки по-
стмодерністських засад власної та світової культурної спадщини. Текст «Яна Задрогаза» 
Горана Стефановського характеризується ознаками синтезу модернізму і постмодернізму 
на теренах македонської драматургії. Павловський зауважує, що драма «Ян Задрогаз» віді-
грала трансформативну роль у розвитку македонської драми, оскільки репрезентувала в 
ній нові явища, саме виходячи із поєднання ознак модернізму і постмодернізму. З моменту 
її постановки на сцені розпочинається реінтерпретація і ресемантизація культурної спад-
щини. Текст драми постає для театрознавців яскравим прикладом нового способу викорис-
тання фольклорного компонента як єдиного універсального гіпотексту. Ключове значення 
при цьому має підбір текстів, які створюються відповідно до засад постмодернізму, коли 
домінує інтертекстуальний авторський підхід при відборі матеріалу, з якого створюється 
драматичний твір. «Македонський драматичний (художній) текст 1970-х років зазнає при 
створенні корекції та інтервенції варіювання та обробки у зв’язку з його театралізацією, 
режисерським тлумаченням і сценічною адаптацією. Цей процес проходить різні стадії – від 
зародження у свідомості автора-драматурга, переробки в самому тексті як його іманентної 
інтенції, перенесення до режисерської свідомості, і, насамкінець, кульмінація цього про-
цесу припадає на вимір широкого театрального комунікативного і рецептивного контек-
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сту, до якого залучено значну кількість активних суб’єктів, потенційних учасників процесу 
трансформації і перекодування тексту на драматичний чи схожий на нього, а подекуди і 
щось відмінне, інше: на театральну виставу й органічну складову окремої культури!» 6.

Використання фольклорних елементів у мистецьких драматичних текстах належить до 
складної проблеми взаємин між писемною й усною художньою творчістю. Слід зауважити, 
що в писемній літературі наявне широке тематичне фабульне підґрунтя для інтертексту-
альності, в якому вдається відстежити відомі тематичні та фабульні елементи, характерні 
для усної творчості. Коли йдеться про фольклорні мотиви у творах сучасних авторів, варто 
зазначити, що розповідь може бути відтворена по-різному, з новою конотацією. Побутуван-
ня усної творчості в писемних зразках можна простежити на рівні прийому запозичення 
мотивів, який постає найбільш вживаним засобом комунікації між двома творами. Мотив, 
коли його залучають до того чи іншого твору, зазнає трансформації, і тому – може отримати 
інше тлумачення. 

«Мотив, який зазнає суттєвих змін на рівні значення, назвемо трансформованим. Транс-
формація мотивів пов’язана насамперед зі змінами на семантичному рівні. Cама трансфор-
мація вказує на момент, коли мотив змінюється відповідно до контексту, опиняється в різно-
му семантичному оточенні. Первинний трансформований мотив визначає основний спектр 
ознак у новому контексті, в якому його було знайдено. Трансформація здійснюється на основі 
залучення одного і того самого мотиву, наявного в різних творах. Серед ступенів трансфор-
мації розрізняють нульову, неповну і повну трансформацію» 7. Нульова трансформація здій-
снюється на рівні перенесення мотиву з одного контексту до іншого без зміни самого мотиву. 
У цьому випадку нове середовище функціонування мотиву таке саме, як і попереднє, а новий 
контекст вносить несуттєві зміни до значення або зберігає значення в первинному вигляді. 
Стосовно фольклору традиційно використовується подібне сприйняття. Неповним трансфор-
мованим мотивом вважаємо такий, який поряд зі своїм контекстуальним значенням зберігає 
і частину первинного, а інший відображає лише фрагментарно. Це часткове поєднання по-
переднього й нового контексту має функціонувати на терені значення, а не структури. У су-
часній літературі такий спосіб трансформації мотивів використовується найбільше, оскільки 
надає безліч можливостей. У випадку повної трансформації мотив втрачає своє попереднє 
значення й отримує нове, при цьому обидва варіанти є достатньо відносними, в результаті 
чого мотив набуває принципово іншого значення, що відрізняється від первинного. Проте 
вихідне значення свого впливу не втрачає, трансформований мотив відрізняється від непов-
ністю трансформованого тим, що не спирається на попереднє значення. У македонській дра-
матургії фольклорний компонент до тематичної і фабульної структури твору із зазначеною 
специфікою мотивів залучають у наступних драмах: «Хворий Дойчин» і «Ангеліна» Г. Сталева, 
«Чорна спіраль», «Гарна Ангеліна», «Лети, Силяне» Б. Ристерського, «Ян Задрогаз» і «Чорна 
діра» Г. Стефановського, «Пика» Ж. Чинго, «Пантелій і Тантеліна» та «Диво св. Георгія» Р. Бог-
дановського, «Карликові перчики» Д. Солева, «Силян лелека Шанца» Д. Дуковського, «Чорний 
лист» Б. Миневського, «Килиба» Я. Петровського тощо. У цих творах фольклорний мотив не 
використовується чітко, лише як інспірація, запозичення мотивів чи матерія, а радше, як спо-
сіб і форма відображення широких креативно-ідейних засад. 

У драматичній творчості авторів простежуються всі три види трансформацій. Нульова 
трансформація присутня там, де домінує режисерський підхід до підготовки текстів, скажі-
мо, у драмах, які Б. Сртаврев написав і як автор, і як режисер: «Плинність віку, чи Адамове 
життя», «І Адам, і Єва», «Силян Лелека», а також драми, створені поряд із македонськими ба-
ладами в авторському тандемі Д. Наневського як автора і В. Джолевої як режисера: «Димова 
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юда місто будувала», «Девинський монастир – рум’яне яблучко» та інші. Неповна трансфор-
мація мотивів зафіксована у драмах: «Хворий Дойчин», «Ангеліна», «Сурати», «Гарна Анге-
ліна», «Літній Силян», «Килиба» тощо. У драмах «Диво св. Георгія», «Ян Задрогаз», «Чорна 
діра», «Бам’ї» та інших присутня повна трансформація фольклорних мотивів. 

Простежуються такі три варіанти інтертекстуальних зв’язків між усною і писемною ху-
дожньою творчістю на рівні структурної побудови: зміна структурної формули, частковий 
структурний збіг, повне структурне уподібнення. У драматичних творах повного структур-
ного уподібнення не зафіксовано. Часткове структурне уподібнення простежується в дра-
мах: «Хворий Дойчин», «Ангеліна», «Сурати», «Димова юда будувала місто», «Девинський 
монастир – рум’яне яблучко», «Гарна Ангеліна» тощо. 

Тексти Г. Сталева зберігають форму вірша і загальну тональність народних творів, а 
драми «Димова юда місто будувала», «Девинський монастир – рум’яне яблучко» спираються 
насамперед на баладні зразки, «Гарна Ангеліна», яка зберегла їх систему віршування і пере-
дачі змісту, але розширила обрії драматичного тексту за рахунок додаткових епізодів, драма 
«Сурати» на рівні структури частково наслідує їх, але приховано, так само, як і залучення 
мотивів, що характерно для фольклорних зразків. 

Іншу структурну формулу використовує автор драм «Лети, Силяне!» і «Килиба», який до 
змісту додає частково трансформований прозовий мотив, не порушуючи при цьому логіки 
драматичної структури. «Ян Задрогаз» так само зберігає логіку і характерні ознаки сценіч-
ного відтворення, хоча й містить певні складові, характерні для фольклорних жанрів. Дра-
ми «Лети, Силяне!» і «Чорна діра» репрезентують два різні способи інтерпретації мотиву. 
«Силян лелека» у своїй структурній побудові повністю зорієнтований на засади сучасного 
сценічного мистецтва. Текст драми «Диво св. Георгія» структурно наслідує моделі сучасної 
світської драматургії, а християнську легенду автор використовує як метафору, так само, як 
і в драмі «Бам’ї», де епізоди з македонського фольклору автор долучає до стилю трагічно-
го фарсу 8. У розрізі структурної побудови драматичних текстів треба згадати і відзначити 
твори Б. Павловського 9 у зв’язку з характерним авторським ставленням до канонізованих 
драматичних жанрів як специфічного різновиду, до якого можна долучити в цей період і 
гротескну трагікомедію, створену відповідно до засад постмодерністської матриці на ґрунті 
еклектичної знакової системи. З наведених міркувань можна зробити висновок, що струк-
тура драматичних текстів виявляє тісний зв’язок із течіями, характерними для тодішньої 
європейської сцени, за умови, що фольклор в усіх його формах використовуватиметься як 
інтертекст. З метою увиразнення до тексту додається іронічний компонент, текст характе-
ризується жанровою, тематичною і виражальною різноманітністю. У драмі, що її структу-
ровано у такий спосіб, автор на фольклорному матеріалі нагромаджує свою власну надбу-
дову – оригінальну концепцію сприйняття світу, що його оточує. Такий спосіб осмислення 
драми усуває концентрацію на мистецтві, яке, відповідно до міркувань В. Тернера 10, скла-
дається з таких елементів: 

1) предмет для записів; 2) мистецькі витвори давніх часів; 3) почуття, пов’язані зі сприй-
няттям минулого; 4) значення, що виникає як результат «емоційних» роздумів; 5) мисте-
цтво, яке не стає цілісною структурою без додаткових змін; 6) виділення певних ідей, але не 
способу, яким їх можна реалізувати. 

При такому структуруванні драми театрознавці вже не можуть звести її лише до літера-
турно-вербального зразка, а надаватимуть перевагу такому драматичному текстові, який 
у повному обсязі розкривається лише при сценічній постановці. Твори, побудовані за цим 
принципом, як результат містять формулу успішної презентації фольклорного корпусу, вмі-
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щеного до драматичної форми. Ці елементи реалізують своє значення через внутрішню зна-
ковість і завдяки узгодженню з іншими текстовими складовими. «Усна література постає 
законним спадкоємцем обрядової та звичаєвої культури насамперед завдяки символічній 
силі народної мови. У ширшому плані фольклор є другим виміром літератури, який не мож-
на розглядати без зв’язку з традиціями і культурою, лише в комплексі, який містить важливі 
елементи, особливу вагу мають виправлені записи з етнографічної бази джерел, наближе-
них до реального народного життя» 11. Символи архаїчної культури реалізують значення 
через внутрішню знаковість і завдяки зв’язкам з іншими елементами. Основне значення 
символу продиктоване певною його природною характеристикою чи функцією, яка знак 
перетворює на символ. Відомо, що символ не може визначити в повному обсязі своє зна-
чення, він змінюється відповідно до змін у культурі, залишаючи старе й отримуючи нове 
значення. Сучасна македонська драматургія не пропонує широку можливість прочитання 
фольклору, особливо, коли йдеться про звернення до старих мотивів, старих вистав із залу-
ченням нових художніх прийомів, створення театру, який базується на символах, картинах 
та ілюзіях. Це зразки драм, в яких фольклор сприймається як сакралізація сучасності. 

Крім трансформованих фольклорних мотивів, народну творчість включено до драма-
тичних творів на рівні використання коротких і довгих фольклорних сентенцій. При такому 
залученні фольклорних зразків до драматичних творів розрізняємо такі опції: наслідуван-
ня, псевдонаслідування і трансформацію використаних сентенцій 12. Можна сказати, що як 
цитування часто використовуються короткі фольклорні жанри, наприклад, жарт, анекдот, 
приказка. Псевдоцитування включає приклади, які асоціюються з уже наведеними джере-
лами, відповідно псевдоцитування сентенції не нагадують жодної конкретної семантичної 
формули, тут лише сама ідея постає своєрідним натяком на те, що це є певна форма усної 
творчості. У випадку трансформації, коли елементи писемної художньої творчості допов-
нюються новими елементами дискурсу усної творчості, відбувається експансивна транс-
формація, під час якої відкидається частина матеріалу. При редуктивній трансформації до 
писемної літератури включаються елементи, за допомогою яких відтворюються емоції, 
нас трої, найчастіше це так звані епічні повтори, що часто вживаються у фольклорній лек-
сиці. Використання довгих і коротких сентенцій особливо характерно для драм Г. Стефа-
новського. З цього приводу Б. Павловський зауважив, що швидкий ритм змін сцен і короткі 
репліки, разом із перекодуванням фіксованих усних джерел на високоестетичну художню 
писемність, є найпоказовішою константою драматургії Г. Стефановського. У його драма-
тичних текстах присутній фольклорний елемент, автор часто звертається до народної пое-
зії і народної мудрості, включає ці зразки до своїх діалогів, зберігаючи в повному обсязі їх 
жвавість і колорит. 

Крім представлених, зафіксованих уже фольклорних одиниць, виділимо інші, за якими 
можна відстежити різницю між сучасними драматичними зразками і фольклором. Ідеться 
про використання масок, ляльок, жестів та інших сценічних елементів, на прикладі яких 
можна візуально проілюструвати відмінність між сучасною драматичною інтерпретацією 
і фольклором. Теорія, що стосується історії театральної майстерності, а також критичні 
праці, які її досліджують, констатують, що важко простежити чіткий кордон між магією 
дійства, процесією людей у масках і драматичною грою. Маска і в драматичних творах, і у 
фольклорних зразках служить меті – пов’язати і роз’єднати два світи – реальний та ірреаль-
ний, віртуальний. У театрі маски набувають власних сценічних характеристик, які, проте, 
залишають своє глибоке, багатоаспектне значення, що прирівнюється до культу. Лялька не 
сприймається як сценічний реквізит і має, відповідно, свою топіку, своє значення. Лялька 
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уособлює спогади про дитинство, нагадує фольклор, міфологію та гру. Завдяки Ю. Лотма-
ну лялька в сучасній драмі посіла гідне місце у переплетенні античного міфу про статую і 
нової міфології, пов’язаної з мертвим буттям машин. До цього треба додати, що комплекс 
лялькарства у виставах із живими людьми містить у собі два компоненти: обличчя/маска і 
розколотість, розбиття руху. Це дає змогу перенести увагу на внутрішній конфлікт; так, дій-
ство в театрі не може бути виражено лише словами, проте може бути виражено за допомо-
гою ляльок. Якщо класифікувати з цих позицій драматичний матеріал, знаковими постають 
категорії: живе – неживе; живе – механічне; несправжнє, вигадане життя – реальне життя. 
Використання жестів – такий самий важливий елемент, що органічно нашаровується як на 
два попередні, так і на інші сценічні інтенції. Сценічне вираження, включене до напрямку 
руху європейських театральних течій, дає можливість прочитання і тлумачення фольклор-
ної знаковості. Вистави, в яких використовуються маски, ляльки, жести та інші сценічні 
елементи, що виявляють зв’язок між театром і фольклором на візуальному рівні, – це «Ян 
Задрогаз», «Диво св. Георгія», «Сурати», «Чорний лист» тощо. Повторення різноманітних 
складових дійства створює своєрідний ритмічний ряд із внутрішніми видозмінами, пере-
важно на рівні думок і почуттів. Отже, наведені елементи створюють певні групи, які діють 
всередині поля символів і формують надзнаки. 

Категорії поетичного мислення характеризуються як винятково значеннєві при осмис-
ленні категорій і структур, пов’язаних зі сценічним простором. Насамперед треба відзна-
чити характер окреслення обраного простору, який з’явився в далекому минулому і був 
пов’язаний з архаїчною культурою. З розвитком театру сценічний простір поступово від-
окремлювався від тих функцій і значень, що їх мав, проте тяжів до формування формату, 
відомого тепер і наявного у значній кількості сценічних вистав. У той самий час центральні 
позиції посідає використання елементів навколишнього світу 13. За таких просторових па-
раметрів особливе значення має усвідомлення внутрішнього простору людини. Це простір, 
в якому протиставляється вимір всередині людини та за її межами, у середовищі, де пере-
буває актор. Воно є загальним для форм вираження, притаманних фольклору, витворам 
міфопоетичного мислення чи будь-якій сучасній акторській діяльності. Репрезентована 
в них творчість об’єднується, формуючи єдиний простір. Тому можна стверджувати, що 
сценографія в новому театрі залежить від його загального сенсу, мети, значень і завдань, 
формуючи концепцію нового театру. Його організатори мріють про вплив на широке коло 
глядачів. Справді, у новому просторі загальний рух, крім горизонтального, виявляє ще й 
вертикальний вимір. Це такі умови, за яких простір, форма, рух, формат, світло, колір і звук 
залучаються до спільного дійства. Отже, сучасні митці ставлять перед собою завдання ство-
рити святкове середовище, в якому глядачів свідомо наближено до сценічних виконавців. 
Підмостки не стають показником досягнення сценічної зрілості, радше це своєрідна форма 
архітектурної будови. Виходячи зі свого розуміння простору, «театр не передбачає постій-
них змін» 14. У сучасному театрі слід відштовхуватися від тих показників, що вже існують, на 
них ми вже зупинялися. Загальний простір ніби поділено на невеликі простори, інколи для 
публіки відводиться окремий, інколи простір ділиться на рівні емоцій, а подекуди залиша-
ється без змін. Постійної роботи і мислення вимагає саме той простір, в якому відбувається 
дійство. Характер цих просторових складових визначається також відповідно до об’єктів, 
включених до нього. Існує незначна кількість авторів, яка обмежується його горизонталь-
ним виміром, намагаючись включити до нього значну кількість знакових елементів, які за-
безпечать відкритість сценічного простору. Підхід до усвідомлення простору в усіх трьох 
його вимірах знаходимо у значній кількості драм, які користуються успіхом і глядацьким 
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попитом. Можемо відзначити деякі з них, в яких ілюстративно відстежуються ці просторові 
чинники: «Чорна діра», «Диво св. Георгія», «Лети, Силяне» та інші. Мистецькі показники 
перебувають поза внутрішніми межами, які мають часові, просторові й суспільні кордони. 
Кожний простір має своє сузір’я знаків і рис, які разом становлять певний комплекс значень 
і тлумачень на сцені. Таким є їх зміст і символічне комунікативне значення, яке не завжди 
є ключем для конкретної інтерпретації. Це культурні категорії, які репрезентують значення 
a priori, чий зміст відомий, і які не змінюють значення при комунікації. Якою мірою кон-
текст і значення залежать від взаємовідношення дійсності і мистецької рецепції в межах 
суспільства, так і кордони сприйняття можуть дещо змінювати параметри значення. Проте, 
коли починають зміщуватися кордони, обов’язково відбуваються і зміни у значенні: оповідь 
таким чином може перетворитися на самопародію 15. У драматичних творах, до яких орга-
нічно залучено фольклорний компонент, важливе місце посідають категорії колективної 
пам’яті і колективної мистецької інспірації. Вони відіграють таку саму важливу роль, як і 
мистецтво в дійсності. Проаналізована проблема може бути спроектована й на інші витво-
ри людської творчості, але особливістю театрального мистецтва є необхідність відтворюва-
ти життя «таким, як воно є». Усі ці характеристики ґрунтуються на одній із основних ознак 
театрального дійства, яке змінюється завдяки власному поглядові, специфіці голосу і вдачі 
основного діяча – актора, який бере участь у виставі. Були періоди, коли мистецтво набува-
ло ознак життя шляхом естетизації повсякденної животворної плинності людського буття. 
Втілення в життя на рівні тексту є лише внеском до формування колективної пам’яті. «Про 
розбіжність між фольклорними і літературними традиціями можна судити, лише виходячи 
з характеру зв’язку між ними (безпосередні чи опосередковані взаємини), і враховуючи той 
факт, що письменники новітніх часів не можуть продемонструвати буквального розуміння 
тексту. Складні підходи до зміни насамперед мають відділити форми усного побутування 
слів від їхнього природного середовища, а це звільнює їх від традиційної обмеженості тієї 
сфери, в якій вони нині побутують. Це саме той випадок, коли усні витвори (чи якийсь ет-
нографічний запис) занадто віддалені від свого первинного контексту (позбавлені фізичної 
залежності від тексту оригіналу), що веде до певної свободи форми та змісту, підкорення но-
вим поетичним концептам; можуть залучатися різні види рукописів одного письменника. 
Охарактеризуємо цей процес як включення старих зразків до нового життєвого кола. Цей 
підхід повністю відображає основні природні ознаки фольклорних універсалій: різні сюже-
ти, тлумачення, а також семантичні прошарки не нагромаджуються один на одного, проте 
залишки архаїчних пам’яток і старих уявлень є незмінними. Такі ознаки відчутні в різних 
вимірах тексту і функціонують у нашій свідомості як відомі, такі, що не потребують комен-
тарів і викликають низку асоціацій, таких необхідних для розуміння цілісності авторської 
мистецької майстерності» 16.

Насамкінець зауважимо, що фольклор відіграє значну роль у розвитку сучасної маке-
донської драматургії, тут доречно навести міркування Н. Петковської: «Багата македонська 
фольклорна традиція на всіх етапах її становлення і розвитку демонструє, як на міцній осно-
ві можна нагромаджувати не лише драматичний компонент, але й картини побуту, розви-
нені поетичні, філософські, особливо постмодерні драми. Фольклорний компонент на тема-
тичному і жанровому рівні збагатив македонську драматургію, прискорив її формування й 
розвиток, а також залучення до світового театрального руху» 17. 
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ГАННА СКРИПНИК

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ	НАУКОВІ	ЗВ’ЯЗКИ	ТА	АКТУАЛЬНІ		
ПРОБЛЕМИ	ПОЛЬСЬКОЇ	ЕТНОЛОГІЇ

Українсько-польські наукові зв’язки Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України з науковими установами ПАН мають свою 
тривалу історію, витоки якої сягають ще позаминулого століття. Найпомітнішим центром 
народознавчих наукових контактів українських та польських дослідників на той період 
стає Львів. Відомо, зокрема, про участь у діяльності Народознавчого товариства у Львові 
І. Франка, О. Колесси та інших українських учених. Це Товариство, що було створене зав-
дяки зусиллям та клопотанням польської інтелігенції Львова 1895 року, згуртувало навко-
ло себе широке коло діячів, які активно сприяли виданню щорічника «Lud», виголошували 
наукові доповіді, вели на громадських засадах документацію та впорядковували наукову 
бібліотеку. Серед його засновників та членів були: Антоні Каліна – професор слов’янської 
філології Львівського університету, Ян Бодуен де Куртене – відомий мовознавець, фундатор 
і багаторічний редактор щорічника «Lud», Ян Карлович – видатний етнограф, Войцех Кет-
зинський – директор Національної бібліотеки ім. Оссолінських, Кароль Потканський – іс-
торик, Любор Нідерле – відомий славіст із Праги, Олександр Брюкнер – дослідник польської 
культури з Берліна, Владислав Нерінг – професор Вроцлавського університету.

Наукові контакти власне між співробітниками ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни та науковими народознавчими центрами Польщі набули систематичного характеру з 
кінця 50-х років XX ст. Зокрема, у 1958 році після IV Міжнародного з’їзду славістів до ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України для докладного ознайомлення з науковою проблемати-
кою відділу етнографії та налагодження співпраці було відряджено Ванду Помяновську – 
члена Польського народознавчого товариства.

У 1960–1970-х роках велися постійні консультації з польськими колегами (професором 
Ю. Гайєком (PTL)) щодо підготовки Атласів матеріальної культури як в Україні, так і в Поль-
щі, здійснювався обмін проспектами цих праць та обговорювалися їх окремі видання, про-
водилися спільні наукові конференції та польові дослідження.

Активній науковій співпраці ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, інститутів ПАН 
та Польського народознавчого товариства сприяли видатні вчені: М. Рильський, К. Гуслис-
тий, М. Гордійчук, В. Юзвенко, Ю. Гайєк, Ю. Буршта, М. Гладиш, Ю. Кшижановський, В. Па-
процька, З. Соколевич, М. Собеський.

У цей же період налагоджувалися наукові зв’язки ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни з Інститутом мистецтв та Інститутом літературних досліджень ПАН: узгоджувалися 
наукові плани й започатковувалися спільні дослідження фольклорно-етнографічної спад-
щини та проблем народної творчості (ідеться про спільну працю над виданням наукової 
спадщини 3. Доленги-Ходаковського  «Українські народні пісні в записах 3. Доленги-Хода-
ковського» та над історією українсько-польських фольклорних і мистецьких зв’язків), здій-
снювався широкий обмін науковою літературою (наприклад, багатотомне видання Оскара 
Кольберга «Lud» та багатотомне видання серії «Українська народна творчість»). Результа-
том українсько-польської наукової співпраці стала низка монографічних робіт та розвідок, 
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присвячених польській народній та професійній культурі українських авторів (О. Дей, Р. 
Пилипчук, М. Загайкевич, С. Грица, В. Юзвенко, О. Федорук, В. Авксентьєва, А. Каленичен-
ко, Л. Вахніна).

Особливо інтенсифікувалися наукові народознавчі контакти між Польщею та Україною 
з проголошенням української незалежності, оскільки новий державно-політичний статус 
України зобов’язував до переходу на новий рівень міждержавних і міжакадемічних зв’язків. 
Нині ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України співпрацює з низкою наукових установ Поль-
ської академії наук, вищих навчальних закладів та наукових товариств Польщі. Результатом 
наукового співробітництва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України й Інституту археології 
та етнології Польської академії наук стала публікація спецвипуску журналу «НТЕ» «Поль-
ська етнологія». Цей науковий заклад (становленню якого свого часу посприяли видатні 
вчені Казимір Маєвський та Вітольд Хенсель) постав у 1953 році під назвою Інститут історії 
матеріальної культури. У 1992 році він отримав теперішню назву – Інститут археології та 
етнології ПАН. Нині Інститут є центром польської гуманітарної науки, де досліджують най-
важливіші проблеми історії, середньовічної та класичної археології, етнології та антропо-
логії, у тому числі  й медієвістики та сучасної матеріальної культури. Наукові програми цієї 
установи передбачають інтеграцію історії та соціологічних наукових дисциплін. Учені Цен-
тру етнології Інституту спрямовують свою увагу на вивчення культурних реалій у їх етно-
історичному розвитку, студіювання проблем польської регіональної та локальної, сільської 
та міської етнокультур у порівняльному контексті, дослідження культури етнічних меншин 
і багатоетнічних суспільств, висвітлення сучасних трансформаційних та етнічних процесів.

У повоєнний період Інститут розпочав роботу над «Польським етнографічним атла-
сом», що була зініційована Польським народознавчим товариством і Люблінським універ-
ситетом. Проводилися ґрунтовні комплексні порівняльні дослідження в Карпатах, на Балка-
нах за участю польських, чеських, словацьких, угорських, болгарських, румунських учених. 
У 1976 і 1981 роках видано фундаментальний двотомник «Етнографія Польщі. Зміни на-
родної культури», у якому висвітлено процес трансформацій у народній культурі від другої 
половини XIX ст. до сучасності. До сьогодні ця праця використовується як університетський 
підручник і не має аналогів.

У центрі зацікавлень етнологів Інституту повсякчас була проблема дослідження етніч-
них меншин Польщі, зокрема німців на західних землях. Значна увага також приділялася 
дослідженню польської діаспори на території колишнього СРСР. Об’єктом досліджень ста-
ли, зокрема, етнічні поляки в Грузії і навпаки – грузини в Польщі. У 1966–1969 роках Інсти-
тут провів також спільні з Болгарською академією наук дослідження суспільно-культурних 
змін у болгарських селах упродовж ХІХ–ХХ ст.

Вражає публікаційна діяльність Інституту – видрукувано у 70-ти «Дослідження та ма-
теріали з історії матеріальної культури»; у 6-ти томах – Каталог пам’яток будівництва; ви-
ходять періодичне видання «Польська етнографія», щорічник «Ethnologia Polona», кварталь-
ник «Історія матеріальної культури».

Більшість представлених в «Антології» матеріалів підготовлені науковими співро-
бітниками згаданого Інституту, які гуртуються навколо Центру етнології, очолювано-
го відомою дослідницею польського суспільства періоду трансформацій Мирославою 
Дрозд-П’ясецькою. Основне коло її наукових зацікавлень – теоретичні проблеми сучасної 
етнології, міжетнічні конфлікти, суспільні трансформації в польському селі тощо. Остан-
ня з означених проблем актуалізована в ґрунтовній монографії «Сучасна сільська спіль-
нота» (1999).

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



748

Польська етнологія

З огляду на важливість порушеної проблеми чи не для всіх посткомуністичних країн ви-
кликає особливий інтерес розвідка М. Дрозд-П’ясецької «Посткомунізм. Ідейні та су спільні 
площини діалогу». У ній здійснено ґрунтовний аналіз посткомуністичних реалій Польщі, по-
дано різноманітні трактування сучасних суспільно-політичних проблем країни, вирішенню 
яких, безперечно, сприяють своїми науковими пошуками і здобутками польські народознав-
ці, які розглядають етнологію як пріоритетну науку на складному шляху поступу польського 
суспільства, особливо  на етапі посткомунізму. Зокрема, М. Дрозд-П’ясецька у своїй розвідці 
розкриває інтелектуальну та суспільну базу цього етапу і в межах останньої виокремлює кіль-
ка категорій посткомунізму (соціальний, сентиментальний, екзистенційний, рустикальний).

Виявлені дослідницею характерні особливості розвитку польського політикуму постра-
дянської доби є типовими для більшості країн Східної Європи і полягають, на її думку, у 
тому, що посткомуністичне суспільство – це не лише комунальна власність на більшу час-
тину економіки, а передусім «традиції та принципи номенклатури», що їх правлячі еліти 
успадкували від комуністів. Науковець розкриває генезу нової влади, стверджуючи, що по-
стала вона на основі молодшої генерації комуністичної номенклатури, сформованої ще за 
часів реального соціалізму. Володіючи інформацією та розпорядчо-управлінськими важе-
лями, ця партійна «молодь» першою «проворно використала трансформаційну ситуацію» 
і «обкопала себе шанцями власності». Свої посади та неправовим чином набуті кошти так 
звана «нова еліта» виправдовує демократією, гаслами якої вміло маніпулює для легітиміза-
ції своїх дій. Дослідниця слушно резюмує, що ця еліта, освоївши соціотехніку формування 
влади, використовує її привілеї для реалізації своїх головних принципів – «влада для влади» 
і самозбагачення.

Здійснивши соцієтальний аналіз, М. Дрозд-П’ясецька виявила основний релікт кому-
нізму – рабську ментальність, яка простежується в соціальних очікуваннях ширшими сус-
пільними верствами привілеїв – матеріальних благ, рівності і справедливості, які мають 
постати не внаслідок функціонування демократичних інституцій та власних зусиль, не в 
результаті боротьби з недосконалістю людської натури, пережитками занепалої системи та 
політичними авантюристами від влади, а у висліді політичної волі державних керманичів.

За спостереженням дослідниці, сьогоднішня модель демократії дуже відрізняється від 
свого класичного прототипу: «Сучасна телевізійна демократія [...] не залишає часу для діа-
логу свідомих громадян, у якому кристалізується судження про публічні справи і досяга-
ється компроміс. У телевізійній демократії не голосують за програми, а голосують за особу 
лідера, його вигляд, усмішку (і його дружини також), за вправність візажистів і піар-техно-
логів». Авторка застерігає, що красиві демократичні гасла приховують зародження нових 
форм диктатури і тоталітаризму, що вже заявлені в монополії на інформацію і комунікацію.

Успіхи лівих рухів у посткомуністичній Європі дослідниця пояснює протестними нас-
троями населення «проти жорстких вимог життя, проти ціни виходу з реального соціаліз-
му». Етнополітологічний аналіз посткомуністичної Польщі та узагальнення з приводу ет-
нопсихологічного стану суспільства, здійснені М. Дрозд-П’ясецькою, проливають світло й 
на природу тих політичних процесів і суспільних настроїв, що притаманні Україні та іншим 
пострадянським державам.

У колі першочергових завдань польських науковців залишається дослідження етнічно-
го та культурного пограниччя, аналіз етнічних та міжконфесійних конфліктів. Пограниччя 
як периферія основної етнічної території, або як зона суміжних держав, де присутні впливи 
обох культур, є одним з важливих напрямів етнологічних студій Інституту археології та ет-
нології ПАН.
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Починаючи з 1992 року, етнологічний підрозділ Інституту проводить польові та архівні 
дослідження етнічних процесів на польсько-білоруському пограниччі, а також взаємовід-
носин етнічних меншин: євреїв, росіян, литовців, українців, білорусів. За результатами цих 
досліджень у 1994 році проведено Міжнародну наукову конференцію «Етнічні конфлікти», 
матеріали якої опубліковані окремим томом 1996 року.

Проблема буття населення на маргінесі різних культур порушується в публікації Даг-
нослава Демського. Спектр його наукових зацікавлень охоплює питання ідентифікаційних 
процесів, народної релігійності, первісного суспільства за матеріалами з різних країн, зо-
крема Литви, Латвії, Білорусі, України, Угорщини, Індії, Пакистану. Дослідження Д. Дем-
ського про пограниччя як мозаїчну в етнокультурному відношенні територію (печворк) 
чи різновид культурної зони, де елементи культури кількох сторін змішані і виступають у 
різних пропорціях, побудоване на спостереженнях автора за польською людністю в при-
кордонній Білорусі. Особливістю пограниччя (території з неусталеними міждержавними 
межами) є багаторазові зміни кордонів і державної влади за життя одного покоління, що 
викликає потребу пристосовуватися до нових швидкоплинних реалій, які виникають не 
внаслідок міграцій населення, а через переміщення кордонів. Мінлива дійсність істотно 
впливає на різні сфери життя мешканців, на систему обіймуваних ними ієрархій та стату-
сів, на вимушену адаптацію до нових умов, традицій та інституцій. Розглядаючи проблему 
«зіткнення культур», Д. Демський аналізує пласт взаємних стереотипів двох сусідніх етно-
сів, механізм й культурний аспект процесів асиміляції та акультурації. У статті акцентова-
но увагу на ситуативності етнічної ідентифікації, яка детермінується не територією, мовою 
чи віросповіданням, а найчастіше залежить від ситуації та співрозмовника. Утрата тяглості 
традицій, що проявляється у вигляді подвійної ідентичності, розмивання культурного коду, 
породжує, на думку автора, проблему «тутешності», що є давньою формою ідентифікації та 
виявом сучасного явища локальності й глобальності.

Серед актуальних проблем польської етнології помітне місце відводиться досліджен-
ням етноідентифікаційних процесів у середовищі національних меншин і ролі етнокон-
фесійних чинників в ідентифікаційних процесах слов’янського населення Польщі, Білору-
сі, України, Росії. Зокрема, перу професора Івони Кабзинської  належить монографія про 
польську меншину в Білорусі. У розвідці «Утопічна ідея слов’янської єдності у світлі поділів 
у лоні католицизму і православ’я та конфліктів між “братніми церквами”» авторка роз-
глядає в історичній ретроспективі вплив конфесійної належності на формування взаємин 
між поляками, росіянами, українцями, білорусами. І. Кобзинська розвінчує традиційний 
міф про слов’янську єдність Центральної та Східної Європи, аргументовано доводячи, що 
як в історичному минулому, так і в сьогоденні слов’янська належність не впливає істотним 
чином на формування усвідомлення в слов’ян загальнослов’янської єдності. Дослідниця 
слушно стверджує, що слов’янська ідентичність поступається ідентичності конфесійній, 
яка стала визначальним критерієм, і що релігійні поділи в слов’янському світі часто спри-
чиняють поділи політичні.

Особливості функціонування звичаєво-обрядової культури в сучасному транзитивному 
суспільстві періоду трансформації, тенденції домінування маскультурного продукту в ба-
гатоетнічному середовищі міста, проблеми суспільного відторгнення й незадіяності маргі-
нальних су спільних верств належать до важливого дослідницького сегмента польської етно-
логії. Ці питання порушено в розвідці Йоланти Ковальської «Новий опис звичаїв». Авторка 
розкриває методологічні труднощі, що постають перед дослідником у процесі студіювання 
власної етнокультури, формовияви якої через їхню близькість і щоденну всеприсутність 
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стають надто очевидними, а відтак – непомітними для науковця. Аналізуючи сучасне урба-
нізоване середовище, вона виокремлює деякі його деструктивні вияви, що простежуються 
в тенденціях культурної деградації, стрімкої трансформації усталених форм співжиття, змі-
ни звичних принципів і традиційного канону етики, у калькуванні й запозиченні англоа-
мериканської культури. Негативними наслідками суспільно-політичних трансформацій до-
слідниця називає підміну «телевізійною» демократією справжніх цивілізаційних процесів, 
безробіття, докорінні зміни статусів великих груп населення, що стали причиною фрустра-
ції і напруги в їхніх контактах з нечисленною, дуже заможною верствою, а також причиною 
так званої внутрішньої еміграції, відторгнення та суспільної апатії широкого загалу. Пані 
Й. Ковальська дає винятково влучну й вичерпну характеристику сучасного суспільного кра-
євиду, у якому «панують банальність, пересічність і поп-культура», а пересічний і баналь-
ний розум «має зухвалість домагатися права бути пересічним і банальним, і нав’язувати 
ці риси всім іншим». Дослідниця, намагаючись «вхопити образ дійсності, яку переживає», 
привертає увагу вчених і громадськості до проявів віртуальної реальності та її впливу на 
справжнє життя.

До країн, що стали об’єктом наукових студій учених різних етнологічних установ та му-
зеїв Польщі, належить низка держав Азії та Латинської Америки. Зокрема, протягом 1965–
1980 років реалізовано один з найфундаментальніших в історії польської етнології науковий 
проект систематичних польових досліджень у Монголії та Сибіру, а також вивчення мало-
відомих етнічних груп Алтаю, результати якого істотно збагатили міжнародний науковий 
фонд. Актуальну проблему загальнодержавної інтеграції та етноідентифікації «малих» на-
родів Північного Сибіру в багатонаціональному середовищі досліджує Ярослав Дерліцький 
у розвідці «Між міфом мирного приєднання й колоніалізмом. Малі народи Північного Си-
біру». Автор аналізує широке історичне тло підкорення малих народів Сибіру, їх правовий 
статус, колоніальну у своїй основі політику Російської імперії з освоєння «нових» земель 
Сибіру. Подані цікаві статистичні дані щодо національно-культурних запитів і творення 
національних округів; ідеться також про загальмовані центральною владою, незавершені 
спроби коренізації та про успішну практику радянізації, асиміляції та їхні наслідки. Я. Дер-
ліцький об’єктивно оцінює процес культурного відродження сучасних «малих» народів Пів-
ночі як бутафорний (пострадянський за змістом і формою), указує на відсутність належної 
правової бази для визначення статусу корінного населення Сибіру та гарантування йому 
прав (у тому числі  й права власності на землю), які відповідають міжнародним стандартам 
і договорам.

Культурні особливості народів світу, етнополітичні реалії та міжетнічні конфлікти та-
кож належать до актуальних напрямів сучасної народознавчої науки Польщі. У 1997 році 
польська етнологія започаткувала дослідження сучасних етнічних проблем Китаю, а згодом 
об’єктом вивчення польських науковців стала Індія, зокрема – етнічні меншини та індуїст-
ське кастове середовище.

Етнокультурне багатоманіття народів та сучасна етнічна структура країн Середньої 
Азії та Китаю є предметом студій професора Славоя Шинкевича. Дослідник подає характе-
ристику як кількісних параметрів етнічних меншин Китаю, що нараховують понад 90 млн 
населення (8 %), так і їхню територіальну локалізацію, розглядає культурно-національну 
політику в історичній ретроспективі. С. Шинкевич характеризує загальну етнічну ситуацію 
та представляє мовнокультурну класифікацію етнічних меншин країни, акцентує асиміля-
ційні практики як запоруку збереження територіальної цілісності й відвернення небезпеки 
сепаратизму в Китаї. Автор фокусує увагу на мультикультурності (обізнаності зі знаковими 
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кодами домінуючої культури), притаманній етнічним меншинам, ґрунтовно аналізує мов-
нокультурну компетенцію мешканців периферійних, етнічно відмінних районів Китаю та 
розкриває тенденції їхнього етнокультурного відродження як нового важливого чинника 
формування внутрішнього життя країни.

Варшавські дослідники Центру етнології згаданого Інституту проводять ґрунтовні до-
слідження етноісторії Мезоамерики. На підставі польових та архівних матеріалів, зібраних 
у Мексиці й Іспанії, з’явилися порівняльні дослідження відмінності їх культур. Було також пе-
рекладено та опубліковано листи Кортеса про завоювання Мексики, з доданими до них на-
уковими коментарями. Філіал Центру етнології Інституту – відділ етнології в Познані – запо-
чаткував етнологічні дослідження культури індіанців Латинської і Північної Америки. Окрім 
того, науковці Інституту провадили історіографічні студії, вивчаючи діяльність польських 
учених у Сполучених Штатах Америки.

У розвідці Ришарда Томіцького розглядається гіпотеза Енріко Мартінеса про походжен-
ня індіанців з Курляндії. Проаналізувавши низку різноманітних версій походження інді-
анців, дослідник дійшов висновку, що ці припущення можна трактувати лише як сумнівні 
домисли, які неможливо перевірити. На його думку, цінним у гіпотезі новоіспанського кос-
мографа є лише факт обізнаності з Польщею та її мешканцями частини індіанської еліти 
Нової Іспанії початку XVII ст.

До знаних народознавчих центрів Польщі належить також Комітет етнологічних наук 
ПАН, до складу якого входять 35 членів. Комітет утворено 1975 року, завдяки ініціативі відо-
мого польського етнолога Юзефа Буршти, для виконання координаційних функцій у межах 
усіх інституцій, що провадили дослідження в галузі народознавства в Польщі, об’єднуючи такі 
дисципліни, як етнологія, культурна та суспільна антропологія, фольклористика, етнографіч-
не музейництво, етномузикологія, етнорелігієзнавство, дослідження традиційної народної 
культури. Комітет займається також широкоформатною видавничою діяльністю, зокрема 
публікує серію «Праці Комітету етнологічних наук» (10 томів), а також сприяє виданню біблі-
ографії польської етнографії. Голова Комітету з етнологічних наук ПАН (з 1987 р.) – професор 
Збігнев Ясевич. Він також є автором і упорядником багатьох фундаментальних праць та розві-
док, присвячених історії польської етнології, особливостям її сучасного розвитку, розробці те-
оретичних проблем і понятійного апарату науки. Його наукові зацікавлення стосуються тра-
диційної та сучасної польської культури в її локальних і регіональних проявах. У широкому 
порівняльному контексті 3. Ясевич досліджує громадський побут, родину та її взаємозв’язки 
з традиційним пластом культури («Селянська родина Люблінщини»; «Дослідження змін у ро-
дині»; «Традиційна культура в житті сучасної селянської родини. З польських та сербських ет-
нологічних досліджень»; «Родина, локальна спільнота й етнічна група в Польщі та в Середній 
Азії. Етнологічні дослідження та замальовки» тощо). З. Ясевич опублікував ґрунтовні наукові 
праці, присвячені проблемам історіографії («Схід у польських етнологічних та антропологіч-
них дослідженнях. Проблематика, дослідники, значення») і етнокультурі середньоазійських 
народів («Узбеки. Дослідження суспільно-культурних змін в ХІХ–ХХ ст.», «Культура та громад-
ське життя Середньої Азії»). Предметом наукового інтересу 3. Ясевича є також етнічні проце-
си та суспільно-культурні трансформації в західних і північних польських землях.

Увазі читача пропонується у даному виданні ґрунтовне дослідження 3. Ясевича з історії 
становлення і розвитку польської етнологічної науки «Польська етнологія. Між етнографі-
єю та культурною антропологією». Автор подає відомості про зародження етнографічних 
студій у Польщі, розкриває зв’язок етнології зі світовою антропологічною наукою, виявляє 
сутність усталених понять і термінів («етнологія», «фольклористика», «культурна антропо-
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логія», «етнографія»), висвітлює суспільні трансформації кінця 1980 – початку 1990-х років. 
Особливо цікавим є огляд проблематики, дослідницьких напрямів етнології та культурної 
антропології на сучасному етапі, серед яких учений виокремлює найпріоритетніші – ви-
вчення регіональних і місцевих спільнот, урбанізованих середовищ, етнокультурних погра-
нич, культурних виявів суспільних трансформацій, світоглядно-релігійних рухів. Важливе 
місце в сучасному сегменті народознавчих студій у Польщі посідають питання глобалізації 
та її впливу на культурний простір національних держав, постання громадянського суспіль-
ства, культурних перспектив і наслідків європейської інтеграції, гендерної рівності, соці-
альної бідності, спричиненої суспільними й економічними змінами, ролі мас-медіа тощо. 
Водночас у полі зору польських дослідників, як стверджує З. Ясевич, залишаються етноіс-
торичні студії, теоретичні розвідки та спроби наукового аналізу культурних явищ в їхньому 
універсальному вимірі. Міркування автора про потребу розширення можливостей розви-
тку методології, термінологічного апарату (за рахунок європейських та позаєвропейських 
понять, міждисциплінарних зв’язків), виходячи з позицій теоретичного плюралізму, цілком 
суголосні запитам сучасної української етнології.

Важливу роль у дослідженні як польської народно-культурної традиційності, так і куль-
тури національних меншин, конфесійних та етнічних спільнот пограниччя відіграє Інститут 
етнології та культурної антропології Варшавського університету, очолюваний професором 
Л. Мрузом. Перу професора цього Інституту М. Покропеку належить фундаментальна, пе-
рекладена різними мовами світу, праця «Польське народне мистецтво». Науковець усіляко 
сприяє зміцненню українсько–польських наукових взаємин, пропагуючи українське народ-
не мистецтво не лише у своїх наукових працях, але й у виставковій сфері та в експозиційних 
комплексах створеного ним Етнографічного музею в Отренбусах.

Перспективи творення джерелознавчої бази етнографічної науки, огляд шкіл та напря-
мів в етнології, тенденції розвитку етнографічного музеєзнавства є предметом дослідниць-
кої уваги різних наукових центрів Польщі. Зокрема, у  статті Яна Свенха і Романа Тубая 
висвітлюються питання історії, становлення та розвитку етнографічного музейництва на 
польських землях, особливості музейного колекціонування та залежність його методики 
від рівня підготовки й пізнання етнокультурних реалій дослідниками, представниками різ-
них наукових шкіл і напрямів. Для музейної практики України продуктивною і актуальною 
видається думка авторів про потребу тісніших контактів між музеями й академічними осе-
редками, про остаточне повернення їм втраченого статусу регіональних наукових центрів.

У Польщі, як і в Україні, етнологічні студії взаємопов’язані з фольклористикою, яка, хоч 
і є самостійною науковою дисципліною, однак має спільні витоки з етнографією. Не випад-
ково в Польщі окреслення категорій та понять як сучасної етнології, так і фольклористики, 
починаючи з 1990 року, були і залишаються предметом постійних дискусій на сторінках 
багатьох народознавчих видань: «Lud», «Literatura ludowa», «Konteksty», «Etnografia Polska». 
Про нове розуміння фольклору та сучасних фольклористичних студій написав розлоге й ці-
каве дослідження П. Ковальський. У колах польських народознавців тривають дискусії щодо 
самої концепції народної культури та місця фольклористичних і етнологічних досліджень 
у сучасній науці. Серед багатьох робіт привертають увагу праці польських фольклористів 
на цю тематику, зокрема новаторські розвідки Т. Жабського і П. Ковальського, а також до-
слідження, присвячені забороненому (за часів ПНР) польському політичному фольклору 
1980-х років, зокрема періоду страйків «Солідарності» (В. Лисяк). Особливе зацікавлення 
викликають народні вірування, езотерика, сакральні й християнські мотиви у фольклорі, 
дослідження яких набуває в наш час нового звучання. Праці польських учених М. Зовчак і 
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А. Енгелькінг присвячені релігійній і магічній свідомості у фольклорі. Актуальною залиша-
ється проблема аналізу урбанізованого середовища, відтак польський дослідник сучасного 
фольклору Д. Чубаля постійно публікує сучасний міський фольклор як з Польщі, так і з ін-
ших країн, у тому числі з України (так звані «тексти з вулиці») у «Zeszytach folklorystycznych».

Вагомим внеском як у польську, так і в слов’янську фольклористику став багатотомний 
«Словник стереотипів та народних символів» за редакцією Є. Бартмінського – дослідника, 
який започаткував новий напрям у польській фольклористиці і є засновником Люблінської 
етнолінгвістичної школи, ініціатором згаданого енциклопедичного видання. Різновектор-
не бачення фольклорних і культурологічних явищ у контексті сьогодення, місця традицій в 
оточуючому нас світі, їх трансформації та перспективи на майбутнє характерне для праць 
таких сучасних польських дослідників, як (Д. Симонідес, Т. Смолінська, Й. Луговська, К. Ко-
саковська, В. Буршта).

Питання історії та теорії фольклористики, її зв’язку із суміжними дисциплінами, 
впливу на національне самоусвідомлення порушені в публікаціях Стефана Козака. Прі-
оритетними напрямами його досліджень є студіювання зв’язків української літератури з 
історією, релігією, фольклором, суспільно-політичною та філософською думкою; вивчен-
ня українсько-польських взаємин від давніх часів до сьогодення, польсько-українського 
культурного пограниччя, історії християнства та церкви в Україні. Саме ці проблеми ав-
тор розкриває в численних наукових працях («Український преромантизм» (2003), «По-
ляки і українці. В колі думки та культури пограниччя. Епоха романтизму» (2005)); їх об-
говорюють на зорганізованих дослідником щорічних конференціях «Польсько-українські 
зустрічі», на сторінках редагованого ним щорічника «Варшавські українознавчі зошити» 
(опубліковано 18 томів). 

Представлена у «Антології» розвідка дослідника «Від гердеризму до сучасної національної 
свідомості» висвітлює проблему формування й функціонування історичної пам’яті, розкри-
ває механізми становлення національної свідомості та ідеології як передумови слов’янського 
культурного і політичного пробудження та відродження в добу романтизму. Автор розглядає 
український романтичний епос як феномен, що об’єднав національну спільноту, сприяючи 
її згуртуванню та зміцнюючи її етично-моральні й історичні та етноментальні зв’язки. По-
годжуємося з думкою автора про те, що історія героїчного українського минулого та участь 
у ній широких народних верств дає підстави стверджувати, що українці «зазнали процесів 
інтеграції національної свідомості [...] значно раніше, ніж про це звикли судити».

Польська фольклористика у виданні репрезентована також статтею «Із студій над су-
часним народним демонологічним оповіданням» дослідника фольклору південних слов’ян 
Кшиштофа Вроцлавського. Його перу належить низка ґрунтовних монографій, де розглянута 
македонська народна проза і народні балади. Оригінальні також монографічні дослідження 
сіл Македонії та Польщі (у порівняльному аспекті), спільно виконані з македонським дослід-
ником Танасом Вражиновським. Окремі студії щодо сучасного народного демонологічного 
оповідання, як і згадана стаття К. Вроцлавського, подані в рамках ширшої тематики і озна-
йомлюють читача з методикою та мотивацією здійснюваних досліджень. Зокрема, ідеться 
про спробу проаналізувати ментальні структури, на яких базувалося давнє мислення двох 
спільнот, виявити особливості побудови світоглядних моделей навколишнього світу, розкри-
ти універсальні проблеми колективної та індивідуальної екзистенції. Дослідник підсумовує, 
що оптимальною схемою реалізації подібних компаративістських студій може бути така по-
слідовність: порівняння сценарію оповіді, ролей окремих демонічних персонажів, семіотич-
них категорій, мовних засобів вираження відповідних різноетнічних аналогів.
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Теоретичні проблеми сучасної фольклористики є також предметом дослідницької уваги 
Дороти Симонідес – багаторічного керівника першої в Польщі кафедри фольклористики в 
Опольському університеті, у недалекому минулому – очільниці Польського народознавчого 
товариства, Комісії з прав національних меншин ЄС в Брюсселі.

Д. Симонідес є автором численних праць про народну прозу Силезії, ряду статей про 
охорону фольклорних та етнографічних пам’яток. Представлена в збірнику розвідка дослід-
ниці ознайомлює читача з її теоретичними розмірковуваннями щодо структури меморату 
та фабулату як понять, які стосуються оповідок, узятих з навколишньої дійсності (про осо-
бисті переживання та задіяність оповідача в певних подіях).

Спектр фольклористичних студій у Польщі включає і таке актуальне питання, як 
роль фольклорної культури у формуванні ідентичності мігрантських спільнот. Цю тема-
тику успішно розглядає відома польська фольклористка Анна Бжозовська-Крайка, яка 
є членом Міжнародної комісії з вивчення слов’янського фольклору при Міжнародному 
комітеті славістів, Головою міжнародної Комісії з наукових досліджень при Міжнарод-
ній організації з народної творчості при ЮНЕСКО (IOV). Коло її наукових зацікавлень 
охоплює фольклор та культурну антропологію в слов’янському контексті, літературно-
фольклорну компаративістику, фольклор польських емігрантів у США та регіональну 
специфіку фольк лору в США. А. Бжозовська-Крайка – автор численних наукових публі-
кацій, серед яких декілька монографій, видрукуваних як у Польщі, так і в США, у яких 
розглянута фольклорна символіка. Упродовж останніх років вона досліджує фольклор 
польської діаспори у США, зокрема в Чикаго; на основі усної культурної традиції ви-
вчає свідомість польської етнічної групи в Америці, специфіку культурних змін, поро-
джених контактами польської та американської систем. Дослідниця подає аналітичний 
огляд праць, присвячених вивченню фольклорної традиції польської діаспори, викладає 
свої спостереження (зроблені на основі виявлення особливостей функціонування усно-
поетичної творчості й обрядової культури польських емігрантів) щодо адаптаційних 
процесів у їхньому середовищі, американізації побуту, а також змін, що відбуваються у 
свідомості переселенців унаслідок переходу від сільського стилю життя до міського та 
як результат інтеретнічних контактів і шлюбів. Висновки вченої щодо потреби активізу-
вати «дослідження інтерпретаційного профілю», у яких фольклор переселенців аналізу-
ватиметься в антропологічному сенсі (як культурна ментальність), є актуальними й для 
української науки.

Дослідження, присвячені сучасному польському селу і особливо  стереотипу селянина 
в контексті ідентичності сучасного польського суспільства, викликають незмінний інтерес 
з огляду на посткомуністичну виробничо-колгоспну практику та її наслідки. Не вивчену як 
у польській, так і в українській етнології, тему усталення засад громадянського суспільства 
в межах сільського середовища порушує Марія Верушевська. У запропонованій розвідці 
вченої мовиться про село як анахронічну та водночас актуальну дослідницьку перспективу. 
У ній розглянута самоорганізація й самоврядування двох сільських спільнот (великополь-
ської та підляської), які характеризуються різними способами вирішення життєвих про-
блем, різними адаптаційними компетенціями, способами пристосування до вимог зміненої 
системи та різними рефлексіями на виклики часу. Дослідниця здійснює реконструкцію різ-
них видів участі селян у житті місцевої громади, з’ясовує стандарти поведінки, випробува-
ні в давніх системах і зіставлені із сьогоднішніми умовами. Авторка слушно застерігає від 
спрощених висновків та інтерпретацій щодо сільських громад, оскільки вивчення суспіль-
них об’єднань відрізняється від звичайних узагальнень, які використовують при творенні 
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стандартних статистичних об’єктів, і має узасаднюватися на власних методах, що інтер-
претують смисли та значення.

Дослідження польської традиційної сільської спільноти актуалізуються з огляду на по-
важну роль селянської культурної традиції в розвитку сучасної культури. Результати студій 
польських колег є ключем до розуміння характеру подібних суспільних тенденцій і викликів 
в Україні. Цій тематиці присвячені дослідження Ізабели Букраби-Рильської. Зокрема, пред-
ставлена у виданні стаття дослідниці написана на основі матеріалів етносоціологічного до-
слідження «Польське село в суспільній свідомості», проведеного у 2002–2004 роках. Вона 
розкриває етноідентифікаційні процеси в польському сільському середовищі, виявляє тра-
диційні ментальні диспозиції польського суспільства, пізнавальні й комунікативні струк-
тури входження в польську культуру, роль контексту в набутті культурного досвіду; подає 
характерні стереотипні уявлення мешканців села; вказує на тенденцію домінування пози-
тивного образу селянина в сучасній громадській думці. Результати опитувань дали підстави 
вченій означити польську спільноту як країну незавершеної модернізації з «гібридною» дій-
сністю і посттрадиційним суспільством селянської ідентичності.

Обмежений обсяг видання не дозволяє представити сучасну польську етнологію в шир-
шому форматі її напрацювань та здобутків. Чимало цікавих і оригінальних праць польських 
учених на дискусійні теми, які дають ключ до розуміння міжетнічних процесів і шляхів по-
розуміння між народами в сучасному світі та розкривають тенденції сучасного розвитку 
етнокультури, сподіваємося, стануть предметом публікацій в українських виданнях у най-
ближчій перспективі. Запорукою цього є добрі традиції співробітництва між Україною і 
Польщею, і не лише між академічними установами, але й на міждержавному рівні, задекла-
рованому угодами про стратегічне партнерство.
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ЗБІГНЕВ ЯСЕВИЧ 

ПОЛЬСЬКА	ЕТНОЛОГІЯ.	МІЖ	ЕТНОГРАФІЄЮ	ТА	КУЛЬТУРНОЮ	
АНТРОПОЛОГІЄЮ

Etnologia polska ukształtowała się w ХГХ wieku, w sytuacji braku państwa polskiego. Rozwinęła się po odzyskaniu przez 
kraj niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej, pod wpływem radzieckiej ideologii i radzieckiej etnografii, stała się 
nauką zorientowaną historycznie, skoncentrowaną przede wszystkim na kulturze ludowej. Wprowadzanie podejścia 
marksistowsko-leninowskiego do nauki spowodowało ucieczkę od rozważań teoretycznych i studiów nad kulturą jako całością. 
Po roku 1956, a nawet później od roku 1989, etnologia przełamała te ograniczenia adoptując nowe orientacje teoretyczne i 
wznawiając związki z antropologią światową. Obecne badania skoncentrowane są głównie na zagadnieniach kultury 
współczesnej, łącznie z konsekwencjami społeczno-kulturowymi transformacji systemowej, studiach etno-historycznych i 
etnicznych oraz na teorii kultury. Etnologia współczesna odgrywa ważną rolę w edukacji. Studia etnologiczne i z zakresu 
antropologii kulturowej prowadzone są obecnie na siedmiu polskich uniwersytetach i obejmują blisko trzy tysiące studentów.

Polish ethnology originated in the 19th century, in the absence of Polish state. It developed after the 
country regained its independence in 1918. After World War П, under the impact of Soviet ideology and 
Soviet ethnography, it became a historically oriented science focusing primarily on folk culture. In 
academic work, imposing the Marxist-Leninist approach resulted in the escape from theoretical deliberation 
and studies on culture as a whole. After 1956, and even more so since 1989, it went beyond this, adopting 
new theoretical orientations and resuming links with international anthropology. Current research is 
mainly concerned with contemporary culture, including the socio-cultural consequences of the system 
transformation, ethno-historical and ethnic studies, and the theory of culture. It plays an important 
educational role. Courses in ethnology and cultural anthropology are now being taught at seven Polish 
universities to nearly three thousand students.

Етнологія є однією з наук про культуру. Польська етнологія, яка була сформована 
на польському національному ґрунті, тісно пов’язана зі світовою антропологією, тому 
нині ототожнює себе з культурною антропологією. У колі її уваги – широка сфера ан-
тропологічних зацікавлень, та основним об’єктом залишається людина – суспільний та 
культурний діяч, споживач, яка впливає на культурні традиції як у їх універсальному 
розумінні, так і в контексті різних людських груп. Етнологія виходить за межі етнічної 
проблематики, до якої відносили раніше тільки порівняльне вивчення конкретних куль-
тур. Втім, вона не відмовляється від проблематики та терміна «етнологія», що сформу-
вався у європейській науковій школі. Не обмежується також дослідженням однієї якоїсь 
культури чи певним типом, скажімо, народним, яким традиційно у Польщі займалася 
етнографія. Вона обирає лише два пов’язані між собою завдання: етнографічний опис 
культурної дійсності, для якого цінна кожна деталь, та її інтерпретація. Сучасний стан 
етнології чи культурної антропології в Польщі визначає, окрім історії, специфічна про-
блематика та прийняті наукові засади, інституційна структура, координація з іншими 
науковими дисциплінами, поява спільних міждисциплінарних підходів, а також сприй-
няття суспільства.
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Традиційна тематика та нові парадигми в етнології 

Початки етнології та її становлення до завершення періоду ПНР
Сфера нинішніх етнологічних та антропологічних досліджень підказує напрямок для 

пошуків наукових ідей та діяльності в минулому, які можуть бути визнані важливими для 
пізнішого становлення та розвитку науки. Чимала кількість праць, що засвідчують інтен-
сивність пошуків, які передували появі нової наукової дисципліни, з’явилася ще від запіз-
нілого польського Просвітництва наприкінці XVIII ст. В них можна віднайти чотири сфери 
зацікавлень. Це були роздуми про виникнення та розвиток світової культури, захоплення 
народною культурою, описи позаєвропейських народів, а також спроби зрозуміти етнічні 
процеси. Перші з них пов’язані з представниками «філософії історії», передусім Гуго Коллон-
таєм та Станіславом Сташіцом. Праця останнього «Rodem ludzkim» («Родом людським»), на-
писана на межі XVIII та XIX ст., заслуговує на особливу увагу. Народна культура привертала 
увагу як джерело реконструкції минулого польського народу та всіх слов’ян. До неї застосо-
вували два підходи: в першу чергу, як до специфіки певної соціальної групи, особливо селян, 
що важливо з національного та економічного погляду, з другого боку, як до носія цінностей 
родини, національності, традицій, своєрідності та автентичності. Вважається, що фунда-
мент народознавства в Польщі заклав лист Гуго Коллонтая до краківського букініста та ви-
давця Яна Мая, написаний 1802 року, який містив проект опису стану польської народної 
культури на землях давньої Речі Посполитої. Ще одним серед численних свідчень зацікав-
лення народною культурою, важливих для дисципліни, яка формувалася, була книжка Іг-
нація Любича-Червінського «Okolica zadniestrska między Stryjem i Łomnicą» («Задністрянські 
терени між Стриєм і Ломницею»), датована 1811 роком, яка вважається першою польською 
етнографічної монографією, та праця Зоріана Доленги–Ходаковського «О Słowiańszczyźnie 
przed chrześcijaństwem» («Про дохристиянський слов’янський світ») 1818 року, де народне 
ототожнюється з національним та говориться про необхідність фіксації народознавчих ма-
теріалів по селах. Матеріали, які стосувалися далеких народів, збирали, передусім на Сході, 
засланці та мандрівники, серед останніх важливо згадати Яна Потоцького, який сформулю-
вав наукові цілі. Втрата незалежності та вплив романтичної «філософії натури» ще напри-
кінці XVIII ст. спонукали до роздумів про народ та національність, наявних, зокрема, у пра-
цях, Францішека Салезія Єзерського та Мавриція Мохнацького. Індивідуальні дослідження 
підтримували такі установи, як Віденський університет і Товариство друзів науки у Варшаві.

Зрілі проекти творення нової дисципліни, які послуговувалися термінами, що викорис-
товуються і до сьогодні, були створені в другій половині XIX ст. Найбільш відомими стали 
праці Вінцента Поля, який відніс етнографію до природничих наук, вважаючи її різнови-
дом загальної географії. Однак він представляв її як синтез природничого та гуманітарно-
го вивчення людини, будучи прихильником антропологічного підходу до цієї дисципліни. 
Завдяки своїй концепції «належності до роду» та «належності до племені» він став одним з 
перших дослідників етнічності. Його лекції в Ягеллонському університеті 1850/1851 нав-
чального року були присвячені етнографії Сходу, а 1851/1852 року – загальній етнографії 
(Zawistowicz-Adamska, 1966, s. 30 та ін.). Зосередження уваги на національних справах на-
роду, що трактувалися як форми вияву етнічності, стало підставою для іншого оригіналь-
ного, хоч і пов’язаного з тогочасною європейською наукою, проекту «науки про національ-
ність або етнології», представленого Яном Римаркевичем у статті, опублікованій у першому 
номері за 1849 рік познанського часопису «Szkoła Polska» («Польська школа»). Він запро-
понував вважати етнологію порівняльною та теоретичною наукою, яка являє собою над-
будову над описовою етнографією. Крім того, за тієї суспільної та політичної атмосфери 
під впливом «Весни народів» закликав до запровадження етнології як навчальної дисциплі-
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ни в школах та до створення відповідних університетських кафедр. У свою чергу Ришард 
Бервінський 1854 року ввів до наукового обігу термін «народознавство». Міфологізація на-
родної культури, її оцінне та інструментальне трактування спричинило до того, що у відо-
мих «Studiach o literaturze ludowej» («Нарисах з народної літератури») риси стійкості та неза-
лежності від культури елітних прошарків за цією культурою не визнавалися, що засвідчило 
зміцнення критичного напрямку в науці.

У другій половині XIX та на початку XX ст. у складних для польської науки умовах від-
сутності власної держави поширюється знання про цю дисципліну, здійснюється подальше 
інтенсивне накопичення відомостей, формулювання теоретичних засад та створюються 
передумови для наукових осередків, що спиралися на перших професіональних учених. Ет-
нографія та етнологія були представлені в численних енциклопедичних виданнях (Wrońska, 
1992). Провадилися дослідження різних регіонів, де збиралися народознавчі матеріали 
(насамперед Оскар Кольберг та Міхал Федоровський). Напрочуд активно впроваджують-
ся засади світової антропології, зокрема завдяки перекладам праць таких антропологів, 
як Едвард Тейлор, Левіс Морган, Джон Люббок, Джеймс Фрезер та Максим Ковалевський. 
Новітні засади застосовувалися в наукових дослідженнях та синтезованих опрацюван-
нях, що мали характер підручників, такими авторами, як Людвик Кшивіцький «Ludy. Zarys 
antropologii etnicznej» («Народи. Нарис етнічної антропології») (1893), Ян Карлович «Lud. 
Rys ludoznawstwa polskiego» («Народ. Вступ до польського народознаваства») (1904). Науко-
во-організаційні функції в галузі етнології виконували такі періодичні видання, як «Zbiór 
Wiadomości do Antropologii Krajowej» («Інформаційний збірник польської антропології») 
(1877–1895), перетворений у «Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne» 
(«Антропологічно-археологічні та етнографічні матеріали») (1896–1916), «Wisła» («Вісла») 
(1887–1905 і 1916–1917), а також «Lud» («Народ») (1895); товариства та комісії, серед яких – 
Антропологічна комісія Академії наук у Кракові з відповідним Етнологічним відділом, який 
було створено 1873 року, а також Народознавче товариство, засноване у Львові 1895 року, 
а також музейні установи, зокрема перший Етнографічний музей, який з’явився у Варшаві 
1888 року. Свідченням академічного статусу дисципліни стало створення 1910 року Кафед-
ри етнології Львівського університету, яку очолювали вже професійні вчені: Станіслав Ці-
шевський та, починаючи з 1913 року, Ян Чекановський.

Відродження незалежності 1918 року змінило напрямки та умови етнологічної діяль-
ності. Важливою стала інтеграція роз’єднаних за часів поділів держави регіонів, а також по-
долання відставання наукової дисципліни. Швидко зросла кількість кафедр етнології в уні-
верситетах: Познань, 1919; Краків, 1925 і 1926; Вільно, 1927; Варшава, 1936. Товариства та 
академічні наукові установи – Польське народознавче товариство та Етнографічна комісія 
Польської академії наук – отримали можливість загальнодержавної діяльності. Дослідники 
зосередилися на вітчизняному просторі, було створено ряд важливих монографій та під-
ручників. Продовжувалися, навіть інтенсифікувалися дослідження слов’янських культур: 
було організовано II З’їзд слов’янських географів та етнографів (1927), відкрито Кафедру 
етнографії слов’ян у Ягеллонському університеті (1926), створено часопис «Lud Słowiański» 
(«Слов’янський народ»), що виходив у 1929–1938 роках, публікувалися монументальні до-
слідження Казиміра Мошинського «Kultura ludowa Słowian» («Народна культура слов’ян») 
(1929–1939) та «Etnografia słowiańska» («Слов’янська етнографія») Адама Фішера (1932–
1934), здійснювалися польові дослідження Юзефа Обрембського в Македонії. Надалі голов-
ним об’єктом досліджень залишилася народна культура, однак її ареал поширився, обійма-
ючи також культуру етнічних груп та теорію культури. Домінувала концепція етнології як 
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дисципліни, що належить до антропологічних наук, водночас розширювалися її зв’язки із 
соціологією та історією. Для етнології міжвоєнного періоду характерною була різноманіт-
ність теоретичних засад: критичний еволюціонізм: (Казимір Мошинський); культурно-іс-
торична школа (Станіслав Понятовський, Адам Фішер), марксизм (Людвик Кшивицький), 
французька соцілогічна та історична школа (Ян Станіслав Бистронь та Стефан Чарнов-
ський), феноменологія (Цезарія Бодуен де Куртене Еренкройц Єнджеєвич), функціоналізм 
(Юзеф Обрембський).

Період після Другої світової війни – це, передусім, відбудова знищених інституцій та по-
вернення до університетського навчання. Незважаючи на серйозні втрати серед професури 
(через смерть, хвороби та еміграцію), було відновлено кафедри етнографії в університетах 
Варшави, Кракова, Познані та створено в 1945 і 1946 роках нові осередки в університетах 
Любліна, Лодзі, Торуня та Вроцлава. Значним інституційним зміцненням дисципліни стало 
створення 1953 року Відділу етнографії в структурі Інституту історії матеріальної культу-
ри ПАН. Замість двох термінів «етнологія» та «етнографія», якими раніше користувалися, 
на зразок радянської науки залишили останній з них. 1951 року було ліквідовано соціоло-
гічні відділи, натомість від етнографії, яку трактували як історичну науку, в державі, що 
була підпорядкована СРСР та відповідній ідеології, очікували досліджень на тему первісних 
спільнот, а передусім документування та поширення знань про народну культуру. Зосеред-
ження уваги на дослідженні народної культури узгоджувалося з попередніми інтересами 
етнографії, відтак одним із її суспільних завдань було піднесення верств населення, які доте-
пер не брали належної участі у житті народу, але яких намагалися використати для втілення 
в життя цілей нового устрою. Етнографія стала для науковців до певної міри безпечною ні-
шею, в якій можна було сховатися від ідеології марксизму-ленінізму. Однак це означало об-
меження теоретичних досліджень та підходів до культури як до цілісного явища (Jasiewicz, 
2004, s. 13). Об’єднувальну та водночас координаційну роль для польських етнографічних 
осередків на той час відігравало Польське народознавче товариство, яке ініціювало важли-
ві наукові праці та видання: «Polski atlas etnograficzny» («Польський етнографічний атлас») 
та «Dzieła wszystkie Oskara Kolberga» («Повне зібрання творів Оскара Кольберга»). Спроби 
розширити сферу досліджень та коло теоретичних проблем почали здійснюватися після 
1956 року. Дослідження охоплювали не тільки сільську культуру, а й робітничу, виявляючи 
тогочасні зміни (Dobrowolski, 1958). У плані відкритості етнографії стосовно сфери культу-
ри важливо було здійснювати розвідки про суспільно-культурну адаптацію та інтеграцію на 
Західних та Північних землях Польщі (Burszta, 1965). Науковці знову поверталися до поза-
європейського контексту, насамперед до Монголії, Середньої Азії та Америки, здійснюючи 
спроби відновлення розірваних контактів зі світовою антропологією. Це знайшло своє ві-
дображення в перекладах класиків антропології, серед яких варто згадати роботу «Życiem 
seksualnym dzikich» [«Сексуальне життя дикунів» (1957)] Броніслава Малиновського, у до-
слідженнях з історії та теорії антропології, у виданні підручників з антропології.

1972 року з ініціативи Юзефа Буршти було створено Етнографічну комісію при Комітеті 
соціологічних наук ПАН, реорганізовану 1975 року в самостійний Комітет етнологічних наук 
ПАН. Він і надалі відіграє важливу роль в інтеграції етнологічного середовища, а також у по-
ширенні терміна «етнологічні науки», який охоплює етнологію, фольклористику, етномузи-
кологію, етнорелігієзнавство, етнохореографію, дослідження народного аматорського мисте-
цтва, етномузейництво, етномедицину, етноботаніку та культурну й суспільну антропологію. 
Крім того, було створено умови для співробітництва між згаданими дисциплінами та субдис-
циплінами. Однак попередня етнологія з її схильністю до емпіризму, який часто призводив до 
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статичного опису та неаналітичного представлення народної культури, сприймалася части-
ною суспільства як наука, що не враховує плюралістичного бачення й нових теорій (Robotycki, 
1992, s. 15; Buchowski, 1995, s. 42). Термін «антропологія», що поширився вже наприкінці 70-х 
років XX ст., став гаслом і програмою, привабливою передусім для молодих етнологів, які до-
магалися змін у системі цієї дисципліни. Особливо активною стала група «антропології куль-
тури», яка мала ще назву «молода польська етнологія». Захоплена структуралізмом, феноме-
нологією та семіотикою, вона оголосила свої засади в журналі «Польське народне мистецтво» 
(«Polska Sztuka Ludowa») (Benedyktowicz, Robotycki, Stomma, Tomicki, Wasilewski, 1980–1981). 
Інший спосіб наукових досліджень обрали етнологи, що критично ставилися до заяложеної 
«етнографії», вони перебували під впливом панівної у познанському середовищі дослідників 
культури тези про культурний характер науки й історичну змінність дійсності та її відобра-
жень, а також суспільно-регулювальної теорії культури, яку розвивав Єжи Кміт (Buchowski, 
1995, s. 49 та ін.). Спробою цілісного представлення проблематики, понять та теоретичних 
засад етнології кінця 80-х років XX ст. був «Słownik etnologiczny» («Етнологічний словник»), 
підготовлений за редакцією Зофії Сташчак (Słownik etnologiczny, 1987).

Етнологія та суспільні трансформації після 1989 року
Становище етнології до 1989 року було відправним пунктом для її трансформації у ме-

жах дисципліни. Зазнала змін політика держави стосовно науки: було усунено безпосереднє 
адміністративне керування наукою, створено умови для самоуправління наукового середо-
вища, ліквідовано цензуру, знято політичний контроль міжнародних зв’язків, запроваджено 
нову систему фінансування наукових та освітніх установ, музейної мережі. Істотними були 
також зміни у способі життя суспільства, в його системі цінностей, у ставленні до власності, 
освіти, прав особи, до контактів між людьми. Вони інспірували не тільки виникнення нової 
наукової тематики, а й потребу нових знань, сприяли створенню інших умов праці етноло-
гів в експедиційних дослідженнях. Реагуючи на суспільні зміни, етнологічне середовище 
змінювало свою діяльність (Jasiewicz, 2003, s. 24 та ін.).

Середовище польських етнологів, як і переважна більшість польських науковців, не за-
знало люстрації. Не було звільнень, викликаних політичними чи іделогічними причинами, 
таких, як у НДР. До етнологічного середовища долучилися деякі етнологи, що повернулися 
із Заходу, а також деякі науковці з числа католицьких священників та етнологи, запрошені 
різними університетами із сусідніх східних та південних держав з метою заповнення ва-
кантних посад. Польські етнологи не підтримали радикальні націоналістичні та неоязич-
ницькі рухи, які з’явилися після 1989 року, що мало місце в Росії та країнах Балтії.

Позиції етнології зміцнило надання їй відповідного статусу в університетських програ-
мах (Постанова Головної ради з вищої освіти від 23 квітня 1992 року), а також визначення її 
як дисципліни, з якої можна присуджувати наукові ступені та звання (перелік галузей і на-
укових дисциплін, визначений Центральною комісією у справах наукових звань та ступенів 
від 25 лютого 1992 року). Термін «етнологія» почав фігурувати у назвах наукових інститутів 
та університетських кафедр, а також у назві Інституту археології та етнології Польської ака-
демії наук. «Етнографія» залишилася лише в назвах музеїв, деяких часописів та серійних ви-
дань. Окреслення «народознавство» збереглося в назві Польського народознавчого товари-
ства, оскільки воно мало понад 100-літню традицію. Активізувався також термін «культурна 
антропологія». Він застосовується, поряд з етнологією, для назв університетських кафедр та 
навчальних курсів, а таож, виступає у назвах підручників, означаючи дисципліну, у межах 
якої перебуває етнологія. Назва «антропологія» (або «культурна антропологія») викорис-
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товується для визначення предметів з культурології, що зорієнтовані на антропологію та 
на окреслення методики, якою послуговуються, часто у координації, соціальні та суспільні 
науки: соціологія, історія, археологія, культурологія, філософія, політологія, мовознавство 
та літературознавство.

Інституційна структура науки була збережена та розвинена. І надалі провідними зали-
шаються установи Польської академії наук та університетів. Центр етнології, який функці-
онує в Інституті археології та етнології ПАН у Варшаві, має також свої філіали в Познані та 
Кракові. Етнологи, етномузикологи та антропологи культури працюють також у відділах 
історії музики та антропології культури, кінознавства та аудіовізуальних засобів Інституту 
мистецтв ПАН; етнологи, фольклористи та антропологи культури є також в Інституті літера-
турних досліджень ПАН, де до 1993 року існував відділ фольклористики, а також в Інституті 
славістики ПАН, до якого приєднано Відділ досліджень національних меншин. Зросла кіль-
кість інститутів та кафедр етнологічного спрямування. До осередків у Кракові, Лодзі, Познані, 
Варшаві та Вроцлаві долучився осередок у Торуні, де поновлено етнологічний керунок, 1995 
року з’явився новий центр у Цешині в структурі Силезького університету. На теологічному 
факультеті Католицького університету в Любліні створено кафедру історії та етнології релі-
гії. Навчання в рамках спеціальності «фольклористика» здійснюється Інститутом польської 
філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та на кафедрі культурології 
в Опольському університеті. Серед приватних навчальних закладів спеціальність «культурна 
антропологія» запроваджено лише в Collegium Civitas у Варшаві; у деяких інших, серед яких 
Вища школа імені Павла Влодковіца в Плоцьку, читаються лекції з етнології.

Етнографічні музеї, в тому числі чимало музеїв під відкритим небом, які до 1989 року 
мали централізоване управління, стали підпорядковані місцевим органам самоврядування. 
Серед музейних працівників немає тепер професорів та докторів наук, у більшості з них від-
сутні умови для наукової роботи.

Осердям корпорації етнологів є вже згаданий Комітет з етнологічних наук Польської 
академії наук разом з його комісіями. Запровадження виборів зміцнило позиції Коміте-
ту. Важливу роль відіграють Польське народознавче товариство, яке має бібліотеку, архів, 
центр інформації та документації і є основним видавцем етнологічних праць, а також Поль-
ське товариство етнології міста. Нині їхню діяльність доповнюють нові товариства випуск-
ників-етнологів.

Збережено більшість часописів і видавничих серій етнологічного характеру та пов’язаних 
з культурною антропологією. Це такі видання, як «Lud» («Народ»), «Etnografia Polska» («Поль-
ська етнографія»), «Ethnologia Polona» («Польська етнологія»), «Kultura i Społeczeństwo» 
(«Культура і суспільство»), «Konteksty. Polska Sztuka Ludowa» («Контексти. Польське народне 
мистецтво»), «Literatura Ludowa» («Народна література»), «Etnolingwistyka» («Етнолінгвіс-
тика»), «Łódzkie Studia Etnograficzne» («Лодзькі етнографічні студії»), «Acta Scansenologica», 
«Estudios Latinoamericanos», «Biuletyn Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego» («Бю-
летень польського етнохореологічного товариства»). Трансформації не витримали що-
річники деяких музеїв. Натомість виникли нові часописи: «Sprawy Narodowościowe. Seria 
Nowa» («Проблеми національних меншин». Нова серія») (ред. Войцех Буршта), «Journal 
of Urban Ethnology» (ред. Анджей Ставаж) та «Zabawy i Zabawki. Kwartalnik Poświęcony 
Zagadnieniom Ludyzmu i Ludyczności». Видаються нові серії, серед яких «Studia Etnologiczne i 
Antropologiczne» («Етнологічні й антропологічні студії»), що виходять у Силезькому універ-
ситеті, «Studia Ethnologica» («Етнологічні студії») і «Archiwum Etnologiczne» («Етнологічний 
архів») Варшавського університету, «Poznańskie Studia Etnologiczne» («Познанські етноло-
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гічні студії»), «Anthropos» i «Cultura» – дві останні здійснює Ягеллонський університет.
Змінилися умови для проведення наукових праць. Впроваджено цільове фінансування 

робіт. Дослідницькі гранти відповідних установ безпосередньо спрямовуються вченим, що 
надзвичайно важливо для проведення експедиційних досліджень і уможливлює реалізацію 
багатьох проектів. Однак у новій системі фінансування з’явилися труднощі щодо продо-
вження вже заявлених праць, серед інших – робота над «Польським етнографічним атла-
сом» («Polski atlas etnograficzny»), видання чергових томів «Повного зібрання творів Оска-
ра Кольберга» («Dzieł wszystkich Oskara Kolberga») та «Творів Броніслава Малиновського» 
(«Dzieł Bronisława Malinowskiego»). Не вдалося також створити належних умов для дільності 
та розвитку установ Польського народознавчого товариства, наукової бібліотеки, архіву та 
Центру етнографічної документації й інформації.

Суспільні запити, на які після 1989 року відповідала етнологія, найвиразніше виявилися в га-
лузі освіти. Кількість студентів-етнологів, яких 1989 року було 485, збільшилася сьогодні до трьох 
тисяч. Привабливість етнології зросла, коли з вузької спеціалізації, сконцентрованої на народній 
культурі та позаєвропейських «примітивних» суспільствах, вона перетворилася на антропологію 
культури – науку з практичним застосуванням, що займається різноманітними аспектами сучас-
ного життя, починаючи від етнічних проблем, глобалізаційних та міграційних процесів і закінчу-
ючи масовою культурою. Вивчення етнології набуло зовсім іншого культурологічного контексту, 
який дозволяє отримати знання широкого профілю, навички та компетенцію в галузі антрополо-
гії, які можуть знадобитися в багатьох професіях та на різних посадах, особливо там, де провадять-
ся дослідження суспільної думки та є потреба у спілкуванні та інтерпретації суспільно-культурних 
явищ (Jasiewicz, Posern-Zieliński, 2003, s. 30 та ін.). Доробок етнології також потрібний суспільству. 
Він може бути використаний для документування та презентації традицій регіональних культур, 
зокрема народної культури, особливо цінну для показу місцевої та регіональної специфіки, що 
також реалізується в шкільній програмі «Культурна спадщина в регіоні», ухваленій Міністерством 
національної освіти 1995 року. Доробок цей може прислужитися осмисленню своєї культурної 
ідентичності в масштабі країни та світу. Обидві згадані можливості використання етнологічних 
знань активізувалися після вступу Польщі до Європейського Союзу. Ізоляція польської науки 
від світової науки – найбільша від кінця 40-х до середини 50-х років XX ст. – долалася поступо-
во. 1960 року Польща стала членом Міжнародної спілки етнологічних та антропологічних наук, 
а Ян Чекановський тоді був обраний одним із віце-президентів Спілки. Польські етнологи їздили 
на чергові конгреси Спілки, готувалися спеціальні видання матеріалів конгресу, яких на сьогод-
ні видано дев’ять. Важливе значення для представників польських етнологічних наук мало і має 
також міжнародне товариство під назвою Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore Européen, 
а також створене 1989 року European Association of Social Anthropologists, яке свою VI Конференцію 
організувало в Кракові. Після 1989 року польські етнологи, якщо тільки мають кошти і можли-
вість, беруть участь у багатьох міжнародних наукових товариствах, здійснюють також польові до-
слідження за кордоном. Дослідницькі групи працюють на території колишнього СРСР, Південної 
Америки та Африки. Збільшилася кількість перекладів зі світової літератури, які видаються також 
як антології текстів (наприклад, Badanie kultury.., 2003–2004). Однак лише нечисленні польські 
етнологи та антропологи працюють у закордонних установах. Зменшилася у порівнянні з 80-ми 
та початком 90-х років XX ст. кількість зарубіжних етнологів та антропологів культури, що здій-
снюють свої дослідження в Польщі. Польща втратила для дослідників Заходу привабливість «екзо-
тичної» соціалістичної країни. Особливо істотну роль у підготовці молодих етнологів для роботи 
за кордоном відіграють європейські програми обміну Tempus і Erazmus/Sokrates, що дозволяють 
навчатися в установах поза Польщею.
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Сфери та напрями досліджень етнології та культурної антропології на сучас-
ному етапі

Нелегко у короткій статті впорядкувати різнорідну та багатоаспектну дослідницьку 
проблематику етнології/культурної антропології, що складається з різноманітних частин і 
тематичних блоків, відповідно до її наукового значення, та ще й проілюструвати опубліко-
ваними працями. З цією метою варто виділити такі напрями: дослідження сучасної культу-
ри, етноісторичні дослідження, спроби аналізу культурних явищ у їхньому універсальному 
вимірі, а також праці, які мають теоретичний характер.

Сьогодні основною сферою для нових досліджень стала сучасна культура. Етнологія, 
врешті, завжди займалася описом та інтерпретацією сучасних для дослідників явищ, однак 
раніше її метою була, швидше, спроба реконструкції минулого. Нині в ширшому, ніж рані-
ше, вимірі етнологія звертає увагу на вияви культури, істотні для сучасності, та аналізує їх 
у її контексті.

Надалі важливим різновидом розвідок залишається вивчення місцевих та регіональ-
них спільнот (наприклад, Podhale.., 2000), що охоплюють тепер і міські середовища (на-
приклад, Kopczyńska-Jaworska, 1999; Karpińska, 2000) продовжується звернення до тради-
цій, зокрема до народної культури як до спадщини, важливої для сучасного культурного 
життя (наприклад, Dziedzictwo.., 1996). Особливу увагу привертають регіони культурних 
та етнічних погранич (Kultury regionalne.., 1999; Polska – Niemcy.., 2004; Szyfer, 2005). У до-
слідженнях місцевих спільнот все більше значення надається концептуальному етнографіч-
ному описові (Olędzki, 1991; Etnografia lokalnych znaczeń.., 2005). Натомість дослідження 
про взаємозв’язок народної та національної культури припинено, на цей час не ведуться 
дослідження над культурою родини, що приваблювали за часу інтеграції західних та пів-
нічних польських земель при соціалізмі, коли була відчутною відрубність і автономність 
поселенців з огляду на контрольоване державою громадське життя.

Серед важливих суспільно-культурних явищ, зокрема викликаних новими політични-
ми, світоглядними чи технологічними змінами, етнологія зацікавилася культурними на-
слідками суспільних трансформацій у Польщі (Buchowski, 1996; Buchowski, 2001), політи-
кою, між іншим – баченням політики масами, постатями політиків періоду трансформацій 
(Drozd-Piasecka, 2001; Malewska-Szałygin, 2002), елементами громадянського суспільства, 
передусім системою цінностей позаурядових організацій, культурними перспективами 
та наслідками європейської інтеграції (Dylematy tożsamości.., 1996; The Task of Ethnology/
Anthropology.., 1998; Wieruszewska, 1997; Sokolewicz, 2003); глобалізацією та реакцією на 
неї (Zagrożenie tożsamości.., 2005), споживанням і споживацтвом (серед інших – Pomieciński, 
2005), культурною обумовленістю місця і статі, що інспіровано феміністичною рефлек-
сією; субкультурою бідності, до яких призвели суспільні та економічні зміни (Zrozumieć 
biednego.., 2000); світоглядно–релігійними рухами, які спостерігаємо у вигляді сект чи 
груп, пов’язаних з New Age. Важливими стали дослідження популярної культури в різних її 
проявах, трактованих як простір, що змінюється і твориться, а не нав’язується, та пов’язані 
з ним mass media з найсучаснішим інтернетом включно. В етнологічних дослідженнях під-
креслюється подібність цієї культури до культури «народного типу», для якої характерна 
спонтанність, неофіційність, традиційність, нехтування суспільними межами, безпосеред-
нє передавання інформації за допомогою нових технологічних засобів, що задовольняють 
потреби співіснування та комунікації, а також те, що вона являє собою не усю, а лише час-
тину культури.
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Сучасна культура розглядається в етнології/культурній антропології також із перспек-
тиви повсякденного життя, що характерно для багатьох гуманітарних та суспільних дис-
циплін. Саме в такого плану дослідженнях, здійснюваних, скажімо, Рохом Сулімою (Sulima, 
2000) чи Анною Задрожинською (Zadrożyńska, 2001), є розуміння важливості дуже дрібних 
справ, деталей, які зазвичай недооцінювалися, але які є суттєвими для цілісного бачення 
культури. Проект антропології сучасності, що розглядається передусім через призму мисте-
цтва, представив Діонізій Чая (Czaja, 2004).

Особливе місце у дослідженнях сучасних процесів традиційно посідає етнічна пробле-
матика, яка в минулому вважалася основною. Її значне розширення в останні роки є відо-
браженням зрослого інтересу до цієї проблематики в усьому світі, воно також пов’язане із 
визнанням прав національних меншин. З’явилися роботи загального плану (серед інших – 
Żelazny, 2004), праці про етнічність у світі (Świat grup etnicznych.., 2000), про етнічні про-
цеси (наприклад, Posern-Zieliński, 2005). Почалося вивчення різноманітних етнічних груп 
на території Польщі, зокрема циган, звернено увагу на ідентичність етнічних груп погра-
ниччя, наприклад, силезців (Mirga, Mróz, 1994; Mróz, 1991; Simonides, 1995). Багато праць, 
особливо на початку 90-х років XX ст., присвячено полякам, які проживають на території 
колишнього СРСР, що раніше було недоступно для дослідників із Польщі. Основна увага 
була зосереджена, передусім, на поляках, що проживають на території Казахстану (серед 
інших – Jasiewicz, 1992), а також на територіях давніх східних кресів (наприклад, Kabzińska, 
1999). Саме етнічним дослідженням притаманна така особливість етнологічної науки, як 
прагнення показати культурні явища в історичному контексті. У згаданих та інших етноло-
гічних працях важливе місце займають зарубіжні дослідження, здійснені за межами Польщі 
та Європи, завжди актуальні для етнології, нині ж їх легше реалізовувати у зв’язку з від-
сутністю адміністративних перешкод для поїздок та завдяки кращій фінансовій ситуації 
польської науки. Реалізуються вони головним чином на Сході (пор., наприклад, Wschód w 
polskich badaniach.., 2004), а також в Африці та Америці (наприклад, Vorbrich, 2004; Ząbek, 
1999; Kairski, 1999). У них уже відсутній колишній епатаж екзотики, натомість висвітлю-
ються нові, загальнолюдські культурні явища.

Етнологія не відмовилася від досліджень, об’єктом яких є минуле, а метою – поширення 
знань про історію культури, важливих для сьогодення. До них можна віднести спроби ре-
конструкції народної культури як історичної категорії у період після занепаду феодального 
устрою в XIX ст. Інтерес до таких досліджень був майже втрачений на зламі XIX та XX ст. 
Вони стосувалися будівельної справи (Pokropek M., Pokropek W., 1995), народного одягу, 
обрядовості, народної медицини (Paluch, 1995). Джерелом цих досліджень стають чергові 
томи монументального видання «Повне зібрання творів Оскара Кольберга» (загалом 79 то-
мів) та матеріали «Польського етнографічного атласу» («Polski atlas etnograficzny»), зібрані в 
1952–1982 роках, які стали доступними завдяки публікованим з 1993 року «Коментарям до 
польського етнографічного атласу» («Komentarze do Polskiego atlasu etnograficznego») (пop.: 
Kłodnicki, 2001). Провадяться студії над соціалізмом як замкненим періодом (серед інших – 
Dzięgiel, 1996; Pełczyński, 2002). Цінні етноісторичні праці присвячені Мазовшу (Paprocka, 
1993; Woźniak, 2002) і Центральній Америці (Tomicki, 1990).

Окреме місце посідають дослідження, які не виходять за усталені межі часу та простору 
і трактують культурні явища в універсальному вимірі, важливому для теорії культури. Це 
монографії про такі культурні вияви та супровідні поняття, як: табу (Wasilewski, 1989), ма-
гія слова (Engelking, 2000), апокриф та інші вияви народної релігійності (Zowczak, 1998), 
танець (Kowalska, 1995), спорідненість (Szynkiewicz, 1992), чужина (Benedyktowicz, 2000), 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



765

Традиційна тематика та нові парадигми в етнології 

кохання (Kuligowski, 2004a).
Нарешті – роботи з етнології та культурної антропології. Це передусім загальні досліджен-

ня, що мають характер підручників і визначають предмет, загальну методику, межі дисципліни 
та її проблематику (Nowicka, 1991; Broza, 1992; Olszewska-Dyoniziak, 1996; Burszta, 1996), а та-
кож праці з фольклористики (Kowalski, 1990) та етномузикознавства (Żerańska-Kominek, 1995). 
Важливим залишається видання словників (Bartmiński, 1996; Kowalski, 1998) та енциклопе-
дичних статей з етнології (наприклад, Posern-Zieliński, 2005a), праць, що стосуються методо-
логії науки (Robotycki, 1992; Kaniowska, 1999). Цінними для розвитку наукового середовища 
та його самосвідомості є роботи, що стосуються аналізу різних методик в контексті предмета 
досліджень, засад, методів та прийнятих стратегій розвитку (Buchowski, 1995; Robotycki, 1995, 
Kuligowski, 2004b), бібліографічні опрацювання (Fryś-Pietraszkowa, 2002), а також праці з істо-
рії науки (наприклад, Damrosz, 1996; Przeszłość etnologii.., 2001; Kuczyński, 1994–1997).

Різноманість проблематики відповідає різним дослідницьким напрямам. Ці напрями яв-
ляють собою, якщо вдатися до їхньої генези, відтворення моделей мислення та об’єднуються 
у дві групи: напрями, пов’язані з природничими науками, та напрями, пов’язані з гуманітар-
ними науками. Перша група дослідницьких напрямів розглядає культуру як інструмент при-
стосування людини до оточення, а людську діяльність вважає обумовленою. Сфера культури 
тут окреслюється відношенням між поведінкою людини, її уявленнями та важливими для неї 
витворами, які визначають спосіб людського буття. Система уявлень і система позаменталь-
них явищ не протиставляються, аби не створювати їхньої ієрархії, а також тому, що уявлення 
неможливо пізнати поза зв’язком із поведінкою людини та її витворами. Гуманітарний підхід 
передбачає, що саме ментальна сфера (ідеї, цінності, значення, зразки, норми) визначає суть 
культури, власне, вона є культурою. При такому підході обстоюється автономність культури, 
її незалежність від суспільних, економічних та біологічних чинників; вважається, що культу-
ру можна інтерпретувати лише самою культурою. Визнання реальності за уявний конструкт 
дозволяє описувати об’єкт поза зовнішньою дійсністю. Цим підходом не можна обмежувати-
ся в антропологічній науці, втім, він корисний для розуміння ролі системи цінностей та зна-
чень у процесі творення, функціонування та передавання культури, а також для оцінювання 
й удосконалення прийнятих прийомів та методів досліджень.

Якою є сучасна етнологія/культурна антропологія?
Вона звертається до нових дослідницьких тем, які пропонує мінлива дійсність. Не об-

межується простором Польщі, звертається до інших доступних і важливих європейських та 
позаєвропейських теренів. Підтримує та поширює контакти зі світовою наукою і водночас 
черпає натхнення із цікавих, часто недооцінених досягнень вітчизняної етнології. Вона здо-
була нині статус спеціальності, яка цінується і має переваги, відтак, її вивчають кілька ти-
сяч студентів; шукає можливості ширшого, ніж досі, застосування антропологічних знань у 
суспільній практиці – і не лише в культурній діяльності, а й в управлінні, економіці та інших 
галузях. Після періоду суперечок, викликаних обмеженнями колишньої етнографії, схиля-
ється до позиції теоретичного плюралізму, яка відкриває можливість розширення сфери 
дос ліджень і розвитку методології.

Важливою рисою етнології/культурної антропології, сформованої історично, є її від-
критість щодо інших дисциплін і співпраця з ними. Вона виявляється не лише у потребі і 
готовності використовувати доробок багатьох наук та входити у їхні сфери досліджень, а 
також у тому, що вона поділяє з ними об’єкт досліжень, засади та методи. У результаті ство-
рюється широкий простір для зв’язків та інтердисциплінарних взаємопов’язань, наслідком 
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яких є спільна діяльність та виникнення пограничних наукових напрямків, що часом наби-
рають вигляду субдисциплін. Звідси таке явище, яке називають антропологізацією.

Об’єкт досліджень, доступний для інших дисциплін, використання спільних з ними ме-
тодів, спільної назви (антропологія) породжує питання: Чим є етнологія/ культурна антро-
пологія? Що визначає її автономність? У чому полягає її суть і специфіка? Ми вбачаємо їх 
у проблематиці, яка висвітлюється у її межах, а також у поєднанні цієї проблематики з ме-
тодами, що вважаються етнологічними/антропологічними; передусім це методи польових 
досліджень і, переважно, якісний аналіз зібраних фактів. Їх визначає також історія дисци-
пліни, давні й сучасні зв’язки зі світовою наукою, прийнятий спосіб формування і діяльності 
її інституцій. Важливе значення також має самовизначення членів наукового середовища, 
які називають себе етнологами/антропологами.

Те, що словосполучення «польська етнологія» у назві цієї статті займає місце між етно-
графією і антропологією, має подвійний сенс: вказує на її міцні генетичні зв’язки з описом 
локальної культурної дійсності та на постійні зусилля утримувати контакти зі світовою нау-
кою, а також визначає два її головні знаряддя – етнографічний опис і антропологічну теорію.
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ЯН СВЕНХ, РОМАН ТУБАЯ

ШКОЛИ	Й	НАПРЯМИ	В	ЕТНОЛОГІЇ	ТА	ЕТНОГРАФІЧНЕ	
МУЗЕЄЗНАВСТВО	В	ПОЛЬЩІ

Prezentacja obiektów materialnych w muzeach, w rym etnograficznych, uzależniona jest od szkół i 
kierunków, będących oparciem teoretycznym stworzenia i funkcjonowania ekspozycji. W artykule rozpatruje się 
dzieje muzeów etnograficznych w Polsce, zaczynając od końca XIX st., kiedy w etnografii, a z czasem – w 
etnologii, przeważały ewolucjonizm i kierunek kulturowo-historyczny, i poprzestając na czasach obecnych, z 
charakterystycznymi dla nich srrukturalizmem, semiotyką, hermeneutyką. Uwagę także poświęcono 
fenomenolizmowi, który sprzyczynił się do rozwoju muzealnictwa w XX st. i zwłaszcza zaowocował takim typem 
muzeów jak skansen; rozpatrzono także negatywny wpływ na muzea okresu materializmu historycznego w nauce.

The presentation of the material objects in the museums (ethnographical for instance) depends on 
scientific schools and approaches, which become a theoretical foundation for the creation of those 
expositions. This article is an overlook of the history of ethnographical museums in Poland beginning from 
the end of the 19th century (when evolutionism and cultural-historical approach were dominating in 
ethnographical studies) and ending in our days (semiotics, hermeneutics, etc.).

Special attention was paid to phenomenological approach, which was very popular in museum’s work 
in the 20th century (creating such type of the museum as skansen). The negative influence of the historical 
materialism on the museum’s development is analysed in the article as well.

Перші етнографічні музеї на польських землях формувалися наприкінці XIX ст.; вони 
були пов’язані, з одного боку, із регіональним рухом, а з другого – із видатними представника-
ми молодої на той час науки етнографії (Bujak, 1971, s. 89–108; 1975, s. 38–128; Swięch, 1988, 
s. 7–11). Науковці, зосереджені у великих академічних центрах Варшави, Кракова і Львова, а 
дещо пізніше Вільна, віддавали етнографічним музеям свої організаційні здібності, колекці-
онерські зусилля і ревно піклувалися про новостворені регіональні музеї, здійснюючи керів-
ництво їхньою науковою діяльністю 1. Адже ініціаторами і творцями цих установ найчастіше 
були особи, професійно не пов’язані з етнографією. Саме їм адресувалися численні поради, 
друковані у «Віслі» («Wisła»), а згодом у «Землі» («Ziemia»). Вже в першому номері щорічника 
«Вісла» Роман Зволінський у програмній статті звертав увагу на необхідність творення етно-
графічних колекцій. Він писав: «Метою етнології є пізнання якоїсь соціальної групи, повне, 
а отже, ґрунтовне і всебічне. Цього можна досягнути через нагромадження об’єктів матері-
альної культури» (Zwoliński, 1887, s. 3). А в періодичному виданні Польського краєзнавчого 
товариства «Земля» був виділений розділ, присвячений музейній справі, де публікувалися, 
з-поміж іншого, звіти про діяльність наявних музейних установ, а також статті відомих ет-
нографів, що стосувалися колекціонерської та виставкової проблематики. У 1927 році було 
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скликано музейну комісію головної ради Польського краєзнавчого товариства (ПКТ), за-
вданням якої було розробити регламент, що визначає мету, сферу і методи роботи, які мають 
бути обов’язковими для всіх музейних установ ПКТ (Antoniewicz, 1933). Доробок і заслуги 
реґіоналістів було помічено і високо оцінено видатними представниками науки. Казимір Мо-
шинський писав: «З усієї корисної діяльності реґіоналістів найважливішою для етнографії є 
творення музейних зібрань у провінції» (Moszyński, 1925, s. 11). Цей винятково близький на 
той час зв’язок науки з музейною справою мусив знайти своє втілення не лише в способах 
колекціонування об’єктів, а й у виставковому процесі. Адже науковці репрезентували різні 
школи (і напрямки) етнології, кожна з яких інакше інтерпретувала культурну дійсність.

Нагадаємо, що наука описує реальність і творить її понятійну модель, а натомість музей 
створює зоровий образ дійсності за допомогою конкретних матеріальних елементів. З’ясування 
«об’єктивної» істини про дану дійсність є сутністю науки, сутністю музеїв є інсценізація гума-
нітарної візії. Тому наука демонструє дискурсивне, понятійне пізнання, а музей створює умо-
ви для пізнання інтуіцією, зором (Gluziński, 1980, s. 284; Święch, 1991, s. 243–244). Оминаючи 
всю складність лише позначеної тут проблеми, яка випливає, скажімо, із різного ступеня під-
готовки до пізнання реальності науковцями і пересічними відвідувачами музейних виставок, 
слід сказати, що для науки і для музею пізнання є головною метою, однак її реалізація прин-
ципово відрізняється (Święch, 1991, s. 243–244). Музейні колекції, сформовані представником 
еволюціоністської школи і представником культурно-історичного нап рямку, відрізнялися одна 
від одної. Різними також були концепції музейних виставок. Цю проблему досконало ілюструє 
приклад Етнографічного музею у Варшаві. Пригадаймо, що головним ініціатором створення 
цього закладу був Ян Карлович, пов’язаний з еволюціонізмом (Bujak, 1980, s. 39). У момент від-
криття музею в 1888 році стрижень його колекції становили місцеві зібрання. Тож для еволю-
ційного творення візії дійсності необхідні були об’єкти екзотичних культур. Адже вони творили 
основу для широкої презентації ланцюгів розвитку окремих елементів культури в якнайбільшо-
му просторовому обсязі. Відтак у 1905 році місцеві зібрання Етнографічного музею у Варшаві 
становили заледве 20 % усіх експонатів (Bujak, 1980, s. 42–43; Treter, 1915, s. 56). Слід додати, 
що такі тенденції виступали тоді всезагально у світовій етнографічній музейній справі. Тому 
еволюціоністичний напрямок в етнології, безперечно, спричинив збільшення екзотичних зі-
брань у музеях, а подекуди колекції, зібрані видатними представниками згаданого напрямку, 
ставали зародком виникнення етнографічних музеїв. Саме така ситуація спостерігалася, зокре-
ма, у Парижі, Базелі та Берліні (Bujak, 1980, s. 41). Натомість у країнах Східної та Центральної 
Європи розвиток національної свідомості та визвольна боротьба спрямовували зацікавлення, 
як і творення музейних колекцій, у бік селянської культури власних теренів. Тому в цьому пла-
ні заснування Етнографічного музею у Варшаві було на польських землях подією (Bujak, 1980, 
s. 43). Натомість музейна експозиція нагадувала радше запасник, у сьогоднішньому розумінні 
цього слова, і презентувала ланцюги розвитку об’єктів, що походили з різних частин світу. До-
бір об’єктів для таких презентацій був досить довільний, спрямований радше на інтригування 
відвідувачів своєю незвичністю, ніж коректною концептуалізацією культурного явища (Bujak, 
1980, s. 49; Dziekoński, 1963, s. 566). 1921 року керівником Варшавського етнографічного музею 
став Евгеніуш Франковський. Його зусилля зосереджувалися не тільки на поліпшенні умов при-
міщення музею (успішно втілені), а й на розширенні зібрань матеріальної культури, а також, 
і то передусім, на зміні формування експозиції згідно з настановами культурно-історичного 
напряму, прихильником якого він був (Kutrzeba-Pojnarowa, 1963, s. 425–435). Відкрита Фран-
ковським виставка була першою в Польщі науковою експозицією, що базувалася на глибоко 
опрацьованій концепції, із просто модельним викладом візії культури через призму актуально-
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го тоді напряму етнології (Dziekoński, 1963, s. 566–568). Офіційне гасло нововідкритої вистав-
ки звучало так: «Щоб зрозуміти й пізнати культуру польського народу, слід пізнати й зрозуміти 
культуру народів усього світу». Із цією метою Франковський погрупував і вишикував експонати 
на виставці в такий спосіб, щоб отримати, з одного боку, цілісне розуміння певних проблем 
країни, а з другого – щоб ця основна лінія тягнулася вздовж усієї виставки, де експонувалися 
також об’єкти з інших частин світу. Як стелажі він використав шафи. На полицях однієї шафи 
по вертикальній лінії вміщено було об’єкти, що походили з різних регіонів Польщі; натомість 
у шафах поруч були виставлені зразки з інших регіонів світу, які мали певні спільні культур-
ні риси (Bujak, 1975, s. 50–52; 1980, s. 36–37). Евгеніуш Франковський так описував переваги 
згаданої експозиції: «Якщо бажаєте, наприклад, познайомитися з гончарством, то знайдете всі 
зразки, зібрані в шафах на тому самому рівні. Завдяки такому розташуванню можна оглянути 
весь культурний доробок і вирізнити риси, характерні для окремих регіонів. Глечики, з огляду 
на їхню форму, розміщено на полицях посередині шаф. Повернуті носиком в один бік, зіставле-
ні з урахуванням спорідненості типу, форми, поливи, оздоби, майстерні, в якій були виконані, 
вони уможливлюють найвитонченіший аналіз різниці профілю. Йдучи від польських витворів 
до іноземних, знаходимо на одному рівні шаф гончарні вироби, а також відповідне їм, давні-
ше за походженням начиння з гарбуза, лушпиння та кокосу, з рогу, з мушлі і т. п., що служило 
для того самого вжитку в народів різних частин світу. На окремих дошках, що висіли на стіні, 
була зображена техніка народного гончарства у поляків та в інших народів світу. За цією іде-
єю, ансамбль музейних предметів, фотографій та описів може дати поняття про цілу структуру 
проблеми, показати, наприклад, гончарне мистецтво як цивілізаційний доробок у його най-
різноманітніших проявах у народів усього світу, зазначаючи належність нашого гончарства до 
великих загальнолюдських комплексів, а також виявити характерні риси, що творять символи 
нашої групової відрубності» (Frankowski, 1926, s. 55–56).

Концепція Франковського в польському етнографічному музеєзнавстві не могла мати 
ширшого розвитку, передусім, з огляду на бідний потенціал зібрань відповідних закладів, 
але вона знайшла численних прихильників у країнах Західної Європи, де музеї мали у своє-
му розпорядженні багаті колекції 2. Спільною рисою презентацій Карловича і Франковсько-
го був їхній понадреґіональний, якомога ширший територіальний обсяг.

У пошуку та розробці нових виставкових концепцій зі сфери етнографії, особливо тих, 
які можна реалізувати в менших регіональних музеях, великі заслуги належали Казиміру 
Мошинському, що представляв критичний еволюціонізм. Його праця «Етнографія в регіо-
нальних музеях» («Etnografia w muzeach regionalnych»), опублікована 1928 року, становила 
винятково докладну лекцію на тему способу презентування колекції в музеях, її змісту, а 
також розташування об’єктів в експозиції (Moszyński, 1928, s. 26–35).

Крім того, Мошинський звернув велику увагу на організацію в музеї наукової лабора-
торії, необхідної для кваліфікування та опрацювання об’єктів, упроваджуваних до музейної 
колекції (Moszyński, 1928, s. 16–26). Головний акцент у колекціонерстві спрямований був у 
бік матеріальної культури. Мошинський писав: «Не слід вважати, що лише етичні чи правові 
норми, обряди й звичаї, вірування і забобони або релігійні народні практики становлять вар-
тісний етнографічний матеріал. Знаряддя праці, будівлі, одяг мають не меншу цінність. Адже 
кожен витвір матеріальної культури є у своїй основі не чим іншим, як вирішенням певного 
завдання, втіленим у визначену фізичну форму. Він – ніби застигла людська думка. З певно-
го погляду витвори матеріальної культури мають для дослідника деяку вищість над витво-
рами типу пісні чи вірування. Бо вони не є плинні й невловимі. Не підлягають так легко ані 
змішанню, ані деформації під впливом незліченних психічних чинників типу фантазії і т. п. 
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Накопичення цього матеріалу становить найістотніше завдання кожного етнографічного му-
зею» (Moszyński, 1928, s. 11–12). У наступній частині праці Мошинський підказує, як має бути 
презентована народна культура старого регіону, послідовно перераховуючи розділи й ком-
бінації об’єктів, що презентуються: збиральництво, мисливство, рибальство, тваринництво, 
бджолярство, бортництво, рослинництво, приготування страв, обробка рослинної й тварин-
ної сировини, одяг, житло, транспорт і комунікації, а також духовна і соціальна культура, а в 
її межах: атрибути влади, народна медицина, магія та релігія, календарні звичаї, мистецтво, 
забобони, родинні обряди (Moszyński, 1928, s. 38–69). При кожному з названих розділів умі-
щена бібліографія, що допомагає коректно кваліфікувати та науково описувати різні розділи. 
Вказівки Мошинського стали основою організації та діяльності павільйонних етнографічних 
музеїв та етнографічних відділів у багатопрофільних музеях в Польщі як у міжвоєнний, так і в 
повоєнний період. Не приховуємо, що в багатьох музеях вони дотепер діють.

У 1925 році засновано Етнографічний музей Університету Стефана Баторія у Вільні, що 
був частиною кафедри етнології цієї установи. Творцем і автором винятково точної кон-
цепції наукової та колекціонерської діяльності цього музею була Цезарія Бодуен де Курте-
не-Еренкройц-Єнджеєвич, яка в дослідженнях народної культури застосувала феномено-
логічний підхід (Zadrożyńska-Barącz, 1968, s. 15–27). Музей мав, з одного боку, виконувати 
роль свого роду лабораторії культури, у якій студенти могли б зіставляти книжкові знання 
з практичним пізнанням морфології витворів і явищ культури, а з другого боку, результати 
цієї лабораторної роботи мали становити основу експозиції в Центральному етнографічно-
му музеї, доступному для якнайширшої громадськості. Його цілі були визначені винятко-
во точно (Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzewiczowa, 1926, s. 2–28; 1933, s. 82–97; 
Znamierowska-Prüfferowa, 1932, s. 3–13; Bujak, 1980, s. 37–39). Музей мав знайомити з куль-
турою теренів давнього Литовського князівства, з усім багатством тамтешніх етнічних та 
національних груп у монографічному трактуванні, із презентацією найтиповіших проявів 
цієї культури. Єнджеєвич чітко зазначала, що їй не йдеться про експозицію економічної істо-
рії, а про образ повного культурного контексту об’єкта, що виникає з відношень між худож-
нім матеріалом, художньою технікою, формою та ідеологічною функцією, а також з історії 
об’єкта, його структурних змін, наростання нових і відмирання старих цінностей (Baudouin 
de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, 1933, s. 86–93). Об’єкти в експозиції поділено за 
їхніми суспільними функціями на три основні групи: технічна культура, соціальна культу-
ра і духовна культура (Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, 1933, s. 91–93). 
Ця революційна, як на ті часи, концепція етнографічного музею вимагала для реалізації 
визначених цілей досконало підготовленого персоналу кваліфікованих працівників, здат-
них здійснювати не лише складну науково-дослідницьку роботу, а й колекціонерську та ор-
ганізаційну. Однак із цим Єнджеєвич не мала клопотів, адже музей, як уже сказано, був 
частиною кафедри етнології. Повному втіленню концепції завадило, передусім, обмежене 
приміщення музею (Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, 1933, s. 93–95). 
Після Другої світової війни концепцію віленського музею в багатьох її аспектах реалізувала 
асистентка Єнджеєвич – Марія Знамеровська-Прюффер у створеному нею Етнографічному 
музеї в Торуні (Znamierowska-Prüfferowa, 1959, s. 10–16; 1962, s. 1–40).

Запропоноване Цезарією Єнджеєвич бачення етнографічного музею блискуче прислужилося 
також для розвитку музеїв-скансенів у Польщі. Адже у Вільно передбачалося, крім павільйонного 
музею, створити музей під відкритим небом. Підготовку концепції цього відділу Єнджеєвич доручає 
Марії Прюффер. Опублікована 1934 року концепція віленського скансену, з одного боку, захоплю-
вала новаторством, можна сказати, духовним баченням підходу до цих специфічних експозицій, а 
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з другого боку, була глибоко поставлена у визначених Єнджеєвич рамках. Так, Прюффер пропону-
вала творення програми скансену, спираючись на широко задумані місцеві дослідження, що мали 
бути основою вибору типових об’єктів архітектури, відтворення інтер’єру, просторових структур 
села, типових зелених насаджень, способів оживлення скансену через введення характерних для 
регіонів порід тварин. Музей також мав бути місцем презентації різного роду ремесел, домашнього 
промислу, виступів фольклорних ансамблів і т. п. А все для того, щоб одержати суцільну картину 
культури давнього Великого Литовського князівства в усій його різнорідності, складності й багато-
шаровості. Крім того, Прюффер пропонувала поєднати просвітницьку роль скансену з дозвіллям і 
відпочинком (Znamierowska-Prüfferowa, 1934, s. 1–16). Концепція віленського скансену, визначена 
близько сімдесяти років тому і дов гий час майже зовсім забута, сьогодні є головним визначником 
напрямку розвитку скансенівських закладів у Польщі (Swięch, Tubaja, 1996, s. 7–21; 2000, s. 7–14). 
Однак слід зазначити, що музеї під відкритим небом поєднали у своїй виставковій діяльності як про-
позиції Прюффер, так і багато вказівок Казиміра Мошинського, про які йшла мова.

Після Другої світової війни почався активний розвиток етнографічної музейної справи в 
Польщі, як у формах павільйонних, так і скансенівських (Gładysz, 1959, s. 109–136; Znamierowska–
Prüfferowa, 1969, s. 419–450; Swięch, Tubaja, 1996, s. 7–21). Оскільки етнографія вважалася істо-
ричною наукою, то музеї мали дотримуватися обов’язкових тоді принципів історичного матеріа-
лізму (Znamierowska-Prüfferowa, 1969, s. 422; Seweryn, 1957, s. 391–451; Frankowska, 1946, s. 3–33). 
Саме тому чергові напрямки етнології не позначилися на способі ведення і поповнення музейних 
колекцій. Не маючи змоги співпрацювати, музеї та академічні осередки почали жити окремим 
ритмом. Однак контакти цим інституціям просто необхідні, щоб «музей не мертвів, а етногра-
фи-книжники також не костеніли у своїх розумових фікціях» (Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-
Jędrzejewiczowa, 1933, s. 94–95). Ця пересторога Цезарії Єнджеєвич, на жаль, у багатьох випадках 
справдилася: у більшості етнографічних музеїв продовжували дотримуватися концепції Мошин-
ського, навіть у період, коли ідеологічні настанови було сильно пом’якшено; академічні ж учені, 
критикуючи музеї, не пропонували ідей для наукової чи дослідної співпраці. А поодинокі спроби 
спільних дій, попри гарні результати, не ставали початком тривалих інституційних зв’язків.

Нові напрями в етнології не зняли старого тавра з музейних колекцій, можливо, за ви-
нятком зібрань, що стосуються субкультур; утім, вони втілилися у виставкових відтвореннях. 
Особливо придатним для цього виявився досвід структуралізму, семіотики, герменевтики. 
Перші несміливі реалізації цих наукових підходів зафіксовано лише в 70-х роках минулого 
століття. Тоді було організовано низку проблемних тимчасових виставок в етнографічних 
музеях Варшави, Познані, Влоцлавека і Торуні, у яких застосовувалася багатолінійна нара-
ція, що видобуває з фізичної структури об’єкта цілу низку значень, символів, функцій. Це, 
зокрема, були виставки: Я. Свенха «Алхімічне коло Теофіла Оцепки» (1988), П. Шацького 
«Мати» (1991), Г. Чаховського «Пам’ятка з війська. Розповідь про життя справжнього чо-
ловіка» (1997), М. Косько «Таємні простори святості» (1999). Тепер подібні імпрези в прак-
тиці етнографічних музеїв уже є чимось очевидним, однак не всі вони вдалі. Адже подеку-
ди етнологічні інтерпретації «гублять» на виставці музейний предмет, хоч у музеї саме він 
мусить бути головним героєм, вихідним пунктом для тлумачення чи створення уявлення, 
оскільки музейний експонат – це переказувач символічних значень. Скляні вітрини, кон-
струкції, техніка, етикетки – увесь стафаж виставки – не повинен приглушувати автентич-
ності й оригінальності самої матерії. Вони мають її наближати, удостовірити, доводити до 
сприйняття (Święch, 1996, s. 134). Музейний експонат вельми важливий – бо ж довкола ньо-
го простирається горизонт усього можливого, наявного чи уявного, і – підкреслимо – тільки 
він приводить людей до музеїв, які, за образним висловом Клода Леві-Стросса, є «магічними 
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місцями, де призначають собі зустрічі сни дитинства» (Levi-Strauss, 1985, s. 5).
Структуралізм, семіотика і герменевтика вельми прислужилися до повернення багатьох 

об’єктів у широкий культурний контекст, вихолощений внаслідок хибної практики, пов’язаної 
із введенням об’єктів до музейних колекцій. Лише у фізичному контексті ці об’єкти поверта-
ють собі давній блиск і повноправне місце в колекції (Levi-Strauss, 1985, s. 123–146).

Представлені в цьому нарисі проблеми, зрештою, варті глибших студій і ширших розві-
док, чітко вказують на потребу ближчих контактів між музеями та академічними установа-
ми. У цьому плані добрими вісниками були конференції (Влоцлавек, 1990; Катовіце, 1992; 
Познань, 1998), у ході яких академічні вчені й музейники презентували свої міркування 
та концепції стосовно роботи етнографічних музеїв («Rocznik Muzealny», t. 4, Włocławek, 
1991; «Śląskie Prace Etnograficzne», nr 2, Katowice, 1993; «Wyznania i Perswazje. Werbalizacja 
obrazu», Poznań, 1998). Така співпраця й надалі є вельми актуальною. Чим швидше і ширше 
вона розвинеться, тим скоріше припинеться процес «шухлядування» етнографічних музеїв, 
трактування їх місцевою владою як закладів, що задокументовують лише історію матері-
альної культури чи організовують різного роду фольклористичні презентації, а музеям буде 
повернено їхній втрачений чи ігнорований статус регіональних наукових центрів.

Примітки
1 Першим повним викладом принципів колекціонування і наукового опрацювання етнографічних 

колекцій була праця Броніслава Пілсудського «Музей Татр ім. доктора Т. Халубінського в Закопаному. 
Завдання і способи ведення народознавчого відділу» (1915).

2 Концепція Е. Франковського спонукала розвиток етнографічних експозицій у масштабі Європи. 
Завдяки її втіленню Етнографічний музей у Варшаві став головним закладом подібного профілю у Єв-
ропі (Dziekoński, 1963, s. 569).
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МИРОСЛАВА ДРОЗД-П’ЯСЕЦЬКА

ПОСТКОМУНІЗМ.	ІДЕЙНІ	ТА	СУСПІЛЬНІ	ПЛОЩИНИ	ДІАЛОГУ

Wyrazy: «postkomunizm», «postkomunistyczne» weszły na trwałe do naszego języka (potocznego, 
literackiego i naukowego) bezpośrednio po upadku «bloku sowieckiego» i związanego z nim ustroju politycznego. 
Stosowane są one dość dowolnie, zwykle dla podkreślenia trwałości -uznanych za komunistyczne – sposobów 
myślenia lub działania konkretnych osób i instytucji.

W trakcie kilkunastoletnich zainteresowań procesami obecnej transformacji społeczno-gospodarczej polskiej wsi miałam 
niejednokrotnie do czynienia z różnie artykułowanymi wypowiedziami i zapisami określającymi postkomunizm. Dotychczasowe 
definicje postkomunizmu są w większości opisowe. Przy czym najszersza i najbardziej oczywista stwierdza, że jest to wszystko to, 
co nastąpiło po systemie komunistycznym (Kofman, Roszkowski, 142). W literaturze naukowej niektórzy autorzy zachodni 
używają określenia postkomunizm do łącznego opisania sytuacji krajów byłego bloku radzieckiego po 1989 r. i samej transformacji 
ustrojowej. Rzadziej pojęcie to jest stosowane jako składnik procesu transformacji i wówczas znaczy tyle, co zbiór reliktów 
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przeszłości. W przedstawionym tu tekście postaram się uporządkować, a także przybliżyć konteksty i okoliczności występowania 
słowa postkomunizm. Chciałabym też ukazać realia społeczno-ekonomiczne, w jakich ma miejsce dyskurs o postkomunizmie.

Za podstawę do wniosków posłuży mi analiza przekazów prasowych, uzupełniona wynikami najnowszych 
badań socjologicznych nad społeczeństwem polskim.

The terms «post-communism» and «post-communistic» came into common use within different areas of our 
language: literary and scientific language as well as colloquial language, as soon as the communist system had 
collapsed. These terms are applied optionally, in different meanings; most often they are meant to define ideas, 
attitudes and activities considered as long lasting relics of the departed system.

For over ten years the author has been meeting the mentioned terms and concepts while studying written and 
oral texts connected with her subject of research, i.e. the socio-economic transformations in Polish peasant life 
and culture. Because of the variety of usages and meanings, now the author aims at introducing some conceptual 
order. She also wants to present real contexts in which the notion appears and the socioeconomic circumstances 
of the «discourse on post-communism».

The study is based on press publications and on result of recent sociological surveys.
The article consists of two parts. The first one concerns intellectual consideration of «post-communism». In 

the second part post-communism is presented on its social plane – the author shows social attitudes shaped and 
left by the communist system.

Слова «посткомунізм», «посткомуністичне» міцно вкорінилися в нашій мові (розмовній, 
літературній та науковій) безпосередньо після падіння «совітського блоку» та пов’язаного з 
ним політичного устрою. Вони вживаються досить довільно, зазвичай, для підкреслення трив-
кості – визнаних комуністичними – способів мислення чи дії конкретних осіб та інституцій 1.

Упродовж кільканадцяти років, цікавлячись процесами теперішньої соціально-еконо-
мічної трансформації польського села, я неодноразово мала справу з різноартикульовани-
ми усними й письмовими висловлюваннями, що визначали посткомунізм. Наявні дефініції 
посткомунізму є переважно описовими. Зокрема, найширша і найочевидніша твердить, що 
«це все те, що настало після комуністичної системи» (Kofman, Roszkowski, 1999, s. 142). 
У науковій літературі деякі західні автори вживають визначення «посткомунізм» для ла-
конічного окреслення становища країн колишнього радянського блоку після 1989 року та 
власне трансформації державного ладу. Рідше це поняття застосовується як складова про-
цесів трансформації і тоді воно означає набір реліктів минулого. У представленій тут статті 
намагатимуся впорядкувати й зіставити контексти й обставини функціонування слова «по-
сткомунізм». Хотілося б також показати соціально-економічні реалії, в яких має місце дис-
курс посткомунізму.

Основою для висновків мені слугуватиме аналіз матеріалів преси, доповнений резуль-
татами найновіших соціологічних досліджень польського суспільства.

Інтелектуальна площина посткомунізму
У політичному жаргоні «посткомунізм» – одне з найуживаніших слів. Однак його діа-

пазон точно не визначений. Цьому поняттю приписують багато різнорідних значень. Павел 
Спевак, історик ідей, соціолог, в одному з інтерв’ю висловив глибоке переконання в тому, 
що надалі існує проблема посткомунізму. Він визначив її як «хворобу, що вражає весь устрій 
держави і стосується всієї публічної сфери, отже, маємо сьогодні майже таку саму державу, 
яку намагалися подолати до 1989 року». Причому це не «проблема політичних формацій, 
що виводяться зі старого режиму, ані [...] правлячих партій», а проблема політичної про-
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грами, що гарантує політичну свободу та щоденний порядок і організаційний лад (Інформа-
ція: Polityka, 9.12.2000, s. 112).

Єжи Сурдиковський у фейлетоні «Вибір неволі» замислюється: чи посткомунізм на-
лежить до колишніх комуністів і країн, які не повною мірою звільнилися від занепалого 
устрою; чи Польща тому є посткомуністичною країною, що досі не приватизовано величез-
ну частину економіки, чи й тому, що правлячі коаліції перейняли від комуністів принцип 
номенклатури (Surdykowski, 1999, s. 32).

Французький історик, спеціаліст у справах Росії та Східної Європи, професор Ален Бе-
зансон 2 вважає, що – як і «постмодернізм» – «посткомунізм» є коректним терміном. Суттєво 
лише точно визначити те, що криється за цим поняттям. Визначення може пояснювати, чи 
комуністи мають аналогічну мету з комуною (всесвітньою революцією), чи застосовують 
ідентичні методи терору і фальші, вірять у ті самі істини, у класову боротьбу і планову еко-
номіку, чи ми це поняття відносимо до того, що нас особливо дратує, тобто до самих людей, 
які визнають і реалізують певні ідеї. На його думку, визначення «посткомунізм» відноси-
мо передусім до людей, які «щораз то новою мовою говорять про те саме. Спочатку вони 
вживали мову ідеології, потім – коли здобули владу – мову сили, щоб тепер вживати мову 
інтере сів. Але їхньою метою незмінно є влада» (Czerwony kod, 1999, s. 34). Розірвання цієї 
тяглості залежить від політики та біології.

Від зміни державного устрою минуло понад десять років. Комуністи, які на зламі 80–90-х 
років правили у Східній Європі, вже стали старими, хворими людьми. Це покоління переваж-
но дбало про владу, а не про власність, бо номенклатура й так мала все, чого потребувала. 
Ті, що тепер залишаються на керівних посадах – у країнах, де посткомуна ще при владі, – за 
часів реального соціалізму були молодими й наївними, «не встигли забруднити свої руки» 
(Czerwony kod, 1999, s. 34). Ці молоді, як вважає Безансон: «ще гірші від поперед ників». Вони 
першими використали ситуацію й «обкопали себе шанцями власності [...]. Вони мають все: 
посади, багатство і виправдання демократією» (Czerwony kod, 1999, s. 34).

Анджей Щипьорський, замислюючись над процесами трансформації, помітив той са-
мий спосіб мислення і ті ж навички у теперішніх представників соціал-демократії, що і в 
давніх комуністів. Він писав: «А я наївний ще дивуюся і переймаюся, адже це насправді ті 
самі люди. Ті самі навички, той самий спосіб мислення. Вони можуть сто разів повторюва-
ти, що навернулися з комунізму на соціал-демократію, але такі з них сьогодні соціал-демо-
крати, як колись комуністи [...] Люди сьогоднішньої влади є вихованцями гереківської епохи, 
коли ідейні питання вже не відігравали буквально жодної ролі, бо тоді йшлося тільки про 
владу, про соціотехніку здійснення влади, про використання привілеїв влади, про творення 
з влади єдиного сенсу й мети діяльності, про розкіш посідання влади, словом – про владу 
для влади, тобто найбільш нігілістичний і аморальний політичний світогляд, який взагалі 
може бути об’єктом людського мислення [...]» (Szczypiorski, 1996b, s. 86).

За А. Безансоном, польські комуністи чудово опанували вміння одягати патріотичний 
костюм. Якщо не відразу, в 1945 році, то вже з часів Гомулки (1956) вони «навіювали нації, 
що вона повинна ix кохати, бо вони менше зло, ніж Совіти» (Czerwony kod, 1999, s. 35). Май-
стром у застосуванні цього лицемірства був, на його думку, генерал Ярузельський, якого – 
після лекції в паризькій Сорбонні – студенти вважали героєм.

Серед відмінностей між комуністами й посткомуністами привертає увагу цілковитий 
брак в останніх горизонтальних зв’язків, т. зв. пролетарського інтернаціоналізму. Комуніс-
ти їздили, головно, до Москви, натомість їхні наступники не відвідують один одного. Це 
можна інтерпретувати як результат відсутності керівного центру, а також як демонстрацію 
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патріотизму, за Безансоном, дуже нарочиту після стількох років покори Москві.
Прагненням посткомуністичних партій у країнах східного блоку є не спільна пролетар-

ська вітчизна, а Європейський Союз. Може здатися парадоксом те, що завдяки капіталіс-
тичному союзу стане можливим відшкодування втрат, спричинених комунізмом.

Лешек Колаковський у тексті «Занепад комунізму як філософська проблема» написав, 
що всупереч очікуванням поразка комунізму не спричинила зламу, а була часом сум’яття і 
конфузії. «Політичний краєвид із Радянським Союзом і комуністичним блоком здавався від-
носно прозорим. Ясним був поділ на тоталітаризм і демократію, й усі питання можна було 
віднести до цього фундаментального протиставлення. Коли розпався комуністичний блок, 
зникли прості точки співвідношень та орієнтації» (Wiek utopii, 1999, s. 19). Підсилилося 
почуття неспокою за подальшу долю цивілізації.

Лешек Колаковський визнає в інтерв’ю, даному Б. Вільдштейну, що вже й сам не знає, «що 
є на правому фланзі, а що на лівому», і далі стверджує, що його взагалі це мало цікавить. «Зви-
чайно, існують якісь традиційні поділи, але ix ідеологічний зміст вже неважливий. Так само в 
Польщі. Справді, говорять: лівиця – правиця, але де та ліва чи права ідеологія? Серед осіб, які ви-
значаються сьогодні в Польщі як правиця, найбільше таких, які б хотіли збільшення державно-
го втручання, тобто старого, лівого, соціалістичного принципу [...]» (Wiek utopii, 1999, s. 20).

Комунізм був утопією, втіленням універсальної туги за раєм на землі. Тому залишається 
запитання: яку форму реалізації знайде собі ця туга після падіння комунізму?

Л. Колаковський не боїться повернення комунізму в тому сенсі, в якому він існував у 
більшовицькій ідеології та практиці. Незалежно від своїх намірів більшовицький (ленін-
сько-сталінський) комунізм став ідейним запліччям Четвертого Риму. «Він був черговою 
спробою зробити з Москви центр духовного перетворення світу [...] Можуть з’явитися 
інші форми тоталітаризму» (Wiek utopii, 1999, s. 19). Наразі це здається неможливим 
через поширення Інтернету, супутникового телебачення, комп’ютеризації, радіофоніза-
ції і т. д. Адже одним із фундаментів комунізму була монополія на інформацію та комуні-
кації. Отже, нині повернення тоталітаризму в традиційному вигляді малоймовірне. Але 
водночас з’являються інтелектуальні й суспільні сили, які викликають занепокоєння. 
Наприклад, феномен т. зв. глобалізації при одночасному розквіті націоналізмів і трай-
балізмів.

Утопічна свідомість є частиною психіки людини, і немає причин для її зникнення. Її 
основним елементом є бажання створити механізм, завдяки якому буде досягнуто всеза-
гальне людське братерство. «Віра в такий механізм вже відчиняє двері до рабства, бо ж 
тільки через всезагальне поневолення можна отримати видимість цього всезагального бра-
терства» (Wiek utopii, 1999, s. 19). Добровільне поєднання малих груп на основі ідеї бра-
терства можливе. Прикладом цього є монастирі чи – колись – ізраїльські кібуци. Однак ідея 
інституційного братерства у великому масштабі – це шлях до тоталітарного правління. Але 
«попри це, утопічна свідомість, затята віра, що можна “встановити” надійну, братерську 
спільноту людей за допомогою технічних засобів, не зникне» (Wiek utopii, 1999, s. 19).

Єжи Сурдиковський звертає увагу на основну рису, закріплену комунізмом, – рабську 
ментальність. Комунізм занепав з багатьох причин, зокрема тому, що обіцяв людям умови 
життя, які був не спроможний реалізувати, що викликало бунт навіть людей, спочатку пере-
конаних у його ідеях, а також тому, що його структура виявилася цілковито слабкою. Зане-
пад комунізму, втім, не означає, що покладено край рабській ментальності.

Ментальність раба не є винятково рисою індивідів. Вона виявляється також у поведін-
ці різних організацій, партійних та спілчанських угруповань, точніше, у їхніх програмах, 
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деклараціях, виступах керманичів та інших текстах. Про це може свідчити спостереження 
Вацлава Вільчинського за Партією «Солідарність».

Характеризуючи це угруповання та його поведінку, він, зокрема, написав: «[...] Це ауди-
торія загалом малоосвічена, яка живиться ілюзіями, очікує всього не від нормальних демо-
кратичних інституцій, не від себе, а від керманичів, від держави, яка все дасть або в якийсь 
дивовижний спосіб забезпечить поширення матеріальних благ, покарає винних, відбере у 
визискувачів, гарантує рівність, справедливість і т. д.» (Wilczyński, 1997, s. 54).

Тому постає питання про різницю між рабом і вільною людиною. На думку Єжи Сурди-
ковського, не слід її (різницю) бачити в освіті чи заможності, а в психічних схильностях – 
«у душі». Раб може повалити найбільш репресивну владу. Він це робить, щоб «відігратися» 
за попереднє приниження. Однак відразу потім віддає владу першому-ліпшому крикунові, 
«який спокусить його черговою обіцянкою “світлого майбутнього” [...]. Таким чином, раб 
скидає одне ярмо тільки для того, щоб одягнути друге, можливо, ще гірше» (Surdykowski, 
1999, s. 32). Інакше вчиняє вільна людина. Вона знає, «що “світлого майбутнього” немає, 
а пророки, які його обіцяють за умови довірити їм управління державою, – це лише спраглі 
влади ватажки або одурманені власною брехнею шарлатани. Вільна людина знає, що після 
повалення чи зречення тирана її не очікує нова, барвиста й захоплива утопія, що немає спо-
собу, аби швидко «зробилося добре», що треба буде важко боротись як із недосконалістю 
людської натури, так і з залишками занепалої системи» (Surdykowski, 1999, s. 32).

За цих обставин і схильностей людської натури поява свободи (з її новими пропози-
ціями) може бути відкинута чи прийнята неохоче як важка, відразлива, звичайно, менш 
приємна від брехні та омани, які пропонує «шарлатан чергової неволі» (Surdykowski, 1999, 
s. 32). Наслідком цього є «втеча від свободи» 3, яка спокушувала людину від початку світу. 
Свобода завжди, як «яблуко Єви», дається в руки людині, і лише від неї залежить, чи відки-
нути, чи відважно надкусити.

Спокуса відкинути свободу задля безпеки раба, туга за добрим вождем не перестає іс-
нувати навіть у демократії. Про це ще 150 років тому писав проникливий дослідник молодої 
американської демократії Алексис де Токвіль: «Наших сучасників безперервно поїдають дві 
протилежні пристрасті: потреба, щоб їх хтось вів за руку, і прагнення зберегти свободу. [...] 
Тому вони мріють про єдину опікунську і всюдисущу владу, яку, однак, обирали б усі громадяни. 
Вони плутають централізацію із суверенністю народу. Це їм приносить полегшення» (цит. за: 
(Surdykowski, 1999, s. 32)). Ця думка Є. Сурдиковського чудово пасує до наших часів і ниніш-
ньої Польщі. З його погляду: «[...] Сутністю комунізму була не влада партійних комітетів, 
не радянський тиск, ані навіть всюдисущість держбезпеки. Нею була ментальність раба, не 
схильна йти на ризик свободи. Тому не варто тяжко боротися з недосконалістю демократії, 
невідомої й незрозумілої, краще і легше було б побачити такого пророка і віддатися йому в не-
волю, що веде до швидкого блаженства» (Surdykowski, 1999, s. 32).

Психологія раба спричиняє те, що разом із прогресом демократії зовсім маліє відсоток 
охочих розв’язувати важку дилему вибору. Її засвідчує низька явка поляків на вибори, схиль-
ність багатьох із них вірити в запевнення про добробут випадковому кандидатові, який бру-
тально критикує те, що є, і яскравими барвами змальовує міраж утопії, піднесення його до 
звання «вождя нації». Те, що утопія не має жодних шансів на реалізацію, не важливо. При-
кладом згаданої поведінки були випадки Стана Тимінського (1990), Леха Валенси (1993), 
Мар’яна Кшаклевського (1997), хоча він не вдався до цієї ролі, а нині – Анджея Леппера.

В одній із праць Л. Колаковського читаємо: «Клопіт з демократією полягає в тому, що 
вона не забруднює ідеологічним чадом молоді й наявні голови» (цит. за: Surdykowski, 1999, 
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s. 33). Тому все ще ростуть чергові фальшиві пророки, які будуть здобувати фанатичних 
прихильників і ставати на чолі.

До свободи 4 треба дорости. Вона приходить не разом із вільними виборами, а з фор-
муванням демократичних механізмів. У Польщі вже є основи громадянського суспільства, 
існують неурядові організації, місцеве самоврядування, але шлях від комунізму до демо-
кратії ще далекий. З цього погляду Польща є ще надто посткомуністичною країною. Мало 
того, розбудована «рабська ментальність», туга за «добрим вождем» будуть зіштовхувати 
нас зі шляху до демократії за кожної кризи, яка спричинятиме фрустрацію та спад довіри 
до нинішніх правлячих груп – до влади (Surdykowski, 1999, s. 33). Вільна людина, свідо-
мий громадянин демократичної держави розуміють відому максиму Вінстона Черчілля, яка 
стверджує, що демократія є «найкращим із поганих державних устроїв».

За Є. Сурдиковським (Surdykowski, 1999, s. 33), «демократія є найважчим державним устро-
єм, оскільки вимагає відповідальності вільної людини. Тільки диктатура легка, бо вимагає послуху 
раба, якого “добрий цар” або вождь звільняє від непосильного тягаря – від свободи вибору». У часи 
криз («крутих політичних поворотів») вільна людина передусім усвідомлює, що немає «легких ре-
цептів» для опанування ситуації. Знає також, що людина може помилятися, що вона є творінням 
недосконалим і грішним, а тому все ніколи не буде ідеально. Добре, якщо буде трохи краще. Влада 
є так само недосконалою, як і її підлеглі, тому не слід у пориві гніву грубо виступати проти неї, 
але постійно «дивитися на її руки». Такий громадянин розуміє, що рішення приймаються шля-
хом компромісів, у яких всі трохи втрачають, але більше виграють. Він не вірить у розповіді про 
геніальні рішення й розв’язки, що приносять приголомшливі миттєві зиски за умови вигнання 
кількох підступних ворогів, і «як вогню» остерігається харизматичних кандидатів на звання спа-
сителів нації. На практиці це знання виявляється дуже гірким і відповідає вислову «гіркий смак 
свободи», а стримане ставлення до дійсності досягається надзвичайно важко.

Анджей Щипьорський обґрунтовував: «Держава диктатури, яка сама вирішувала, як 
поводитися, та визначала межі самостійності своїх підданих, водночас давала слабким і 
незрілим людям певний комфорт, якого вільний і демократичний світ рішуче позбавляє. 
Така держава не лише все вирішувала, а й брала на себе відповідальність за все. “Невимовна 
легкість буття” – за висловлюванням Кундери. Сьогодні прийшов час духовної зрілості й 
суверенності. Для деяких людей ця ситуація нестерпна, оскільки вони трактують відпо-
відальність як непосильний тягар. Такі люди ніколи не зазнають спокою в демократичній 
державі [...] [Вони зроблять усе. – М. Д.-П.], щоб ухилитися від привілею самостійного, віль-
ного вибору, бо той накладає на людину тягар відповідальності» (Szczypiorski, 1996a, s. 99). 
Лише коли достатньо велика кількість громадян доросте до демократії, держава перестане 
бути посткомуністичною чи посттоталітарною (Surdykowski, 1999).

На думку Є. Сурдиковського, відповісти на питання про кінець комунізму в Польщі за-
раз неможливо. Сьогоднішня модель західної демократії, що дуже відрізняється від свого 
класичного прототипу, не дає позитивних зразків для наслідування. Сучасна «телевізійна 
демократія» Америки й Західної Європи не залишає часу для діалогу свідомих громадян, в 
якому кристалізуються судження про публічні справи й досягається компроміс. У телевізій-
ній демократії не голосують за програми, бо вони невідомі або трактуються несерйозно, а 
голосують за особу лідера, його вигляд, усмішку (і його дружини також), за вправність віза-
жистів і піар-технологів. Тим часом «повороти на шляху до свободи» – як застерігає Є. Сур-
диковський – будуть крутими (Surdykowski, 1999).

А. Безансон вже звертав увагу, що там, де в демократичних виборах віддавали голоси за 
посткомуністів, насправді голосували проти «жорстких вимог життя, проти ціни виходу 
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з реального соціалізму, а в деяких випадках проти невмілих політиків правиці» (Czerwony 
kod, 1999, s. 34). Майже в усіх країнах колишнього східного блоку після періоду правління 
посткомуністів до влади приходила правиця.

Площина міркувань про посткомунізм, як виявилося, дуже широка. Їх амплітуда охо-
плює філософські проблеми тоталітаризму, свободи, людської природи й демократії, а та-
кож реалії суспільного життя колишніх комуністичних країн. Які суспільні позиції залишив 
по собі комуністичний лад у Польщі та в якому контексті вони найпомітніші? Це буде пред-
метом наших подальших роздумів.

Суспільна площина посткомунізму

Соціальний посткомунізм
Цінним і водночас ефектним реліктом комунізму вважається різного роду соціальний 

захист, що побутово визначений як спадок ПНР. Соціалізм мав «призвичаїти» до нього різні 
професійні групи, які тепер не лише бажають його утримати, а домагаються чергових при-
вілеїв. У наукових розвідках і публіцистиці така позиція інтерпретується як типово постко-
муністична поведінка.

Професор Ян Вінецький з Європейського університету у Франкфурті, порівнюючи еко-
номіку Старого Континенту й Америки, писав: «У посткомуністичному світі поширилися 
жебрацько-претензійні позиції. Утім, вони не чужі й для Західної Європи» (Olejnik і inni, 
2000, s. 28). Суть проблеми, на його думку, полягає в тому, що «опікунська держава спри-
чиняє моральну корозію повільніше, ніж комунізм, але діє в той самий спосіб» (Olejnik і inni, 
2000, s. 28). Ефектом опікунської держави в Європі є зростання рівня безробіття. Тимча-
сом найкращих результатів у боротьбі з безробіттям досягають країни, у яких соціальні 
зобов’язання найнижчі.

Немає значення, що в межах окремих галузей і в країнах зі старою, розвинутою демокра-
тією існують професійні привілеї, не важить також їхній родовід. Нагадаю лише, що польський 
кріпак і найманий робітник у II Речі Посполитій отримували від двору конкретну натуроплату. 
Отже, привілеї – «ідея» не нова і не є «винаходом» комуністів, натомість, соціалізм лише адапту-
вав їх до своєї соціально-економічної системи й розбудував у деталях. Частина з цих привілеїв 
досі зберігається, бо їх отримувачі, попри зміну ситуації, не погоджуються на будь-які обмежен-
ня і самопожертви. Фаворизування одних професійних груп викликало й надалі викликає не-
гативне ставлення й реакцію інших. Скажімо, робітники Гданської верфі, починаючи боротьбу 
з комунізмом, зокрема проголошували: «усі ми маємо однакові шлунки».

Серед різних професійних привілеїв ПНР до найважливіших належала можливість 
більш раннього виходу на пенсію. Широка громадська думка сприймала це право для ро-
бітників важкої фізичної праці: шахтарів, металургів, залізничників і т. п., але не визнавала 
його для наукових працівників, бібліотекарів, співаків, артистів цирку і под. У 70–80-х роках 
для привілейованих шахтарів вінцем надаваних пільг було встановлення «Карти шахтаря». 
«Карту» також дістали металурги та вчителі (Boruc, 1998, s. 40) 5. Залізничники та інші пра-
цівники польської залізниці (PKP) (разом із пенсіонерами), а також їхні діти, мали привілей 
безкоштовного проїзду потягами. Залізничники також отримували вугільний пай: 3,6 тони 
вугілля щорічно, мундир або додаток до нього. Значно раціональніші матеріальні вигоди у 
вигляді знижок на авіаквитки мали працівники польських авіаліній (PLL LOT). Професійні 
військові та поліціянти мали не лише 50 відсотків залізничні знижки, доплату за мундир, а 
й вигідніші, ніж інші працівники бюджетної сфери, правила нарахування пенсій та можли-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



783

Традиційна тематика та нові парадигми в етнології 

вість виходу на пенсію після 15 років служби. У цьому випадку магнітом мали бути службові 
квартири, але на практиці цей привілей не вдалося реалізувати (Boruc, 1998, s. 40).

Окреме місце серед привілейованих випадає селянам. Справді, сільське господарство є 
приватним сектором, однак пенсії селян у ПНР мало не цілком фінансувалися (і фінансуються) 
з бюджету держави. Селяни також не платять податок на прибуток і багато з них користуюється 
пільговими кредитами. Селяни отримали Касу Селянського Соціального Страхування (KRUS 6), 
до якої 96 % коштів платить державний бюджет, а власники господарств сплачують символіч-
ний (у порівнянні з ZUS 7) внесок, однаковий як для 4-, так і для 500-гектарного господарства. 
Диференційованих внесків вони платити не можуть, бо ніхто не винайшов способу підрахунку 
їхніх доходів. Тому вони не платять податок на прибуток, і з огляду на це внесок на соціальне 
страхування селян з 1999 року також сплачує бюджет держави (Cichockа, 2000, s. 18).

Раз надані привілеї та пільги важко відібрати, в чому переконуються урядовці, пред-
ставляючи чергові проекти змін до Кодексу Праці, та роботодавці під час переговорів із про-
фесійними спілками. Спілчани запитують, зокрема, «чому урядовці хочуть забрати в них 
частину привілеїв, коли самі користуються ними [...], депутати мають право на безоплат-
ні поїздки по країні, а оклади парламентарів і видатки, пов’язані з утриманням депутат-
ських офісів, не оподатковувалися», – аргументують вони (Boruc, 1998, s. 41).

На думку багатьох ліберально зорієнтованих публіцистів, професійні спілки, перейняті 
почуттям посткомуністичної соціальної справедливості, ведуть завзяті бої за зростання за-
робітної платні проти обмежень соціальних гарантій. Усілякі втручання у сферу соціальних 
здобутків світу праці заслуговують, на їхній погляд, однозначного осуду. Стандарти, за які 
борються професійні спілки, є послідовно «пропрацівничі». Бажаючи охороняти робочі міс-
ця, вони торпедують реструктуризацію промисловості, жадають високих, у тому числі ви-
хідних допомог, організації громадських робіт. Унаслідок цього замість захисту працівників 
підсилюється структурне безробіття (Balicka, 1999, s. 62).

«Концепції опікунської держави на наших очах зазнають поразки за поразкою», – пи-
сав у фейлетоні Вацлав Вільчинський (Wilczyński, 1998, s. 47). Продовжуючи, він доводить, 
«що поспішна розбудова найрізноманітніших гарантій значно ослабила державні фінанси 
навіть найбагатших країн [як Німеччина і Франція. – М. Д.-П.]; що неминуче відбувається 
відмова від асигнувань, які вважалися здобутком опікунчої держави. [...]. Найкоротша від-
повідь на питання про глибші джерела кризи опікунської держави – проста: забагато га-
рантій! Забагато обіцянок для життя без докладання зусиль [...]» (Wilczyński, 1998, s. 47).

Уже добре відомий західний досвід із опікунською державою та державним сектором, 
на жаль, мало вплинув «на погляди й преференції польських політичних кіл. Ще недооці-
нюється залежність рівня суспільного продукту від економічно допустимого ступеня його 
перерозподілу. Надалі утримується гіперсоціалізована ментальність, яка ототожнює пер-
спективи з гарантіями. [...] Від держави очікують не стільки створення умов, які б сприяли 
розвиткові підприємливості, раціонального господарювання, скільки інтервенційних дій на 
користь груп тиску, що конкурують між собою в змаганні за наші спільні гроші. [...] Еконо-
міка за своєю природою не є благодійною. Надмірно розбудовані гарантії, по суті, обмежу-
ють перспективи і підривають умови розвитку» (Wilczyński, 1998, s. 47).

Наведені тут висловлювання і приклади однозначно вказують на те, що соціальний  
посткомунізм усе ще має міцне запліччя у свідомості громадян, як урядовців, так і підле-
глих, що гарантує йому довгий вік у нашому соціальному просторі.

Сентиментальний посткомунізм
Іншим, який наводить преса, прикладом мислення в посткомуністичних категоріях є 
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прославляння періоду ПНР, коли секретарем ЦК був Едвард Герек (1970–1980). Сам Герек 
доостанку (він помер у 2001 році) захищав свою політику: Гуту Катовіце, що мала бути 
благом для задимленої Силезії, Північний Порт, який хоч трохи унезалежнював Польщу 
від постачання радянської нафти, Белхатов і десяток інших інвестицій. Він захищав план 
облаштування Вісли і шкодував, що наступні керівні команди не пішли далі. Він говорив: 
«Сьогодні принаймні ви маєте що приватизувати і продавати. Історія гідно оцінить мене і 
сімдесяті роки, – повторював він» (Dziadul, 1999, s. 26).

Ще за останніх років життя колишнього І секретаря ПОРП 8 (особливо у 1999 році) у 
пресі зачастіли публікації на захист його фігури та історичної ролі. Похвальні думки про 
нього висловив Анджей Леппер. Мацей Щепанський (керівник телебачення у 70-ті роки, ба-
гаторічний близький співпрацівник І секретаря ЦК, ще за часів роботи в Катовіце, в Силезії) 
присвятив Гереку розлогий трактат, надрукований уривками в «Трибуні», та багато теплих 
слів в інтерв’ю «Газеті Виборчій». Висловлювані тоді слова і погляди, здавалося, були співз-
вучними із суспільними переконаннями, артикульованими не лише в різних опитуваннях і 
дослідженнях громадської думки. У плебісциті, оголошеному «Газетою в Катовіцах» – міс-
цевим додатком «Газети Виборчої» – зі ста найвидатніших силезців і заглембців XX ст. Герек 
зайняв друге місце після Корфанти. Селянин із Кулаковіце під Грубешовом поставив Едвар-
ду Гереку пам’ятник, але через рік зруйнував його, бо розголос почав перешкоджати кар’єрі 
його дітей, що працюють на державних посадах. Мешканці села Вашковське біля Здунської 
Волі почали будувати гімнастичний зал імені колишнього секретаря партії. У Ломжі вини-
кло Громадське товариство вшанування Едварда Герека. Подібного типу акції помножили-
ся після смерті Едварда Герека у 2001 році. Його похорон став справжньою національною 
маніфестацією. Знову почали давати оцінку здійснюваній Гереком політиці.

Виникає неминуче питання про причини стійкості цієї, такої живучої досі, десятирічки 
комуністичної історії Польщі та її керманича.

Результати досліджень OBOP 9 доводять, що (в оцінках Герека) позитивне ставлен-
ня анкетованих зростає з віком, при чому найбільше – в групі 40–49-ти років (69 %, 
при 15 % негативних оцінок), тобто в поколінні, яке в 70–х роках ставало дорослим, за-
вершувало навчання, створювало сім’ї, і яке вбачає причетність Герека до свого життя. 
Його підтримка найбільша там, де гірша освіта і матеріальний стан респондентів. Ана-
логічно з місцем проживання: чим менше місто, тим тепліша пам’ять. Не кажучи вже 
про село (61 % позитивних оцінок при 12 % негативних). Це правило підтверджує поділ 
за соціально-професійним критерієм: 78 % селян – за, 7 % – проти, потім – рантьє, пен-
сіонери, робітники та безробітні. При цьому не має великого значення факт, чи хтось 
віруючий, чи ні. Певне значення має політична орієнтація (праві погляди дещо посла-
блюють підтримку). Схожим чином формуються відповіді і стосовно оцінки десятирічки 
Герека (Władyka, 1999, s. 20).

Аргументи «за» скрізь однакові: за Герека селянам жилося добре, вони отримували 
ренти, пенсії, могли брати вигідні кредити. Селянин був тоді селянином, а тепер він же-
брак. Як зазначив Яцек Соска на радіо «Зет» у листопаді 2001 року, із детального аналі-
зу випливає, що в той час стандарти життя й праці польського селянина були подібні до 
французького селянина. Не тільки село згадує Герека із сентиментом. Бургомістр Устроні 
(де до смерті мешкав Герек) Шварц сказав, що в Устроні мало хто вважає 70-ті роки про-
граним чи поїденим часом для держави, бо ми жили у кредит. Від тих років залишилися 
лікарні, санаторії, будинки відпочинку, пристойна дорога, що веде до міста. Сотні людей 
збудували індивідуальне житло. Можливо, це все було за кредити, але гроші «не пішли в 
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болото», принаймні тут (Dziadul, 1999, s. 24). Тому немає сумніву, що для сучасних по-
ляків пам’ять про десятиліття Герека і про нього самого є функцією того, як вони живуть 
і як «переживають» сучасну Польщу. Їхня свідомість, звичайно, визначає буття. «Також 
правда, що саме це минуле і ця постать, здається, чудово пасують до суспільної потреби 
міфотворчості» (Władyka, 1999, s. 22).

Герек правив між Гомулкою і Ярузельським. «Він опинився зі своєю політикою спожи-
вання і релятивного лібералізму поміж селянським, доктринальним соціалізмом попередни-
ка та воєнним станом і порожніми полицями. Поляки на мить, особливо у першу п’ятирічку 
Герека, повірили, що можуть справді жити, мешкати у нормальних квартирах, облашту-
ватися, поїздити власним автомобілем по світу» (Władyka, 1999, s. 22).

Програма будівництва нової Польщі, її економічної модернізації, завалилася. Вона по-
родила чергову кризу і залишила борги, які ми досі маємо сплачувати. Однак у порівнянні з 
попередньою та наступною десятирічкою Польща може тут нагадувати ельдорадо. Як пише 
В’єслав Владика: «Для багатьох соціальних і професійних груп цей зразок уже ніхто ніколи не 
в змозі відтворити. Для польського села – це певно (у 70-х роках воно справді переживало свій 
найкращий період, беручи до уваги всю добу ПНР і перше десятиліття III Речі Посполитої), 
для багатьох галузей промисловості й для багатьох регіонів (із Силезією на чолі) – також. 
Так чи інакше, Герек відкрив Польщу на Захід, «утікав», бажаючи того чи ні, із реального ко-
мунізму, компенсуючи Москві ці втрати демонстраційною улесливістю і орденами Леоніду 
Брежнєву» (Władyka, 1999, s. 22). Правління Герека відзначалося також відносно толерант-
ним ставленням до опозиції та церкви, попри те, що після 1976 року він посилив репресії 
проти дисидентів. Від влади відійшов без великого спротиву, а через роки потому твердив, 
що був жертвою внутрішньопартійної змови, що її підтримувала Москва.

У суспільній свідомості історія про Герека і десятиліття 70-х прикрашається і перекро-
юється під сьогоднішні уявлення й очікування. Менше правди дійсної, правди історичної. 
Ця свідомість є складовою правди про нинішню Польщу. Хоча слід визнати, що людям із 
малими можливостями і потребами тоді жилося ліпше, а тепер – навпаки.

У дискусії, що точиться довкола історичного значення постаті колишнього першого 
секретаря ЦК і років його правління, важливим є голос Лешека Мочульського, багаторіч-
ного опозиціонера, керівника Конфедерації Незалежної Польщі, історика і публіциста. 
У 1999 році він, зокрема, сказав: «[...] із усіх секретарів ЦК Герек найменше реалізовував 
підпорядкування гегемонії СРСР і прагнув поширити сферу автономії Польщі від Москви, 
він не хотів брутальної розправи із суспільством. Єдиною тінню може бути 1976 рік. Він 
почав серйозну розбудову економіки. Утім, збудоване у 70-их роках потім було змарновано 
під час воєнного стану. Отже, ми мали хорошу, як на ті умови, економіку, що вирізнялася 
на тлі совітського табору. Під керівництвом Герека це була досить сучасна економіка, а в 
поганій системі була низка вдало підібраних механізмів. Коли йдеться про негативи, то, 
вважаю, їх було два: він не бачив іншого розв’язку, як бути сателітом СРСР; він думав, що 
гегемонію Москви не можна усунути і не пробував здійснювати сміливішу політику. Він міг 
довести до більш фундаментальних змін в економічній системі, щоб неминучий відхід від 
[політичної] системи був ліпше підготовлений. Однак я не можу оцінити, наскільки він 
сам цього не хотів, а наскільки йому не дозволяли цього зробити політичні співробітники» 
(цит. за: (Władyka, 1999, s. 22)).

Екзистенційний посткомунізм
У 1996 році письменник Едвард Редлінський в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема, 

сказав: «Епохальним, історичним досягненням ПНР було те, що не вдалося Мексиці, Па-
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кистану та Індії: подолання бідності. Під час семирічного перебування в США я зустрів 
тільки одного поляка, який прибув туди, щоб витягти родину з бідності. Усім іншим 
добре жилося в Польщі, але вони приїхали для того, щоб жилося ще краще; це парадок-
сально свідчить на користь ПНР. Сама полонія в США ділить нашу еміграцію на три 
історичні хвилі: «хлібну» еміграцію, воєнну еміграцію, «шинкову» еміграцію [...] Скільки 
поляків у 1996 році хоче капіталізму, який доводить до неврозу, а скільки – опікунського 
соціалізму? Скільки прагне і того, і другого? Як це узгодити? Чи варто? Це окрема тема. 
[...] Америка здійснюється тепер у Польщі, в нас, тільки що повільніше і менш видовищ-
но» (Za szynką, 1996, s. 84).

У 2000 році опубліковано розлогу доповідь «Соціальний діагноз 2000» – дослідження 
про вплив реформ на умови та якість життя поляків. Доповідь викликала велике зацікавлен-
ня і розголос у ЗМІ 10. Особливо шокував крайній песимізм, із яким поляки оцінюють своє 
становище. На всю трансформацію вони дивилися крізь призму індивідуального досвіду, 
винесеного також із чотирьох реформ (служби охорони здоров’я, освіти, пенсій, державного 
управління), що функціонували вже понад рік. Серед опитаних родин 47,4 % ствердили, що 
реформи не вдалися, а заледве 7,7 % оцінили їх позитивно (Nowakowska, 2000а, s. 16). Задо-
волення фінансовим станом сім’ї, рівнем доступних матеріальних благ і послуг, ситуацією 
в країні, перспективами на майбутнє впало до рівня початку десятиріччя, коли шок після 
першої реформи Бальцеровича спричинив драматичний злам настроїв.

Неодмінно виникають питання про причини найнижчого з 1994 року суспільного задо-
волення. Результати проведених досліджень однозначно вказали на матеріальні причини. 
Навесні 2000 року понад 45 % сімей заявили, що їхніх постійних прибутків не вистачає для 
задоволення поточних потреб (Nowakowska, 2000а, s. 16).

Із «Діагнозу» випливало, що в 2000 році поляки найгірше оцінювали матеріальний стан 
власної родини та загальну ситуацію в державі. Цю думку засвідчувало те, що:

– понад 20 % сімей не сплачували вчасно квартплату, 18 % затримували оплату за газ та 
електроенергію, 10 % мали затримки зі сплатою квартирного кредиту;

– близько 30 % не могли дозволити собі задовольнити харчові потреби родини у м’ясі, 
птиці, фруктах та їхніх фабрикатах;

– 80 % родин не мали жодних заощаджень. Ті, які щось відклали, говорили про кошти, 
рівні щонайбільше тримісячним прибуткам. Понад 58 % мали борги;

– понад 35 % родин через брак грошей відмовились у 1999 році від таких форм участі в 
культурі, як купівля газет, касет, відвідування кінотеатрів;

– понад 51 % родин з тої самої причини не відправили дітей на канікули, а 64 % дорос-
лих позбавили себе відпочинку.

Результати досліджень також принесли негативну оцінку реформи служби охорони 
здоров’я (особливо пенсіонерами – загалом 29 % анкетованих відмовилися від медичних 
послуг через брак грошей) та незадоволення реформою освіти. Негативні оцінки походили 
найчастіше із села. Чим більше дітей у родині, тим більшим є незадоволення, оскільки «без-
коштовне» навчання коштувало щораз більше.

Після цього зіставлення «Діагнозу» не дивує, що на питання «Коли респондентові жи-
лося легше?» переважала відповідь – «До 1989 року» (53 %). У 1997 році такі заяви робили 
45 % опитаних (Nowakowska, 2000а, s. 17).

Опитування, соціологічні дослідження, що проводяться постійно, засвідчують явище 
небувалої в ПНР бідності, що, безперечно, впливає на оцінку процесів трансформації та на 
сентиментальне ставлення до часів комунізму.
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Із досліджень CBOS 11 випливає, що найзаможніші поляки вбачають причини бідності у 
лінощах, життєвій безпорадності та алкоголізмі. Натомість бідняки головними причинами 
бідності називають безробіття, низькі пенсії та соціальні допомоги, хвороби й каліцтво.

До головних причин бідності соціологи зараховують: безробіття, припинення міграції 
до міст, багатодітність, хвороби, низький рівень освіти.

Безробіття з’явилося паралельно з процесами реструктуризації економіки, і від само-
го початку цих процесів спостерігаємо його зростання. Воно особливо відчутне у селах та 
малих містечках, де зруйновані PGR 12 чи місцева промисловість. У березні 2002 році GUS 13 
подав цифри, що в лютому 2002 році в Польщі було 3 млн 277,9 тис. безробітних, або 18 % 
працездатного населення (Інформація: Gazeta Wyborcza, 22.03.2002, s. 4). Проблеми з пра-
цевлаштуванням мали не лише люди малоосвічені, а й випускники вищих навчальних за-
кладів. Більшість опитаних найбільше бояться втратити роботу. У колишньому Сувальсько-
му воєводстві рівень безробіття в 20 разів вищий, ніж у колишньому Варшавському (GUS 
оперує ще старим адміністративним поділом). У Польщі є території, де на одне робоче місце 
припадає 300–350 безробітних (Janicki, 2000, s. 30).

Проблеми, пов’язані з безробіттям, економічні способи й засоби, що стримують його 
зростання чи протидіють цьому явищу, є предметом численних аналізів та розвідок еконо-
містів, як незалежних, так і пов’язаних із Державним управлінням праці, Центром А. Сміта, 
Інститутом досліджень ринкової економіки, Міністерством праці та соціальної політики, 
яке розробило «Національну програму зростання зайнятості», прийняту в 1-му кварталі 
2000 року Радою Міністрів (Solska, 2000, s. 54).

Після ліквідації робітничих готелів у містах приїжджі із сіл та малих містечок не мають 
де зупинитися на час пошуку роботи. А в селі робочих місць меншає. Ельжбета Кринська, 
автор розвідки «Середньостроковий та довгостроковий прогноз ринку праці для Польщі», 
застерігала, що в 2006–2010 роках пропозиція на ринку праці найшвидше зростатиме в 
регіонах, де вже нині існує високий рівень структурного безробіття. Водночас проблема з 
житлом не дозволить робочій силі переміщатися з відсталих регіонів до тих, які швидко роз-
виваються (Szczęsny i inni, 1998, s. 26).

У багатодітних родинах навіть вища від середньої платня одного з батьків змушує сім’ю 
(наприклад, 2+8) жити на рівні нижче межі соціального мінімуму. У бідності живе понад 
70 % цього типу родин.

Із досліджень Ельжбети Тарковської випливає, що багатодітність супроводжується 
синдромом бідності як явища в масштабі всієї країни. Існує тісна залежність між бідністю 
і кількістю дітей. Чим більше дітей, тим більша бідність. Тому вона надмірна, наприклад, у 
Кошалінському воєводстві, регіоні зруйнованих PGR. Бідність дуже поширена в регіонах, 
які умовно називаються Польщею Б. Існує також переконання, яке поділяють, зокрема, пра-
цівники служби охорони здоров’я та соціальної опіки про те, що багатодітність є спадковою 
рисою: вона переходить від покоління до покоління, від батьків до дітей. Імовірно, вихован-
ня в багатодітних родинах учить дітей, що слід мати багато нащадків; отже, тут діє якийсь 
соціальний механізм, хоча не кожна багатодітність є синонімом бідності (цей принцип не 
виявлений, наприклад, у Малопольщі) (Co się z nami dzieje, 2000, s. 19).

У Польщі живе 5 млн неповноцінних людей. За більшість медичних послуг треба плати-
ти. Часто хвороба у сім’ї означає фінансову катастрофу.

38 % поляків мають освіту вище базової середньої. Решті (68 %) важко віднаходити себе 
на новому ринку праці (Інформація: Polityka, 9.10.1999, s. 8).

Обсяг і характер нинішньої бідності в Польщі робить її важливою темою досліджень, як 
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із пізнавальної, так і з практичної точки зору.
У дослідженнях, що впродовж кількох років проводяться в Інституті філософії та соціо-

логії ПАН, порушено питання бідності окремих демографічних груп, у тому числі молоді, 
скажімо, освітніх труднощів молоді з бідних родин, зокрема, родин колишніх працівників 
колгоспів. Найповніше проблема бідності була проаналізована в дослідженнях «Історія 
бідності – дві студії випадків», що становлять фрагмент міжнародної програми «Poverty, 
Ethnicity and Gender in Transitional Society» («Бідність, етнічність і гендер у перехідному сус-
пільстві»), керованої Іваном Шеленим з Єльського університету. Польську частину дослі-
джень проведено в 1999–2000 роках; вони мали характер монографічного аналізу сегмента 
суспільства, враженого бідністю.

Автори колективної монографії «Зрозуміти бідного. Про давню і сучасну бідність у Поль-
щі», підготовленої за редакцією Е. Тарковської (Варшава, 2000), порушують проблеми, що 
стосуються джерел сучасної бідності, пов’язаних, з одного боку, з актуальними суспільними 
перетвореннями, а з іншого – міцно закорінених у минулому. Вчені займаються диферен-
ціацією сучасної бідності в економічному, демографічному, соціальному та культурному 
аспектах. Вони аналізують роль культурних чинників у механізмах тривання і відтворення 
бідності в межах родини, а також у стратегіях вирішення цього роду труднощів. Намагають-
ся встановити, чим є бідність у безпосередньому досвіді індивідів – жінок і чоловіків, дітей 
і старих людей.

Дослідження виявили певний континуум: з одного боку поверхнева бідність людей, що 
зазнали короткотривалого безробіття, які шукають нових способів заробляти на життя і ві-
рять у прихильну зміну долі, з іншого – хронічна бідність, тривала залежність від інституцій 
соціальної допомоги, брак перспектив та бажань.

Типовими представниками других є родини колишніх працівників PGR. На думку до-
слідників, саме там формується польський різновид underclass – середовища, яке успадковує 
бідність із покоління в покоління, яке є цивілізаційно деґрадованим, тривалий час виклю-
ченим із широкого суспільного життя (Nowakowska, 2000b, s. 94).

Причиною нинішньої бідності стала ліквідація державних господарств. Однак з істо-
рій опитаних родин випливає, що відчутна бідність була також долею попередніх поколінь. 
Уривки пам’яті про пращурів – найманих робітників і сільських виробників – говорять про 
зусилля витримати бідність міжвоєнного періоду. Найстарше покоління опитаних особисто 
відчуло повоєнну бідність. Колгоспи виявилися єдиним місцем, до якого можна було від 
неї «втікти» – землею обітованою для людей без козирів, які не мали жодної власності, про-
фесійної кваліфікації та кар’єрних амбіцій. Тут чекав мінімум стабілізації у вигляді житла і 
роботи, справді низькооплачуваної, але такої, що гарантувала соціальний захист у формі 
різної натуроплати: молока для дітей, картоплі на зиму, дешевого фуражу для свійських тва-
рин (Nowakowska, 2000b, s. 94). Опікунський PGR організовував життя і водночас «консер-
вував» традиційні звичаї, навички, низьку «стелю» запитів. Діти в родинах колишніх робіт-
ників державних господарств завершують освіту на базовому середньому рівні або раніше 
і починають працювати в колгоспах (перед війною вони «ходили по людях, щоб заробити», 
а після ліквідації PGR «йшли на куронівку» 14). Родина живе сьогоднішнім днем, пасивно, 
не заощаджує і не інвестує у майбутнє дітей. Після державних господарств і вичерпання 
куронівок «виживання» стало животінням за милість соціальної опіки. Коли забракло опі-
куна-роботодавця, виявилося, що проблемою є не лише брак доходів від роботи, а й брак 
життєвої самостійності, безгосподарність, пасивність, життя сьогоднішнім днем. Перефор-
мування життєвої позиції, поведінки й спрямованості людей в описаних умовах може дати 
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тільки освіта. Тому навчання дітей є, на думку соціологів, єдиним виходом з хибного кола 
успадкованої бідності (Nowakowska, 2000b, s. 94).

Дослідники вказують не лише на небезпеку збільшення в деяких соціальних групах 
бідності як хронічного стану, а й на загрозу своєрідної «спадковості» безробіття та інших 
негативних явищ, пов’язаних з нужденністю. Нині ця небезпека є в Польщі похідною 
«успадкування» низького рівня освіти. Зі статистичних аналізів випливає образ бідності як 
самоподовжувального чи хронічного стану, передусім у сільських родинах. В особливо тяж-
кому становищі перебувають родини колишніх працівників давніх державних господарств. 
Серед них спостерігається явище «родинного» (наприклад, коли всі дорослі в сім’ї лишають-
ся без роботи) або «спадкового» (коли безробітні у сім’ї не лише батьки, а і їхні вже дорослі 
діти) безробіття.

Посткомунізм у процесах трансформації
Посткомуністичні життєві позиції та дії в нинішніх процесах трансформації досі не ста-

ли предметом окремих студій. Однак про них можна робити висновки на основі результатів 
соціологічних аналізів, які стосуються економічної та соціальної поведінки в останнє де-
сятиріччя (пор., наприклад: Jak żyją Polacy, 2000; Zmiany.., 1999). Вони підкреслюють роз-
шарування щодо заможності, яке ніколи не виявлялося такою мірою в ПНР (Jak żyją Polacy, 
2000), та розходження полюсів суспільної ієрархії 15.

Одним із найсильніших причинно-наслідкових зв’язків, який сформувався протягом 
минулого десятиріччя, є залежність між освітою і соціальним становищем, вимірюваною 
величиною платні, стажем роботи і перспективами кар’єрного зростання 16.

У 1999 році з’явилася соціологічна розвідка «Зміни в житті поляків за ринкової економі-
ки» (Варшава), підготовленої за редакцією Лідії Бескид. Ця робота містить студії поведінки 
різних соціальних груп у час економічної трансформації. Роботу складено на основі аналізу 
результатів багатьох досліджень, виконаних протягом останнього десятиліття, завданням 
яких було реєструвати нове матеріальне розшарування та суб’єктивно оцінюване багатство 
й бідність. У результаті змодельовано соціальний образ сучасних поляків, який формують 
три групи, майже однакові за кількісним складом.

Першу з них становлять успішні люди: ті, що виграли у процесі трансформації. Вони 
відносно молоді, освічені, отримують найвищі доходи. Від них залежить динаміка еконо-
мічних змін. На протилежному полюсі перебуває група невдах, пасивних і знеохочених. 
Вони відносно старші й малоосвічені. Кожен другий з них випав із ринкової гри за успіх, 
це – пенсіонери(-рантьє) та безробітні. Їхні доходи низькі, аж 26 % із них твердить, що живе 
в постійній бідності. Суспільну трансформацію вони вважають змінами на гірше, пасивно 
очікують соціального забезпечення від держави.

Остання частина (1/3) суспільства розташована між цими полюсами. Ця група акуму-
лює «сколованих» людей, що не вміють знайти себе в новій економічній реальності. Її утво-
рюють, з одного боку, розчаровані індивідуалісти, а з іншого – узалежнені колективісти 17.

Підсумки деяких польських досліджень порівняли з висновками аналогічних робіт, про-
ведених у Чехії, колишній НДР, Угорщині та Словаччині. У результаті виявилося, що в Польщі 
відбулася найбільша поляризація умов життя. Бідних (із доходами на рівні 50 % від середньо-
го і нижче) маємо в кілька разів більше, ніж у решті країн. Багатих (200 % від середнього і 
вище) у нас стільки ж, як у Чехії та Угорщині, і більше, ніж у Словаччині та Східній Німеччині.

Об’єктивна статистична інформація збігається із суб’єктивним сприйняттям. Значно 
більше поляків, ніж громадян сусідніх країн, оцінює суспільні зміни в крайній спосіб: як 
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причину власної життєвої поразки або як відкриття шляху до особистого успіху. На першо-
му з цих полюсів переважають безробітні та селяни. Другий зосереджує порівняно найбіль-
ше освічених людей.

Соціологи дуже обережно формулюють тезу про незворотній характер доконаних змін. 
Адже в цій тезі слід звернути увагу на два аспекти: на людей і на структури (інституцій, 
ієрархій та організації громадського життя), у яких функціонують індивіди. Така позиція в 
усіх відношеннях обґрунтована в наявній суспільній дійсності. Це підтверджують коливан-
ня суспільних настроїв та поглядів на поточні події, зафіксовані журналістами, публіциста-
ми та дослідженнями громадської думки.

Інша річ – ставлення людей до змін. З опитувань випливає, що вони схильні прийняти 
появу соціальних нерівностей, якщо водночас гарантована рівність шансів здобути освіту, 
рівність стартових умов у професійній кар’єрі та зарплата, пропорційна фаховій кваліфіка-
ції. Після більш як десятирічного втілення в життя Польщі цих трьох гасел західного лібера-
лізму одне є певне (як випливає з опитувань): масове кар’єрне просування, рівність шансів і 
боротьба з нерівними умовами життя не стали ані візитівкою, ані магнітом, що притягував 
би людей до нового устрою (Co się z nami dzieje, 2000, s. 19).

Спроби відходу від дійсності ПНР супроводжуються досить великим незадоволенням 
від змін. Однак воно не рівнозначне прагненню повернутися до ПНР.

Одним із висновків, який випливає із соціологічних аналізів, полягає в тому, що навіть схва-
люючи необхідність принципової перебудови в політичній та економічній системі (переконан-
ня, що «варто було змінювати устрій», висловило в 1999 році 67 % опитаних CBOS), можна бути 
незадоволеним змінами. Безробіття, явища корупції, щоденна загроза життю і неясність пра-
вил є найчастішими причинами фрустрації. Незадоволення викликають ті явища, які неминуче 
супроводжують зміни, схвалені двома третинами населення. Тому джерелом незадоволення є 
не брак, а успіх трансформацій. Це не означає заперечення капіталізму, до вимог якого поляки 
щораз ліпше пристосовуються, хоча не завжди роблять це з ентузіазмом.

Можна висунути гіпотезу, що на рівні реальної поведінки та пристосувальної стратегії 
поляки ліпше дають собі раду з ринком, аніж із демократією. Болісні наслідки ринку критику-
ють, але разом з тим беруть у ньому дієву участь. У політиці подекуди навпаки: демократія як 
гасло, здається, не викликає застережень, але водночас рівень реальної участі в ній низький.

Феномен одночасного незадоволення і біхевіоральної акцептації має цікавий аспект. 
Аналізи показали, що протест в останні роки втратив у Польщі «антисистемний» характер; це 
означає, що незадоволення вже до певної міри «включене в систему». У сьогоднішній Польщі 
мало хто складає баланс зисків і втрат у категоріях зміни політичного устрою (Co się z nami 
dzieje, 2000, s. 19; Jak żyją Polacy, 2000). Ця констатація не змінює того факту, що в установах 
усієї країни все ще мають місце масові звільнення, які передбачаються й надалі. Щораз менше 
людей має право на соціальну допомогу, зрештою, вона ганебно низька (300–400 злотих). Різ-
ні суспільні кола останнім часом почали знову багато говорити про дві Польщі, про економіч-
ний поділ, який поглиблюється і який неможливо залагодити в осяжному майбутньому. Деякі 
публіцисти (наприклад, Марцін Круль) припускають можливість суспільного вибуху, навіть 
кривавого заколоту. Невпинне поліпшення життєвих умов меншості, що виграла в процесі 
трансформації, виявляє за контрастом нестатки більшості. Після компрометації ідеї опікун-
ської держави вже не пробують наново визначити роль держави в нівелюванні нерівності. 
Дискусія завмерла, ніби її визнали неслушною, ідеологічно застарілою. Хоча проблема не за-
старіла – бідність і безробіття зростають (Janicki, 2000, s. 30–31).

Еліти в цій ситуації створюють певні сталі ідейні схеми, зрештою, добре вмотивовані. 
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Згідно з ними, пенсіонери, наприклад, живуть зовсім непогано; робота є, тільки треба бути 
мобільнішими. На певні робочі місця не можна знайти охочих, а все ж безробіття не таке 
велике, люди підробляють нелегально, селяни перебільшують у протестах, адже і так стіль-
ки їм даємо і т. д.

Якщо взяти до уваги справжній, гнітюче низький рівень життя пенсіонерів, селян, се-
зонних працівників, то видно, про які різні, розбіжні світи тут ідеться. Співчуття до нижчих 
верств часом сприймається просто як гідне погорди дивацтво, своєрідне порушення класо-
вої солідарності заможних.

Міфом, який не витримує порівнянь із фактами, є твердження, що зростає суспільне схва-
лення (Janicki, 2000, s. 32) нерівності в доходах як системної необхідності. У 1997 році 48 % 
респондентів при опитуванні громадської думки (CBOS) погоджувалися з твердженням, що 
нерівність доходів необхідна для економічного прогресу. У 1999 році – вже тільки 32 %. На 
питання, чи опитаний схвалює принцип, що енергійні підприємці мусять добре заробляти на 
благо економіки, «так» у 1997 році відповідали 73 %, через два роки – вже тільки 58 %. Про-
тягом останніх трьох років у середньому на 10 % зросло (і так велике) число людей, які вважа-
ють, що «різниця між заробітками в Польщі завелика», а також тих, хто думає, що «обов’язком 
уряду має бути зменшення різниці між тими, хто добре і хто погано заробляє» (Janicki, 2000, 
s. 32). Тож не дивує, що майже 40 % поляків схвалюють ПНР і стільки ж вважає, що капіталізм 
не є оптимальною системою для нашої країни. Характерно, що серед прихильників егаліта-
ризму майже стільки ж людей з правими, як і з лівими поглядами; це свідчить про те, що не 
йдеться про ідеологію чи сентименти, а про місце на соціальній драбині.

Рустикальний 18 посткомунізм
Із досліджень, опитувань та спостережень за сільською дійсністю випливає, що се-

ред сфер, які заплатили найвищу ціну за нинішні системні перетворення, є, безпере-
чно, польське село. Тут мешкає найбільше людей, які стали жертвами сучасних змін. 
Багато селянських родин потерпає через величезні нестатки. Зі статистики самогубств 
можна судити, що бідність на селі для багатьох людей стає непосильним тягарем. Тому 
й не дивують результати опитувань, що саме серед селян найпоширеніші настрої туги 
за поваленою комуністичною системою. Ельжбета Ціхоцька написала: «Жодна царина 
життя так не обросла міфами, містифікаціями й демагогією, як сільське господарство. 
Нарікання на тяжкі часи, здається, міститься в генах польського селянина, і цьому є по-
яснення. Цілими роками, відчайдушно опираючись колективізації, він навчився прихову-
вати свої справжні доходи. Те, що сьогодні вдається вирвати в держави, він трактує як 
свого роду реституцію» (Cichocka, 1998, s. 17). Така позиція характерна для всіх селян. 
При чому мало не кожен із них готовий сказати з повним переконанням, що нічого від 
держави не отримує 19.

Ніхто насправді не знає, скільки заробляє селянин, ані з чого він живе. «У Польщі прак-
тично брак достовірних даних про доходи селян та їхні виробничі витрати, диференційо-
вані регіонально і за різновидами продукції, що виключає навіть потенційну можливість 
ступеня їхнього відшкодування», – написали автори прийнятої урядом у квітні 1998 року 
«Середньострокової стратегії розвитку сільського господарства».

За соціологічними дослідженнями, становище селян, якщо вимірювати їхні доходи, по-
гане. Однак при цьому селянські доходи не можна коректно порівняти з доходами інших, 
особливо міських груп населення. Якщо вже їх порівнювати, то із середньою цифрою по 
державі. У цьому зіставленні становище селян і сільськогосподарських робітників погірши-
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лося і не змінюється на краще. Натомість, коли характеризуємо становище селян за ознакою 
володіння матеріальними благами, то вони розміщуються значно вище, не поступаючись 
кваліфікованим робітникам. Наприклад, 49 % власників земельних господарств мають ав-
томобілі, при середньому рівні для Польщі в 53 %. Вони також часто володіють будинками, 
а середня житлова площа на одного члена родини більша, ніж у місті. Однак це не змінює 
того факту, що доходи пересічного господарства щораз нижчі, а селяни як соціальна верства 
мають підстави відчувати дискомфорт.

У 80-х роках серед селян відсоток професійно активного населення формувався на рівні 
19 %, а в 90-х роках раптово впав до 10–11 %. Частина людей зайнялася бізнесом, заснову-
ючи фірми й діючи за власний рахунок. Це ті (всього кілька відсотків), які скористалися з 
нових можливостей. Однак частина – головно, селяни-робітники – поповнила ряди безро-
бітних. Абсолютну більшість серед цих 11 % все ще становлять власники невеликих, кілька-
гектарних господарств. Прошарок справжніх фермерів, у західному стилі, хоч і росте, проте 
залишається в абсолютній меншості (Co się z nami dzieje, 2000, s. 18).

«Сільське господарство, – писав Едмунд Мокшицький, – це єдиний реальний сектор еко-
номіки, в якому з часів реального соціалізму не відбулося жодних істотних змін, якщо не ра-
хувати занепаду найбільш дефіцитних державних і псевдокооперативних господарств. Про-
цес перетворення селянської економіки в економіку товарну не був прискорений і, як раніше, 
помітний у перспективі одного покоління. Явище концентрації земельної власності все ще 
залишає свої сліди. Сільськогосподарська політика держави закриває весь селянський клас у 
цивілізаційній ніші. Вона дає всім, як за часів ПНР, шанс вижити та позбавляє всіх шансів на 
розвиток» (Mokrzycki, 1997, s. 13).

У західній соціології «зробило кар’єру» поняття underclass. Найсуттєвішою рисою «ан-
деркласу» є те, що він ніяк не вміщується в структурі даного суспільства; ніби заперечує 
її, не пасує до її логіки, визначеної суспільним поділом праці. Це клас зайвих людей, що 
не потрібні системі. Люди з «андеркласу» вражаюче бідні, живуть на узбіччі суспільства, 
на соціальну допомогу, а часто і на те, «що їм потрапить до рук». Їхня бідність не миттєва, 
не поганий дарунок життєвих обставин, а системно відтворювана риса. Вона природним 
чином переходить від покоління до покоління, як річ невід’ємна, стійка до різних виправ-
них програм (affirmative actions). Саме в цьому напрямку йде значна частина польського 
селянства, хоча це суперечить селянській традиції, ідеології життя «на своєму» і погорді до 
«старцювання» (Mokrzycki, 1997, s. 12).

Анджей Корашевський, чудовий знавець соціальних проблем польського села, вже в се-
редині 90-х років попереджав у паризькій «Культурі» (січень-лютий 1996 р., стаття «Люди, 
зайві на своїй землі») про небезпеку, що «андерклас» входить у польське село завдяки хиб-
ній політиці держави, яка розуміє свою повинність щодо села згідно з найгіршими зразками 
опікунської держави. Остання, переказуючи величезні суми на користь села, в результаті 
гальмує його розвиток, замість того, щоб стимулювати, а система соціальної допомоги 
спричиняє загальну деморалізацію і заганяє біднішу частину сільського населення ще глиб-
ше в стан апатії та інерції.

З аналізу західних програм витягування з бідності шляхом фінансової допомоги цілим 
суспільним верствам випливає, що прошарки, підтримувані в такий спосіб, не виходять 
із бідності. Навпаки, настає невідворотна деградація їхньої соціальної тканини, урухом-
люються механізми самочинного відтворення нещастя, а субкультура залежності та зло-
чинності, переказувана з покоління в покоління, стає тривалим атрибутом даної верстви 
й невід’ємним елементом суспільного життя країни. Як наслідок, простягнута наосліп рука 
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держави, замість планованої допомоги, дає залежність, безпорадність і деморалізацію.
Корашевський, беручи за основу господарства менші, ніж у 5 га орної землі, оцінив 

кількість кандидатів до сільського підкласу в 5–6 млн людей. Саме в цих господарствах, тра-
диційно непродуктивних, на початку 90-х років помітили зникнення практично всіляких 
ознак товарної економіки.

Нинішня сільськогосподарська політика є, за своєю суттю, політикою тих часів, реалі-
зованою дещо відмінними, «ринковими» засобами. Це політика, що лагодить симптоми, 
але цілковито безпорадна щодо причин соціально-економічної відсталості села. Унаслідок 
цього хронічна сільська бідність із соціалістичного розподільника перетворюється на хро-
нічну сільську бідність із «капіталістичних» доплат, субсидій та захисного мита. Натомість 
саме її джерело лишається недоторкане. Обраний спосіб «захисту» селянських інтересів не-
реальний і неефективний. Нереальний, оскільки соціальна ціна підтримування державою 
«оплачуваності сільськогосподарської продукції в нас у багато разів вища, ніж у Західній 
Європі. Це спричиняється великою кількістю селянського населення, низькою продуктив-
ністю праці та домінуванням видатків на продовольство у структурі споживання міського 
населення (характерна риса бідної країни). Неефективний, оскільки приносить у наш час 
та інституює в інших системних умовах економічні анахронізми селянської економіки, на-
слідком чого є соціальне зниження селян як класу.

Важко судити, чи зійде і яка частина польських селян остаточно зійде до рівня «андер-
класу». Однак слід побоюватися за долю ширшої категорії людей, ніж та, про яку писав Ко-
рашевський. Одностайні оцінки експертів свідчать, що близько 30 % польських земельних 
господарств мають шанси втриматися у відкритій конкуренції із західним рільництвом.

Селяни платять найвищу ціну за нормалізацію життя – ціну соціально-економічної 
марґіналізації. Вихід із глухого кута їм забезпечить лише механізм селективного розвитку. 
Звичайно, він дає ліпші шанси тим, хто «і так більш конкурентний», але він є також єдиним 
реальним способом створити цивілізовані робочі місця для тих, хто не конкурентний – і на 
позасільськогосподарському ринку праці. Від дії цього механізму – загального для розви-
нених країн – захищають селян (за їх бажанням) чергові правлячі коаліції. Демократія по-
лягає у вираженні та узгодженні партикулярних інтересів, отже, сприяє стабілізації наявної 
структури, а не її радикальним перетворенням. Шанс польських селян вийти з цивілізацій-
ної ніші, у якій вони перебувають не з власної вини, полягає в тому, що політичний захист 
їхніх теперішніх класових інтересів виявиться в подальшій перспективі неефективним.

***
Нині в засобах масової інформації інтелектуальні висловлювання і дискусії про кому-

нізм, такі поширені в перші роки нового устрою, виразно поступаються місцем іншим ак-
туальним проблемам, зокрема і особливо, глобалізації, тероризму та Європейському Сою-
зу. Натомість із точки зору наукового пізнання надалі залишається актуальною поблема  
посткомунізму. Вона чекає на детальний етнологічно-антропологічний аналіз, у якому було 
б узято до уваги кожну зі складових, розглянуто їх в широкому контексті різноманітних зу-
мовленостей, поставлено діагноз і монографічно описано.

Примітки
1 Цілком свідомо залишаю для інших студій міркування, наскільки держави-супутники СРСР, у 

тому числі Польща, були соціалістичними, а наскільки комуністичними. Істотною для мене тут є, го-
ловно, констатація, що в конкретних історичних реаліях виник термін «посткомунізм».
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2 Член Інституту Франції (Institut de France), автор кількох книжок про комунізм. Його «Анатомія 
привиду» – політична економія реального соціалізму була видана в Польщі підпільно під час воєнного 
стану, а його чергову працю «Прокляття століття: про комунізм, нацизм і винятковість Шоа» опуб-
лікувало в 2000 році видавництво «Czytelnik».

3 Це назва популярної книжки Еріха Фромма. У Біблії – Адам, відмовляючись від забороненого 
плоду, може залишитися в покірності й незнанні, а приймаючи його, здобуває знання, бере свою долю 
у власні руки, прирікаючи себе на самостійну боротьбу з нею.

4 «Свобода, – писав Анджей Щипьорський, – є для багатьох людей тягарем, вони не можуть знайти 
собі місця в країні, де кожен має право робити такий вибір, який його влаштовує, і де вже ніхто не має права 
диригувати виборами співгромадян. У нас є люди, які просто бояться свободи [...] Деякі люди не хочуть зро-
зуміти і прийняти те, що кожен має право жити так, як йому подобається [...]» (Szczypiorski, 1996a, s. 99).

5 Вона гарантувала їм, зокрема, навантаження, що належало до найнижчих у Європі (21 год. на 
тиждень), а їхнім дітям першість прийому до інтернатів, гуртожитків і середніх шкіл, а також право 
на 50 % пільги на проїзд пасажирськими потягами. Вона також зберегла анахронічний у часи ринкової 
економіки запис про право на додаткову житлову площу у вигляді однієї кімнати.

6 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Каса Селянського Соціального Страхування.
7 Koordynacja w Zakresie Ubezpieczeń i Składek (Координація Соціального Забезпечення і Допомо-

ги) – польська система адресної соціальної допомоги.
8 Польска Об’єднана Робітнича Партія. 
9 Ośrodek Badania Opinii Publicznej – Центр досліджень громадської думки.
10 Соціологічним опитуванням «Соціальний діагноз 2000» охоплено 3007 домашніх господарств. 

Опитування були спільним заходом Ради Соціального Моніторингу та групи експертів, який фінансува-
ла, зокрема, канцелярія прем’єра. Раду очолював проф. Януш Чапінський (Варшавський університет).

11 Centrum Badania Opinii Społecznej – Центр досліджень громадської думки.
12 Państwowe Gospodarstwo Rolne – Державне сільськогосподарське підприємство.
13 Główny Urząd Statystyki – Головне управління статистики.
14 «Йти на куронівку» («iść na kuroniówką» – від прізвища колишнього Міністра соціальної політи-

ки і праці Яцека Куроня) – одержувати мінімальну соціальну допомогу.
15 Цей процес гарно пояснює соціолог, професор Генрик Доманський: «Якщо на одному полюсі уяви-

мо такі категорії, як інтелігенція та вищі керівні кадри, додамо до них ще власників фірм, а на проти-
лежному полюсі поставимо селян і робітників, то помітимо, що так побудована ієрархія розшаровуєть-
ся. Розходиться вгору і вниз рівень заможності, вимірюваний величиною доходів. У 90-х роках відбулося 
просто блискавичне зростання цієї розбіжності, її спричинили різні механізми оплати, що узалежню-
ють заробіток від освіти і складності виконуваної роботи» (Co się z nami dzieje, 2000, s. 18).

16 Близько 90 % опитаних поляків поділяють думку, що найкращою інвестицією є гарна освіта 
дитини. Водночас 96 % вважає, що заробітки повинні бути диференційовані залежно від рівня освіти 
(Nowakowska, 1999, s. 82).

17 Ева Новаковська написала в «Політиці», що соціологи повідомили про різну реакцію до-
машніх господарств на мінливу економічну ситуацію. Вони окреслили, зокрема, активну «страте-
гію лисиці», що полягає у виконанні додаткових робіт, виготовленні чогось на продаж, отриманні 
кредитів для старту власної фірми. Також описали пасивну «стратегію їжака», що зводиться до 
обмеження видатків, відмови від різних матеріальних благ, послуг, участі в культурі, а в край-
ньому варіанті – до продажу домашніх предметів, отримання ломбардних позик, користування 
соціальною допомогою (Nowakowska, 1999, s. 82).

18 Рустикальний (від лат. rusticus – простий, грубий) – сільський.
19 Категоріями реституції мислив Артур Балаш, Міністр сільського господарства в уряді Тадеуша 
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Мазовецького, коли форсував нову систему пенсій для селян. Юзеф Сліш, селянський сенатор тих ча-
сів, переконував тоді, що така пенсійна система є виразом історичної справедливості. «Пані отримала 
безкоштовну квартиру від держави, а селяни цілими роками мусили здійснювати обов’язкові постав-
ки», – аргументував він (Cichocka, 2000, s. 18).
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МАРІЯ ВЕРУШЕВСЬКА 

СЕЛО	ЯК	КОНТЕКСТ	ДОСЛІДЖЕННЯ.	АНАХРОНІЧНА	ЧИ		
АКТУАЛЬНА	ПЕРСПЕКТИВА?

Artykuł stanowi część szerszej prezentacji badań empirycznych na temat samoorganizacji społeczności 
wiejskich. Samoorganizacja jest niezbywalną cechą, która umożliwia funkcjonowanie instytucji demokratycznych. 
Skłonność do formowania struktur samorządowych na poziomie mezostruktur jest uważana za test prawdziwej 
demokracji. W świetle współczesnych badań, społeczność wiejska, która jest pośrednim ogniwem pomiędzy 
makro i mikrostrukturą odbiega niekorzystnie od modelowych zasad społeczeństwa obywatelskiego.

Autorka pyta czy podstawy samoorganizacji społeczności wiejskich rzeczywiście są tak słabe jak zdają się 
sugerować analizy socjologiczne?

Prezentowany wywód przedstawia argumenty podważające powyższą tezę.
Porównawcze studium dwóch wsi ze wschodniej i zachodniej Polski (województwa podlaskie i wielkopolskie) 

wskazuje, że wsie jako całości są zdolne do kapitalizowania swoich zasobów według własnych wzorów racjonalności.

The article constitutes a part of a broader presentation of empirical research into the self-organization of rural 
communities. Self-organization is an inalienable feature which renders possible the functioning of democratic 
institutions. The inclination to form self-government structures at the social level’s intermediate tier is treated as 
a test of true democracy. In the light of current diagnoses, however, the rural community, which is an intermediate 
link between the macro- and micro-structure, differs unfavourably from the principal models of a civil society. Are 
the foundations of self-organization of the rural community really as weak as sociological surveys seem to 
suggest? The discourse presented here is to provide arguments against such a conclusion.
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The comparative study of two villages, from East and West of Poland (Podlasie and Wielkopolska voievodeships), has proved, 
that villages as the complete entities are able to capitalize their’s own resources according to pattern of their own rationalities.

Ця стаття з’явилася в результаті емпіричних досліджень явища самоорганізації в сільських 
спільнотах 1. Самоорганізація – невід’ємна риса, що уможливлює функціонування демократичних 
інституцій. Схильність до творення самоврядних структур на соціальному рівні проміжного ща-
бля трактується як мірило справжньої демократії (Fukuyama, 1997, s. 399). Тим часом село – про-
міжна ланка між макро- і мікроструктурою – в світлі актуальних діагнозів «невигідно відрізняєть-
ся від основних стандартів суспільства» (Gorlach, 2000). Чи справді основи самоорганізації села 
такі нетривкі, як нас у цьому намагаються переконати соціологічні дослідження? Маємо на меті 
викласти аргументацію, яка заперечує цю тезу. Проблема самоорганізації, актуалізована суспіль-
ними змінами 1989 року, що ініціювали вступ Польщі до кола демократичних держав, викликає 
певні асоціації. Аналізовані Вандою Папроцькою народні традиції в польській гуманітарній дум-
ці XIX і XX ст. дозволяють помітити особливий збіг понять і термінів, які мають префікс «само-». 
Такі поняття, як «самовизначення», «самоусвідомлення», «самоосвіта», «самовиховання», «само-
бутність» визначали програму громадянізації селян, знаходження для них місця в нації та куль-
турі. Водночас пошук джерел відродження спрямовував незалежницькі тенденції в бік захисту 
споконвічності й самобутності села як виразу «інтегральності суспільного життя» та «самоврядної 
одиниці й спільноти одночасно» (Paprocka, 1986, s. 77, 95, 99, 117, 123). Тепер, коли «цивілізація 
відвертається від села», гасло «самі собі» лягло в основу ідеї самоврядування (Bratkowski, 1996).

Метою досліджень є реконструкція різних вимірів участі в житті місцевої громади і вод-
ночас верифікація гіпотези, яка стосується взаємопов’язаних впливів макро- і мезоструктури. 
Рамки аналізу, визначені відношеннями макро- і мікро-, набувають значення в діагнозі про-
цесів розвитку, оцінюваних з різних перспектив. Тут важливо не те, як визначаються ці рівні, і 
чи вони стосуються глобального, регіонального або локального масштабу. Важливішим у цих 
співвідношеннях є виокремлення проміжної ланки, у цьому випадку села, розміщеного між 
шкалою макро- і мікро-, а також тип зв’язків, що поєднують згадані масштаби взаємовпливів.

Структура мезо- привертає увагу як категорія територіального поділу, пов’язана принципом 
допоміжності, субсидійності з державними та понаддержавними структурами, з одного боку, і 
меншими одиницями територіального самоврядування, з другого. Економічна система, розташо-
вана нижче державної влади, але вище регіонального масштабу, відповідає сформульованій С. 
Голландом категорії «meso-economic power» (за Gorzelak, 1989, s. 64) як системі з власною еконо-
мічною мікрораціональністю. В останні роки, нагадує Павел Староста, змістилися акценти соціо-
логічних аналізів з рівня макро- на рівень мікроструктур, в результаті чого з’являється «прогалина 
між мікро- і макроструктурою», а також ідея «будування помосту між ними за допомогою третьої 
сфери соціальних явищ, мезоструктур» (Starosta, 1995, s. 9). Тож чому не поглянути на село (не на 
сільську місцевість) з такої перспективи, повертаючись до традицій етнографічних досліджень 
і розроблених ними концепцій соціально-економічних систем з урахуванням регіональної ди-
ференціації (Zawistowicz-Adamska, 1976)? Ця приваблива, хоч і забута, перспектива, відсилає до 
теоретичних розробок Павела Рибіцького на ґрунті польської соціології та інших авторів, які ви-
користовують і розвивають підхід типу community studies в етнології й соціології.

Спроби реконструкції «локального громадянського суспільства» і «місцевого громадянина» 
включені в побудову демократичних структур, започаткованих децентралізаційними тенденці-
ями після 1989 року (Wieruszewska, 2000, s. 25). Зв’язки між макро- і мікроструктурою набира-
ють ваги разом зі зміною соціальної організації з централізованої на локальну. Їм відповідають 
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дві концепції соціального ладу (Jałowiecki, 1988), а також поява третьої проміжної ланки. В силу 
модернізаційного імпульсу вони застосовуються для аналізів трансформації. Парадокс, але в 
польських умовах ми великою мірою маємо справу з трансформацією «згори», хоча простір, 
який відкривається, принаймні у сфері модельних установок, існує для дій «знизу».

Саме такий «трансмісійний» напрямок імпульсів зміни, записаний в теоріях модерніза-
ції, викликає стриману реакцію. Не можна сприймати зв’язки між сільськими локальними 
спільнотами й ширшою соціальною системою як процес одновекторного впливу, що ставить 
польське село на підневільні позиції, як це нам сугерують впливові теорії модернізації (Piegza, 
2000, s. 190). При суспільній трансформації макро- і мікрорівні стали особливим об’єктом со-
ціологічних рефлексій. Це спричинилося розкладом інституційно-організаційного простору, 
в якому починають набирати ваги впливи «знизу», відчутні у щоденному житті індивідів, соці-
альних груп та організацій. Про це пише Анджей Рихард, пов’язуючи цю «розкладену тріаду», 
що поєднує людей, інституції та організації в певній моделі інституціоналізації з поступовим 
відходом польської соціології від парадигми трансформації, що концентрується на макросис-
темних проблемах, і з переміщенням логіки, а одночасно і тягаря змін у бік мікромасштабу, 
«індивідів та мікросистем суспільного життя». З цим пов’язуються напруження, неузгодже-
ності чи навіть суперечності раціональних правил, властивих сфері макро- і мікро- (Rychard, 
2000, s. 179). Раціональність властива окремим рівням соціальної структури як специфічна 
риса, що не зводиться до одного шаблону і має свої дослідні наслідки.

Такий підхід виявився корисним у наших дослідженнях. Намагаємося в них відтворити 
різні способи вирішення життєвих проблем мешканцями двох сільських спільнот – велико-
польської та підляської. Відмінності цих способів пов’язані не лише з різною адаптаційною 
компетенцією до нових системних умов і до громадянського суспільства. Так само істотним 
для порівняльної площини є діахронічний вимір, що стосується ролі культурної спадщини 
і перевірених досвідом способів пристосування до вимог зміненої системи, які – згідно з 
нашою гіпотезою – можуть впливати на нові стратегічні преференції мешканців досліджу-
ваних сіл. Тому нас цікавить як системна пам’ять, так і стандарти поведінки, випробувані в 
давній системі й зіставлені із сьогоднішніми умовами.

Виділені в аналізі трансформації рівні макро- і мікро- дозволяють сформулювати погляд 
на мезоструктуру як слабку ланку, інакше кажучи – «порожню зону», яка відповідає сіль-
ським локальним системам (Starosta, 1995, s. 150; Rychard, 2000). Ми не поділяємо цього 
погляду, а схиляємося до думки, що підозра в пасивності виникає від того, що інші, непо-
літичні, інструменти засотосовуються для артикуляції інтересів (Rychard, 2000, s. 174). Зу-
пинімося, для прикладу, на питанні довіри, про яке ще скажемо в наступній частині статті. 
Почуття довіри вважаємо істотним елементом громадянської культури. Довіра виростає з 
факту однакових поглядів і цінностей, що знаходить адекватний контекст на селі, де легше 
спільно оцінити ситуацію без суперечок. В умовах браку довіри виявляється необхідним іс-
нування формальних принципів і регулювань, творення законодавчої сфери й механізмів 
узгодження дій, що економісти називають «транзакційними коштами», а соціологи – за-
садами переговорів та артикуляції інтересів згідно з процедурами права. Якщо вважати за 
Френсісом Фукуямою, що «довіра – це механізм, оснований на вірі, що інших членів даної 
спільноти характеризує добропорядність і узгоджена діяльність, основана на спільно ви-
знаваних нормах» (Fukuyama, 1997, s. 38), – то не можна відмовити в цій ознаці сільським 
спільнотам, особливо на тій фазі розвитку, коли родинна група підтримувала «унормова-
ну і обов’язкову [...] відкритість стосовно місцевої спільноти» (Zawistowicz-Adamska, 1976, 
s. 213). Ця проблема вимагає рефлексії, особливо в контексті «суспільного капіталу», який 
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починають належно цінувати економічні й політичні інституції (Fukuyama, 1997, s. 367).
Нові постулати розвитку охоплюють поєднання ініціатив «згори» і «знизу», а також 

формування зв’язків між проміжними щаблями для творення «основ зрівноваженого вироб-
ництва і споживання, що враховують локальні цінності й потреби» (Carley, Spapens, 2000, 
s. 104). Фукуяма доводить: «Суспільний капітал, що виявляється у формі позараціональних 
звичаїв, – які, в свою чергу, виводяться з “ірраціональних” явищ типу релігії чи традиційної 
етики, – є чинником, необхідним для правильного функціонування сучасних інституцій» 
(Fukuyama, 1997, s. 367). Ці ідеї стають важливими складовими програм дій задля екороз-
витку в XXI ст., у яких проміжна структура – місцева спільнота – намагається для власної 
користі узгоджувати соціальні, економічні та екологічні рації.

Локалізація емпіричних досліджень у двох селах – великопольському і підляському – по-
стає з більш ранніх досліджень, на основі яких обидві спільноти показували різні стратегії 
розвитку. В колишній системі (дослідження 1988 року) село «С» (Великопольща) становило 
приклад високопродуктивної, економічно модернізованої спільноти селян, які успішно вико-
ристовували хороші (вигідні) зв’язки з інституційним оточенням. Натомість село «X» (колиш-
нє Білостоцьке, тепер Підляське воєводство) становило приклад селянської спільноти, яка 
передусім спиралася на власні сили без інституційної підтримки з боку тогочасного оточення.

Актуальне дослідження займалося питанням: чи вироблені в попередній системі цен-
тралізованого планування стратегії діяльності, що контрастно диференціювали досліджува-
ні села, виявляться придатними і в нових умовах? Інакше кажучи, чи колишні форми «учас-
ті» в житті села, вироблені в умовах т. зв. «репресивної толерантності» й нав’язаного зверху 
макроструктурного порядку, після досвіду тринадцяти років трансформації збережуть свою 
придатність до нового досвіду ринкової економіки та демократичних правил? Нас цікавило 
те, в якому обсязі практиковані способи укладання зв’язків обох сіл з макроструктурою є ак-
туальними надалі за нових умов, і де містяться сильні й слабкі сторони спільнот, вибраних 
для порівняльних досліджень?

Великопольща асоціюється з давньою традицією зразкової самоорганізації суспільства. 
Знаходимо її в досліджуваному селі «С». У період першого дослідження це село мало числен-
ні інституції та організації, а належність до партії стосувалася в той час більшості опитаних. 
Значно слабше сільські інституції та організації були репрезентовані в підляському селі. До 
цієї пори в ньому немає Селянського гуртка і Гуртка сільських господинь 2. З формального 
боку існує значна нерівновага у насиченні двох сіл організаціями; це не означає, що така 
асиметрія перекладається на широко осмислену самоорганізацію, оскільки ми намагаємо-
ся представити її в чотирьох вимірах (складових компонентах):

– громадянської «сприйнятливості»;
– структур співпраці;
– участі в житті села;
– довіри до співмешканців.
Існує точка зору, що після 1989 року зміна системи радикальним чином змінила структу-

ру засобів, які могли б за нових умов бути капіталізовані (Rychard, 2000, s. 31). Набули зна-
чення ті, що за «ціннісно-раціональним» поглядом на суспільство в трансформації краще при-
стосовувалися до функціонування в ринковій економіці, зміцнюючи підприємницькі основи, 
підсилюючи вміння «брати справи у власні руки» у сфері економічних зв’язків, у формулю-
ванні інтересів та обговоренні з іншими групами й індивідами на публічних форумах, згідно 
з правилами демократії та нормами права. Утім, трансформація, яка в соціологічних концеп-
ціях вже без захвату трактується як телеологічний процес, керований вищеназваними ціля-
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ми, а не так, як на початку Великої Зміни, є джерелом різноманітних диференціацій. Бачимо 
переможців і переможених, бенефіціантів суспільних змін і ті групи, які – розчаровані ціною 
трансформації – перебувають на позиціях малопривілейованих, щоб не сказати – втрачених. 
Без сумніву, до останньої групи можуть належати землероби, люди села.

Не розвиваючи цієї теми, яка сама по собі заслуговує на окреме тлумачення, хочемо зверну-
ти увагу на доцільність оперування поняттям засобів (соціальних, індивідуальних, публічних, 
інституційних), якість котрих, успадкована і можлива для використання в нашій ситуації, вели-
кою мірою визначає суспільну структуралізацію «знизу» (Strategie i system.., 2000). Як пишуть 
названі автори, засоби стають капіталом лише тоді, коли вони вжиті згідно з інституційними 
правилами. Це важливе твердження стало в наших власних дослідженнях стимулом до рекон-
струкції локальних середовищних правил, що виступають засобами до дії та визначають рам-
ки, у яких ці засоби можуть бути продуктивними. Тому інституційно-організаційна сфера – це і 
«можливості діяти, і умови, що обмежують ці можливості» (Strategie i system.., 2000, s. 36).

Вихідним пунктом для визначення ступеню чутливості респондентів до справ села як 
спільного місця проживання і роботи ми робимо категорію суб’єктності. Поділяємо думку, що 
це поняття має не надто довгу історію, а крім того, воно важко відрізняється від таких катего-
рій, як емансипація, свобода й ідентичність. Провідна ідея соціальної суб’єктності ніби вторує 
сучасним емансипаційним устремлінням громадянського суспільства. Інтуїція підказує, що 
дія під примусом, всупереч своїм потребам, прагненням, інтересам, порушує принцип «бути 
суб’єктом». Заповнення обсягу власної суб’єктності розуміємо як одночасне розширення об-
сягу суб’єктності власного середовища. Лаконічна формула «бути суб’єктом = хотіти діяти + 
могти діяти» (автор Пьотр Штомка) належить до рівня інтересів і впливів значно ширших 
і загальніших, аніж інтерес окремих індивідів. У нашому аналізі приймаємо рівень соціаль-
ного середовища села, а в цьому контексті категорія суб’єктності передбачає такий погляд, 
у якому «актор з’являється як суб’єкт, розміщений в структурі, [...] яку він власними діями 
реконструює, а громада – [...] це також суб’єкт колективних дій, здатний на перетворення 
себе та інших елементів дійсності» (Gorlach, Seręga, 1989, s. 63). Ці міркування використовує-
мо, пам’ятаючи, що «дослідження проблем суб’єктності має [...] сенс щодо поставлених у кон-
кретні історичні умови конкретних соціальних груп, які намагаються ці умови змінити й при-
стосувати відповідно до своїх устремлінь, потреб чи інтересів» (Gorlach, Seręga, 1989, s. 68).

Почуття суб’єктності виростає з переконання, що індивід (група) має вплив на оточен-
ня і водночас володіє здатністю до «особистого контролю над ним». Зауважмо, що почут-
тя суб’єктності й переконаності у впливі на різні сфери життя, узгоджені зі стандартами 
власними чи визнаними за власні, взаємодопомагають і мінімалізують розмаїті випадки 
узалежнення, безпорадності, підпорядкування. Наголосімо також, що умови реалізації 
суб’єктності, поза різноманітними інституційними обмеженнями, залежать від роду спіль-
ноти. Ця важлива для нашого аналізу констатація перекладається на три виміри, істотні 
для подальших міркувань. Це величина спільноти, зв’язки з макроструктурою та засоби со-
ціально-культурного капіталу. Невеликі спільноти – маємо на увазі село – створюють кращі 
умови для творення «спільного горизонту дійсності», вміння порозумітися без «словесної 
суперечки». У більших спільнотах гарантом суб’єктності учасників суспільного життя і на-
глядачем за узгодженням суперечливих інтересів мусять бути інституції, створені для цього 
(Reykowski, 1989, s. 212). Що цікаво, найновіші дослідження підтверджують – дещо всупе-
реч поширеній думці – що саме у малих сільських громадах найкращі показники самовряду-
вання. «Члени малих громад мають зазвичай значно кращу думку про свої органи самовря-
дування: частіше їм довіряють і більше задоволені їхньою діяльністю […], а також частіше 
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залучаються до місцевих публічних справ» (Swianiewicz, 2001, s. 510).
Респондентів запитали про те, чи важливо їм мати можливість впливу на розв’язання про-

блем місця проживання. Імпліковане у питанні віднесення до суб’єктності засвідчило спільність 
поглядів в обох середовищах. Половина опитаних осіб висловила бажання впливати на справи 
села. Різниця з’явилася при корелюванні цієї змінної з періодом осідлості в селі. Цей критерій 
належить до рис традиційного суспільства. Антропологічна і соціологічна література розлого і 
детально характеризує суттєві для цього типу суспільного порядку риси, наведені в книзі Па-
вела Старости (1995), особливо в контексті інших типів спільнот: самоврядної, агенційної та 
мережевої. Традиційний лад, описуваний в категоріях замкнутості, ізоляції, низької ідентифі-
кації з місцем проживання, перебуває в опозиції до суттєвих рис самоврядної спільноти, де існує 
широка система контактів і вторинних відносин – товариств і організацій (Swianiewicz, 2001, 
s. 510). Щодо просторової й суспільної відкритості можлива сильна ідентифікація з місцем про-
живання випливає з незалежних, самостійних рішень як акт свідомого, добровільного вибору. 
Демократичні основи «функціонування» мешканців, які об’єднуються «на резидуальній засаді» 
(Suttles, 1972, s. 64, цит. за: Starosta, 1995, s. 106), можуть пояснювати низький рівень полі-
тичної відособленості, а тим самим бажання брати участь у рішеннях щодо місця проживання. 
Тим часом традиційну модель характеризує не стільки «раціональний і усвідомлений» вибір, 
скільки «інтегровані традиціями стандарти поведінки» (Starosta, 1995, s. 102). Дотримуючись 
цього міркування, нелегко пояснити, чому з підляського села, що має риси, ближчі до тради-
ційної моделі, походили респонденти, які висловлювали більше бажанням особисто впливати 
на справи села. Чи ж справдилася винятковість ситуації в Польщі на тлі результатів досліджень 
інших країн, адже лише в польських спільнотах підтвердилася «влучність комунальної гіпоте-
зи», тобто вища активність з’являлася там, де виступав сильніший зв’язок з місцем проживання 
(Starosta, 2000, s. 200). Тож можливість зламу дефіциту активності полягала б у зверненні до 
локальної традиції. Висновок П. Старости показує, що саме село і малі містечка є ареною швид-
шої побудови громадянського суспільства; ця теза заслуговує на розвиток за допомогою аналізу 
матеріалів наших порівняльних емпіричних досліджень.

Блок проблем, який у нашому дослідженні стосувався співпраці мешканців села, охо-
плював ті відповіді, що вказували на існування допомоги в межах родинного кола чи від 
нерідних осіб, а також очікування цієї допомоги й сподіване її отримання в разі потреби. 
У рамках цих проблем містилися вказівки респондентів, які факт життєвого успіху узалеж-
нювали від бажання і вміння співпрацювати й здатності порозумітися з іншими, а також 
від існування кола знайомих та фактично отримуваної допомоги від інших співмешканців. 
Тут були і заяви на підтвердження того, що респондент, діючи спільно з іншими, фактично 
чогось досягав, а також переконання, що дія гуртом швидше призводить до успіху.

Цікаво, що мешканці підляського села сильніше, ніж мешканці великопольського села, 
акцентували на виборі самостійної діяльності, хоча соціологічні характеристики припису-
ють ці риси радше модернізованим середовищам, пов’язуючи колективізм із більш тради-
ційною орієнтацією. Ці положення можуть знайти розвиток у концепції Великої Зміни, яка 
належить до вибору демократії після багатьох років функціонування системи, що у своїх 
установках спиралася на колективістські принципи. Іншим напрямком роздумів, який під-
тримує ці міркування, є асоціювання рис спільноти зі структурами організації життя, влас-
тивими для малих територіальних громад, головно сільських, що поступаються під тиском 
прогресивного динамізму з урбанізаційно-індустріальною домінантою.

Анджей Шагай зауважує, що в умовах Польщі колективістський вибір може загрожувати 
демократії (Szahaj, 2000, s. 228). Цю думку поділяють теоретики демократії. Острах, що спіль-
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нота обмежить індивідам «можливості автономного вибору власного способу життя, самореалі-
зації та суверенності світогляду», втрачає принциповість для постмодерного лібералізму. Інди-
відуалізм постмодерного лібералізму не відкидає переваги спільноти. Без спільноти не вдається 
утримати демократію. Адже останню цементують не лише формальні правила, а й цінності як 
основа діяльності, інакше кажучи, культура, що є, за А. Тишкою, «культом цінностей» (Tyszka, 
1973, s. 165). «Спільноти, які зважуються на демократичне врядування, цементують не лише 
формальні правила гри, а й цілий набір переконань, що їх супроводжують» (Szahaj, 2000, s. 234; 
Szacki, 1994; Europa.., 1994; Dahl, 1995, s. 244; Dahrendorf, 1994; Shils, 1994).

Звертаючись до діагнозу Анджея Тишки, що характеризує «державно-суспільні» культурні 
інституції, які керували нивою культури (у тому числі клубо-кав’ярнями) в системі централь-
ного планування, слід пригадати кілька тверджень. Поширення культури на різних щаблях 
структури суспільства, починаючи з рівня села, громади, часто вело до формалізму, звичай-
ної фікції, видимої діяльності на виконання завдань «для галочки» та нагальних заходів для 
виправлення статистики. «Культура як потрібна форма існування суспільства» не знаходила 
свого вираження в централізованій моделі поширення культури. Зведена до розважального 
(«розважальні заклади», «фривольна муза») чи освітньо-пропагандистського стилю, вона ста-
вала своєрідною карикатурою сенсу слів А. Тишки, що «культура є культом цінностей».

Основна мета руху community development, визначена в польській літературі Збігневом 
Т. Вежбицьким як активізація та розвиток локальної спільноти, ламає, «спираючись на місцеві 
засоби й можливості, соціально-економічну пасивність населення» (Wierzbicki, 1973, s. 22). Цієї 
мети, на думку автора, не можна досягнути у формі самостійного (підкр. – М. В.) руху в умовах 
крайніх типів макроструктури, а саме централізації та децентралізації. З одного боку, загрозою 
є вертикальна інтеграція з наслідками «видимого розвитку». А з другого, небезпека, прихована, 
за Вежбицьким, у безпосередній демократії малих спільнот за концепцією Ж.-Ж. Руссо та емпі-
ричних проявах волі або спільного інтересу чи загального добра (Wierzbicki, 1973, s. 26). Скеп-
тицизм, який випливає з реалій минулої «макро-моделі соціально-економічного життя» щодо 
можливості самоорганізації малих локальних спільнот, втратив основи після Великої Зміни за-
вдяки записаним у ній головним ідеям трансформації. Звернення до індивідуальної підприєм-
ливості, «взяття справ у свої руки» відкриває поле діяльності ініціативі «знизу». Чи досліджувані 
спільноти будуть у стані урухомити активність, про яку давно писали як про необхідну складову 
громадської позиції в наш час, залишається питанням, яке ми ставимо собі сьогодні при аналізі 
емпіричного матеріалу досліджень. Очікуємо на позицію, що її А. Тишка визначив як «свобода 
від закостенілості у звичці, відкритість для інновацій, вміння самостійно і критично міркува-
ти, а також здатність робити творчий внесок у кожну дію, кожну роботу» (Tyszka, 1973, s. 172). 
Частково відповідь на це питання детермінують умови економіки, які є для селян складним 
екзаменом перебування в умовах ринку і важкої конкуренції. Очікування на утворення серед 
селян виробничих груп, з погляду динаміки та кількості, не приносить задовільних результатів. 
Другий, окрім ринку, стовп системних змін – введення у самоврядний простір Польщі значного 
числа фундацій та об’єднань 3.

Прийнято вважати (повертаючись до сформульованої проблеми), що почуття довіри 
пов’язується з широким контекстом дотримання норм взаємності, а також якості суспільного 
капіталу певної групи. «Наприклад, група, члени якої показують, що вони гідні довіри й дові-
ряють іншим, спроможна досягнути значно більшого, ніж порівнювана група, у якій бракує 
довіри» (Putnam, 1995, s. 258). Довіра – це той особливий «моральний засіб», який «не маліє 
в ході його вживання». Криза довіри починає тлумачитися в поважних дослідженнях як дис-
кримінант стану сучасного суспільства, перед яким стоїть «малоприваблива дилема: само-
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розвиток або самознищення» (Kozielecki, 1998, s. 289). Не вдаючись до розгляду причин еро-
зії цієї фундаментальної цінності спільного життя людей, варто послатися на спостереження 
Марселя Мосса: «В усіх суспільствах, які нам безпосередньо передували або нас ще оточують, і 
навіть у звичаях нашої народної моралі не знайдеться проміжних станів; можна довіряти без-
межно або не довіряти взагалі. [...] Саме в цих станах люди відмовлялися від своєї винятко-
вості та платили взаємністю. Так діялося, тому що вони не мали вибору. Дві групи людей, що 
зустрічаються, можуть або розійтися, або – якщо вони не довіряють одне одному чи кидають 
виклик – битися, або добре ставитися одне до одного» (Mauss, 2001, s. 304).

Усвідомлення факту ерозії довіри схиляє до переконання розвивати діалог, міжкультур-
ну співпрацю й повертати до життя «давні й трохи забуті цінності, такі, як добра воля, від-
повідальність і довіра» (Kozielecki, 1998, s. 289). Довіра доповнює необхідні норми, ціновані 
в етиці бізнесу (Goffman, 2000, s. 271).

Довіру, розглянуту в контексті суспільного капіталу, можна трактувати як суттєву скла-
дову етосу економічного розвитку і правильного врядування. Громадська сфера, позбав-
лена довіри, в’яне і звужується, економіка занепадає, а суспільство потрапляє в кризу. На 
цьому тлі видно, що село має майбутнє як реальне суспільне ціле, що значить більше, ніж 
можна вичитати в публічному дискурсі, охопленому проблемами структурної капіталізації 
без достатньої обізнаності в сильних і слабких сторонах села.

Який вигляд в очах респондентів має довіра до співмешканців? Чи вона має характер 
«дружньої довіри» – як похідної особистого знайомства людей села, чи набирає більш безосо-
бових форм, в яких особиста довіра стає довірою суспільною? Слід зазначити, що більший 
потенціал дружньої довіри існує в підляському селі. Вже на першому етапі досліджень у 1988 
році респонденти звертали увагу на гарний клімат спільного життя людей в селі, на їхню вза-
ємну доброзичливість. Це підтверджують результати останніх досліджень: для 10 % опитаних 
«козирем» їхнього села («найбільше люблю в своєму селі...») є «звичність», те, що респондент 
є в себе, серед своїх; а крім того, що люди добрі, немає сварок і загалом у селі панує хороша 
атмосфера (33 %). Остання риса набагато рідше зустрічалася у великопольському селі.

Мікроструктури як автономні системи характеризуються відносною внутрішньою од-
норідністю. Приймаючи це за вихідний пункт, визнаємо, що обрані для досліджень села як 
локальні спільноти творять таку систему властивостей, на якій – за аналогією до понадін-
дивідуальних суспільних об’єктів – ґрунтується «механіка соціального світу». Положення, 
що «справжні» спільноти – це відносно автономні соціально-культурні системи, є спільним 
для трьох головних орієнтирів досліджень. По-перше, тих, які є суттєвим чинником, що 
утворює цінність, визнають територію. По-друге, тих, які наголошують на функціях, вико-
нуваних спільнотою. Врешті, по-третє, для тих підходів, у яких конститутивними рисами 
виступають солідаристичні устремління, тип участі та сила соціальних зв’язків або й факт 
прийняття спільних принципів інтерпретації сенсу колективізму (Wieruszewska, 1991).

Аби змістовно говорити про локальність, треба визнати, що світ спільнот – це щось 
більше, ніж індивіди й групи людей, тому «треба знайти онтологічні аргументи, які показу-
ють реальне існування суспільних об’єднань» (Szmatka, 1989, s. 20). Аби з номіналістичної 
перспективи уникнути онтологічного скандалу, необхідно знайти аргументи, що ці суспіль-
ні цінності передусім означають. К. Мангайм твердив, що вивчення суспільних об’єднань 
має свої власні методи, які використовують розуміння значень. Думка, що охоплює весь 
сенс у дослідженнях культури, відрізняється від звичайних узагальнень, які здійснюються 
при творенні колекцій як статистичних сукупностей (Mannheim, 1952, s. 33–83).
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Примітки
1 Грант № 1Н01Н 01819.
2 Помічаємо, що нечисленність громадських інститутій у підляському селі може мати зв’язок із 

дрібношляхетськими традиціями. Як пише Марія Бернацька: «Негативне ставлення до спільних по-
чинань громади виражається [...] у ставленні шляхти до сільських інституцій та організацій, що при-
ходять ззовні» (Biernacka, 1996, s. 212; підкр. – М. В.)

3 У 1989 році виникла Фундація розвитку місцевої демократії, яка за кілька років створила 17 ре-
гіональних освітніх осередків. У 1990 році під керівництвом Кшиштофа Гербста створено Фундацію 
соціально-економічних ініціатив (пор.: Regulski, 2000).
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ІЗАБЕЛА БУКРАБА-РИЛЬСЬКА

СТЕРЕОТИП	СЕЛЯНИНА	ТА	ІДЕНТИЧНІСТЬ	ПОЛЬСЬКОГО	
СУСПІЛЬСТВА

W artykule argumentownie, w oparciu na opracowaną przez socjologów kultury metodykę udowadnia się chlopskość 
tożsamości narodowej j Polaków. Przychylne nastawienie większości polskiego spośeczeństwa do wszystkiego, co 
związane ze wsią, kwalifikuje się jak zjawiskio z wielu jj względów korzystne, przecierz pielęgnując rustykalne mity, 
Polacy potwierdzają swoją europejską tożsamości, w którą od początku wpisany był 3 podziw dla uroku życia wiejskiego 
i szacunek dla oracza ojczystej ziemi. Oprócz tego, rustykalność we współczesnym pluralistycznym zurbani- i zowanym 
świecie pozostaje nośnikiem tradycyjnych wartości moralnycch i etycznych społeczeństwa.

In this article the author argues (based on the developed sociological cultural methodic) that national identification 
of the Polish people has rural roots. The positive attitude of the Polish majority to anything connected to the village is 
useful in many aspects , because the attention to its rural mythology among Polish people proves their Europian identity, 
which always had the love to its village life as one of their characteristics. Villagers in our world remain to be the carrier 
of the moral and ethic values of the society.

Часто висловлювана думка про польське суспільство як селянське (Jacher, 1995; 
Wasilewski, 1986), у культурі якого переважають сільські, рустикальні елементи (Kłoskowska, 
1996), спонукала нас вдатися до її емпіричної перевірки. Свого часу Юзеф Буршта пропону-
вав «пильніше поглянути на сучасну культуру національної спільноти і за допомогою відпо-
відних критеріїв та емпірично-критичних оцінок вирізнити в ній... ті елементи її культурної 
специфіки, які за походженням є селянськими» (Burszta, 1985). Такий підхід може слугувати 
різним цілям. Якщо буде підтверджено перевагу у свідомості сучасних поляків змісту і ціннос-
тей, пов’язаних із сільським культурним спадком, стане можливим говорити про їхню сіль-
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ську, селянську ідентичність. «Народна традиція, – пише Єжи Бартмінський, – не перестала 
бути культурою все ще значної частини нашого суспільства, у національній культурі вона ви-
конує роль архіву, де зберігається пам’ять про джерела й історичне минуле, а також чинника, 
який цю культуру стабілізує в добу швидких змін і водночас усе виразніше виступає в новій 
ролі – порівняльного тла і знаряддя визначення ідентичності групи» (Ваrtmiński, 1996, s. 10).

Реалізований у 2002–2004 роках грант KBN [«Polska wieś w społecznej świadomości» 
(Польське село у суспільній свідомості), 2004] був присвячений саме цій проблемі. Анке-
та, розрахована на загальнопольську репрезентативну вибірку, містила питання стосовно 
знань і думок опитуваних про село і його мешканців (передусім селян), а також про сільське 
господарство.

Окремий блок питань (т. зв. тест на культурну компетентність) стосувався перевірки 
обізнаності з традиційною народною культурою в широкому розумінні та усвідомлення рес-
пондентами всього комплексу сільських проблем. Без перебільшення можемо констатува-
ти, що результати дослідження підтверджують життєвість «селянського міфу», який включає 
переконання про переваги життя на селі, вартості народної культури, значення сільського 
господарства як частини національної економіки і ролі селян/землеробів у суспільстві.

«Село спокійне, село веселе» (Кохановський)
Найближчим до серця опитуваних виявилося бачення «традиційного» села, де люди 

«живуть скромно», «добре знають одне одного», «спільно святкують і розважаються», здатні 
«зберігати давні традиції», а також «спільно діяти на благо села». Попри такі ідилічні харак-
теристики, образ села, який можна реконструювати за відповідями респондентів, засвідчує 
істотну перевагу реалістичного погляду над ідилічними асоціаціями: майже втричі більше 
людей (вихованих у селі або в малому містечку) характеризують село як місце тяжкої праці 
й нелегких умов життя, ніж меншість тих, для кого воно асоціюється лише з відпускним від-
починком, можливістю контакту з природою чи колоритними звичаями (тут переважали 
народжені й виховані у великих містах). Однак твереза оцінка дійсності не змінила факту 
трактування села (і малого містечка) як улюбленого місця проживання 70 % опитуваних.

Марія Верушевська, аналізуючи цей феномен, пояснює його багатьма причинами: 
ослаб ленням модернізаційної парадигми і відновленням ідеї локалізму в сучасних суспіль-
ствах, ренесансом цінностей спільноти в культурі індивідуалізму (про що пише у своїх до-
слідженнях Малгожата Яцино) і «новою територіальністю» (тема досліджень Зиґмунта Ба-
умана). Такий інтерпретаційний контекст свідчить, що популярні уявлення і формульовані 
преференції не обов’язково мусять бути лише виявом міфологізованої свідомості, своєрід-
ним реліктом минулого; їх можна пояснити також сучасними мотиваціями, цілком раціо-
нальним вибором (прагненням самореалізації, потребою «закорінення», пошуком ідентич-
ності) та модними тенденціями (захопленням культурами Сходу, ідеологією, пов’язаною з 
ерою Водолія тощо) (Wieruszewska, 2004).

Щоб пояснити актуальність явища зростання привабливості сільського середовища, вар-
то згадати переконання, які віддавна існували в польській культурі в різних історичних і по-
літичних контекстах. Вони втілилися, зокрема, у відомому рядку Каєтана Козьмяна: «У місті 
живуть мешканці, а в селі – громадяни», написаному в період загарбання Польщі. «Справді, 
держава перестала існувати, – коментує слова поета Мацей Мицельський, – але й надалі мож-
на бути громадянином, можна перенести певні погляди і поведінку із публічного життя до 
сільської дійсності» (Mycielski, 2004). Легіонер Ципріан Ґодебський писав, що після втрати 
великої вітчизни слід відтворювати її в малому масштабі, шукаючи у спільноті сусідів міс-
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це для втечі від зловживань політики, опанованої «духом розбрату і свавільних чвар». Ще до 
відновлення незалежності про «республіку друзів» згадував конструктивний анархіст Едвард 
Абрамовський, який замислював «загальну змову» не лише проти загарбницької, але й про-
ти будь-якої іншої організації держави, та закликав до «бойкоту держави», прагнучи зробити 
суспільство суб’єктом влади» (Abramowski, 1965). Нині також, хоч і в іншому сенсі, говориться 
про кінець або принаймні кризу держави як системи неефективних і корумпованих інститу-
цій (Marody, 2002). Усі ці патології публічної сфери слід брати до уваги, шукаючи причини по-
пулярності ідеї локалізму і симптоматичного повернення до села. Адже локальна сцена ство-
рює набагато вигідніші умови для відданості людини справі загалу, а отже, для вироблення 
громадянських позицій та розвитку автентичної демократії. Про це невтомно нагадує Барба-
ра Федишак-Радзейовська, посилаючись на емпіричні дослідження, що чітко підтверджують 
таку закономірність. Так, у 2004 році близько 33 % мешканців села і лише 17 % жителів ве-
ликих міст висловилися за громадську роботу задля добра свого середовища. Найактивніши-
ми серед опитаних виявилися селяни (51 %), керівні кадри й інтелігенція – на другому місці 
(41 %), найменший відсоток (33 %) склали приватні власники (Wilkin, 2004).

Привабливість сільського життя підтверджують, зрештою, не лише відповіді респон-
дентів М. Верушевської чи Центру досліджень громадської думки (ЦБГД), які використовує 
Б. Федишак-Радзейовська, а передусім факти переселень з агломерацій на сільські терени. 
Ізаслав Френкель, дослідник демографічних та міграційних процесів, підкреслює, що «2000 
рік вперше за увесь повоєнний період засвідчив більший рух населення з міст у село, ніж 
у зворотному напрямку. Те саме повторилося 2001 року, причому масштаб міграційного 
приросту був більший, ніж за попередній рік» (Frenkel, 2003, s. 68). Звісно, цей процес ви-
кликаний не лише силою впливу антицивілізаційних утопій, поширених як у польському, 
так і в європейському дискурсі (Jedlicki, 2002). Очевидно, маємо справу з виявом тенден-
ції, яку помітив ще Людвик Кшивіцький. «Польському загалові, – писав цей, схильний до 
марксизму класик соціології, – найбільше відповідає життя на селі. До міста йдуть через 
необхідність. Витримують там щонайбільше п’ять-шість поколінь, після чого дегенерують і 
вимирають» (Bronikowski, 1934).

«Розтанцьований до одуріння світ Кольберга» (Стомма)
Протиставляючи реалії сільського буття візіям «радісного і барвистого села, що танцює 

і співає», які переважали в загальній свідомості, Людвик Стомма частину відповідальнос-
ті за такий стан справ поклав на Оскара Кольберга. Проаналізувавши зміст семитомного 
видання, присвяченого Мазовше (усього 2800 сторінок, не рахуючи приміток), автор «Ан-
тропології культури польського села XIX століття» зробив висновок, що: «Загалом веселим 
заняттям, які передусім пов’язані з дозвіллям, присвячено 84 % Кольбергового образу села. 
Ми зробили ці підрахунки не для того, аби покепкувати з поважного класика, а щоб вияви-
ти передумови виникнення більшості пізніших уявлень про село в літературі (не кажучи 
вже про кіно), які досить успішно сформували не лише громадську думку інтелігенції, але й 
підсвідомість частини етнографів...» (Stomma, 2002, s. 282).

На такому тлі результати тесту на компетентність приємно вражають. Схема цього фраг-
мента анкети була підпорядкована кільком аспектам. До нього увійшли питання з фольклору, 
що стосуються народного костюма, казок і пісень, а також питання про духовну культуру (особи 
святих з їхніми «спеціальностями», визначеними селянським календарем) та етикет (правила 
поведінки і співжиття в сільському середовищі). Для всебічної перевірки знань респондентів 
застосовано диференційований спосіб опитування. Використано як традиційні форми перевір-
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ки обізнаності з певним елементом (запитання типу: «Чи можете ви назвати?», «Чи пам’ятаєте 
ви?»), так і методи цитування початкових слів народних пісень, які вважаються популярними 
(наприклад, «А як буде сонце і погода…»), з проханням продовжити їх. Подано іконографічний 
матеріал (фотографії народних костюмів і знарядь праці); традиційні словесні формули, що 
складали інтегральну частину родинних і господарських звичаїв (наприклад, «Ви маєте, наче, 
ялівку, ми б радо її сторгували…»), та прізвища відомих історичних постатей, які пов’язані із се-
лом (Гловацький, Джимала, Шеля). Так у різний спосіб перевірялися різні види й рівні знань про 
сільську культуру. Насамкінець, для оцінки компетентності у сфері побутової культури – уміння 
поводитися, дотримуватися специфічного сільського етикету – було використано опис конкрет-
них ситуацій, доповнений кількома альтернативними пропозиціями поведінки (наприклад, 
«Якщо ви були в гостях і господиня вас частувала, то належало: а) їсти з апетитом і просити 
добавки; б) їсти потроху, чекаючи на припрошення господині; в) вчинити інакше – як?»), щоб 
перевірити здатність респондента розпізнавати певний культурний скрипт.

Отже, компетентність опитуваних у сфері народної культури оцінювали в кількох пло-
щинах: як вербальне знання (що виражається у словах і закріплюється в назвах або тра-
диційних текстах), як уміння пов’язувати представлені візуально елементи з їхнім призна-
ченням і суспільними ролями («чоловіче» чи «жіноче» знаряддя праці), а також як уміння 
обирати поведінку, що відповідає усталеним звичаям і не обов’язково підлягає вербалізації. 
Поведінка як навик значною мірою відповідає неартикульованому та невербалізованому 
«знанню як», згідно з концепцією Джилберта Райла, або теорії «тихого знання» Майкла По-
ланьї. Про вирішальну роль саме таких знань для конструювання щоденного життя пише 
також Ентоні Ґідденс, виокремлюючи свідомість, підсвідомість і «практичну свідомість»: 
«Знання суб’єкта про те, що він робить і навіщо він так робить – його рефлексійність – утво-
рюють практичну свідомість. Практична свідомість – це все, що актори знають про те, як 
рухатися на суспільній сцені, але не можуть висловити дискурсивно» (Giddens, 2003, s. 21).

Попри очікування, зовсім не фольклор, що інтенсивно, хоча й вибірково, пропагувався 
в період ПНР, виявився найсильнішою стороною опитуваних. На третій рівень компетент-
ності, найвищий у цій сфері, потрапили лише 10 % респондентів. Надто обмеженими ви-
явилися знання духовної культури (тут відсоток «знавців» не перевищив 1 %), зате напрочуд 
доброю була орієнтація у сфері культури звичаїв (понад 60 % опитуваних досягли найвищо-
го рівня), хоча звичаєві цінності ніколи не пропагувалися мас-медійними, культурними чи 
освітніми інституціями. Прикметно, що серед символів, які асоціюються із селом, краще за 
барвисті вбрання розпізнаються знаряддя праці, а ступінь обізнаності з найпопулярніши-
ми, на думку фольклористів, піснями і казками, виявився набагато нижчий, ніж, напри-
клад, рівень знань про сакральне начертання хреста на хлібі.

Диспропорції в обізнаності з різними сферами народної культури пояснюються віком 
респондентів, способом участі в культурі й переважно відмінностями в їхній соціологізації та 
культуризації. Особи, виховані у великих містах і з вищим рівнем освіти, мали кращі знання 
на тему фольклору, натомість мешканці маленьких містечок і сіл дуже добре орієнтувалися в 
нюансах належної поведінки і звичаєвості. Ці дві групи відрізнялися між собою не лише «спе-
ціалізацією» в різних сферах сільської культури. Відмінним був також характер їхньої компе-
тенції: перші демонстрували радше знання «про» у словесній формі, другі ж – «обізнаність» як 
уміння здійснити правильний вибір з-поміж запропонованих біхейвіоральних скриптів.

Зазначене явище нагадує про роль контексту в набутті культурного досвіду, що неоднора-
зово підкреслювалося соціологами. Антоніна Клосковська зауважувала, що процеси культу-
ризації можуть відбуватися і шляхом безпосередніх проксемічних контактів у певній життє-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



809

Традиційна тематика та нові парадигми в етнології 

вій ситуації, а також через позбавлений конкретної суспільної дотичності контакт зі змістом 
культури «у чистому просторі передавання символів і цінностей» (Kłoskowska, s. 109). Отри-
мані в нашому дослідженні результати засвідчують, однак, що в Польщі – країні незавершеної 
модернізації з гібридною дійсністю і радше посттрадиційним, аніж сучасним, суспільством – 
надалі істотне значення відіграють «результати реального біхейвірального перебігу власно-
го життя», а не лише «закодована у власній свідомості символічна інформація» (Kłoskowska, 
s. 109). Ці дані дозволяють піддати сумнівам занадто поспішний і радикальний висновок 
Зигмунта Баумана про те, що в сучасному світі «місце» абсолютно втратило свою вагу, по-
ступившись інформації, доступній у віртуальній дійсності (Burszta, Kuligowski, 1999, s. 83). 
Принаймні у Польщі «місце» й надалі зберігає значення, наділяючи автохтонів особливою 
культурною компетентністю і, напевно, закладаючи відмінну ідентичність. Про багатокуль-
турність, зумовлену в такий спосіб, Ґжегож Ґодлевський пише: «Основним критерієм цієї ба-
гатокультурності, яка існує саме тут і тепер, є різна медіальна ініціація. Це означає, що живуть 
ще люди, які входили в культуру вербально, дещо молодші за них – через кіно й радіо, нас-
тупні – через телебачення; а нині ще додалися ті, які входять у культуру через Інтернет. Так 
формуються найелементарніші пізнавальні й комунікативні структури» (Godlewski, 2005).

«Ми всі повинні мати плуг на своєму гербі» (Сенкевич)
Ставлення польського суспільства до сільського господарства у 90-х роках становило 

вісь суперечок про трансформацію устрою країни та її майбутнє в об’єднаній Європі. Тому 
дослідження, що виявляють ставлення поляків до «сільського питання», мусили враховува-
ти також цей вимір проблеми. Відповіді на запитання про стан і досягнення вітчизняного 
сільськогосподарського сектора засвідчили, що у свідомості респондентів він присутній як 
національний скарб і депозит особливої ваги. Опитувані не мали сумнівів щодо того, якими 
козирами є земля і люди, що на ній працюють, а також традиційне землеробство, яке дає 
корисну для здоров’я продукцію. Єдине, що викликало невдоволення, – це брак державної 
сільськогосподарської політики і надмірний лібералізм в економіці.

Для того, щоб усебічно висвітлити ці проблеми, Барбара Перепечко і Едвард Маєвський 
розробили два синтетичні показники для з’ясування більш або менш «міфічних» поглядів на 
сільське господарство та більш або менш «ліберальних» думок на тему бажаної аграрної полі-
тики. Прихильників «ліберального» трактування сільського господарства виявилося у вибірці 
лише 15 %, удвічі більше опитуваних вважають, що принципи ринкової економіки не підхо-
дять для такої особливої сфери. Лише 17 % респондентів можна зарахувати до налаштованих 
дуже критично стосовно польського сільського господарства й охарактеризувати їх як групу 
зі «слабо міфологізованими поглядами»; «сильно міфологізовані», тобто такі, які оцінюють 
польське сільське господарство позитивно, склали численнішу групу – 25 %. Решта, а отже 
більшість (принаймні понад 50 % опитуваних), в обох випадках були виваженими, що дає 
підстави охарактеризувати їхні погляди як помірковані (Majewski, Perepeczko, 2004).

Пояснити різницю в поглядах допомагають суспільно-професійні характеристики в 
«метриках», доданих до анкети. Вони однозначно засвідчують, що серед «лібералів» най-
більшу групу (45 %) складають мешканці т. зв. «повернених» земель, де традиція ведення 
господарства на своїй ділянці землі є найкоротшою в масштабах країни. Найрідше трапля-
ються серед них особи, виховані (20 %) або такі, що проживають (14 %) у селі, зазвичай 
це люди, які не мають там ані родичів, ані знайомих. Індивідуальні господарі чи власники 
фірм складають лише 4 %, тоді як найманих працівників тут найбільше (понад 30 %). Таким 
чином, ліберальні ідеї оздоровлення сільського господарства особливо близькі тим, хто не 
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мешкає в селі (і навіть не знайомий ні з ким із селян), не веде власного господарства і вза-
галі не має приватної справи («Завжди знайдуться ескімоси, які вироблять для мешканців 
Конго вказівки, як їм поводитись у спеку», – писав про такі ситуації Станіслав Єжи Лец).

Для порівняння варто звернути увагу на респондентів із протилежними поглядами, які 
майже удвічі переважають «лібералів» та «слабо міфологізованих». Такі набагато частіше 
мають сільське походження (60 %) або живуть у селі (48 %), чи мають там родичів і знайо-
мих. Серед них більше індивідуальних господарів, власників фірм (16 %), осіб, які утриму-
ються із сільського господарства (9 %); власники землі складають близько 28 % (що цікаво, 
погляди респондентів виразно консервативнішають зі збільшенням площі їхнього земле-
володіння!). На противагу групі, описаній вище, ця частина опитаних «знає, що говорить». 
Їхні погляди спираються на добре знання реалій сільського життя, на практику професії 
рільника чи підприємця. На такому тлі антиселянський комплекс польської інтелігенції, 
який є явищем не новим, добре описаним, набуває нового виміру. Він постає як результат 
браку знань, впливу масс-медіа й покірливого ставлення до влади. Люди з точно такими 
характеристиками, як у нинішніх «лібералів», у середині 70-х років декларували: членство 
в ПОРП, готовність підтримувати політику держави і схвалення колективного сільського 
господарства; водночас вони не схвалювали вуличні демонстрації, страйки та інші форми 
суспільного протесту (Polacy, 84.., 1986, s. 525); вони: «не мають власної думки, доки не 
прочитають “Газету виборчу” й тільки тоді її (думку) виробляють» («Arcana», 2003, 21).

«Селянин – це сила! Й годі!» (Виспянський)
Застосована в дослідженні анкета містила також запитання, які дають змогу реконстру-

ювати образ польського селянина/землероба у свідомості респондентів. Наприклад, одне з 
таких включало 23 пари протилежних характеристик на вибір. Добиралися вони в такий спо-
сіб, щоб на їхній основі описати не лише загальний образ, але й виділити три часткові аспек-
ти: належність до етосу праці («працьовитий / лінивий», «моторний / млявий», «фахівець / 
партач»), громадські якості («готовий присвятити себе батьківщині / дбає лише про власні 
інтереси», «законослухняний / бунтівливий») та індивідуальні риси («культурний / неотеса-
ний», «доброзичливий / заздрісний»). До осіб, які репрезентують позитивне (або негативне) 
ставлення, зараховували тих, хто принаймні у 12-ти випадках (коли йдеться про загальну ха-
рактеристику) і принаймні у 4-х (якщо це стосується окремих аспектів) вказали на риси, роз-
ташовані на одному полюсі. Абсолютну перевагу здобули респонденти, які оцінили селянина 
позитивно (54 %), меншість (8 %) обрала негативну характеристику. Думки понад 1/3 опита-
них були надто розпорошені, щоб їх можна було зарахувати до якогось із виокремлених типів.

З яких же рис складається образ польського селянина? Наведемо характеристики, що на-
зивалися найчастіше: «релігійний» (88 %), «працьовитий» (85 %), «ощадливий» (83 %), «гоно-
ристий» (82 %), «витривалий» (78 %). З огляду на високий відсоток таких рис, їх можна назва-
ти максимально стереотипізованою частиною образу. Це визначення також буде слушним, 
якщо врахувати не лише синхронічну, а й діахронічну перспективу, тобто запитати, які риси 
завжди приписувалися представникам цієї групи. Скажімо, дослідження над виявленням сте-
реотипів селянина, робітника і службовця, проведені у Лодзі, дали такий перелік рис типово-
го селянина: «релігійний» (89 %), «працьовитий» (89 %), «продуктивно працює» (79 %), «ба-
гатий» (75 %), «фахівець» (72 %), «прогресивний» (72 %), «гідний поваги» (72 %), «жадібний» 
(72 %) (Sztabiński, 1989). У дослідженнях ЦДСД від 1993 року на першому місці знову були 
«релігійність» (86 %) і «працьовитість» (80 %) (Cybulska, Głowacki, 1994). Через п’ять років 
найважливішими й надалі залишалися «релігійність» (82 %) та «працьовитість» (76 %), що 
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обґрунтовувало висновок: «стереотипне уявлення мешканців села яскраво експонує чесноти 
традиційного селянського етосу: релігійність, моральність, працьовитість» (Roguska, 1998).

Помічено тенденцію формулювання позитивних оцінок, хоча не в усіх аспектах. Так, у 
межах аспектів, пов’язаних з етосом праці й громадянськими цінностями, позитивні оцінки 
набагато переважили негативні (відповідно: 69 % і 67 % до 7 % і 5 %), а при характеристиці 
індивідуальних рис селянина опитувані були більш критичними (лише 40 % позитивних оці-
нок і 19 % негативних). Водночас збільшилася кількість респондентів, що обрали нейтральну 
середину шкали або дали розпорошені відповіді. Отже, дані засвідчують, що в образі поль-
ського селянина найважливішими характеристиками є «людина праці» й «громадянин». Ці 
два виміри в суспільному сприйнятті також викликають позитивне ставлення, натомість 
«індивідуальні» риси сприймаються менш виразно. Згадаймо, що найпоширеніший в історії 
та культурі образ селянина/землероба як «годувальника народу» і «захисника вітчизни» не 
містив якихось індивідуалізованих акцентів. Якщо такі навіть і з’являлися в суспільній свідо-
мості, вони завжди були менш важливими і менш позитивними, не входили до національних 
міфів, не створювали «золотої легенди» польського селянина (Ziejka, 1984). Із проведеного 
аналізу чітко вимальовується образ польського селянина, який у суспільній свідомості в ціло-
му є позитивним. Однак позитивні характеристики співіснують з менш світлими сторонами 
його індивідуальності, а відзначена антипатія до селянина як конкретного індивіда не змінює 
факту його акцептування з інших точок зору. З цього випливає, що не всі люблять польського 
селянина, але, без сумніву, його цінують і поважають. Відповіді респондентів різнилися за-
лежно від місця їхнього виховання, рівня освіти і землеволодіння. Як правило, особи із селян-
ським корінням висловлювалися більш позитивно про польського селянина, ніж мешканці 
міст та інтелігенція.

Отже, не викликає сумніву те, що селянина дуже високо цінують, йому довіряють, але 
водночас – це випливає з відповідей на інші запитання анкети – він сприймається як пред-
ставник найбільш скривдженої і маргіналізованої групи. У тому, що селяни в Польщі пере-
бувають у винятково складному становищі, переконані 67 % опитуваних, що вони мають 
незначний вплив або не мають жодного на державні справи – вважають 65 %, а твердження, 
що трансформацію здійснено в основному за рахунок селян, заперечує лише 13 % респон-
дентів. Водночас близько 94 % високо оцінюють якість польських продуктів харчування, а 
84 % – якість сільгосппродукції взагалі. Польську землю бажають бачити й надалі винятко-
во в польських руках 76 % опитаних, а з-поміж небезпек, які вбачаються в інтеграції до Єв-
росоюзу, перше місце (54 %) посіла навесні 2003 року купівля польської землі іноземцями.

Додаткове підтвердження того, що польський селянин є безсумнівним героєм у свідо-
мості сучасного польського суспільства, дає здійснений Кристиною Лапінською-Тишкою 
аналіз популярності різних прислів’їв і приказок на тему селян. Серед запропонованих 
прислів’їв опитані передусім визнали відповідними і надалі актуальними ті, що містять 
позитивні конотації («Селянин – це сила! Й годі!», «Селяни годують і захищають», «Кра-
ще хлопський розум, ніж панські науки»), а не такі, що забарвлені негативно («Селянин 
спить, а збіжжя його росте», «Дай селюку годинник, то він його за халяву сховає», «Немає 
гіршого тирана, коли холоп випнеться на пана») (Łapińska-Tyszka, 2004).

Селянськість поляків – по-перше, по-друге, по-третє
Наведені вище результати дослідження сучасного стану культурної спадщини польського села 

засвідчують, що рустикальні цінності й надалі присутні у свідомості сучасних поляків як у вигляді 
знань про окремі елементи цієї спадщини, так і у формі переконань про їхню вагу і значення. По-
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при те, що третій, найвищий рівень компетентності у сфері народної культури посіли всього 6 % 
респондентів, середній зайняли 3/4 опитаних, показавши відповідні знання з фольклору, духовної 
та суспільної культури. Виявилося, що інтенсивна пропаганда фольклору не залишила глибокого 
сліду в суспільній пам’яті, натомість життєздатною виявилася суспільна культура або, як визначає її 
Антоніна Клосковська, соціотальна – тобто засвоєна через навички культура поведінки і людських 
стосунків, яка не завжди усвідомлюється і вербалізується, але триває завдяки моделям життя, на-
далі практикованим у сільському середовищі. Отже, фонд народної культури дещо збіднів у сфері 
символів (привласнених ідеологією та масовою культурою і підданих профанації), зазнав дискре-
дитації у сфері світоглядних цінностей (духовної культури, релігійності, сакральності), але все-таки 
залишився, принаймні у вимірі суспільної культури, розпізнаваним як код інтеракції, а можливо – і 
як умова комунікаційного порозуміння та почуття культурної адекватності, що вельми необхідно 
для збереження колективних зв’язків, особливо в період раптових системних змін.

У світі рустикальних цінностей польське суспільство постало не лише як «спільнота знань», 
що послуговується певним змістом, що належить до канону сільської традиції, але й також, 
навіть більшою мірою – як «спільнота оцінок і емоцій» переважно позитивних, пов’язаних із 
селом та його мешканцями. Майже 3/4 опитуваних сприймають польську народну культуру 
позитивно й усе ще визнають її джерелом натхнення для сучасних митців. Помітно перева-
жає переконання в потребі підтримувати пам’ять про минулі випробування польського села, 
уособлені постатями Вітоса, Джимали, Гловацького чи навіть Шелі; несхвалення і байдужість 
щодо історії села трапляються рідко. Висловлені почуття стосовно ролі селян в історії Польщі 
засвідчують перевагу позитивних емоцій (гордість, захват, задоволення) над негативними 
(смуток, гіркота, сором). Отже, реконструйований стереотип селянина/землероба вказує на 
тривалість позитивних характеристик, а піддані аналізу показники «ліберальних» і «міфіч-
них» поглядів на сільське господарство довели перевагу схвальних оцінок над критичними.

Попри всілякі оцінки, гадаємо, що таке позитивне ставлення більшості суспільства до 
села і фактично всього, що з ним пов’язане, корисне з багатьох поглядів. Зокрема й тому, 
що, плекаючи рустикальні міфи, поляки підтверджують свою європейську ідентичність, яка 
від самого початку увібрала в себе захоплення красою сільського життя (amoenus) і повагу 
до орача рідної землі. У Золотому Віці панував Кронос (за греками) або Сатурн (за римляна-
ми) у вигляді старого із серпом у руці, тобто бога рільництва. Автори перших «економік» – 
Ксенофонт і Аристотель, Катон і Варрон – убачали в селянині ідеал людини, громадянина 
і патріота, а в рільництві – найбільш гідну і шановану професію вільних людей, як підкрес-
лював Цицерон (Cyceron, 1960, s. 409). Християнство також схилялося перед обробітком 
землі і в особливий спосіб підносило його, навіть освячувало це заняття, посилаючись на 
біблійний переказ, за яким перші люди мали доглядати райський сад, а отже, були рільни-
ками за Божим покликанням. «Прокляття, через яке людину вигнано з раю, полягало не в 
покаранні працею і пологами, – пише авторка «Людського стану», – а в тому, що праця стала 
неприємною, а пологи – сповнені страждань» (Arendt, 2000, s. 118).

Друга, мабуть найважливіша обставина, яка схиляє визнати обговорювані переконан-
ня функціональними за нинішніх потреб і викликів, пов’язана з фактом часто діагнозовано-
го соціологами явища плюралізації польського суспільства. Дослідники віддавна звертають 
увагу на те, що «простір національної символічної культури, або символіки політичної та 
національної починає розпадатися на різноманітні варіанти й інтерпретації» (Mach, 1993, 
s. 17). Захоплюючись різними національними і культурними меншинами, групами і групка-
ми, регіонами і локальними громадами, які на наших очах (а нерідко і за нашої, соціологів, 
участі) виникають на тлі, раніше досить однорідному і, мабуть, трохи монотонному, не мож-
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на недооцінювати значення тривалості і поширення певних «загальних уявлень», зокрема 
згаданих, які поділяє конкретна більшість, а не якась меншість, і які часом піддаються кри-
тиці і називаються «міфами» або «стереотипами». Адже стереотипи, за Вальтером Ліппма-
ном, – це дефініції, на які спирається увесь суспільний порядок, це гарантія ідентичності 
й поваги до себе (Chałasiński, 1935), а на думку Збігнева Бенедиктовича, – це «свого роду 
інструменти пізнання, які передають традиції, культурний спадок і досвід» (Benedyktowicz, 
2000, s. 108). З цього погляду їхнє значення як носіїв «ірраціональних» явищ на зразок релі-
гії або традиційної етики (цих основ довіри, цього суспільного капіталу, якого так розпач-
ливо нині шукають) (Fukuyama, 1997, s. 367) здається неоціненним.

Ужите в назві статті та в тексті слово «ідентичність» вимагає, принаймні на закінчення на-
ших міркувань, деяких теоретичних уточнень, аби відповісти на принципове питання: у яко-
му сенсі можна говорити, якщо взагалі можна, про селянську ідентичність сучасних поляків. 
Поняття ідентичності передбачає, відповідно до найпоширенішого його розуміння, наявність 
компоненту свідомості, комплексу автодескрипції, почуття окремішності й тяглості. Щоправда, 
стосовно спільнот неможливо чітко дотриматися цих вимог, оскільки, як підкреслює Антоніна 
Клосковська: «Жодна спільнота не має психічного органу самоосмислення, який виробляє щось 
таке, що можна було б визнати відповідником самосвідомості індивіда. Нині неприйнятною є 
дев’ятнадцятивічна концепція спільної сенсорики суспільного організму» (Kłoskowska, s. 132).

Пересторога, висловлена у статті «Біля джерел національної культури», не завжди береться 
до уваги. У деяких дослідженнях єдиним аргументом респондентів у визначенні своєї ідентич-
ності є їхні усні заяви. З такою ситуацією маємо справу, наприклад, у колективній монографії 
«Панівна культура як чужа», де автори констатують факт ідентифікації представників різних 
меншин з їхньою культурою – білоруською, українською, силезькою – за одночасного цілкови-
того незнання основних елементів її канону. «Лише вибірково пов’язані з білоруською культу-
рою», – зазначають А. Садовський, М. Тефельський і Е. Миронович; «Не вдалося точно встано-
вити, про який комплекс цінностей ідеться і чи можна говорити про якісь специфічно українські 
родинні й національні цінності», – стверджує Г. Бабінський; «Спроба ідентифікувати важливі 
літературні образи, історичні події чи постаті як істотні елементи культурного канону меншос-
ті виявила незнання респондентів», – підкреслює Т. Солдра-Гвіждж (Kultura dominująca.., 1999, 
s. 62, 109, 127). Подібний стан справ маємо зі знаннями респондентів на тему польської культу-
ри, яку вони відкидали, а також культури рідного народу, до якого вони хотіли належати. «Ви-
сока культура, ідентифікована зі знанням важливих літературних героїв, значних історичних 
подій та історичних постатей майже відсутня в суспільній свідомості... Констатуємо загальне 
незнання символічної культурної спадщини... польський літературний канон, якого навчають 
у школі, виявився незасвоєним... Вражає незнання важливих історичних подій і постатей як з 
польського, так і з німецького історичного канону» (Kultura dominująca.., 1999, s. 139). Але це не 
заважало опитуваним відчувати домінування культури, про яку вони не мали жодного поняття, 
й ідентифікувати себе з іншою культурою, про яку мали точно таке саме поняття.

Ідентичність як почуття, переконання становить, без сумніву, цікаву соціологічну пробле-
му, тим цікавішу, коли вона виявляється у парадоксальний спосіб, як це описано вище. Чи від-
різняється в цьому плані етнічна, національна або яка-небудь інша свідомість від модельованої 
під час фабулярних ігор, учасники яких з великим захопленням втілюються у найрізноманіт-
ніші образи й пристосовуються до умов фантастичного світу (Дикі Поля, Відь мин Монастир)? 
Ентузіасти рольових ігор проходять спершу інтенсивний тренінг, який дозволяє їм переконливо 
грати певну роль, і в результаті вони здобувають гарну орієнтацію в реаліях такого світу (Szeja, 
2004; Rylski, 2005), чого не можна сказати про учасників цитованих досліджень. Але коли ви-
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знати, що ідентичність слід трактувати не як «різнорідні прояви усвідомлення себе – колек-
тивного суб’єкта», а як «конститутивні культурні цінності групи, які відрізняють її від чужих» 
(Bokszański, 2005, s. 66), то необхідно поставити більший наголос на культурній компетентності 
індивідів, що ідентифікуються з якоюсь спільнотою через знаки групової ідентичності, а отже, 
за посередництвом елементів символічної культури, належать до канону цієї культури. «Так 
само, як риси обличчя є безсумнівною детермінантою індивідуальної ідентичності людини, 
так і знання про культурні символи та приписувані їм оціночні конотації становлять необхідну 
умову національної ідентичності, вони є критерійними атрибутами», – пише Павел Боський, 
даючи «поведінці, яка відображає нормативні правила і цінності певної культури» визначення 
«корективних атрибутів національної ідентичності» (Boski, 1992, s. 92–93). Лише визнання цієї 
умови зберігає інтегральність поняття «культурної валентності», під яким Клосковська розумі-
ла не лише «визнання цієї культури власною, близькою і такою, що відповідає губристичним 
потребам, тобто таким, які посилюють почуття власної гідності, почуття участі у спільноті», але 
й «засвоєння певної істотної, у тому числі канонічної, частини культури» (Kłoskowska, s. 128). 
Це, у свою чергу видається необхідною умовою у випадку застосування сучасної культураліс-
тичної концепції народу, згідно з якою наголос ставиться на три основні критерії: «Народ – це 
комунікативна спільнота, яка спирається на досить багатий культурний універсум із внутріш-
ньо поєднаними елементами»; «На основі новостворюваного універсуму культури, яка визнана 
власною, виробляється національна ідентифікація, почуття свого, що протиставляється чужо-
му»; «Становлення народу є процесом творення внутрішньої монолітності культури, розширен-
ня сфери участі у культурному універсумі спільноти» (Kłoskowska, s. 43–44).

Отже, чи можна, зважаючи на ці уточнення, ідентифікувати сучасне польське суспільство як 
селянське? Так, і для цього є три підстави. По-перше – з огляду на знання, яким володіє суспіль-
ство, причому це знання видається тим більш значущим, чим більше воно уникає експресії через 
вербалізацію, а виявляється в здатності безрефлексійно, вправно діяти у щоденному житті.

По-друге – беручи до уваги факт винятково позитивного ставлення до рустикальних цін-
ностей, що останнім часом екстраполюється на зростання популярності популістських партій, 
лідери яких репрезентують типово народний, «бурякуватий» тип краси. «Худі, високі – мені 
не подобаються, бо мають вигляд нездорової, нездатної до роботи людини. На кремезного, то 
я б весь час дивилася, бо ж міцний поставою – це здоровий, гарний. Якщо людина здорова, 
рум’яна, лискуча, беручка до всього», – пояснювали Яцекові Олендзькому інформатори, коли 
він досліджував естетичні смаки сільського населення Курпії (Olędzki, 1971, s. 200).

І по-третє – через відсутність яких-небудь прямих автоідентифікацій, пов’язаних із цими 
категоріями. Мовчазність і скритність є дуже істотними рисами селянської культури, – пише 
Рох Суліма, – ієрархія цінностей тут не є явною, не все може бути вербалізоване, залишаєть-
ся багато невисловленого, неусвідомленого змісту. «Селянська культура не сприяла інсти-
туціоналізації самопізнання... Цінності селянської культури не лежать на поверхні» (Sulima, 
1992, s. 25). Заяви щодо самовизначення, здається, абсолютно зайві, адже щоденне життя, 
мода, політика пропонують стільки етикеток, привабливіших за образ селянина, висміюва-
ного інтелектуалами й елітою, а окрім того – навіщо говорити про очевидні факти. Вони й 
так досить виразні, хоча прочитати їх можна лише опосередковано, через описані раніше 
характеристики «спільноти знань» – пізнавальний, когнітивний компонент ідентичності, а 
також «спільноти оцінок та емоцій» – оцінно-емоційний компонент.

Отже, з повною відповідальністю, засновуючись на потрійному обґрунтуванні, можна 
назвати ідентичність поляків початку III тис. ідентичністю селянською. «Істинно те, що три-
чі підтверджено» (Саrоll, 1982, s. 10).
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ІВОНА КАБЗИНСЬКА

УТОПІЧНА	ІДЕЯ	СЛОВ’ЯНСЬКОЇ	ЄДНОСТІ	В	СВІТЛІ	РОЗКОЛІВ	
У	ЛОНІ	КАТОЛИЦИЗМУ	І	ПРАВОСЛАВ’Я	ТА	КОНФЛІКТІВ	МІЖ	

«БРАТНІМИ	ЦЕРКВАМИ»		
(НА	ПРИКЛАДІ	ЗАХІДНИХ	ТА	СХІДНИХ	СЛОВ’ЯН)	1

Idea słowiańskiej jedności, istnienia wspólnej kultury słowiańskiej opartej na wspólnocie językowej, głoszona w ХІХ 
wieku przez słowiano-filów i panslawistów, była w rzeczywistości mitem, wykorzystywanym do celów politycznych (przede 
wszystkim przez Rosją). Nie zdobyła ona nigdy powszechnego uznania, a jej zwolennicy reprezentowali wąskie kręgi elit 
politycznych i intelektualnych. Historia i współczesność jednoznacznie dowodzą braku słowiańskiej jedności, wskazują na 
głębokie podziały między słowiańskimi narodami. Znakomitym przykładem takich podziałów są relacje między rzymskim 
katolicyzmem, prawosławiem i grekokatolicyzmem (Kościół unicki). Można też z łatwością wskazać wiele przesądów, 
uprzedzeń, stereotypów i konfliktów w relacjach między «braćmi Słowianami», by podważyć ideę jedności.

Innym przykładem braku słowiańskiej jedności i wspólnoty kulturowej mogą być liczne podziały występujące 
wewnątrz poszczególnych Kościołów. W artykule ukazane są podziały w łonie Cerkwi Prawosławnej. Religie, które 
oddzieliły się od głównego pnia określane są mianem sekt i nie są najczęściej oficjalnie uznawane przez Cerkiew. Bardzo 
trudna jest sytuacja na Ukrainie, gdzie toczy się ostra walka między Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, 
Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Kijowskiego i Cerkwią Autokefaliczną (zwaną Ukraińską).

Okoliczności poprzedzające wizytę papieża Jana Pawła II na Ukrainie, w czerwcu 2001 roku, zwłaszcza gwałtowne 
protesty Cerkwi Moskiewskiej przeciwko temu wydarzeniu, pokazały jak głębokie są antagonizmy między «siostrzanymi 
Kościołami» wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. Zdaniem Normana Daviesa, tak zwana schizma wschodnia (w 
1054 roku) była «największym skandalem w historii chrześcijaństwa». Jej skutki trwają do dziś, o czym świadczą m.in. 
konflikty między Kościołami, których wyznawcami są reprezentanci narodów słowiańskich. Efektem różnic i podziałów 
religijnych są także różnice kulturowe, świadomościowe, stosunek do historii. Kwestie wyznaniowe mają też wpływ na 
identyfikację etniczną i narodową wyznawców poszczególnych religii.

Autorka zwraca uwagę, że identyfikacja religijna miała zawsze ogromne znaczenie dla tożsamości narodów 
słowiańskich, w przeciwieństwie do identyfikacji słowiańskiej (poczucie przynależności do któregoś z narodów słowiańskich 
lub/i do grupy Słowian). Przyczyny tego zjawiska powinny być – zdaniem autorki – przedmiotem głębokiej refleksji.

The idea of the Slavic unity (common Slavic culture based on community of language, popularized in the nineteenth 
century by the Slavophils and Pan-Slavists) was a kind of myth. Russia used to exploit it for its political purposes. It is 
enough to investigate mutual relationships of the three Churches: Roman Catholic, Uniate Church and Russian Orthodox 
to realize how deep the roots of the divisions are, existing till now and running across Slavonic nations. It is not difficult 
to notice numerous prejudices, wrongs, stereotypes and conflicts.

Another evidence of the lack of Slavic unity is the number of fractions of the Russian Orthodox Church, which are 
defined as sects by the main Church and opposed to for the sake of unity. Most difficult is the situation of the Ukraine 
where there are three competing Orthodox Churches: The Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, The 
Orthodox, Church of the Kiev Patriarchate and the Autocephalous (Ukrainian) Church. The circumstances of the visit of 
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Pope John Paul II in Ukraine in June 2001 and the protest of the Moscow Church against it have shown how deep the 
fissions are between «sister Churches» of Western and Eastern Christianity. Norman Davies named the schism between 
East and West (1054) «the greatest scandal in the history of Christian world». The consequences of the schism influence 
till now the relationships of groups belonging to particular Churches, many of them representing Slavonic nations. 
Religious divisions have determined differences in culture, mentality, attitudes to history. They also influence ethnic and 
national identity of particular groups of confessors.

The authoress points out that religious identification has always been very important for Slavonic nations, it originated 
many communities some of them had the character of sects, whereas the attempts at constructing Pan-Slavonic unity have 
never been successful. The idea was limited to intellectual and political elites. It had no attracting power for societies, for 
whom the Slavonic community (i.e. the sense of belonging to a Slavonic nation and/or to the Slavs) has never been a factor 
of identification so relevant as religion. Trying to find the grounds of this phenomenon can lead us to deeper reflection.

На думку деяких дослідників, прийняття Євангелія заклало фундамент слов’янської єд-
ності та основи духовного життя Центральної та Східної Європи 2. Однак історія слов’ян 
(можливо, окрім найдавнішого періоду їхнього існування) доводить, що єдність, культурна 
спільність, відчуття належності до Слов’янства, діяльність на благо всіх слов’янських наро-
дів – це тільки міфи, утопічні ідеї, котрим ніколи не судилося здійснитися 3.

Сьогодні достатньо придивитися на політичній мапі Європи до колишньої Югославії, колиш-
ніх радянських республік (Росії, України і Білорусі), а також до Чехії і Словаччини, щоб зрозуміти, 
яке велике провалля відділяє ідею слов’янської спільності від її втілення. Це провалля виникло 
не на наших очах, у результаті якоїсь одноразової дії, а творилося протягом століть як результат 
історичних процесів, численних нерозв’язаних конфліктів. Цьому поглибленню сприяли також 
давні етнічні стереотипи. Варто згадати, для прикладу, про стереотипне, підкреслено негативне, 
навіть вороже сприйняття поляків росіянами 4 чи про образ білоруса в очах поляків, у якому також 
переважають негативні риси. Тривалий час найближчі сусіди слов’ян існували якось поза свідо-
містю мешканців Польщі 5. У XIX ст. для багатьох росіян поляки, а також, меншою мірою, словаки, 
хорвати і словенці були «іудами слов’янства», оскільки сповідували католицизм, на думку росіян, 
чужий слов’янам, бо проголошував постулати, не визнані православ’ям.

Поляків і росіян розділяли не тільки релігія, письмо, змагання за лідерство серед слов’ян 
чи боротьба за українські та білоруські території, але й різне ставлення до системи влади: 
демократичне захоплення «золотою вольністю» в поляків протиставлялося російському са-
модержавству 6. Слов’янофіли і панславісти XIX ст. наполегливо підкреслювали відмінності, 
особливо конфесійні, не вбачаючи іншої можливості їхнього подолання, окрім навернення 
«блудних синів» до лона Слов’янства. Нищення Росією культури й релігії слов’янських на-
родів, які перебували у сфері її безпосереднього впливу, трактувалося нею як здійснення 
намірів Творця 7. Один з очільників слов’янофільського руху, Іван Аксаков, проголошуючи 
перевагу Росії над іншими слов’янськими народами і визнаючи православ’я єдиною справж-
ньою вірою, визначив Польщу як «ворога слов’ян і російського народу» 8.

На початку Першої світової війни багато поляків служило в регулярній царській ар-
мії. До неї також було включено польські дружини ополченців. Католицькі священики, які 
працювали серед них, закликали до боротьби з німецьким ворогом, проголошували гасла 
слов’янської єдності, говорили «про нову епоху в польсько-російських відносинах, про бра-
терське єднання росіян та поляків» 9. Однак наступні події – Лютнева та Жовтнева револю-
ції, бої між Червоною армією і польськими з’єднаннями – засвідчили, наскільки відрізня-
лися інтереси обох народів. Незважаючи на це, у вересні 1918 року з ініціативи Польського 
військового союзу в Оренбурзі було організовано «Дні слов’янської єдності» 10.
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Однією з причин поділів, що відбувалися в слов’янському світі й унеможливлювали 
створення слов’янської спільноти, були (і залишаються надалі) напружені стосунки між 
православною і римо-католицькою церквами.

Ми не будемо детально обговорювати історію розколу християнства на римо-католиць-
ку та православну церкви, яка триває дотепер, і не будемо з’ясовувати наслідки рішення 
1054 року, коли відбулося остаточне відокремлення православ’я 11. На думку Нормана Деві-
са, схизма між Сходом і Заходом була «найбільшим конфліктом у християнському світі [...] 
Після 1054 року існували не тільки два нібито всесвітні християнські царства; існували та-
кож дві нібито всесвітні ортодоксальні християнські церкви. Протягом трьохсот років перед 
тим основна лінія поділу Європи відділяла християнські країни Півдня від язичницьких кра-
їн Півночі. З 1054 року межа мала відділити країни Заходу від православних країн Сходу» 12.

Хотілося б звернути увагу на той факт, що згадана схизма (розкол) була не єдиним по-
ділом, який відбувся в лоні «братніх церков». Згадаймо про т. зв. «розкол» (рос. «раскол») у 
православ’ї, а також про появу уніатської церкви, яка відразу зазнала переслідувань з боку 
православної церкви.

У 1652 році московським патріархом та головою православної церкви в Росії став Никон. 
Він проголосив необхідність проведення реформ, метою яких було наближення літургії та 
обрядів російського православ’я до греко-візантійського зразка. Використовувані православ-
ною церквою релігійні книги були виправлені та узгоджені з грецьким оригіналом. Реформи 
Никона наштовхнулися на рішучий спротив частини прибічників православ’я, особливо сіль-
ського населення, а також купців, боярства та війська. Виступила проти них і частина кліру на 
чолі з Авакумом. У дискусії між Никоном та його опонентами важливе значення мали, окрім 
іншого, відмінності в поглядах на роль Москви і Константинополя у православному світі. За 
Никоном, Константинополь залишався центром православ’я, і відповідно літургійна практи-
ка мала дотримуватися візантійської традиції. Його супротивники вважали, що Московська 
Русь як незалежна православна держава особливо покликана опікуватися прихильниками 
цієї віри. У Москві також – на противагу Константинополю – може безперешкодно розвива-
тися давньохристиянська церковна обрядовість. Противників реформ, які виступили за збе-
реження старих форм літургії та священних книг як справжніх і «вкритих» Святим Духом, 
назвали «розкольниками». Самі вони назвали себе старообрядцями 13.

Розкол церкви мав не тільки релігійний характер. Адже ставлення до реформ Никона було 
приводом висловити загальне невдоволення чужоземними нововведеннями, порушенням не-
доторканності й чистоти православної віри, а також владою, яка підтримувала дії, що завдавали 
удари по рідних традиціях та звичаях 14. Противники реформ були визнані ворогами держави. 
Прагнучи зберегти віру і водночас уникнути кари (тортур, смерті, конфіскації майна), вони по-
винні були емігрувати. Старообрядці поховалися в лісах, оселилися в степах, багато подалося в 
Архангельську губернію, на заволзькі терени, в Україну (Чернігівська земля) чи в Сибір. Части-
на вигнанців осіла в Інфляндії, у Великому князівстві Литовському, а під кінець XVII ст. їхні групи 
дісталися польських земель. Еміграція посилилася в першій половині XIX ст. 15 Переслідування 
припинилися під час правління цариці Катерини II. У 1762 році сенат дозволив старообрядцям, 
які покинули Росію, повернутися на батьківщину. На початку XIX ст. їм дозволили друкувати 
релігійні книги і припинили нищити їхні молитовні доми 16. Під час листопадового та січневого 
повстань багато старообрядців, які мешкали на польських землях, брали участь у боях проти 
повстанців, за що були нагороджені царською владою. До їхніх послуг шпигування вдавалися 
під час війн із Річчю Посполитою і з наполеонівською армією 17. Ці факти можна трактувати як 
одне з багатьох свідчень того, що слов’янська єдність була (і залишається) міфом.
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«Розкол» не був кінцем поділів. Наприкінці XVII ст. серед старообрядців сформувалися дві 
групи: попівці та безпопівці. Перші, дотримуючись старих обрядів і літургії, користувалися по-
слугами православних попів, приймаючи їх у свою спільноту. Другі, не погоджуючись на таку 
співпрацю, не визнавали також багато запозичених обрядових форм. У цій групі, яка не мала 
власної ієрархії духівництва й уніфікованих приписів, відбувалися подальші поділи. З’явилися 
різні угруповання (наприклад, «поморянські», «федосіївські», «филипонські»). За І. Кремльо-
вою, відмінності між ними все-таки не мали принципового догматичного характеру 18.

Як і в багатьох інших церквах, у православній церкві сформувалося явище, яке визна-
чається як сектантство або ж єресь. Однак треба підкреслити, що воно ніколи не мало масо-
вого характеру 19. У XIV ст. серед нижчого духовенства, переважно в Новгороді й Пскові, на-
родилася секта т. зв. стригольників. Її члени виступали проти церковної ієрархії, критикували 
спосіб життя духовенства, пропагували аскетизм, піддавали сумніву деякі догмати. У ранній 
Московській державі виникли також два угруповання, що керувалися доктриною Сергія Ра-
донезького. Перше з них, т. зв. «безмаєтні» або заволзькі старці, було представлене Нілом Сор-
ським. Вони виступали, зокрема, проти надто міцних зв’язків церкви з державою. Уважалося 
також, що церква повинна відмовитися від власності на землю і звільнити сільське населення 
від обов’язків панщини. Представником другого угруповання, т. зв. йосифитів, був Йосип Во-
лоцький. Ця група відстоювала протилежну позицію, виступаючи за тісний зв’язок церкви 
з державою, яка була зобов’язана опікуватися нею. Церква також могла мати власність на 
землю. Єпископи призначалися Синодом, яким керував царський прокурор. Ці, у свою чергу, 
призначали простих священиків на службу. Такі різні позиції були причиною численних кон-
фліктів, які спричинили ліквідацію секти заволзьких старців. Залежна від держави, російська 
церква стала одним з елементів її адміністративної системи. Як стверджує Й. Келлер 20, духо-
венство сконцентрувало свою увагу на обрядовій стороні церковного життя, серйозні теоло-
гічні студії відійшли на другий план. Гальмування розвитку теології при акцентуванні емо-
ційного боку віри призвело до слабкості церкви і стало чинником, що сприяв утворенню сект.

Найвідоміші російські секти – це хлисти, духобори і молокани. У 60-х роках XVIII ст. се-
ред хлистів виділилися т. зв. скопці. Так прибічники православ’я стали називати членів цих 
сект, а самі себе вони називали «Божі люди», «духовні брати», «сини Божі» тощо 21. Російські 
секти поділялися на містичні та раціоналістські. До першої групи належали хлисти і скопці, 
а також т. зв. Новий Ізраїль. Їхні прибічники визнавали можливість безпосереднього спіл-
кування людини з Богом і втілення Бога в людину. Хлисти проголошували, що перебувають 
під владою Святого Духа, тож не можуть грішити і припускатися помилок. Засновник секти 
скопців Селиванов рекомендував кастрацію як шлях до щастя і спасіння 22. Раціоналісти 
(молокани і духобори) відкидали авторитет православної церкви, намагаючись тлумачити 
Святе Письмо з раціональних позицій 23.

Члени сект, остерігаючись переслідувань, намагалися приховувати належність до певних 
угруповань і дуже часто показово поривали з церквою. Багато з них не уникло кари, пере-
довсім – заслання. Унаслідок цього на Кавказі та в Сибіру виникли цілі поселення скопців. 
Багато молокан і т. зв. суботників, які виділилися із середовища молокан, оселилося в Східній 
Вірменії. Прибули вони переважно з Тамбовської, Саратовської та Оренбурзької губерній. За 
І. Долженко 24, 80 % прибульців наважилися оселитися добровільно, лише 20  % становили за-
сланці. Перші поселення т. зв. сектантів на теренах Східної Вірменії були засновані 1830 року. 
Однак найактивніше процеси заселення сектантів відбувалися в 1830–1850 роках. Згідно з 
переписом 1886 року, на зазначених теренах нараховувалося 23 російські поселення, у яких 
мешкало 11 283 особи, у тому числі було 6 православних поселень, у яких проживало 2 736 
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прихильників православної церкви (тобто 24 %) і 17 поселень «сектантів» із чисельністю 
8 547 осіб (75,6 %). Найбільшу групу становили молокани. До сьогодні, за даними І. Должен-
ко, корінні мешканці Вірменії ототожнюють із ними росіян, що народилися в цій державі.

Багато представників релігійних сект було заслано до Грузії. У ХІХ ст. найбільшу групу 
становили духобори. Чимало було також молокан і скопців. За даними земельного перепи-
су, який проводився на Кавказі в середині 80-х років XIX ст., «членів секти духоборів оселили 
у трьох кавказьких адміністративних одиницях: Тифліській і Єлизаветпольській губерніях 
та Карському повіті. Отже, всі поселення духоборів містилися на Кавказі [...]» 25. Кількість 
цієї групи становила близько 20 тисяч. «Аналіз даних земельного перепису переконав до-
слідника цього питання Олександра Клебанова у тому, що духобори вирізнялися рівнем за-
можності в кавказькому селі» 26.

У 1887 році відбувся розкол серед духоборів. Більшість із них пішли за новим проповід-
ником П. Верегіним, решта покинула Кавказ і оселилася, зокрема у Ростовському повіті 27. 
Молокани також не уникли внутрішніх поділів. Відмінності в розумінні Старого та Нового 
Заповітів були причиною відокремлення т. зв. суботництва. Члени цієї групи, заснованої Сун-
дуковим, заперечували божественність Христа, святкували суботи і визнавали закон Мойсея, 
звідси ще одна їхня назва «жидовствующіє». З 1825 року, аби запобігти відходу прибічників 
православ’я до сект, почали переселяти суботників на Кавказ, де вони заснували свої села 28.

У середині XIX ст. серед молокан виділилася група, яка називалася стрибуни. Її засно-
вник Л. Соколов видавав себе за Христа, який прийшов, щоб судити світ, і закликав сво-
їх прибічників збиратися на Кавказі. У 30-х роках XIX ст. з молокан виділилася «спільнота 
спільнот», заснована А. Поповим. На початку XX ст. молокани здійснювали безрезультатні 
спроби об’єднатися. За російськими даними, 1 січня 1912 року в Росії офіційно проживало 
133 935 осіб, що належали до секти молокан, 4 844 стрибуни, 4 423 суботники. Зараз моло-
кани мешкають переважно на Кавказі. Останніми роками багато членів цієї групи виїхало 
до Росії. На початку XX ст. велика група молокан емігрувала до США 29.

Секти, які з’явилися в Росії у XVIII–XIX ст., приваблювали переважно сільське населення. 
Як пише С. Інікова, члени сект вороже ставилися до православної церкви і не хотіли іденти-
фікувати себе з росіянами. Духобори і молокани, наприклад, вважали себе взагалі окремим 
народом. Вони не визнавали святості царської влади, а поняття «отечества» пов’язували з 
місцем перебування своїх проводирів 30. Намагалися також дотримуватися ендогамії, уни-
каючи шлюбів із представниками інших релігій та національностей. Порушення ендогамії 
настало в 30–40-х роках XX ст. (тоді також багато сіл, заселених членами сект, втратили 
моноетнічність). «Сектанти» намагалися зберегти чистоту мови, яка зберігала багато рис, 
характерних для російської мови XVII ст. Для старообрядців мова була не тільки засобом ко-
мунікації, а передовсім слугувала збереженню етнічної ідентичності. Вони стверджували, 
що втрата мови веде до загибелі всієї групи 31.

Попри дистанціювання від росіян, члени сект були пов’язані з ними мовою, історичною 
пам’яттю, а також багатьма звичаями і традиціями. Наприклад, духобори зберегли багато 
народних пісень, що славили історичні досягнення росіян. Водночас кожна секта створила 
власні релігійні пісні, псалми та специфічну календарну і родинну обрядовість. Але браку-
вало багатьох видів діяльності, не пов’язаних з релігією (наприклад, різних типів ігор, роз-
ваг), а також народних магічних ритуалів 32.

Чергові поділи слов’янського світу (передовсім східного та західного, який тут цікавить 
нас найбільше) відбулися в результаті появи уніатської церкви, офіційно проголошеної на 
Брестському синоді 9 листопада 1596 року. Цей факт поглибив довготривалий конфлікт між 
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православною і римо-католицькою церквами 33.
Прибічники уніатської церкви на східних теренах І Речі Посполитої відійшли від мос-

ковського патріарха і визнали владу Папи. Вони прийняли також догмати католицької ре-
лігії, дотримуючись східного обряду, староцерковнослов’янської молитовної мови і право-
славного календаря. Хоча створення Унії на східних теренах Речі Посполитої відбувалося 
мирним шляхом, церква та російські царі визнавали уніатів за «братів, насильно відірваних 
від справжньої віри». Унія сприймалася Росією як «камінь образи». Уніатська церква стала 
об’єктом переслідувань, оскільки в ній вбачали «знаряддя експансії латинської культури» (а 
відповідно й польської) на російські терени 34.

Після того, як Росія зайняла польські землі, почалося навернення уніатів у лоно 
православ’я. Це повинно було зупинити полонізацію, однак у дійсності сприяло русифікації 
віруючих. Ініціаторкою цієї акції була Катерина II, яка майже повністю ліквідувала Унію 
в Україні. Її внук, Микола І, довершив цю справу на українських землях і в Білорусі; Олек-
сандр II включив до православної церкви уніатів із Царства Польського. Пом’якшення анти-
уніатської політики настало в 1796–1825 роках за Павла І і його наступника Олександра І. 
У наступний період уніатів саджали за ґрати або засилали углиб Росії. Багато з них загинуло 
від куль царських солдатів (серед таких були, наприклад, мешканці підляських Дрельова і 
Пратуліна, винесені на вівтар Папою Іваном Павлом II).

У 1839 році на синоді православних єпископів у Полоцьку було прийнято рішення про 
ліквідацію уніатської церкви на східних теренах Польщі, які після поділів були включені до 
Російської імперії. Лише після т. зв. указу терпимості, виданого царем Миколою II (17/30 
квітня 1905 року) почався масовий відтік давніх уніатів з православної церкви. Ліквідація 
Унії на підросійських теренах призвела до того, що її вірні не могли повернутися в лоно 
своєї церкви і ставали прибічниками римо-католицьої церкви. Натомість уніатська церква 
вижила на захоплених Австрією землях. У 1774 році імператриця Марія-Терезія назвала її 
«греко-католицькою», а уніатський обряд наблизився до римського 35.

До заходів щодо скасування Унії на польських землях, включених до Росії в результаті поді-
лів, належала, зокрема, перебудова уніатських святинь, що мали на меті уподібнити їх до цер-
ков (такі дії посилилися після 1839 році). Найважливішою зовнішньою ознакою православних 
церков є т. зв. «п’ятиглав’я», тобто п’ять округлих («цибулеподібних») бань, із яких центральна 
має більші розміри, ніж решта чотири, розташовані симетрично по кутах даху. Так, до уніат-
ських церков добудували вежі з банями. Іноді замість п’яти ставили одну велику баню, по кутах 
нефу розміщували малі хрести, які мали символізувати православне «п’ятиглав’я». Святині та-
кож покривали новим дахом, наприклад восьмигранним із цибулеподібним куполом. До стін 
колишніх уніатських святинь добудовували різноманітні приміщення, щоб наблизити план за-
будови до грецького хреста, характерного для православних будівель. Ці дії призвели до майже 
цілковитого занепаду уніатських церков на землях давньої Речі Посполитої. До сьогоднішнього 
дня у первісному вигляді збереглися лише поодинокі об’єкти цього типу  (до них належать, на-
приклад, уніатські костьоли, які називають «седлецькими»). Частина уніатських святинь була 
перетворена на римо-католицькі костьоли і уникла заміни на православні церкви 36.

Змін зазнали не тільки зовнішні форми будівель. Проводилися також численні переробки 
всередині, щоби приховати помітний тут вплив римо-католицької костьольної архітектури 
і «повернути обрядові первинну чистоту». Наприклад, ставили т. зв. царські врата, усували 
бічні вівтарі, сповідальні, органи, ікони католицьких святих і монахів. Додавали до хрестів 
скошені «перечетки» 37. На церкви було перетворено багато католицьких святинь, щоб затер-
ти сліди присутності католицизму на польських землях, включених до Росії. Їх характерною 
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рисою стали цибулеподібні куполи, часто мальовані у блакитний колір і прикрашені золо-
тими зірками. Так, приміром, варшавський костьол Отців Шарів на вулиці Длугій було пере-
будовано на собор Святої Трійці. Подібно вчинили з бенедиктинським костьолом у Радомі, 
із костьолом Отців Францисканців у Пьотркові і з багатьма іншими святинями на теренах 
Царства Польського, а також на давніх східних землях І Речі Посполитої, наприклад, із фран-
цисканськими та єзуїтськими костьолами в Могилеві, Вітебську, Новогрудку 38. Політичний 
підтекст і виразно антипольський зміст мала перебудова костьолу, розташованого на Шанцях 
Волі (у місці польсько-російських боїв, які точилися під час листопадового повстання, і водно-
час місці смерті генерала Юзефа Совінського), на церкву Матері Божої Володимирської 39. Бу-
дували також церкви в найбільш помітних, стратегічних точках міст, наприклад, на Саській 
площі у Варшаві, щоб таким чином позначити присутність і панування Росії. Пьотр Пашкевич 
підкреслює, що будівництво церков у місцях присутності росіян практикувалося на теренах, 
які Росія захопила і включила до імперії, як і в Західній Європі, Азії та Америці, усюди, де були 
групи російського православного населення. Православні місіонери ставили собі за мету не 
тільки поширення релігійних ідей, але й зазначення присутності Росії у світі 40.

Після відновлення незалежності Польщі почалася акція т. зв. «відмосковлення», тобто 
усунення матеріальних свідчень присутності Росії та православ’я через нищення збудова-
них нею церков або заміну їх на католицькі костьоли 41. Як видно, принцип «Cuius regio, eius 
religio» є поза часом, незалежно від держав та систем.

Повернімося до уніатської церкви. Доля її прихильників стала темою багатьох літера-
турних творів. Про неї писав, наприклад, Стефан Жеромський у таких творах, як «Краса 
життя», «До свого Бога», «Язичники», «Ананке і могила», Марія Родзевічувна у «Були і бу-
дуть» і «Яні Боруцькому» та Гелена Мнішек у «Землі сліз і крові». Уніатам присвятив свої тво-
ри («З холмської землі», «Присяга», «Мати і засуджена») Владислав Реймонт та інші, менш 
відомі письменники, наприклад, З. Коверська, С. Мацейовський, священики М. Стефанов-
ський та В. Смочинський 42. Уніатські «мотиви» присутні в «Польському Віфлеємі» Люціана 
Риделя, у «Пані Бальцежу в Бразилії» Марії Конопницької, а також у багатьох інших творах 
і листах цієї письменниці 43. Стефан Вжосек підкреслює, що уніатська тематика найчастіше 
виступала в коротких епічних формах. Головним їхнім персонажем був насамперед підлясь-
кий уніат, який боровся за свою релігійно-етнічну ідентичність 44. Доля уніатів розглядалася 
як елемент боротьби між Сходом і Заходом, між двома цивілізаційними просторами. Уніатів 
виокристовували «для продовження міфу Польщі як підмурівка християнства». Без вагань 
тлумачили трагедію прихильників уніатської церкви як боротьбу сил божественних і дия-
вольських. Так учинив, наприклад, священик Мар’ян Стефановський у «Героях віри» 45.

Переслідування уніатів, їх примусове навернення до православ’я стало темою народної 
творчості. Прикладом може бути «Білоруська балада простою мовою на тему навернення 
царатом уніатів до православ’я», записана в щоденнику Яна Янковського (народився 1882 
року в Новиках біля Гродна, помер 15 січня 1963 року в Адамцевичах, також під Гродном) і 
збережена в родинному архіві 46:

Kalisci jak u nas kazaki stajali, 
Iszou ja z Ginawicz da Bahatyrou, 
Jeny miernie spatkali.
   Skazau ja pachwalony, jeny smiejucca 
   Adzin sztozci spiewaje, 
   Druhi w dudku dmie, 
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   A treci skipieusia i pytaje kto ty? da kto ty? 
Ktoż ja: swoj czełowiek, jaż tutejszy, 
Syn baćki majeho, a aciec maich dzieciej, 
Ja tut radziusia, wun maja chatka, 
Eto moj wyhan, tam moj brat harec, 
Wun maja sestra żniec.
   A jon kipić do i u twar szturchaje, 
   Kto ty, da kto ty? ruski czy nie! 
Ja wam skazau kto ja 
A barady ja nie naszu.
   Jak skipieusia hety sałdat, 
   Jak sciebenie mienie nahajkaju 
   Asz mnie czerwono w aczach zrabiłasia. 
   Nie uspieu ja kryknuć, tolko padumau 
   Za szto ty mienie biosz, praklaty. 
Heto minułosia, ujechali ad nas kazaki, 
Zawuć nas na schod. 
Każuć, przyjechau 
Wielki naczalnik 
Sam Kniaź Chawanski
   Choć świato było, treba było josci. 
   Wyszou hety Kniaź i skazau: 
   Nasz Car łaskawy, swaju wiem wam daje 
   I usia błaha, no i ziemie mnoho. 
A ciepier wypiem pa czaru i zakusim, 
Tylko tut padpiszcie, sztob katalickiej wiery nie wiedać i nie znać.
   A ty pisar piszy!
   Jak usie panoczku tak i ja
   Ale wun Maciej staje.
   Jak jon skaże pieriewiernucca,
   To usie wioski na jeho zdaducca.
Zawuć mienie di hetaho Kniazia, 
A jon pasadziu mienie kale sebie, 
Czastuje i uhawarywaje i obecaje 
Zemle mnaho i hroszej niemało.
   Tolki aby ja padpisausia.
   A ja ni tudy, ni siudy,
   Nareszcie spytau mienie hordo,
   Nu sztoż ty nadumausia! 
Nadumausia sztob z mienie sto szkut zdierli! 
Sztob mienie piekli na ahnie, 
Ja swajej wiery nie zmieniu!
   Oh jak zarou hety Kniaz!
   Jak wylupiu oczy i kryknuu!
   Hej, kazak, dawaj rozak sto! 
Uchapili mienia kazaki, 
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Pałażyli na stół, bjuć – siekuć. 
Nieczuju, szto bali? 
Tolko mnie za serce biere, 
Za szto jon na mienie szkuru dziere.
   Hej kryknuu ja, bijcie macniej!
   Macniejszy ad waszej wiery Maciej!
   Tak nas tutejszych hnali ad Unitow do prawosławia 47.

У родинних документах Ян Янковський фігурує як автор «Балади». Її головний персо-
наж Мацей, на думку М. Юркевича, був батьком автора. Ян Яновський пояснює, що «уніа-
ти – то народ напівпольський, в якого були церкви замість костьолів, які, однак, підлягали 
Риму; це т. зв. греко-католики. Коли цар замордував польських повстанців, почав нищити 
все, що польське, то намагався вирвати з грудей поляків не тільки серце, але й отруїти саму 
думку про Польщу» 48.

Після 1918 року у II Речі Посполитій здійснено спробу відродження уніатської церкви, 
зокрема, на Підляшші та Волині – т. зв. неоунія 49. Після Другої світової війни багато уніат-
ських парафій, що раніше були на терені Польщі, опинилися в межах СРСР, де влада їх лік-
відувала. В Україні з 1946 по 1988 рік греко-католицька церква діяла в підпіллі. Тепер най-
більше її громад є в Центральній та Східній Україні 50. У 1988 році їхня чисельність сягнула 
3 243 і перевищила кількість до Другої світової війни – 3 237 51.

На початку 90-х років XX ст. реанімування уніатської церкви стало одним з головних 
завдань білоруської опозиції, яка прагнула зробити уніатство білоруською національною 
релігією (про унію як народну конфесію білорусів детально пише С. Морозова 52). У 1995 
році в Білорусії діяло 9 уніатських парафій. Служби Божі відбувалися у їхніх власних храмах 
(наприклад, у Мінську, Полоцьку і Ліді), католицьких костьолах (у Гомелі та Могилеві) чи 
приватних будинках 53.

Історія греко-католицької церкви та її вірних дуже виразно засвідчує брак єдності 
слов’ян та політичні, релігійні, етнічні конфлікти, що виникали між ними. Це приклад бо-
ротьби за домінування Росії, а згодом СРСР на східних і центральних теренах Європи. Так, 
переслідування уніатської церкви не закінчилося з падінням царату. Ще в середині XX ст. 
у СРСР брутально замучили уніатського священика отця Сенківського (вкинувши його до 
котла з окропом), єпископа Ромжу отруїли в лікарні, священика Бараника піддали тортурам 
(йому ножем вирізали хрест на грудях) і замучили до смерті. Багатьох прихильників греко-
католицької церкви, а також вірних інших церков, було заслано до таборів, тюрем, позбав-
лено майна, а нерідко й життя 54.

Сьогодні, незважаючи на сигнали готовності до діалогу і екуменізму, які подаються 
представниками різних церков, попри заохочення (з боку Папи Івана Павла II) відкритися 
перед духовною традицією християнського Сходу, на жаль, бракує виразних ознак духовної 
спільності (не тільки слов’янської). Щоправда, екуменічний діалог розпочався, і, за слова-
ми ксьондза Міхала Чайковського, його результати (попри опір деяких церков і тривале 
очікування на встановлення засад православної екуменії Синодом Православних церков) 
імпонують 55.

Діалогу та об’єднанню рішуче протидіє частина ієрархів православної церкви. 21 черв-
ня 1997 року у Відні повинна була відбутися історична зустріч Івана Павла II з московським 
патріархом Алексієм II. Однак цього не сталося. У повідомленні Священного Синоду було 
зазначено, що зустріч не була належним чином підготовлена. Не розв’язано також, на дум-
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ку Синоду, багато істотних проблем, як давніх, так і сучасних. На адресу римо-католицької 
церкви були висунуті звинувачення в прозелітизмі та політичній діяльності 56.

Православ’я багатьма росіянами тлумачиться як народна ідеологія, «яка протиставляє, на 
думку о. Георгія Чистякова, російський народ решті народів світу». Це, на його думку, перебу-
ває в глибокій суперечності з відкритим екуменізмом Івана Павла II, який «гаряче любив Ро-
сію та її християнство» 57. Варто ще згадати одну з принципових відмінностей між польським 
і російським месіанством. Перше «ставило собі за мету відродження, зцілення і об’єднання 
народів навколо християнських цінностей – воно було христоцентричне». Друге, натомість, 
«мало владу й імперські амбіції» 58. Багато противників екуменізму в сьогоднішній Росії споді-
ваються на повернення «залізної завіси», яка б розділила католицький і православний світи. 
Світські російські «історіософи», до яких належить, наприклад, Олександр Дугін, підтримува-
ні духовенством, закликають «до створення особливої, наднародної слов’яно-тюркської спіль-
ноти для боротьби з англосаксонським світом, іудаїзмом», визначаючи росіян як «містичну 
спільноту», «народ Святого Духа», «сіль Землі», «єдиний у світі народ, обраний Богом для ви-
конання місії визволення світу» 59. В’ячеслав Полосін проголошує, натомість, що «Провидіння 
призначило Росії історичну місію – поєднання Сходу і Заходу та об’єднання світу. [...] Росія 
була і знову повинна стати духовним лідером людства [...]» 60.

Поки що не видно провісників об’єднання. Російські противники діалогу між римо-ка-
толицькою і православною церквами протестували (наприклад, у Москві) проти візиту Іва-
на Павла II в Україну в червні 2001 року 61. Інші, не аргументувавши причин, пропонували 
відкласти візит на вересень 62. У Києві перед візитом Святого Отця організовували анти-
папські демонстрації, під час яких несли зображення Папи, що нагадували вовка чи сатану. 
Учасники демонстрації 63 вигукували: «Він у вас забере душу» 64. Ішлося про ватикансько-
польську змову проти суверенітету України 65. Підкреслювалося, що частина населення 
України коментувала подібні дії як «спробу втручання Росії у внутрішні справи своєї краї-
ни» 66. Відбувалися молебні за «зцілення святої православної віри і України» 67. Ставили під 
сумнів випадковість приїзду Папи в Україну наступного після 22 червня дня, майже в річни-
цю нападу Німеччини на СРСР, трактуючи його (Папу) як «нове втілення імперіалістичного 
Заходу, політичного лідера у духовних одежах, який стоїть на чолі святкування перемоги 
над комунізмом на руїнах радянської системи» 68.

Українська православна церква на словах підтримує екуменічний діалог, насправді ж, 
як стверджує Й. Стоцький 69, негативно ставиться до екуменічних процесів. Не потребують 
коментарів показові слова московського патріарха Алексія II, висловлені під час його пе-
ребування в Білорусі в червні 2001 року. Він стверджував, що «візит Папи в Україну може 
остаточно зіпсувати стосунки між католиками і православними». Додав також: «Білорусь і 
Росія зробили рішучі кроки в напрямку нового об’єднання. Сподіваюся, що велика братня 
Україна усвідомить для себе безперечну користь єдності. Нас намагаються посварити і роз-
ділити, але дай Боже, щоб ми йшли пліч-о-пліч» 70. Натомість київський патріарх Філарет 
у спеціальному посланні схвалив візит Папи як державний. Це викликало критику право-
славної церкви Московського патріархату 71. Її представники не брали участі в зустрічі голів 
церков і релігійних громад, що діють в Україні, зі Святим Отцем, яка відбулася 24 червня 
2001 року в Києві.

З опитувань, проведених Центром соціологічних досліджень за два місяці до заплано-
ваного візиту Святого Отця до Києва і Львова, випливало, що візит підтримувало 60 % на-
селення, 34 % анкетованих стверджували, що «їм байдуже – приїде Папа в Україну чи ні, а 
дехто взагалі не знав, хто він такий». Отже, відбулося кардинальне зростання позитивної 
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оцінки папського візиту порівняно з лютим 2001 року, коли тільки 23 % мешканців країни 
поставилися прихильно до цих планів 72.

Сучасна Україна є тереном боротьби, що точиться між прихильниками православ’я, 
належними до кількох церков із різною ієрархією та структурою. Найважливіші з них: 
Українська православна церква Московського патріархату, Українська православна церква 
Київського патріархату, яка діє з 1992 року, а також Українська автокефальна православ-
на церква, яка утворилася в 1919 році. Примушена владою до саморозпуску в 1932 року, 
вона на короткий час відродилася в 1942–1944 роках, а після 1944 року існувала в еміграції. 
В Україну повернулася в 1988 році 73. Окрім того, в Україні діють: Російська православна 
церква, Російська вільна православна церква, Незалежна православна спільнота та грецькі 
спільноти Української православної церкви 74. Оцінюючи ситуацію в Україні, архієпископ 
Ігор Ісіченко підкреслив, наскільки великий вплив має автокефальна церква на формуван-
ня етнічної самоідентичності українців, їхньої окремішності від росіян: «Оскільки народ по-
вернувся до нормального життя, треба відчути себе нормальними українцями, а не части-
ною радянського народу, чи однією з трьох частин того, що росіяни називають «триєдиний 
російський народ» 75. В автокефальній церкві, на думку І. Ісіченка, «усе відмінне: і манера 
співу, і літургійний одяг – грецького, а не московського крою, і молитва вірних, і навіть 
сам обряд у церкві. Не кажучи вже про звучання текстів, які я знав церковно-слов’янською 
і котрі зараз чув рідною мовою» 76. Архієпископ І. Ісіченко нагадав, що цариця Катерина II 
заборонила відправляти службу Божу староцерковно-слов’янською мовою з українською 
вимовою. А цар Павло І у 1800 році заборонив будівництво храмів в українському стилі. «На 
кілька поколінь завмерло українське відчуття церкви як рідної святині – навіть літургійні 
тексти належало читати з російською вимовою» 77.

Окрім розколів, яких зазнала православна церква, в Україні мають місце конфлікти між 
католиками і православними, а також між римо-католицькою, православною і греко-ка-
толицькою церквою. Причиною напруження є, зокрема, перехоплення деяких православ-
них та римо-католицьких храмів уніатами 78. За даними науковців, Українська православна 
церква Московського патріархату втратила більшість парафій у Львівській та Івано-Фран-
ківській областях. Натомість Й. Стоцький інформує про втрати Української православної 
церкви Київського патріархату (на користь Української православної церкви Московського 
патріархату в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській і Хмельницькій областях) 79. 
Власністю греко-католиків стали костьоли в Тернополі, Бродах та інших містах. Уніати не 
висловлюють згоди поступитися цими храмами католикам. У червні 1995 року священик 
Мар’ян Бучек стверджував, що конфлікт між католиками і греко-католиками є особливо не-
приємним, «(оскільки) за комуністів примас Вишинський зобов’язався опікуватися і гре-
ко-католиками, а в польських семінаріях навчалися, і зараз навчаються, греко-католицькі 
клірики» 80. Із цього самого джерела маємо інформацію, що в Україні проживає близько 
мільйона католиків латинського обряду. Майже половину з них становлять поляки, інші – 
це українці, росіяни, чехи, словаки, румуни й угорці. У 1995 році кількість греко-католиків 
становила 3,5 млн осіб. Вони проживали переважно в західній частині країни 81. За даними 
Й. Стоцького, у 1 кварталі 1998 року кількість прихильників римо-католицького віроспо-
відання становила 395 250 осіб 82. Під час візиту Папи в Україну польське телебачення (про-
грама «Fakty» на каналі TVN) кілька разів інформувало про 6 млн греко-католиків, які про-
живають в Україні. Як бачимо, їх кількість була значно завищена. Але саме ця цифра, а не 
точні наукові підрахунки, була подана громадськості й запам’яталася. 

Чи можливе об’єднання українських церков, передовсім православних? Зараз ніщо на 
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це не вказує. Якби, однак, таке сталося, то, як пише Й. Стоцький, «перед церквою постали 
б чудові перспективи». Кількість православних парафій становила б майже 11 тис.; отже, 
українське православ’я зайняло б перше місце в православному світі за кількістю парафій. 
Для прикладу: «Російська православна церква Московського патріархату на території Ро-
сійської Федерації має понад 7 тис. парафій. Як то кажуть, є над чим подумати» 83. Вважаю, 
що важливішою за кількість парафій і вірних є релігійна активність, а також прихильне 
ставлення до екуменічного діалогу.

Останніми роками на теренах колишнього Радянського Союзу римо-католицька церк-
ва стала місцем конфліктів через мову літургії. Вживану століттями в багатьох місцях поль-
ську мову почали заміняти мовою панівного етносу, наприклад, білоруською, українською, 
литовською чи російською. Справді, офіційне впровадження іншої молитовної мови зале-
жить від потреб вірних, насправді ж дуже часто заміна відбувалася всупереч їхнім побажан-
ням і протестам проти зрівняння статусу інших мов зі статусом польської мови в костьолі 84. 
Конфлікт з приводу мови в римо-католицькій церкві, як і складна ситуація в польському 
духовенстві, яке звинувачують у прозелітизмі, політичній діяльності, полонізації тощо, на 
мою думку, є проявом збереженого в державах колишнього Радянського Союзу неприяз-
ного ставлення до католицизму, що вважається, як у попередні століття, чужим, ворожим 
віросповіданням.

Релігійні поділи, наявні у слов’янському світі, супроводжуються поділами політичними, 
які є наслідком нових союзів, що охоплюють (як у часи слов’янофілів і панславістів) тільки 
деякі слов’янські народи, об’єднані під проводом Росії. Прикладом може бути поява Союзу 
Білорусі та Росії. За словами президента Олександра Лукашенка, він був необхідністю, яка 
випливала з існування спільного народного та культурного коду, яким є слов’янськість 85. 
Виникає питання, які коди мають інші слов’янські народи, що залишаються поза Союзом? 
Президент О. Лукашенко також стверджує, що православ’я є державною ідеологією і релі-
гією 86. Надання привілеїв одній конфесії, напевно, не сприяє нормалізації стосунків між 
окремими церквами та їхніми прихильниками.

На думку А. Богатурова, слов’янський світ сьогодні поділений більше, ніж коли-небудь, 
а для багатьох народів слов’янська ідентичність не має великого значення 87. Польові до-
слідження, які я проводила серед поляків, що проживають у Білорусі, не тільки довели, що в 
досліджуваній спільноті бракує слов’янської ідентичності, але також показали, що багатьом 
людям, особливо тим, які репрезентують старше покоління, поняття «слов’яни» взагалі не-
відоме 88.

Історія слов’янських народів доводить, що питання віри та релігійної ідентичності мали 
для них дуже важливе значення. На релігійному фундаменті творилося багато спільнот, у 
тому числі у вигляді сект. Не вдалося, однак, побудувати спільноту, яка б спиралася на ідею 
слов’янської єдності.

Насправді ця ідея не вийшла поза політичні та культурні еліти. Вона була позбавлена 
сили впливу на великі групи населення, для яких слов’янська ідентичність (почуття належ-
ності до якоїсь зі слов’янських націй чи груп слов’ян) ніколи не була таким суттєвим кри-
терієм ідентифікації, як релігія. Питання про причини цього явища може стати предметом 
подальших глибоких роздумів.

Примітки
1 Скорочена і значно змінена версія цього тексту була представлена під час конференції «Слов’яни 

та Слов’янство – поняття та реальність колись і зараз», організованій Інститутом слов’янознавства 
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ЙОЛАНТА КОВАЛЬСЬКА

НОВИЙ	ОПИС	ЗВИЧАЇВ

Jednym z trudniejszych przedsięwzięć poznawczych podejmowanych przez etnologów jest badanie własnej kultury. 
Jednakże szereg publikacji wydanych w ostatnich latach (por. np. Catheral, 1990; Clifford, Marcus, 1986; Frese, 1993; 
Stephens, 1999) dowodzi, że etnolodzy operują głębią ostrości najzupełniej prawidłowo, rejestrując i analizując zjawiska 
występujące niejako w zasięgu ręki, a także wtedy, gdy obiektyw kamery kierują na siebie samych (zob. Hastrup, 1992; 
Stocking, 1983).

W Polsce od blisko piętnastu lat jesteśmy świadkami gwałtownej transformacji form współżycia, a nieporównanie dłużej 
zmian obowiązujących zasad i przekształceń podstawowego kanonu etyki (zob. Janion, 1980, 1989, 2000; Szyszkowska, 1998, 
2004; Zadrożyńska, 2001). Rzeczywistość lat osiemdziesiątych nie sprzyjała rozleglejszym kontaktom ani przepływowi informacji, 
toteż z chwilą rozluźnienia, a z czasem zniesienia ograniczeń w tych dziedzinach, staliśmy się uczestnikami zmian oszałamiających 
tempem i trudnych nie tylko do zaakceptowania, ale nawet percepcji dla niemałej części społeczeństwa Myślę tu przede wszystkim 
o rewolucji informatycznej ze wszystkimi jej konsekwencjami w sferze obyczajowości, zwłaszcza w odniesieniu do sposobów i 
form komunikowania się. Z drugiej strony zaś o potężnym imporcie nowych wzorów zachowań i treści nieznanych na gruncie 
naszej kultury, przy tym niejednokrotnie sprzecznych z nią (zob. Szpakowska, 2003; Zastępa, 2001; Ziółkowski, 2000).

Złożona tkanka elementów nowych i dawnych, ich wzajemnych powiązań zmusza do określenia tych zagadnień, które na 
obecnym etapie prac wydają się szczególnie warte uwagi. Wyodrębniłam trzy ich grupy. Pierwszą, rysującą się jako najobszerniejsza, 
określiłam jako «teatr zachowań codziennych» (sposoby i formy autoprezentacji, odgrywane role i noszone maski). Druga grupa 
zagadnień objęłaby nowe formy «rozmowy» zawierające się pomiędzy anonimatem a skrajnym ekshibicjonizmem, oraz odmową 
komunikowania się i narzucaniem go (wszelkie formy talk-show, telewizji interaktywnej wraz z fenomenem Wielkiego Brata i 
reality-show). W grupie trzeciej chciałabym skoncentrować się na nowych postaciach rzeczywistości, myśląc tu przede wszystkim 
o rzeczywistości wirtualnej i wpływie istnienia owego konstruktu na obyczaje po tej stronie ekranu komputera.

Studying our own culture is one of the more difficult research tasks undertaken by anthropologists. Although, a 
number of studies published in the 1990ies. (see Cathedral, 1990; Clifford, Marcus, 1986; Frese, 1993; Stephens, 1999) 
proved that ethnologists use the depth of focus quite properly, recording and analyzing phenomena «within their reach», 
even when they point their camera at themselves (see Hastrup, 1992; Stocking, 1983).

In Poland for the last 15 years we have experienced rapid transformation of the forms of interpersonal relationship 
and of interactions. Many social norms and the basic canons of ethnics have been changing for much longer (see Janion, 
1980,1989, 2000; Szyszkowska, 1998, 2004; Zadrożyńska, 2001). General political and social situation of the 1980s 
allowed neither for extensive external contacts nor free flow of information. After the restriction had been slackened and 
later disappeared, we become involved into changes happening at bewildering speed. For a considerable part of Polish 
society those changes were not only difficult to accept but also hardly possible to perceive. Here I mean first of all the 
information revolution and its effects for the ways of communicating. Besides, there was an enormous import of new 
cultural patterns, meanings and messages not known within Polish culture before, some of them incompatible with it (see 
Szpakowska, 2003; Zastępa, 2001; Ziółkowski, 2000).

Interwoven fabric of new and old elements, the interconnection makes me distinguish issues, which, at this stage of 
my work, seem worthwhile. I have distinguished three groups of them. The first and largest one I refer to «the theatre of 
everyday behaviour» (forms and ways of self-presentation, roles people play and masks they wear). The second category 
of problems includes new forms of «conversation» ranging from complete anonymity to extreme exhibition and from 
refusal of communication to imposing oneself (talk-shows and interactive TV programs, together with TV shows of the 
«Big Brother» and reality show type). Problems of new forms of reality belong to the third group. Here I mean Virtual 
Reality and how that construct has affected the customs and manners on the «real» side of computer screen.
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[…] щоб добре бачити власну епоху, треба дивитися здалека.  
Наскільки здалека? Відповідь проста: настільки,  

щоб носа Клеопатри не було видно.
Хосе Ортега-і-Гассет (1982, с. 58)

I
Для етнологів досліджувати власну культуру – одне з найскладніших пізнавальних зав-

дань. Адже при цьому легко збитися на позірний об’єктивізм або банальність та спрощен-
ня, натомість важко досягнути погляду свіжого, сказати б, невинного. Труднощі викликає 
фактор, який я назвала б синдромом розмитих капілярних ліній: їх не видно, коли близько 
піднести долоню до очей. Так само структура й форми «нашої/моєї» культури через їхню 
близькість, щоденний узус стають надто очевидними, а отже, непомітними.

Чи можливо зробити наше бачення гострішим, проникливішим? На щастя, так. Низ-
ка публікацій останніх років (пор., наприклад: Catheral, 1990; Writing Culture.., 1986; 
Celebrations of Identity.., 1993; Stephens, 1999), власне, засвідчує, що етнологи вже оперу-
ють належною гостротою аналізу і стосовно явищ на відстані витягнутої руки, і навіть тоді, 
коли, подібно до героя фільму «Аматор» Кшиштофа Кесльовського, спрямовують об’єктив 
камери на себе (див.: Hastrup, 1992; Observers Observed.., 1983).

Безсумнівний перелом у науці здійснив Кліффорд Гертц (Gertz, 1973; 1988), який інакше 
подивився на позитивістську вимогу безсторонності й об’єктивності наукового аналізу та нау-
кового опису досліджуваних явищ, на роль дослідника у кваліфікуванні зібраних даних, а також 
на тексти (у семіотичному значенні), конструйовані на їх основі. Пізнавальний процес як гра, 
науковий текст як авторський кострукт, реляція дослідник/досліджуване як динамічна система 
взаємних впливів – таке розуміння спричинилося до того, що Борхесів «Етнограф», вельми ці-
нуючи «дороги, які необхідно пройти», щоб здобути знання (Borges, 1977, S. 21–22), вербалізує 
їх, пам’ятаючи про мудрість, яку понад півстоліття тому почув Мелвіл Гершковітц від одного з 
дагомейських інформаторів. На запитання «Яка з двох запропонованих версій того самого міфу 
є істинною?», той відповів: «Обидві, оскільки кожен, хто повторює міф, розповідає історію у 
тому вигляді, в якому вона була повідана йому божеством» (Herskovits, Herskovits, 1958, р. 18)1.

Тематика моєї статті має небагато спільного зі сферою сакруму, а якщо й має, то a’reburs, 
але, хоч і пам’ятаю згадану мудрість, воліла б текст цей написати добре. У ньому бажаю по-
міркувати над специфічними змінами, які відбулися в польських звичаях після 1989 року. 
До цієї дати повертатимуся неодноразово, оскільки вона означає не лише поворотний пункт 
в історії, політиці й економіці Польщі та інших центральноєвропейських країн, а й знаме-
нує, і то навіть передусім, початок динамічних змін у культурі. Спершу розповім, що стало 
стимулом для моїх зацікавлень цією проблематикою, причому використовуватиму власні 
записи періоду 1989–1999 років, які нададуть викладові деякої особистої тональності.

II
У 1989 році я вперше виїхала по той бік «залізної завіси», яка добряче вже на той час 

проіржавіла. Мені поталанило отримати наукову стипендію на стажування в Іспанії. Наукове 
стажування в чужій країні – це не лише бібліотеки й лабораторії, не лише обмін досвідом, а 
й інтенсивне функціонування в іншій культурі, а отже, засвоєння її кодів і структур з позицій 
власного інтелектуального досвіду і власної призми бачення; це також можливість поглянути 
на себе з нової перспективи. У цьому плані іспанський досвід був особливим, адже починаючи 
з 1989 року, польська преса охоче порівнювала ситуацію в Польщі із ситуацією, в якій опини-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



835

Традиційна тематика та нові парадигми в етнології 

лася Іспанія після смерті генерала Франко. Такі голоси лунали і в західній пресі. Робилися по-
рівняння, прогнози, демонструвалося, чого можна досягнути впродовж якихось десяти років, 
починаючи шлях від ситуації скрутної, можливо, навіть скрутнішої за нашу.

Засвоєне із газет, звісно, вплинуло на моє бачення «Нового світу». Свідомо чи ні, але я 
шукала аналогій або, скромніше кажучи, вказівок, чого нам слід очікувати, коли мине оте 
теоретичне, а водночас і магічне, десятиліття. У моєму баченні – провінціалки й «етнографа 
в польових умовах» – це був зовсім інший світ, а основним критерієм, що визначав різницю, 
була не кількість доступних благ, яка, звісно, шокувала прибулицю з Варшави, а механізми 
функціонування спільноти, особливо ті, що регулюють обіг грошей та пов’язану з ними сус-
пільну поведінку. Майже травматичною виявилася необхідність отримувати стипендію в бан-
ку за чеком і користуватися банківським рахунком, що нині може видатися кумедним. Мої 
господарі й гадки не мали, що доросла людина, звідкіля б вона не приїхала, може не знати еле-
ментарних речей. Та справа в тім, що наші каталоги елементарних речей дещо відрізнялися.

Через деякий час, а стажування тривало два місяці, я почала вдивлятися пильніше. Со-
ціальне розшарування, мабуть, не було надто помітним, але про деякі його прояви, дуже 
екзотичні для мене на той час, не згадати не можу. Це передусім жебраки, які у Польщі 
траплялися рідко, а от на півдні Іспанії вони були всюди, до того ж, об’єднані у групи; а ще 
бездомні, які живуть на вулиці; а ще повії, які шокують відвертістю пропозицій, друкованих 
також у рубриці оголошень правої газети «ABC» поруч із подяками для святих за вислухані 
молитви. Однак найсуттєвішим елементом дійсності, яку я спостерігала й «опановувала», 
було демонстративне споживання. З дійсності черг, дефіцитів і «шоколадоподібних виро-
бів» я перенеслася у світ нормальних економічних механізмів: полиці магазинів, заповнені 
товарами різної якості (не тільки доступними, але й адресованими різним групам клієнтів); 
інвестування у себе як найвигідніший вклад, незіпсовані вуличні телефони.

Чи бува ота «демонстративність» у споживанні як найхарактерніша риса господарів не 
виникла з мого несприйняття? Оцінюючи справу з перспективи часу, припускаю, що якби я 
прибула з якогось іншого місця на землі, то могла б і не звернути уваги на певні форми по-
ведінки людей, серед яких опинилася, або не сприйняла б їх у такий спосіб.

Перше спостереження стосувалося найелементарнішого споживання – їжі. Кожна спіль-
нота виробляє власні форми поведінки, визначає гарні манери, дозволені й неприйнятні. 
Іспанська культура поведінки за столом відрізняється від нашої, адже протягом багатьох 
років найхарактернішою рисою життя була маскована бідність. Через це в Іспанії 1989 року 
я неодноразово мала можливість захоплюватися маленькими акторськими етюдами, що 
завершували кожен обід чи вечерю, дуже промовистими у вираженні переситу, нездатнос-
ті спожити хоча б іще один шматочок. Те, що це свого роду «сценарій», до того ж глибоко 
закорінений у традиції, я зрозуміла, прочитавши «Іспанські чари» Мікеля дель Кастілльо 
(Castillo, 1989). Cугестивним у творі є опис площі Зокодовер у Толедо, якою увечері про-
гулюються всохлі від голоду ідальго із зубочистками в зубах на знак буцімто багатої вечері.

Друге спостереження пов’язане зі споживанням у сенсі придбання і накопичення то-
варів. Я стала свідком справжнього божевілля покупок: дорогих, майже ні в чому не об-
межених (принаймні такими вони мені тоді видалися), покупок як стилю життя, як виду 
дозвілля, як форми спілкування родини і друзів. Моє перебування в Іспанії випало на один із 
найвигідніших для торгівлі періодів – на свята Різдва й Нового року. В іншу пору, звісно, мої 
враження не були б такими яскравими. У багатоповерхових, багатогалузевих торговельних 
центрах мережі El Corte Ingles і Galenas Preciados люди проводили довгі години передсвят-
кових вікендів, розглядали зібрані там товари, перериваючись на каву чи їжу в якомусь із 
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численних барів, після чого поверталися знову до заняття, яке я б назвала «торжествування 
можливостей». У тій подорожі до «країни чудес» найважливішою була знана нам нині при-
ємність: розглядання товарів, дозволу бути спокушеним, смакування ситуації, коли твого 
погляду й уваги (а по суті, грошей) домагаються усілякими способами, а ще можливості від-
мови/прийняття пропозиції, і, врешті, перспектива повторення цього досвіду знову і знову. 
А після придбання товарів – це ще можливість демонструвати потім факт володіння ними.

Третя сфера споживання, не відразу помітна прибульцеві з Польщі, стосується інфор-
мації на специфічну тематику. «Тут існують журнали, – занотувала я в щоденнику, – зовсім 
у нас відсутні, які пишуть про події т. зв. світу і поширюють плітки. Княгиня х відвідала 
колонію жінок і скуштувала їхній обід; баронеса y влаштувала бал для дітей. В одному місці 
розлучаються, в іншому – бавляться, ще десь – освячують. Зірка телебачення пригортає не-
мовлятко і розповідає, як їй вдалося відновити фігуру. Деніс Русос в інтер’єрі свого будинку 
з найновішою дружиною, а поруч фотографія принца Монако Альберта з коханкою, викона-
на телеоб’єктивом, бо в репродукції вона (фотографія) має величину зерна, що уподібнює її 
до картин пуентилістів» (Zeszyt: Hiszpaniа 1989). До цієї самої категорії я віднесла світ пліт-
карських журналів, радіопередач, які шокують сенсаціями, телепрограм із примітивними 
розвагами, втім, поле мого спостереження було обмеженим.

Досвід і спостереження, винесені тоді з маргінесів основного нурту здійснюваної в Іспанії 
праці, зацікавили мене, змусили замислитися над тим, які механізми впливають на культуру 
спільнот, поставлених перед фактом раптових змін їхнього статусу, які внаслідок цього ви-
никають нові форми звичаїв та яке місце і яка роль у нових умовах форм звичаїв колишніх.

Іспанські спостереження не відразу знайшли еквівалент у систематичному пізнанні ви-
дів і напрямків змін, які відбуваються в Польщі. Тривалий час просто обмежувалася конста-
тацією, що зміни мають місце, та вихоплювала деякі подібні риси. Момент, коли усвідоми-
ла, що ось воно – сталося, пов’язаний з розмовою на тему нових форм звичаїв, яка відбулася 
1998 року з колегами з Інституту етнології Угорської академії наук – Жужанною Татраї, Пі-
рошкою Сабо та Яношем Балі.

Ж. Татраї спеціалізується на дослідженні родинних обрядів, культивованих нині в місті, 
традиційних за формою, а також нових, помічених у тому самому середовищі. Ж. Татраї, маючи 
можливість порівняти, відзначає виразне переважання форми цих обрядів над змістом, тенден-
цію до їх показовості та «американізацію», що полягає в калькуванні серіалів та другосортних 
фільмів. Говорить про дедалі більшу популярність свят, «імпортованих» з англо-американської 
культури (наприклад, день Сятого Валентина) та нових за формою звичаїв (наприклад, свят-
кування дня народження дітей у Макдональдсі). Працюючи із чеськими і словацькими дослід-
никами, д-р Ж. Татраї відзначає подібність процесів, які відбуваються в Угорщині та у країнах 
колег. У нашій розмові вона навела приклад своєрідного ритуалу, що супроводжує закінчення 
військової служби, який з плином часу набуває дедалі розбудованішої форми.

П. Сабо звернула увагу на зростання ролі супермаркетів до осередків товариського жит-
тя. Нині вони є своєрідними енклавами, що пропонують клієнтові різноманітні блага під 
одним дахом, включаючи банківське обслуговування, бари, ресторани. Водночас значного 
обмеження зазнали більш ексклюзивні форми товариського спілкування, що поєднували 
людей спільних зацікавлень. Зустрічі в кав’ярнях і кондитерських, більшість з яких донедав-
на мали своїх постійних клієнтів, що створювало своєрідний колорит, нині стають дедалі 
більшою рідкістю. На думку д-ра П. Сабо, це відбувається внаслідок пауперизації інтелігент-
ських середовищ, особливо осіб старшого покоління (частина з них перейшла до барів ме-
режі Макдональдс 2), за одночасного зростання заможності нових людей.
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Я. Балі досліджує національну ідеологію в поглядах футбольних уболівальників. Поділе-
ний навпіл світ на «своїх» і «чужих», футбольна команда як своєрідний депозитарій і захисник 
честі нації, додаймо, честі, ідентифікованої з виграшем, – це елементи явища, притаманного 
футбольним уболівальникам усього світу. У посткомуністичних країнах це відносно нове яви-
ще набуває часом екстремальних форм. Аналіз має надати важливу інформацію на тему «під-
шкірних» процесів фрустрації, яка охоплює чималу частину суспільства.

Подібні зустрічі науковців, хоч і обмежені в часі, але дають можливість обмінюватися до-
свідом у загальних рисах, акцентуючи головне в актуальних суспільних явищах і процесах.

III
Уже понад п’ятнадць років ми є свідками бурхливої трансформації форм співжиття, а 

ще набагато довше – змін колишніх принципів і основного канону етики (див.: Janion, 1980; 
1989; 2000; Szyszkowska, 1998; 2004; Zadrożyńska, 2001). Дійсність 1980-х років не сприяла 
широким контактам і надходженню інформації, тому з моменту послаблення, а пізніше – 
ліквідації обмежень у цих сферах, ми стали учасниками приголомшливих за темпом змін, 
складних не лише для прийняття, а й для сприйняття значною частиною суспільства. Я маю 
на увазі передусім інформаційну революцію з усіма її наслідками у сфері звичаїв, зокрема у 
способах і формах спілкування. Окрім того, дається взнаки потужний імпорт нових зразків 
поведінки і нового змісту, невідомого нашій культурі, а часто й такого, що суперечить їй.

Коли спробувати одним реченням висловити, що з погляду окремої людини принесли зміни, 
започатковані у 1989 році, я б сформулювала їх так: вони кожному з нас дали можливість вибо-
ру, можливість самостійно приймати рішення і можливість володіти власністю. «Найвеселіший 
барак табору» [Польща] швиденько влаштував у себе найбільший базар Європи 3, розмістивши 
його – чи не іронія – на стадіоні Десятиліття, а також забезпечивши більш високе економічне зрос-
тання, ніж в «азійських тигрів». Водночас нашим життям почали керувати невідомі досі закони 
ринку та необхідності, серед яких необхідність самостійно приймати рішення і відповідати за їхні 
наслідки виявилася дуже важливою. Звільнення засобів інформації від опіки цензури дало в ефек-
ті збільшення кількості інформації, яка перебуває в обігу, та принципову зміну пропорцій інфор-
маційного сервісу, з чим не всі можуть впоратися 4. Поруч зі змінами, що оцінюються як корисні, 
відбулися і відбуваються такі, які повністю змінили статус великих груп людей, викликаючи у них 
фрустрацію і напругу в контактах з тими, хто здобув успіх. Безробіття і конкуренція щодо місць 
праці стали елементом нашого життя, так само як і безпардонна, неелегантна боротьба політич-
них угруповань, яка точиться на очах у виборців, а водночас ніби над їхніми головами. Усе це і 
багато іших факторів викликають реакцію втечі, яку раніше (тобто у час, коли наші закордонні 
паспорти зберігалися не в шухлядах домашніх письмових столів, а в сейфах Служби безпеки) на-
зивали внутрішньою іміграцією, а нині це вже некоректна назва. Дороги сучасних втеч ведуть у 
бік ніш, які дають почуття безпеки, – від малої стабілізації до апатії.

З іншого боку, формується еліта й середній клас, збільшується середовище людей дуже 
заможних, які вповні користуються можливістю володіти власністю і які поступово виро-
бляють свої власні зразки споживання 5. Під час конференції Міжнародного товариства 
етнології та фольклору (Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore), що відбулася 2001 
року в Будапешті, пані Моніка Баер із Вроцлавського університету у своїй доповіді «“То Feel 
European at Last...” Discourses and Practices of Consumption among Polish Middle-Class Women» 
ознайомила з дуже цікавими результатами досліджень ментальності польських жінок серед-
нього класу. Дослідниця вказує на характерну зміну жіночих пріоритетів, що принципово 
відійшли від вписаних у стереотип «Матері польки». Висуває припущення, що такий стерео-
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тип, по суті, ніколи жінками повністю не сприймався. Він був радше знаряддям маніпуляції, 
ідеальною роллю, а не відображенням реального стану речей.

Поміркуймо тепер, у якому «краєвиді» перебуває дослідник, що спостерігає за змінами 
звичаїв, а також досліджуване ним суспільство. У творі Ортеги-і-Гассета, з якого взято епіграф 
до цієї статті, є такий пасаж: «Світ, що породив сучасні маси, має зовсім нове, невідоме досі 
обличчя. Тоді як у минулому для звичайної людини життя було суцільною смугою труднощів, 
небезпек, нестатків, обмежень і залежностей, то нинішній новий світ видається простором 
майже необмежених можливостей, простором безпечним, де ніхто ні від кого не залежить... 
Жити – це не бути обмеженим ні в чому; це вільно попустити віжки своїм бажанням і схиль-
ностям. Фактично, ніщо не є неможливим, ніщо не є небезпечним і ніхто, у принципі, не є 
головним і підпорядкованим» (Ortega y Gasset,  1982, s. 66–67). Наведена думка щодо нашої 
сучасної ситуації слушна, але з одним застереженням. Я не певна, чи справді отой новий світ 
у сприйнятті його мешканців є місцем таким безпечним, як переконує Ортега-і-Гассет, на-
віть якщо врахувати понадсімдесятилітню віддаленість дати першого видання «Бунту мас» 
від моменту написання цих слів. Я вважаю навпаки: стехнізований світ (а саме цього стосу-
ється означення «новий») легший у використанні, але місце давніх страхів у ньому зайняли 
нові, не менш жахливі. З каталогу нашого нового досвіду назвімо хоча б тероризм, проблему 
суспільного відторгнення і незадіяності, з якою стикаються безробітні, а з найновіших, що 
лише вимальовуються перед нами, – проблема врівноваження (без шкоди для ідентичності й 
інтегральності індивіда) дійсності нашого світу і мультиплікованих віртуальних дійсностей.

Натомість надзвичайно влучним стосовно краєвиду, як я його назвала, в якому ми пере-
буваємо, є інше твердження Ортеги-і-Гассета: «Сьогодення характеризується тим, що пересіч-
ний і банальний розум, знаючи про свою пересічність і банальність, має зухвалість домагатися 
права бути пересічним і банальним, і нав’язувати ці риси усім іншим» [підкреслення. – Й. К.] 
(Ortega y Gasset, 1982, s. 13). Я хочу, щоб мене добре зрозуміли: наводячи ці думки філософа, я 
не стверджую, що демократизація життя є явищем шкідливим. Я лише висловлюю занепокоєн-
ня з того приводу, що частиною ціни, яку потрібно заплатити за демократію, є певний період, 
сподіваюся, перехідний, у якому в нашому житті пануватимуть, і панують нині, банальність, 
пересічність, поп-культура.

IV
Майже півтора століття тому, в 1840–1841 роках, вийшло перше, на жаль, неповне, бо 

скалічене редакторами, видання Єнджея Кітовича «Опису обрядів і звичаїв за панування 
Августа III». Лише 1951 року до рук читачів потрапив повний текст цього твору під скороче-
ною назвою «Опис звичаїв за панування Августа III», опрацьований професором Романом 
Поллаком 6. Є. Кітович – свідок, а передусім учасник подій того часу, довголітній секретар 
абата любінських бенедектинців Міхала Липського, барський конфедерат, а з 1781 року – 
жечицький пробощ, який протягом тривалого часу реєстрував важливі тогочасні події. По-
чав свій труд 1743 року, укладаючи згодом дві книги: «Щоденники або Історія Польщі» та 
«Опис збичаїв...», але, не закінчивши праці, помер 1804 року. Друга книжка уривається на 
розділі, присвяченому селянським звичаям.

«Опис звичаїв...» – особливий документ про життя Польщі перед самою катастрофою її 
поділу, який становить неоціненне джерело знань про нас самих. Ознайомлення з ним «ін-
тригує, смішить, страхає» 7. Інформацію, уміщену в ньому, використовували як письменни-
ки (серед них: Генрик Сенкевич і Юзеф Ігнацій Крашевський), так і вчені, літературознавці 
та дослідники культури. У кінці минулого століття деякі сюжетні лінії твору Міколай Гра-
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бовський використав як матеріал до п’єси, поставленої на сцені краківського «Театру ста» 8, 
яка була помітною подією культурного життя тих років, сприяла авторефлексії, передусім 
гіркій, її сприйняли як болісний «Автопортрет поляків» 9, найістотніші риси якого, попри 
плин часу, не зазнають змін.

Коли я міркувала над тим, у який спосіб одним реченням заголовка передати тематику 
своїх досліджень, то формула «Новий “Опис звичаїв”» видалася мені найбільш відповідною і 
місткою. Я взяла за взірець назву й уважність спосережень благородного пробоща, зокрема 
й тому, що його і мій описи людської поведінки стосуються епохи «цивілізаційного спаду». 
Це визначення дуже влучне, воно з’явилося на сторінках ще одного історичного документа 
XX ст. – «Щоденника 1954» Леопольда Тирманда (Tyrmand, 1980, s. 134) 10. Допитливий чи-
тач, особливо той, що цінує екзегезу в історичних категоріях, міг би у цьому місці вислови-
ти сумнів, чи слушно я ставлю поруч такі різні праці, як твір, присвячений звичаям саських 
часів, описаних сучасником, фрагмент світу середини XX ст., яким побачив його глибоко 
сфрустрований, позбавлений можливості публікуватися письменник, і сучасні звичаї, що є 
об’єктом моїх зацікавлень. Відповім так: я не ставила за мету їх порівнювати. Я лише кон-
статую, що спільною рисою перших двох є написання за обставин, коли висока культура 
втрачала своє значення: у першому випадку – скочуючись до рівня низької, у другому, стри-
жена під гребінець соцреалізму, – до рівня вимог історичного матеріалізму. Щодо нинішніх 
часів, то я далеко не перша з когорти дослідників культури, хто говорить про її сучасну па-
уперизацію, хоч і не схильна бачити все винятково у темних барвах (див.: Kowalska, 2003).

Разом з появою у нашій країні згаданих цивілізаційних змін, з’явилися й перші сигнали 
зацікавлення ними з боку дослідників, і перша реакція на них. Так, вже понад десять років 
тому професор Марія Яніон висунула тезу про згасання романтичної парадигми у польській 
культурі. Яку вагу мала ця думка, висловлена саме цією вченою, знають усі читачі її кни-
жок і учасники її семінарів. Єжи Єдліцький формулює це так: «У книжках Марії Яніон, а я 
спрагло читаю їх майже півстоліття, щоразу вражає мене рідкісна нині повага, з якою вона 
трактує свою місію вчителя, повага, засвідчена також у її педагогічній праці... І свою місію 
вбачає – не більше не менше – у тому, щоб навчити свідомо переживати історію – ту, яка 
твориться довкола нас і за нашою участю, переживається і запам’ятовується особисто, а 
також ту, яка успадковується як оповідь і документується, зокрема, літературою. Кожен має 
знати, що прожив, має розуміти, що отримав у спадок від батьків, хотів того, чи ні, оскіль-
ки не прагнути знати й розуміти – є злочин бездумності, духовної пустки та добровільного 
сирітства» (Jedlicki, 2001, s. 1).

2000 року М. Яніон опублікувала чергову збірку есеїв «До Європи так, але разом із на-
шими померлими», яку частина літературної критики сприйняла як заперечення діагнозу 
щодо згасання романтичної парадигми. Не всі бачать це однаково. Цитований вище Є. Єд-
ліцький приписує вченій більш витончені й раціональні інтенції. З померлими – отже, з 
традицією, спектр якої містить і романтичну лихоманку, й ідеалізм, а водночас і вміння тве-
резо, навіть критично, дивитися на дійсність та на самих себе.

Спостереження за різноманітними культурними процесами та їх аналіз вимагає часу. 
Очевидно, тому більшість праць, присвячених різним аспектам нової дійсності, з’явилася 
лише впродовж останніх років. Серед досліджень антропологів культури на особливу ува-
гу заслуговують «Торжище різноманітності» Анни Задрожинської (Zadrożyńska, 2001) та 
«Антропологія щоденності» (Sulima, 2000) і «Голоси традиції» (Sulima, 2001) Роха Суліми. 
Авторка першого з них вже тривалий час спостерігає за звичаями і процесами деградації 
культури. Кілька років тому вона опублікувала статтю, присвячену одному з аспектів зви-
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чаїв – явищу хамства (Zadrożyńska, 1996). У «Торжищі…» вона пропонує рефлексії над су-
часною культурою і баченням світу, розмірковує над культурним сенсом сексуальності, над 
кваліфікуванням і місцем старості й молодості у культурі, повертається до феномену хам-
ства, розглядаючи його в контексті бруталізації життя. Дослідниця пише: «Торжище – це 
не базар чи ярмарок. Це не лише місце зустрічі покупців, продавців, гендляриків і клієнтів. 
Торжище – це певна метафорична ситуація контактів між людьми, їхнього морального, емо-
ційного, естетичного забарвлення... Це також гра, яка викликає емоції, вабить, зачаровує. 
Часом, це навіть гра не на життя, а на смерть» (Zadrożyńska, 2001).

В «Антропології щоденності» Р. Суліма об’єктом аналізу зробив буденне життя в тій 
формі, свідком якої є він сам. Як зазначає автор: «Пише цю книжку антрополог, що в ре-
альному житті часом просто спостерігає.., а не досліджує в тому сенсі, щоб виходити на те-
рени з етнографічною анкетою, маючи готовий проект її результатів» (Sulima, 2000). Його 
цікавий досвід втілився у своєрідний щоденник, у «спостереження, в яких брав участь», у 
збірку розповідей про людей і місця. Тут ідеться про міфологію завсідників міських садоч-
ків, приміських дачників, про людей базару і людей супермаркету, про вуличні алкогольні 
спільноти і низку інших явищ, на які подивився з позиції перехожого, одначе озброєного 
«скельцем» антрополога. Прийнята автором формула дещо нагадує публіцистику Яцека 
Снопкевича (Snopkiewicz, 1978), Ришарда Капусцінського (Kapuściński, 1962) чи Еви Шу-
манської (Szumańska, 1987).

Напевно, це одна з доріг, якою здійснюватимуться антропологічні дослідження сучасної 
культури. Достатньо згадати про популярний цикл передач першої програми польського 
телебачення «Розмови під кінець віку», який з початком 2000 року був перейменований на 
«Розмови на новий вік». Результатом цих передач стала тритомна книжка, видана її авто-
рами – Катажиною Яновською та Петром Мухарським – де вміщено усі їхні розмови з мит-
цями і науковцями, з віруючими й атеїстами, розмови про життя, смерть, Бога, культуру, і 
яка здобула визнання в інтелектуальному середовищі 11 (Janowska, Mucharski, 1998–2000). 
Ознайомлення з цими текстами засвідчує, що вони є вдячним матеріалом як для філософів 
культури, так і для істориків, літературознавців, антропологів.

Поміж праць, присвячених трансформації культури і зміні звичаїв, написаних протя-
гом останнього п’ятнадцятиліття, варто згадати ще чотири публікації. Зокрема, Малго-
жати Шпаковської «Хотіти й мати. Самоусвідомлення звичаїв у Польщі за часів перемін» 
(Szpakowska, 2003), яка містить аналіз змін, що відбулися у звичаях і свідомості поляків 
після закінчення Другої світової війни; Марека Зюлковського «Зміни інтересів і цінностей 
польського суспільства: теорії, тенденції, інтерпретації» (Ziółkowski, 2000); колективну мо-
нографію за редакцією Тадеуша Застемпи «Інтернет: феномен інформатизованого суспіль-
ства» (Internet.., 2001), яка є прикладом осмислення найновіших проблем, опису явищ, що 
відбуваються тут і нині; а також збірку фейлетонів психолога Бартоломея Доброчинського 
про поп-культуру (Dobroczyński, 2004), яка в одних викликала контраверсійну реакцію, а в 
інших – палке схвалення.

V
«Новий вік почнеться у Нью-Йорку» – це заголовок одного з «газетних» гороскопів межі 

століть, які у значній кількості друкуються в кольоровій пресі. Гороскопи, ворожіння, про-
роцтва – явища не нові, однак упродовж останніх років дедалі звичніші у нашому щоден-
ному житті. Кінець тисячоліття розбудив неабиякі емоції, звідси, мабуть, потреба у таких 
публікаціях. Що характерно, говорили радше про кінець міленіуму, а не про початок ново-
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го. Популярність гороскопів є елементом більшої цілості – зацікавлень езотерикою, альтер-
нативними методами лікування, релаксійними техніками, а далі – пошуками нових форм 
духовності і т. п. Як бачимо, починаючи від справи на вигляд дрібної, неповажної, класифі-
куючи елементи її контексту і споріднені явища, виходимо на проблеми, з яких кожна могла 
б стати об’єктом довготривалого вивченння.

Складне переплетення нових і старих елементів та їх взаємозв’язок визначають проб-
леми, які видаються вартими особливої уваги. Дослідження, присвячені звичаям, як пра-
вило, враховували дві сцени театру життя: публічну і приватну, зв’язок окремих форм з ка-
лендарними і родинними святами, етикет поведінки певної статі і віку, суспільних рівнів і 
становищ. Не хотілося б помножувати цієї схеми у її усталеній формі, тому пропонований 
мною підхід передбачає найповніший, за можливості, опис сучасних звичаїв, бачений крізь 
призму властивих їм форм і кодів. На сучасному етапі роботи я виокремила три групи про-
блем, звертаючи також увагу на чергові, які варто охоплювати з просуванням досліджень.

Першу групу, найбільшу, я назвала «театр щоденної поведінки», зарахувавши сюди такі 
теми, як буденна поведінка, що має місце між домом і місцем роботи, поведінка вдома і 
на роботі, стосунки між домашніми і співробітниками, способи і форми автопрезентації, 
виконувані ролі й використані маски. Мене дуже цікавить усе те, що відбувається «між», 
по дорозі, своєрідний етикет засобів комунікації, клімат короткотривалих спільнот людей, 
поєднаних на кілька або кільканадцять зупинок поїздки в одному автобусі чи вагоні метро. 
Друга група проблем охопила б нові форми «розмови», зокрема, між анонімом і крайнім 
ексгібіціоністом, або відмова спілкування і нав’язування його. Маю тут на увазі також різні 
форми ток-шоу, інтерактивного телебачення разом з феноменом «Великого Брата» і реаліті-
шоу. У третій групі я хотіла б зосередитися на нових проявах дійсності, передусім віртуаль-
ної, та її впливу на звичаї по цей бік екрану комп’ютера.

***
Кількість проблем у відрізку дійсності, який мене цікавить, вражає. Усілякі спроби опи-

сати повністю спектр людської поведінки і звичаїв були б спробами узурпації, чого я не 
ставлю собі за мету. У наступних працях я лише намагатимуся охопити заявлені явища та 
інтерпретувати їх з погляду етнолога і водночас з погляду їx учасника. Ришард Капусцін-
ський у присвяченому йому біографічному фільмі сформулював надзвичайно цінну думку 
для всіх, хто намагається вхопити образ дійсності, яку переживає. Він сказав, що практично 
все вже написано, і єдиною перевагою чергової книжки є те, що вона містить досвід автора.

Примітки
1 Цитую: «The unhesitating reply was that the gods do not reveal the same things to everyone, and that 

each narrator was telling “true history” according to the way the vodun have given it to him» (Herskovits, 
Herskovits, 1958, p. 18).

2 Справді, я сама час від часу бачила симпатичну пару, що відвідувала Макдональдс на вул. Васі. 
Вони мали постійні місця і просиджували там над самотньою кавою у паперовому стаканчику, читаю-
чи пресу і зустрічаючись зі знайомими та приятелями.

3 Ще перебуваючи у Будапешті в грудні 1998 року, я бачила напис польською мовою над входом 
до метро на станції «Москва» (щоправда, добряче стертий і вже неактуальний), який інформував про 
заборону торгівлі. У жовтні 1989 року, коли я також була у Будапешті, ця заборона була саме на часі.

4 Дослідження сприйняття інформації, пропонованої публіці «Новинами» на першій програмі те-
лебачення, проведені Пентором, довели, що значний процент глядачів не розуміє сенсу зверненого до 
них повідомлення.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



842

Польська етнологія

5 Останнім часом Польща стала привабливим ринком збуту люкс-товарів, зокрема таких, що належать 
до категорії символів статусу і заможності – годинників, ручок, шкіряних виробів та одягу відповідних 
марок.

6 Я послуговуюся останнім виданням твору Є. Кітовича 2003 року, здійсненим у серії «Скарби на-
ціональної бібліотеки».

7 Цитата з поеми «Пані Твардовська» Адама Міцкевича.
8 Його спектакль мав назву «Опис звичаїв або як завжди і всюди зло мішається до добра».
9 У 1979 році у краківському Національному музеї відбулася вистава під такою назвою, підготов-

лена проф. М. Ростворовським.
10 «Цивілізаційна депресія, у якій ми живемо, має такі переплутані корені, що ми не дуже можемо 

її зрозуміти». Це висловлювання з нотаток Л. Тирманда, присвячених маніпулюванню семантикою по-
нять, затиранню їхніх справжніх значень. Імпульсом до написання «Щоденника 1954» для автора стало 
використання у пресі слова «хуліганство» на окреслення актів бандитизму, що його шокувало.

11 Названі журналісти отримали нагороду ім. Дарія Фікуса. Вони висувалися на неї тричі. К. Янов-
ська – випускниця полоністики Ягеллонського університету, публікується у «Політиці» і «Загальному 
тижневику» П. Мухарський – театролог і кінознавець, пов’язаний із «Загальним тижневиком».
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РИШАРД ТОМІЦЬКИЙ

ГІПОТЕЗА	ПРО	ПОХОДЖЕННЯ	ІНДІАНЦІВ	З	КУРЛЯНДІЇ.	
НОВОІСПАНСЬКИЙ	ПОЛОНІКУМ	1	ПОЧАТКУ	XVII	СТОЛІТТЯ	В	

НАУАТЛЯНСЬКІЙ	ВЕРСІЇ	ІСТОРІЇ

Uwaga badacza jest zwrócona ku tym czasom (XVI–XVII st.), kiedy odkrycie Ameryki stało się bodźcem początków 
etnologii porównawczej, i ku przestrzeni Ameryki Łacińskiej, mianowicie ku Meksyku. W tym okresie meksykańscy 
intelektualiści (Martinez, Chimalpahin) pisali swoje dociekania, pragnąc powiązać miejscową mitohistorię z chrześcijańską 
uniwersalną, a także proponując interesujące hipotezy o pochodzeniu Meksyków z Kurlandii od ugrofińskiego plemienia. 
U polskiego badacza budzą zainteresowanie także wzmianki o Polsce jak o jednym z wielkich państw europejskich.

The author of this article pays his attention to the events of the 16th-17th centuries when the discovery of America 
stimulated the birth of comparative method and brought the attention of the scholars to the Latin America, particularly – 
Mexico. At these times Mexican scholars were doing the research were they tried to put together local mythology and some 
universal ideas of the Christianity. Also they came up with some interesting ideas about Finish origins of some Mexican tribes. 
For Polish scholars such works are interesting because of their thoughts on Poland being one of the great European countries.

Озвалася погана звичка / Поглиблювати рафіновану науку, / Шпортатися у гру-
бих фоліантах, / Щоб знайти два рядочки, / Смакувати в усякі дрібнички, / З яких не 
матиме користі / Ані сучасність, ані майбутнє, / Але така вже у фахівців натура: / 
У найменшій дрібниці / Прагнуть найбільшої точності.

Юліан Тувім, «Квіти Польщі»
(часть 1, розд. 2,V)
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Odezwał się wrodzony nałóg / Zgłębiania kuriozalnych nauk, / Szperania po foliałach grubych, / 
By dwuwierszową złowić wzmiankę, / Gubienia się w drobnostkach lubych, / Z których nie będzie mieć 
korzyści  / Ani współczesność, ani przyszłość,  / Lecz tacy są już specjaliści:  / Im mniejsza rzecz,  tym 
większa ścisłość.

Julian Tuwim, «Kwiaty polskie» 
(część I, rozdz. 2, V)

XVI i XVII ст. вважаються періодом небувалого зацікавлення європейців іншими сус-
пільствами і культурами. До цього часу навіть відносять початки антропології (порівняль-
ної етнології) як науки у вузькому значенні цього слова 2. Незалежно від ступеня слушності 
такої думки, це, безумовно, були століття, у яких частіше, ніж будь-коли, люди переймалися 
етногенетичними питаннями. Адже відкриття в західній півкулі незнаних раніше, але засе-
лених земель викликало в Європі величезне інтелектуальне сум’яття. Вже після перших екс-
педицій за океан перед християнським світом постали два різні, але тісно пов’язані між со-
бою питання: чи новопізнані землі становлять частину orbis terrarum чи, можливо, якийсь 
«інший світ», і ким є мешканці цих земель. На перше питання дали позитивну відповідь 
досить швидко, хоча не без проблем. Блискучий аналіз цього процесу, переломним момен-
том якого був Mundus Novus (1503–1504) А. Веспуччі, представив багато років тому Едмундо 
О’Горман, називаючи його «відкриттям Америки» 3.

Відповідь на друге питання була складніша, бо воно теж, в основі своїй, стосувалося не 
однієї, а цілої низки проблем. Включення Нового Світу в кордони orbis terrarum створило міц-
ний фундамент для визнання індіанців повноправними (в теологічному сенсі) людьми, і це 
питання – попри всілякі меандри індивідуальних і групових позицій та поведінки щодо них, 
яку, зрештою, подекуди спостерігаємо і до сьогодні, – було розв’язане. Справді, часом читаємо, 
що лише папська булла Sublimit Deus (1537) остаточно включила індіанців у коло адамових 
нащадків 4, але таке твердження ігнорує факт, що цей документ – виголошений через 45 років 
після відкриття Америки і через 16 років після підкорення Мексики – не був нічим іншим, 
як реакцією на «суворі реалії життя абсолютної більшості корінних мешканців центральної 
частини Нової Іспанії» 5. Але і до цього пояснення варто додати хоча б одну деталь: роком 
раніше у цій самій Новій Іспанії відкрито Колегію Святого Хреста, вищу школу, призначену 
для аристократичної індіанської молоді, яка мала стати новою християнською і добре освіче-
ною духовно-політичною елітою «абсолютної більшості корінних мешканців» цих іспанських 
володінь 6. Тож річ не в тім, що індіанців не визнавали за людей. Проблеми з відповіддю на 
питання, ким вони є і як до них ставитися, мали інші джерела. Одне з них – це тривалий і вель-
ми надокучливий брак можливості встановити місце народів Нового Світу в низці подій, що 
творили універсальну християнську історію, яка налічувала більше тисячі років. Саме тому в 
XVI ст., особливо після завоювання іспанцями теперішньої Мексики, відбувся справжній ви-
бух етнографічно-історичних досліджень на цій та інших новопізнаваних територіях 7.

Питання про фундаментальне значення цілісного бачення світу, яке породила експансія 
у західну півкулю, непокоїло не тільки християнську Європу. Ті самі чи подібні проблеми 
мали розв’язати індіанці, напевно всі, хоча лише про деяких можемо розповісти докладні-
ше. Зокрема, про мешканців центральної Мексики (після конкісти – Нової Іспанії), етнічно 
розрізнених, але досить однорідних культурно, які в більшості говорили мовою науатль (що 
була lingua franca до і після конкісти) і загалом називалися народами Науа.

У мові науатль точним відповідником orbis terrarum було поняття cemanahuatl (або 
cemanahuac, якщо його відносили до конкретного простору). Попри спірну етимологію 
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цього слова 8, його значення не викликає сумнівів – воно окреслює сушу, зусібіч оточену 
«небесними водами». Перші європейці – знавці науатль перекладали його на іспанську як 
el mundo. Точніше кажучи, цим словом описували «цей світ», світ людей (протиставлений 
потойбічним світам). Його синонімом було визначення tlalticpac з дослівним значенням «на 
землі», у варіанті tlalticpactli («те, що пов’язане з наземною сферою, належне їй»), яке – де-
нотуючи «цей світ» (звідси tlalticpac tlaca «люди цього світу») – водночас конотувало його 
властивості, тісно пов’язані з типовим для людей способом існування (tlalticpacayotl – це 
«тимчасові земні справи, речі», особливо статеві відмінності й секс) 9. Країни, землі, терито-
рія, що є місцем проживання тієї чи іншої спільноти або які є під чиєюсь владою, означено 
терміном tlalli («земля») або tlalplan («територія») із відповідними означеннями. Коли хо-
тіли сказати, що «цілий світ» був під владою теночків, мешканців Теночтитлана, головного 
міста ацтекської імперії, то стверджували: cemanahuac, tenochca tlalpan 10.

У ранньоколоніальний період терміни cemanahuac і tlalticpac перейняли місіонери, які 
вели катехізацію мовою науатль. Ці слова, кожне окремо або у вигляді словосполучення 
(подібно як перед конкістою), почали означати землю, створену єдиним істинним Богом і 
віддану у володіння Адаму і Єві та їхнім нащадкам 11. Tlalticpac зовсім непогано пасувало до 
цього семантичного перенесення (воно увійшло і до науатлянської версії сакраментальної 
формули: «Бог створив небо і землю»). Однак той факт, що в традиційному індіанському 
дискурсі термін cemanahuac стосувався винятково простору, що був «світом» індіанців (не 
охоплюючи заморських територій, звідки прибули іспанці і які були основною частиною 
християнського cemanahuac), мусив спричинити і спричинив інтерпретаційні проблеми. 
З цією семантичною колізією боролися індіанські літописці, особливо, коли їм доводилося 
писати водночас про давні й нові часи. Найпростішим виходом було або ігнорувати христи-
янське значення cemanahuac для збереження «чистоти» традиційного дискурсу, або не помі-
чати цю семантичну колізію та застосовувати цей термін то в одному, то в другому значенні 
в різних частинах тексту 12. Також можна було спробувати розв’язати цю проблему через 
релятивізацію, в той чи інший спосіб, давнього сенсу поняття cemanahuac.

Джерела показують численні приклади таких прийомів. Ось в одному науатлянсько-
му тексті, що містить характеристику ацтекської імперії, виконану для місіонера-етно-
графа у 60-х роках XVI ст., говориться: «Кожен мешканець світу (cemanahuacatl) був спіль-
ною власністю мексиканців, аколюанів і тепанеків, бо вони підкорили усі частини світу 
(cemanahuac)» 13. Але вже в іншому повідомленні від другої половини XVI ст., в якому йшло-
ся про прибуття на землю прапращурів індіанців і про оволодіння ними «світом», замість 
очікуваного cemanahuac з’являється centetl cemanahuatontli («один [із багатьох, що існує] 
малий світ») (перекладаючи, а власне парафразуючи цей фрагмент, корінний іспанець ска-
зав так: дісталися Нової Іспанії, «що є ніби новим світом») 14. На зламі XVI і XVII ст. іспа-
номовний індіанський аристократ, вводячи до своєї повісті про давню історію назву Nuevo 
Mundo, визнав за доцільне додати, що «в той час» цей Новий Світ називали cemanahuac; а 
бажаючи пояснити назву cemanahuac tlatoani («володар світу»), він написав: «цар [...] усього 
світу, який ми досі бачили» 15.

Особливо цікаві з цього погляду писання Домінго Чималпагіна, індіанського літопис-
ця, що працював у перші десятиліття XVII ст. (згодом представимо його краще). Переказу-
ючи по-науатлянськи християнську версію виникнення та історії світу, він вживав термін 
cemanahuatl (cemanahuac) у новому значенні, як відповідник orbis terrarum, іноді у поєднан-
ні чи навзамін із tlalticpac (tlalticpactli). Отже, так Бог створив уп ilhuicatl, yhuan tlalticpactli 
yhuan yn ixquich yn quexquich tlamantli [...], yn axcan yn ipa[n] c[e]manahuatl («небо і землю, 
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і все, що існує [...] тепер у світі»); потоп знищив сеmanahuac («світ»); рід людський – це 
уn tixquichtin yn і[рап] cemanahuatl titlaca tlalticpac («ми всі, хто населяє світ, ми, люди, які 
живуть на землі») або cemanahuac titlaca («ми, люди [цього] світу»); Ісус – це cemanahuac 
temaquixtiani («спаситель людей [усього] світу») і т.д. Але перехід до географії значно 
ускладнив цю семантику. Описуючи поділ землі на чотири частини (Європу, Азію, Африку 
і Новий Світ), Чималпагін означив кожну з них також назвою cemanahuatl, однак зіставле-
ною зі словом tlalli («земля, ареал»), аби виключити припущення, що мова йде про бага-
то різних «світів» [наприклад, ontetl cemanahuatl yn tlalli motocayotia Asia («другим світом 
є земля, що зветься Азією»)]. Коли він далі дійшов до проблеми походження індіанців, то 
змушений був протиставити традиційний християнський orbis terrarum, складений з трьох 
частин, нововідкритій Америці. Про Європу, Азію та Африку він написав, що це були etetl 
tlalli («три землі»), але відразу додав: yn excan xeliuhticate yn excan quizticate, зазначаючи, що 
йдеться не про три різні території, які мають власну ідентичність, а про органічну єдність, 
«поділену на три частини, яка постає у трьох образах» 16. Тим самим Новий Світ з’явився 
як щось абсолютно окреме і, по суті, був описаний як уn cemanahuatl yn tlalticpactl (хоч на-
загал літописець застосовував менш ексклюзивну власну назву yancuic cemanahuac, кальку 
іспанського Nuevo Mundo) або ще точнішим визначенням yancuic cemanahuac, yancuic tlalpan 
(«новий світ, новий земний простір») 17.

Чималпагін прекрасно усвідомлював значеннєву плутанину, що виникала в такий спо-
сіб, він шукав вихід із цієї скрутної ситуації. В історичних розповідях він уживав, приміром, 
форму tocemanahuac («наш [тобто індіанський] весь світ») 18, але і вона, мабуть, не надто 
його задовольняла, бо неодноразово вдавався до творення неологізмів. Наприклад, загад-
кове слово tocemanahuacatían, яке, найвірогідніше, є спотвореним (чи, може, лише погано 
прописаним) tocemanahuacatlan у значенні «місце, яке є нашим світом» 19. Ще далі вправля-
ючись у неологізмах, він називає індіанців cemantonahuас tlaca 20, де другий компонент – це 
люди, а перший є якоюсь дивною конструкцією, складеною, безсумнівно, з сеman- (сеmana 
«продовжувати [наполегливо робити] щось до самого кінця») і tonahuac («біля нас, разом з 
нами»). Все це разом, здається, покликане означати «простір, який простягається довкола 
нас від краю до краю», а разом з tlaca утворює значення: «ми, люди з простору, який про-
стягається довкола нас від краю до краю» (або «який оточений звідусіль водами», якщо ви-
значення cemanahuac tlaltoani розумілося як «володар світу, володар від моря до моря» 21).

Немає сумніву, що в ранній період індіансько-європейських контактів подібні пробле-
ми супроводжували дослідження етнічної ідентичності прибульців 22. Однак після конкіс-
ти індіанцям додалася нова турбота, адже перед ними постало нове питання – про власну 
ідентичність і походження. Для християнізованої індіанської політичної та інтелектуальної 
еліти це була неабияка проблема. Спочатку, можливо, проблема більше престижу і психо-
логічного характеру, бо їхня рідна антропо- і етногенетична міфологія викликала явне і без-
церемонне заперечення іспанців. У 1532 році один францисканець написав: «звідки вони 
прибули, не можуть сказати, натомість стверджують, що боги їх ошукали, кажучи, що ство-
рили їх тут [...]. Розповідаючи про те, як їх створили, самі тепер сміються, бо знають, що 
це неправда» 23. Наскільки цей сміх був ознакою фактичної зміни переконань, а наскільки 
маскою, що приховувала дискомфорт і збентеження, важко сказати, але на користь другого 
промовляють засвідчені в наступні роки виразні намагання «зберегти обличчя» перед уїд-
ливими нахабами, що постійно були незадоволені пропонованими поясненнями.

Близько 1540 року місіонер-етнограф, сильно розчарований великою кількістю і різно-
рідністю індіанських міфів про походження, врешті зумів знайти інформатора, який його 
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вдовольнив. Бо той, як записав монах, «не плутаючись у словах», розповів йому «стисло» 
про походження тубільців, стверджуючи, що всі народи Нової Іспанії насправді походили від 
шести синів дуже літнього старця на ім’я Іцтак Мішкоатль (в дійсності це божество) і якоїсь 
Іланкуейтль. Місіонер помітив тут, справді, схожість із переказом про синів Ноя, але його 
втіху легко зрозуміти – він врешті почув те, що хотів почути, адже сам вірив у генетичний 
зв’язок індіанців із генерацією внуків Ноя 24.

У другій половині XVI ст. інший місіонер-етнограф знайшов ще рішучішого інформато-
ра, хоча цього разу монах не дав себе надурити, бо старець – також на запитання про обста-
вини походження індіанців – явно переборщив: «Почав мені розповідати 14-й розділ Книги 
Виходу [...]. З’ясувавши, що він прочитав про це там, де й я, і до чого він веде, я не мучив уже 
його занадто питаннями, щоб не розповів мені всієї Книги Виходу, оскільки знав її, за моїм 
здогадом, і до такої міри, що навіть згадав про кару, яка спіткала синів Ізраеля від вужів за 
ремствування на Бога і Мойсея» 25.

Треба було багато часу, щоб у християнізованій Новій Іспанії з’явилися спроби поєднання 
в єдине ціле індіанських міфоісторичних традицій (очищених, зазвичай, від «диявольської 
фальші» і, як правило, ефемеризованих, але, однак, індіанських) та християнського бачення 
історії світу. Джерела, які ми тепер маємо, вказують, що це відбулося на початку XVII ст. Такій 
меті присвятив сабе, серед інших, і метис Фернандо де Альва Іштлілшочитль, але винятковою 
постаттю на цій ниві був чистокровний індіанець, вже згаданий Домінго Чималпагін, як за-
звичай його тепер називають, власне ж – дон Домінго Франсиско де Сан Антон Муньйон Чи-
малпагін Куаутлегуанітцин, визнаний дослідниками «королем науанських літописців» 26. Він 
народився на півдні Мексиканської долини – в регіоні під назвою Чалько – наприкінці травня 
1579 року, майже точно через 60 років після прибуття до Мексики експедиції Ернана Кортеса, 
із ранніх юнацьких літ аж до смерті (1660?) жив у місті Мехіко, виконуючи достеменно не-
відомо які роботи у невеликому костьолі св. Антонія Абата. У ті часи він здобув непогану єв-
ропейську освіту і з другої декади XVII ст. присвятив себе збиранню джерел – спочатку історії 
власної «малої вітчизни», пізніше усього індіанського світу, сконцентрованого колись довкола 
Теночтитлана, що після конкісти перетворився на місто Мехіко, столицю Нової Іспанії. Здобу-
ті у різних місцях, упорядковані, зіставлені й синтезовані матеріали почали з часом набирати 
форму добре продуманого твору, мета якого полягала не лише у збереженні для майбутніх по-
колінь пам’яті про минуле, а й у витворенні індіансько-християнської версії історії світу, в якій 
корінні мешканці Нової Іспанії могли б знайти себе і як учасники історії створення людства, 
і як виконавці плану спасіння Богом роду людського 27. Чималпагін однаково вільно писав іс-
панською і науатлянською. Серія з восьми «реляцій», які були результатом згаданого проекту 
(і щасливо збереглися до наших часів), писана науатлянського мовою, що однозначно вказує 
на головного адресата твору – науатлянськомовних індіанців, які вибудовували в колоніаль-
них умовах свою нову культурну ідентичність 28.

У цьому важливому проекті, який над усе вимагав знайти сполучні ланки між індіан-
ською міфоісторією та Старим і Новим Заповітами, попри видимість, складним питанням 
була не хронологія. Маніпулюючи датами і відповідностями, автор досить легко «встано-
вив», що розходження у спільній історії мешканців Старого і Нового світів настало у рік 
1-Точтлі, тобто у 50 р. н.е., коли прапращури індіанських народів Нової Іспанії, яких він на-
зиває «стародавні чичимеки», вирушили морським шляхом до Ацтлану, міфічної острівної 
країни, розташованої біля берегів Нового Світу, звідки вони далі поетапно переселялися на 
материк. Незрівнянно складнішою проблемою виявився географічно-антропологічний ас-
пект цих подій, тобто встановлення місця, з якого вирушили прапращури, і визначення на-
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роду (чи групи народів), від якого (яких) вони мусили від’єднатися, щоб, із невідомих при-
чин (можливо, суто за Божою волею), податися за море. Індіанський історик, який рішуче 
відкидав дуже популярну серед іспанців гіпотезу про зв’язок індіанців із десятьма загибли-
ми племенами Ізраеля 29, не зумів розв’язати це завдання. Визнаючи це, він написав таке 30:

ye omito camo huel momati yn campa yehuatl tlalli ypan ohuallehuaque yn huehuetque
Як уже сказано, достеменно невідомо, де лежить земля, з якої вирушили стародавні 31,

aço Asia, anoço Africa, апоçо Europa yn moxelloque yn ompa hualtecauhque huehuetque 
chichimeca ynic ohuallaque ynic oncan atenquiçaco Aztlan

чи в Азії, чи в Африці, чи, може, в Європі відділилися, лишили там інших [мешканців] 
стародавні чичимеки, щоб прибути в цю сторону, щоб висадитися на берегах Ацтлану.

Auh ce tlacatl tlamatini anoço tlalmatini nohuiampa ytoca Henrrico Martinez nahuatlahto 
Ynquissision yn Mexico yuhqui momachiztia

Але один вчений муж, знавець країн в усіх частинах світу, який зветься Енріко Мартінес 
і є перекладачем інквізиції в [місті] Мехіко, стверджує, що знає це.

quilmach oquimittato yn ompa ypan ceprovincia Europa ytocayocan Cur Lant 
ynmacehualpan yn Polonia Reyesme yn tlahtoque yn ompa tlaca yn ipan omoteneuh altepetl 
Cur Lant

В його розповіді] говориться, що він відвідав одну провінцію Європи під назвою Кур-
ляндія, васальну країну королів-tlatoque 32 Польщі, і бачив людей, які жили в названому во-
лодінні Курляндії;

quil tohuanpohuan yn ompa tlaca
говориться, що тамтешні люди схожі на нас;

quilmach çan huel no tiuhque yn iuhquin tonacayo çan no yuhquin yn innacayo ompa tlaca
говориться, що і ми такі самі, що таке, як наше тіло, є тіло тамтешніх людей;

quil yn iuhquin toyeliz yn nican Nueva Espańa titlaca
говориться, що таку натуру 33, як ми, мають люди з Нової Іспанії;

quil çan no yuhquin yn inyollo yn inyeliz yn ompa tlaca huel quinnenehuilia yn chichimeca 
ynic huehueyntin tlaca

говориться, що такими ж є серце і натура 34 тамтешніх людей, які особливо нагадують 
чичимеків 35, бо мають гармонійну фігуру.

auh aquin huel quimatiz ca çan iceltzin quimomachiltia yn totecuiyo Dios aço melahuac 
yntoxeliuhcayohuan yn ompa tlaca açompa moxeloque açompa hualtecauhque yn ohuallaque 
yn oncan atenquiçaco Aztlan

Але хто це може знати насправді? Один Бог, Господь наш, знає, чи фактично ми 
від’єдналися від тамтешніх людей, чи там вони розділилися, чи там їх лишили ті, хто, при-
бувши в ці краї, висадилися на берегах Ацтлану.
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ynin tlahtolli ca аmо huel mellahuac momati aço yuhqui anoço аmо yuhqui yece huel 
mellahuac yn iuhqui tonacayo yn ompa tlaca no yuhqui yn innacayo ynic yehuatl ypampa 
tenenehuilia yn ompa chaneque Cur Lant

Це повідомлення не дає певності, чи було так, чи не було. Однак певно, що таким, як 
наше тіло, є тіло тамтешніх людей, і тому схожі [на нас] ті мешканці Курляндії.

Дата виникнення цього запису невідома, встановити хронологію творів Чималпагіна – 
завдання не з легких. Певним terminus post quem, є 1606 рік; тоді в місті Мехіко з’явився 
друком Repertorio de los tiempos e historia natural de Nueva España пера Енріко Мартінеса, чию 
думку наведено в цитованому тексті 36. Це була книжка цінована, яку читало не одне по-
коління. Нею користувався, зокрема, францисканський літописець Хуан де Торквемада, 
який у своїй Monarquía indiana (Севілья, 1615) навів гіпотезу Мартінеса у повному вигляді, 
багатшому, аніж вона подана у Чималпагіна (схильність Торквемади до переписування чу-
жих текстів буде в нашому випадку, як побачимо, вельми корисною 37). Terminus ante quem 
датуємо початком чи кінцем четвертої декади XVII ст., коли – на думку різних дослідників – 
Чималпагін закінчив свою творчу діяльність 38.

Ким був Енріко Мартінес? Напевно, німцем за походженням, хоча не раз його вважали 
то французом, то фламандцем. Народився між 1550 і 1560 роками (бл. 1557?), можливо, 
у Гамбурзі, де провів перші вісім років життя, потім потрапив до Севільї під опіку кузенів, 
які тримали там друкарню, а можливо, він народився в андалузькому Аямонте, звідки до 
Севільї було значно ближче. Так чи інакше, він дістався Іспанії. Маючи 18 років, подався 
(повернувся?) на певний час до Гамбурга, пізніше вивчав точні науки в Парижі, відвідав 
східну Європу, після чого знову опинився в Іспанії. Звідти 1589 року поїхав до Мексики (Но-
вої Іспанії), де добре прижився і залишився аж до смерті (1632). Працював як перекладач 
інквізиції з німецької та фламандської (з 1598), став власником однієї з перших друкарень у 
місті Мехіко (з 1599), в якій було видано кільканадцять важливих творів; з певного моменту 
(до 1604?) виконував обов’язки «королівського космографа» – астронома, географа і карто-
графа в одній особі, писав спеціалізовані праці, креслив чудові карти, ціновані впродовж 
багатьох років, прославився також як інженер-гідролог, автор проекту дренажу Мексикан-
ської долини (1607) з метою убезпечення міста Мехіко від катастрофічних повеней 39.

З одного погляду його Repertorio... нагадує твір Чималпагіна.Так само, як індіанський 
історик прагнув з історії рідного світу зробити інтегральну складову універсальної історії 
та втілити її у більш повному, актуалізованому вигляді в культурну спадщину науатлянсько-
мовних індіанців-християн, так і справою честі Мартінеса було описати Нову Іспанію (а по-
части, всю відому тоді Америку) як інтегральний елемент нової космографії, до того часу 
твореної, зазвичай, з європейської перспективи 40. У шести трактатах Repertorio..., присвя-
чених головно «натуральній історії», не забракло розділів stricte історіографічних – нарису, 
присвяченого історії мексиканців, зі списком царів Теночтитлана і коротким описом заво-
ювання Мексики, а також календаря найважливіших подій з історії Нової Іспанії та інших 
іспанських володінь в Америці, Європі, Азії й навіть в Африці. З-поміж іншого тут уміщено 
інформацію про вторгнення до польського королівства у 1573 році – за наказом Селіма, «ці-
саря Турків»! – великої татарської армії, яку поляки зуміли розгромити, убивши під час од-
нієї битви 40 тисяч ворогів. Раніше, в характеристиці чотирьох частин світу, Польщу ще раз 
згадано серед існуючих у Європі «великих королівств і провінцій» («Іспанія, Франція, Італія, 
Німеччина, Греція, Угорщина, Польща, Швеція, Норвегія – батьківщина готів, Фландрія та 
Англія, хоч ця є островом») 41.
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Третя згадка про Польщу стосується гіпотези походження корінного населення Нової Іс-
панії. У цьому питанні, якщо йдеться про загальні позиції, Мартінес пішов шляхом, прокла-
деним ще Хосе де Акостою (1540–1600), який наприкінці XVI ст. представив логічно і по суті 
добре обгрунтовану гіпотезу про заселення Америки північним шляхом групами кочівни-
ків, які приходили з Азії. На думку вченого єзуїта, вони могли весь час рухатися суходолом 
(слабке знання субарктичних регіонів схиляло тоді до припущеня, що континенти з’єднані 
на півночі, і можна суходолом дістатись з Америки аж у район Балтійського чи Північного 
моря) або, в гіршому випадку, мали подолати невелику протоку 42. Автор Repertorio... не до-
дав до гіпотези Акости нічого нового, лише підтвердивши її власними спостереженнями.

Те, що написав Мартінес, можна перерахувати по пунктах 43. По-перше: він відвідував 
провінцію під назвою Курляндія, васальне князівство королів Польщі, розташоване на 56° 
географічної широти і на 45° довготи. По-друге: він бачив народ, що населяв цю провін-
цію, з «тією самою» будовою тіла, кольором шкіри, натурою (condición) і темпераментом 
(brio), що й в індіанців Нової Іспанії, за тим лише винятком, що ці були «трохи більш статні», 
аніж чичимеки. По-третє: ці люди говорили іншою мовою, ніж мешканці сусідніх провінцій. 
По-четверте: контраст між ними та їхніми сусідами був разючий, бо перші були людьми 
«темножовтими і покірливими», а другі – «білими, світловолосими і войовничими» 44. Ця 
коротка характеристика, яка почасти звертається до гуморальної концепції людини (гре-
ко-римського походження), показує, що Мартінес помічав не лише зовнішню схожість, а й 
принципову тотожність неназваного народу і тубільного населення Мексики, якому при-
писував «флегматичну і сангвінічну натуру», із переважанням «флегми» – «вологої» (що 
означало пасивність), а до того ж «холодної», що мало виявлятися, зокрема, у сповільненій 
динаміці думок і дій 45. Одне слово, як він сам констатував, є всі підстави вважати, що одні 
й другі – це та сама народність.

Тепер чітко видно, що Чималпагін вибрав з усього контексту лише деякі елементи і 
представив їх значно гіпотетичніше, ніж це зробив сам автор. У цьому вбачали прояв гід-
ного подиву критицизму, який нечасто траплявся в ті часи 46, але стриманість щодо авто-
ритетного, здавалося б, свідчення могла теж мати зовсім іншу, більш прозаїчну причину. 
Чималпагін у жодному разі не був схильний приймати гіпотезу про прибуття індіанців до 
Нового Світу суходолом, оскільки ті їхні міфоісторичні традиції, які він визнавав, свідчили 
про морську подорож прапращурів, аж поки вони не дісталися місця остаточного поселен-
ня. Намір пов’язати місцеву міфоісторію з християнською універсальною історією вимагав 
різноманітних компромісів, але, очевидно, вони мали свої межі. Врешті, ставка була на до-
стовірність твору для його науатлянськомовних читачів.

Гіпотезу Енріко Мартінеса рідко коментували, і, мабуть, не лише з огляду на її екстра-
вагантність, зрештою, відносну, зваживши на час виникнення. У середині XX ст. біограф 
новоіспанського космографа Франсиско де ла Маса знову висловив ідею про можливий ге-
нетичний зв’язок між індіанцями і мешканцями Курляндії, але тільки для того, щоб підкрес-
лити її невдалість з огляду на інтереси іспанської Корони і нерозторопність автора, який 
наражався навіть на зацікавлення з боку інквізиції. Чому? Адже «легковажне бажання» 
пов’язати тубільців Нового Світу з «католицькими європейцями» (sic!) становило потенцій-
ну загрозу для узаконення тих завоювань, що проводились Іспанією; можлива тотожність 
«поляків (sic!) та індіанців» позбавила б конкісту всякої рації 47. Отакої! Поляки, що живуть 
в Курляндії, схожі на індіанців – без коментарів 48.

Питання – кого бачив Мартінес у курляндському князівстві, хто пізніше так сильно асо-
ціювався в нього з новоіспанськими індіанцями – зацікавило у 1981 році Луїзу Шелл Гобер-
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ман. Вона вважає, що на цій території (нині це – частина Латвії) у «гру» могли б увійти якісь 
лапландці, однак поселені значно південніше 49. Ця думка мала раціональне зерно, оскільки 
наведена Мартінесом аналогія, за всіма ознаками, повинна була стосуватися представників 
якогось із балто-фінських народів, що жили в районі Ризької затоки і належали, разом із 
лапландцями, до великої угро-фінської мовної сім’ї. Складність у тому, що ані ліви, ані (ймо-
вірно) ести не виявляли чітких монголоїдних рис (темна пігментація шкіри), про які згадав 
Мартінес 50. Тому «якісь лапландці» були вдалим вибором, хоч їх присутність у Курляндіїї в 
XVI ст. є чисто гіпотетична і радше неймовірна. Скоріше тут мали місце угро-фінські воти, 
чимала група яких, як воєнна здобич Ордену мечоносців, була переселена в середині XV ст. 
з Інгрії в район місцевості Бауска, де вони пробули до середини XIX ст., зберігаючи мовну і 
культурну відокремленість. На вигляд вони нібито нагадували лапландців 51.

Однак це питання набагато складніше, аніж може здатися. Читаючи з належною ува-
гою відповідний фрагмент Repertorio..., легко помітити два факти. Перший – це спосіб, у 
який Мартінес писав про неназваний народ, недвозначно говорячи, що це було численне 
населення, яке, можливо, навіть домінувало в Курляндії (la cual provincia es poblada de una 
gente...). Таке ж саме враження справляють порівняння цього народу з іншими. Якщо Кур-
ляндія була названа «однією з провінцій Європи», то визначення «мешканці інших провін-
цій, сусідніх із нею» і «населення суміжних провінцій» повинні стосуватися литовців, які 
жили на півдні й на сході, а також переважно леттонського населення польської Інфляндії 
на півночі (нагадаємо: виокремлене у 1561 році курляндське князівство було анклавом у 
межах території Речі Посполитої). Однак допоки ми зробимо з цього якісь висновки, слід 
відзначити факт другий, найбільш приголомшливий, проте дивним чином досі ніким не 
зауважений. Отож, подані Мартінесом географічні координати Курляндії (56° N, 45° Е) 
(додамо відразу: напевно не спотворені у перевиданні Repertorio..., яким я користуюся, бо 
ідентичні координати наводить Торквемада, і в обох випадках їх записано словами, а не 
числами) в дійсності не відносяться до східного узбережжя Балтії, а вказують на околицю 
російського міста Лисково, розташованого в 70-ти кілометрах на південний схід від Ниж-
нього Новгорода, обіч дороги на Казань 52. Це район середньої Волги, де в другій половині 
XVI ст. мешкали групи т. зв. приволзьких фінів – марійці та мордва, які мали за сусідів тюрк-
ські народи – чувашів і татар; ця територія, раніше підпорядкована Казанському ханству, 
ще до його остаточного занепаду (1552) опинилася під контролем Москви.

Тож про кого писав Енріко Мартінес? Подані в Repertorio... точні географічні координа-
ти, ймовірно, свідчать, що він мав якісь достовірні дані, але чому він не помітив, що вони 
стосуються південно-східних рубежів тогочасної Росії? Помилився? Перебуваючи в кур-
ляндському князівстві, напевно, у 80-х роках XVI ст., він міг щось чути про народи, які на-
селяли середню Волгу, але ні про що інше, окрім Курляндії, він не писав. Кого він там бачив? 
Хіба що, все-таки, відносно малу групу вотів, які жили у південній частині князівства, в ото-
ченні населення з виразно світлішою шкірою і переважно лляним волоссям.

Одне можна констатувати зі значною мірою певності. Мартінес слабко орієнтувався в 
політичній географії тогочасного європейсько-азійського пограниччя (московську державу 
відносив уже до Азії), що добре показує наведена вище інформація про вторгнення до «поль-
ського королівства» у 1573 році татар, які діяли за наказом турецького «цісаря» Селіма. Тут 
можна побачити відлуння двох різних подій, жодним чином не пов’язаних із польсько-ту-
рецькими конфліктами: втягнення султана Селіма II (1566–1574) у війну з Росією з намі-
ром включити у межі Оттоманської імперії приволзькі землі (1569), а крім того, сутички, 
що точилися з 1572 року між Росією (яка тоді вела війну також з Інфляндією) і Кримським 
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ханством, яке вже без підтримки Селіма II прагнуло здобути Казань та Астрахань і, таким 
чином, владу над приволзькими землями.

Тому повідомлення новоіспанського космографа є лише сумнівними домислами, які 
важко перевірити. Більшого значення вони не мають. В усій цій історії найцікавішим є рад-
ше неочікуваний погляд на Польщу як одну з великих європейських держав – бо і цю інфор-
мацію повторив услід за своїм джерелом Чималпагін 53 – у констекті нового бачення світу, 
що формувалося принаймні серед частини індіанської еліти Нової Іспанії початку XVII ст. 
Це одна з ознак (численних у ранньоколоніальному індіанському письменстві) «першої гло-
балізації», яку заклали для світу іспанські Габсбурги, що правили «універсальною католиць-
кою монархією» 54.
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ДАГНОСЛАВ ДЕМСЬКИЙ

ПОГРАНИЧЧЯ	ЯК	ПЕЧВОРК	1.	РЕФЛЕКСІЇ	З	БІЛОРУСІ

Autor stawia problem jak pogranicze funkcjonuje w umysłach i działaniach jego mieszkańców. Jaki wpływ mają zmiany 
granic na różne sfery życia ludzkiego? Problem ten widziany jest z perspektywy miejsca i grupy zlokalizowanej w regionalnym 
systemie hierarchii i grup statusu, co zwykle znajduje swoje odbicie w wartościach uznawanych przez członków grupy.

Pytanie – kim jestem? – było stawianie w różnych czasach i przez kolejne pokolenia Potwierdzają to cytowane 
wspomnienia Korwina-Milew-skiego. Pogranicze ma wiele aspektów, nie tylko terytorialny. To miejsce spotkania co 
najmniej dwóch kultur, a sposób takiego połączenia jest nie do przewidzenia. Przyjmuje on indywidualne i zbiorowe formy 
‘zderzenia kultur’, a każda wersja prezentuje część większej całości.

Pierwszą ważną warstwą przy tego rodzaju badaniach jest uwzględnienie warstwy wzajemnych stereotypów, co 
dostarcza najczęściej nowego i zaktualizowanego materiału na temat wzajemnych relacji obu stron.

Szczególną uwagę należy położyć na aspekt pogranicza traktowanego niejako spójne terytorium, równomiernie 
wymieszanych cech kulturowych, ale raczej jako przestrzeń przypominającą patchwork lub mozaikę. Rozumiem go jako 
luźno połączone procesy, nierównomiernie rozwinięte wzorce kulturowe odzwierciedlające dwa przeciwstawne zbiory 
reguł zakorzenionych w różnych kulturach. Spośród ‘powiązania’ tworzy wzorzec, który przenika lokalny mikrokosmos, 
będący częścią większego pogranicza.

Kulturowy patchwork pogranicza, zawsze jeden spośród wielu możliwych, jest formą wymieszania języków, religii, 
zwyczajów, ale także historii ze współczesnością, deklaracji z praktyką, lokalności z etnicznością i globalnością, tradycji 
z innowacją. Każdy z tych aspektów jest odrębnym tematem. Ale równocześnie wszystkie one stają się częściami ogólnej 
kompozycji, a każdy z kawałków wydaje się unikalny.
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Author raises the problem how borderland functions in minds and acts of its inhabitants, what influence have 
changes of borders on various spheres of people’s life? That problem is seen through the lenses of place, the group 
located in local (or regional) system of hierarchy and status, what has been reflected in the values accepted by the 
group.

The question ‘who am I?’ was mentioned in various times and generations, as example of Korwin-Milewski’s 
memoirs have confirmed. Borderland has various aspects, not only territorial. It is a place of encounter of at least 
two cultures, and the way of «linking» is merely unpredictable. There are collective and individual forms of «clash 
of cultures» and each inhabitant’s version present the part of the larger whole. The important initial phase of 
studies on borderland there is a layer of mutual stereotypes always bringing new and actual material.

The very special attention is focused on one aspect of borderland – considered not as a coherent area of evenly 
mixed of cultural features, but the space reminding patchwork or mosaic. I understand it as a set of loosely connected 
processes, unequally emerged cultural patterns, reflecting two contradictory rules rooted in distinct cultures. The 
way of «linking» them creates a pattern which penetrates local microcosm, existing as part of borderland.

Cultural patchwork of the borderland, always one from many possible, is a form of merging or blending of 
languages, religions, history with modernity, declarations with practice, territorial space, social space, tradition 
with invention, localism with ethnicity, past with the present, locality within globality, primary with secondary. 
Each of these aspects is an individual theme. But in the same time all become various parts of composition, and 
each piece of it seems to be unique.

...Nie ma już tej dziewczynki, która była w Polsce, która kochała Polskę, 
która mówiła wierszyki polskie... My oddaliśmy by wszystko za swoju rodzinu wtenczas, 

a za czas wojny i za życie pośle wojny zrobiliśmy się drugimi 2.

(Налібоки)

Стимулом для написання цієї статті стали наші опитування та розмови з мешканцями 
Західної Білорусі, а конкретніше – Налібоцької Пущі. У розмовах часто звучали історичні 
мотиви: респонденти говорили про зв’язки із давньою польською державою та культурою, 
згадували про тяжку долю людей, змушених пристосовуватися до життя там, де багаторазо-
во змінювалися кордони.

Після прочитання спогадів Іполита Корвін-Мілевського 3 автор цих рядків усвідомив, що 
питання «ким я є», у тій чи іншій формі, ставилося на цих землях усіма поколіннями. Нами 
спостережено також, що поняття «пограниччя» з притаманними для нього взаємозв’язками 
між сусідніми націями та культурами все ще залишається нерозробленою темою, яка ви-
магає подальших роздумів.

Об’єктом нашої уваги є «світ», який виникає з розповідей мешканців досліджуваних те-
ренів 4. Специфіка цього регіону й людей, що тут мешкають, полягає в тому, що вони спо-
конвіку живуть на своїй землі, але вже кілька разів переживали зміни державних кордонів 
(1918–1922, 1939, 1941, 1944). Зміни кордонів відчутно вплинули на формування ідентич-
ності мешканців Західної Білорусі. Хоча Налібоцька Пуща лежить неподалік Мінська, в ми-
нулому вона відходила до польської частини польсько-російського пограниччя. З цієї при-
чини територію, мешканці якої за життя одного покоління зазнавали багаторазових змін 
кордонів і державної влади, нами визначено як пограниччя. Особливо суттєвим у цьому 
випадку є те, що зміни в культурі та свідомості населення викликані не його міграцією, а пе-
реміщенням кордонів. Отже, предметом роздумів є проблема функціонування пограниччя в 
уяві та поведінці його мешканців, а також вплив зміни кордонів на різні сфери життя людей, 
що розглядається з урахуванням місця, яке досліджувана група займає в локальній (чи ре-
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гіональній) системі ієрархій та статусів, що є віддзеркаленням визнаваних нею цінностей 5.
Кожне локальне середовище презентує певний розклад сил. У ньому можна вирізнити 

кілька головних складових елементів, з яких кожен посідає своє місце в ієрархії. Панівна 
сила нав’язує свій культурний зразок решті, що видно на етнічному пограниччі. На стан се-
редовища впливає багато зовнішніх і внутрішніх чинників, у зв’язку з цим історія місцевої 
громади вельми динамічна, а панівну позицію можуть почергово займати різні групи. Так 
само відбувається у випадку пограниччя, формованого змінами політичних кордонів. Лю-
дина пограниччя змушена адаптуватися до мінливих умов, спричинених зміною кордонів, 
а за цим іде адаптація до інших інституцій, мов, традицій і т. п.

Проблема «ким я є» може з’явитися в різних трактуваннях і виражатися різними понят-
тями. На теренах західної частини сучасної Білорусі ця проблема постала вже на зламі XIX і 
XX ст. Ось що пише у своїх спогадах у 20-х роках XX ст. Іполит Корвін-Мілевський: 

«Отож у кінці XVIII ст., коли кресовий плебс різнився своєю місцевою говіркою і, частко-
во, звичаями від питомо польського, то провідна верства і тут, і там була до такої міри злита 
і зрівняна, що подібного не спостерігалося на той час навіть між північними й південними 
французами чи німцями. Мало того – і це також загальноєвропейське явище, притаманне 
всім великим народам – ця східна польська еліта певно мала сильніше почуття патріо тизму, 
ніж західна. В ній можна було помітити феномен, який досі не можна не помітити в ін-
ших європейських націй: кресова еліта являє собою не меншу, а радше більшу специфічну 
цінність, аніж еліта населення, що живе віддалено від кордонів країни. Наприклад, усі три 
головні, власне, єдині творці відродження й об’єднання Італії були кресовцями: Кавур був 
савойцем, Гарібальді – ніцейцем, Мадзіні – лігурійцем із Генуї. У Франції, коли тільки по-
чало пробуджуватися почуття національної єдності, першими героями цього пориву були 
лотаринзька пастушка Жанна д’Арк, бретонець Дю Геклен, дещо пізніше – “лицар без страху 
і догани” Баяр з-під Гренобля, який у юнацькому віці, певно, не розумів мови спілкування 
Парижа. У минулому столітті уособленням французького патріотизму були корсиканець 
Наполеон Бонапарт і гасконець, прибулий з Італії, Гамбетта. У цьому ж столітті Англія за-
вдячує протестантській Ірландії найбільшими зі своїх військових героїв: Веллінгтоном, Ро-
бертсом і Кітчнером.

Якби у цих трьох країнах класифікувати всіх їхніх знаменитостей військової, політич-
ної, наукової або мистецької сфери, то виявилося б, що креси дали вітчизні набагато більше 
половини її славетних людей.

Те саме з польськими Кресами. Навіть сьогодні, коли про нас вже щось знають на Заході, 
запитайте пересічного англійця чи француза, про яких відомих поляків він чув від часу роз-
паду нашої держави, він назве вам гродненського шляхтича Костюшка, волинян кн. Юзефа 
Понятовського і кн. Адама Чарториського, новогрудчанина Адама Міцкевича, а якщо він 
має художню освіту – згадає мінчанина С. Монюшка, гродненчанина Генрика Сенкевича, 
народженого у Вільні 6 й вихованого в Кременці Юліуша Словацького, подолянина Ігнаця 
Падеревського» (Korwin-Milewski, 1993, s. 399–400).

Цитований фрагмент дає нам зрозуміти, що проблема пограниччя була не чужа землякам 
автора, хоча тоді послуговувалися іншими, аніж тепер поняттями, як, наприклад, «креси», «кре-
совці», «кресова еліта» чи «патріотичні почуття». При тому це не була академічна або суто теоре-
тична проблема, адже багато мешканців Кресів змушені були неодноразово стикатися з нею в 
різних ситуаціях, особливо у складні, переломні моменти історії цієї землі, спричинені, головно, 
зміною її політичних кордонів і включенням в інші держави. Кожен мешканець пограниччя му-
сив знайти свій власний практичний спосіб, як дати собі раду з мінливою дійсністю.
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Різноманітність думок, висловлених жителями пограниччя щодо питання адаптації піс-
ля зміни кордонів, указує передусім на існування багатьох, часто крайніх світоглядних і по-
літичних позицій. У цій ситуації, дискутуючи, слід бути дуже обережним при формулюванні 
дефініцій та викладенні власних аргументів і в розумінні дефініцій та аргументів інших сто-
рін, аби багатства дійсності Кресів не звести до кількох найрадикальніших позицій.

***
Чим є пограниччя? Багато авторів порушувало цю тему 7 і я тут не розглядатиму деталь-

но їхніх праць. Найчастіше підкреслюється територіальний чи просторовий вимір погра-
ниччя. Він найбільш очевидний. Хочу звернути увагу на інший, особливий аспект погранич-
чя, яким є «поєднання обох сторін» за певним зразком, що виявляється у всіх сферах життя 
кресових мешканців. Очевидно, що пограниччя не збігається з лінією державних кордонів. 
Жителі пограниччя залишаються під впливом суміжних земель, часто – попри явну різни-
цю – поділяють спільні цінності, ідеї та традиції. Давні Креси Речі Посполитої з часів Корвін-
Мілевського, чи західну частину повоєнної Білорусі, можна визнати прикладом культури 
пограниччя, оскільки її мешканці лишаються під взаємним впливом обох сусідніх культур.

Найчастіше знаходимо в літературі два погляди на пограниччя. Згідно з першим погля-
дом, воно розглядається як креси або периферія головної етнічної чи культурної території, 
а згідно з другим – як зона по обидва боки кордону, на території якої виявляються впливи, 
характерні для обох територій. Прикладом першої позиції були слова Іполита Корвін-Мілев-
ського. Попри те, що він презентує погляд початку XX ст., перед такими самими дилемами 
постає кожне покоління мешканців пограниччя.

Пограниччя є місцем зіткнення принаймні двох культур, а спосіб їхнього поєднання 
різноманітний і рідко передбачуваний. Існують групові й індивідуальні форми цього «зі-
ткнення культур», усі вони підвладні змінам. Розповідь кожного з мешканців є певним фраг-
ментом цілої картини. Одна з культур завжди займає панівну позицію. Доповненням цілого 
тут були б уявлення про цю територію очима представників з обох боків кордону. Разом із 
переміщенням кордонів одна сторона здобуває перевагу і займає панівну позицію стосовно 
другої. Постає питання, чи всі сторони мають однакову картину дійсності пограниччя, чи 
існує кілька способів оцінювання і презентування дійсності. На досліджуваній території має 
функціонувати образ поляків очима білорусів і образ білорусів очима поляків.

Пограниччя з’являється в різних аспектах і сферах дійсності. Динаміка змін виразніше 
спостерігається від покоління до покоління, а в наш час зміни відбуваються частіше. Жит-
тя людини на пограниччі можна порівняти зі становищем дитини, яка мусить синтезувати 
риси обох батьків, що живуть то в злагоді між собою, то насилу погоджують різні характери, 
а іншим разом просто ненавидять одне одного. Синтезу не відбувається, якщо відкинуто 
одного з батьків. Такий зразок (від синтезу до відкидання однієї сторони) з’являється в ба-
гатьох вимірах і аспектах.

На карті світу є місця, що їх можна трактувати як пограниччя з огляду на факт утворення 
на спільній території двох чи кількох культурних формацій та релігій. Яскравий приклад – Єру-
салим – святе місто трьох релігій: юдаїзму, християнства та ісламу, а також Вільно – осередок 
литовської, польської та білоруської культур, Львів – центр української та польської культур, 
чи ширше – креси. Це місця, у яких відбувається синтез культур, що їх взаємостимулює 8.

Праці про пограниччя найчастіше були присвячені механізмам процесів асиміляції та 
акультурації, а культурний контекст служив ілюстрацією певного аспекту чи різновиду цих 
процесів. Це засвідчують характерні розповіді інформаторів із західної Білорусі: «[...] słuchaj 
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jak wy “obrusieli” (Івенець); «[...] to można rozróżnić po mowie, czasem słowo jakie polskie usłyszę, 
może nie polskie, ale opolszczone» 9 (Налібоки).

Важливим аспектом досліджень пограниччя є пласт взаємних стереотипів двох чи кіль-
кох сусідніх сторін. Такі дослідження завжди актуальні (наприклад, у 1999–2001 рр.), вони 
виявляють різного роду стереотипи. Одні стосуються рис характеру і типової поведінки: 
«Polki takie statecznaje, a prawosławna ona szustra taka bolsze. A Rosjanki to one tolko huliajut» 
(Налібоки); «Polka jest takaja, no, bolsze na princesu pahoża, bolsze Polka czem Rosjanka czy 
Białaruska. Białaruska za wsio była w rabocie, w czarnych rukach, a Rosjanka nic jej nie wychodzit, 
ona nie  lubi rabotat, wcale nie  lubi» (Налібоки); «Białorusini, oj,  jak mnie każu, szto nasze  też nie 
takije, nie złyje kobiety, takie i dobre jest. Jest troszeczki coś teraz ludzie takije nerwowe, taka życie jest 
ciężka. Pracują, pracują i nie mają nic» (Налібоки); «Nasze Białorusinki są takie czarne pracują całe 
życie, po prostu nie znają drugiego, nie mają porównania i całe życie pracują. Pracują, aby tylko przeżyć. 
No, nasze dziewczęta, kobiety są trochę pogubione w sobie. Oni czasem wstydzą się siebie, wstydzą się 
powiedzieć coś nie tak, więcej one takie hamują się, że są niczym. Wstydzą się siebie. Oni nie mogą coś 
walczyć za swoje prawa, oni czują tylko obowiązki wobec państwa. Białoruska kobieta taka, że nawet jak 
mąż bije, to ona nic tylko, no taki człowiek i tak trzeba żyć» (Налібоки); «Rosjanki? Są niemiłe, niemiłe. 
Ze wszystkimi chcą rozmawiać, ale nie chcą pracować, a chcą mieć Białorusinek? ... To ... ja z jednej strony 
mnie to się podoba prostota, proste na duszy. Jak wy zauważyli na naszej to nasze kobiety to takie proste 
ludzie, ale to jest często takie chamskie. Człowiek kultury, no to nie jest... Rosjanki, wiesz, one uważają się 
za lepszych ludzi, uważają się za lepszych, za wyższe stworzenie. Czują się wyższą nacją» (Налібоки); 
«Rosjankę można poznać po tym, że ona czysto po rosyjsku rozmawia. Oni dostatnio lubią swoją nację 
rosyjską. Oni nie mieniają języka. A miejscowi ludzie, i Białorusini, i Polacy ich nie rozbierzesz, dlaczego 
że między sobą od maleńkiego na ulicy tak» (Івенець); «Do Białorusów to normalnie, no Ruskich nie 
lubią... No idzie od nich jakiś szarm, że Polaczki» (Івенець) 10.

Інші стереотипи описують зовнішній вигляд, який також є виразником певних рис характе-
ру: «Białorusini poznać to można rozpoznać często po oczach, bo taki mają ból, ból w oczach. Nawet 
przejedź w mieście w tym autobusie, czy w tramwaju, nie zobaczysz żadnego uśmiechu w tej setce ludzi. 
Będzie się ktoś tam śmiał. Ale z durnych jakiś tam zabaw, nie będą to jakieś szczęśliwe uśmiechy, ten ból 
w oczach będzie...» (Налібоки); «Rosjanki jeszcze grubiej chodzą jak Białaruski» 11 (Налібоки).

Ставлення до релігії також може виявитися в стереотипах: «Prawosławne  kobiety  zawsze  po 
chrzcie, więcej są prawosławne nie po praktyce chrześcijańskiej, ale po chrzcie. Katoliczki dużo takie 
jakąś radość mają w sercu i inny podchód do sprawy świętości, nie umartwienie, ale jakąś wesołość. No, 
prawosławne takie są minej religijne. Nie chcę powiedzieć, że są niżej, bo to nie prawda, ale są takie no 
nie w praktyce religijnej» 12 (Налібоки).

З досліджень випливає, що певні стереотипи мають тривалий, багатопоколіннєвий 
характер, інші відображають актуальний стан свідомості, що реагує на тривалі й короткі 
зміни. Кожен з них засновується на позиції, яку в світі інформатора чи автора займають 
Білорусь і Польща. У дусі концепції П’єра Бурдьє (Bourdieu, 2003), кожне висловлювання 
інформатора, по суті, виявляє значення даного питання у світі цінностей мовця.

Повернімося до особливого аспекту пограниччя, на який ми хотіли звернути увагу. По-
граниччя – це різновид культурної зони, у якій елементи двох (або кількох) сторін змішані і, 
звичайно, виступають у різних пропорціях, їх склад залежить від багатьох чинників. До них 
упевнено зарахуємо віддаленість від кордону: чим територія віддаленіша від кордону, тим 
менше вона містить культурних рис другої сторони 13.

У наш час пограниччя слід трактувати не як замкнуту сферу рівномірно змішаних куль-
турних рис, а як територію, що нагадує мозаїку або печворк (англ. patchwork) 14. Під цим 
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поняттям розуміємо мало пов’язані між собою процеси, нерівномірно розвинені культурні 
зразки, які віддзеркалюють суперечливі правила, що керують діями людей, належних до 
окремих культур. Пограниччя існує не лише просторово (горизонтально), але й вертикаль-
но (соціально) і знаходить своє несподіване вираження майже в кожному вимірі життя.

З огляду на предмет зацікавлення дослідників – стик принаймні двох культур – погра-
ниччя становить не монолітну культуру. Воно відрізняється від земель, розташованих у цен-
трі країни, хоч і там доходить до зіткнення багатьох культур, особливо тепер, у добу глоба-
лізації. На специфіку пограниччя вказує той факт, що часто це землі, не пов’язані з іменем 
династії, не успадковані, а радше приєднані до головної (землі) пізніше, захоплені чи були 
об’єктом суперечок. Пограниччя не має історичної тяглості і це є найістотнішою рисою по-
дібних регіонів.

Ситуації пограниччя, на нашу думку, не до кінця відповідають метафори кувейтського 
базару чи колажу Гертца (Geertz, 1986, р. 121), де акцент ставиться на багатоголосу картину 
цілого, що також важливо; тут істотним є щось інше – специфічний простір стику двох ре-
альностей. Цій території більше відповідає визначення «печворк» або «культурна мозаїка», 
що підкреслює зацікавлення дослідника системою взаємопов’язаних рис принаймні двох 
культур. У випадку колажу наголос ставиться на різнорідність, у печворку вихідним пунк-
том є дві культури, і нас цікавить ступінь їхнього взаємозмішування – від крайніх до різних 
проміжних форм.

Провідним мотивом в осмисленні пограниччя є співіснування сусідніх культур у різних, 
часто непорівняльних системах. Суттєво те, що спільні й подібні цінності можуть виступати 
на різних соціальних і культурних рівнях сусідніх груп. Приклади на підтвердження цього 
можна знайти в усіх прийнятих в етнології культурних або етнічних показниках, напри-
клад, у мові, релігії, історії. Це стосується також свідомості й ідентичності, які є вінцем усіх 
попередніх детермінант.

Спосіб «поєднання» культур утворює модель, яка пронизує локальний мікрокосмос, 
стаючи частиною життя пограниччя. Як уже зазначалося, вона набуває форми печворку, 
однієї з багатьох можливих у локальній спільноті. Таку модель можна розглядати як набір 
усіх можливих елементів досліджуваної спільноти чи індивіда.

На пограниччі печворк, завжди один з багатьох можливих, є формою змішання не тіль-
ки мов, релігій, соціального простору, а й історії із сучасністю, декларацій із практикою, 
традицій із новаторством, «тутешньості» з етнічністю, старого з новим, локального з гло-
бальним, національного з наднаціональним, другорядного з головним.

Мови
Прикладом печворку в мові на теренах Західної Білорусі є функціонування кількох 

мов – російської, білоруської, «простої», польської. Як указують дослідники, острови поль-
ської мови існували на давніх Кресах. Перед війною їх ще було шість 15, а нині на території 
Білорусі можемо говорити лише про два чи три. Раніше характерні були компактні групи 
населення, що послуговувалися польською мовою, наприклад, івенецький мовний острів 16.

На питання мов у Білорусі можна подивитися також з позиції сфер їхнього функціону-
вання. Виявляється, що – як пристало на пограниччі – ми надалі є свідками диференціації 
на мову сім’ї та села («проста», білоруська), школи (білоруська, російська), вищих навчаль-
них закладів (російська), державних установ (російська), церкви (білоруська, польська), 
армії (російська). Мешканець Білорусі польського походження має можливість знати три 
або чотири мови – білоруську, російську, польську і «просту». Однак на практиці польською 
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мовою в Білорусі володіють далеко не всі. Велика частина поляків середнього й молодшо-
го віку слабко знає польську мову, її використання також неоднорідне. Існує, наприклад, 
церковна мова, мова поховальних пісень, могильних написів, листів до родини за кордон. 
Певною формою помітного впливу польської культури на місцеву є вживання різноманітної 
лексики («u niego bolsz polskich słow» 17; Мінськ).

Характерним явищем, пов’язаним із мовою в сучасному білоруському селі, є попит на 
сільських «перекладачів» листів від родин із Польщі. Щораз важче зустріти людей, які віль-
но послуговуються польською мовою. Найчастіше, це особи старшого віку, які володіють 
польською принаймні до певного рівня, усно й письмово. Вони ж співають польські пісні у 
поховальних хорах. Нині польська також частково «використовується» як мова екскурсій до 
Польщі та в прикордонній торгівлі.

Релігія
У сфері релігії елементи «печворку» виявляються у розмаїтий спосіб. Поруч мешкають 

православні й католики – представники головних конфесій на цій території, але, крім них, є 
також інші церкви, що виникли певною мірою внаслідок культурного зіткнення двох перших. 
Вони сформувалися в результаті об’єднавчих або, навпаки, сепаратистських рухів, наприклад, 
уніати, старообрядці чи баптисти, що не належать до цього кола. Ці рухи набували формаль-
ного характеру у вигляді окремої церкви, ієрархії, часто внаслідок політичного тиску, якому 
вони підлягали в минулому. У вужчому колі католицької церкви розвинувся білоруський рух, 
одним із найвидатніших представників якого був ксьондз Чернявський з Вишнева. У Білорусі 
працювало багато ксьондзів, прибулих із Польщі, що також мусило мати вплив на віруючих.

Набагато менше формальних прикладів змішання у щоденних проявах релігійності. Про-
сторово їм відповідали названі острови католицького населення, які водночас були острова-
ми польської мови. Печворку сприяють мішані шлюби й пов’язані з цим переходи в іншу віру, 
чого в минулому вимагалося уникати, а тепер це явище повсюдне. Крім того, виступають інші 
синкретичні модифікації релігії, наявні в місцевому фольклорі, – поєднання релігійних сим-
волів різного походження, наприклад, хрестів, орденів, а також у віруваннях, формах діяль-
ності та релігійних практиках. Серед католицьких вірних спосережено зміни (зникають ста-
ріші місцеві звичаї, наприклад, плачі, старі пісні), які спричиняються частішими контактами 
з прибулими з Польщі або з поляками під час паломництв до Польщі. У католицькому за по-
ходженням середовищі, де родини не ходять до костьолу, католицька традиція часом оціню-
ється й окреслюється в інший спосіб – як течія західної культури зі своєю специфікою. Тепер у 
цьому дусі з’являються твердження типу: «католицизм – це театр» (Мінськ).

Історія
Прикладами відображення різних позицій спільноти у переломні моменти історії регі-

ону є такі події, як плебісцити, що передували утворенню кордонів радянських республік у 
1919 році, діяльність польської АК, білоруської самооборони (самохови), радянських пар-
тизанів і білоруської поліції на терені Налібоцької Пущі під час Другої світової війни і т. п. 
Бачення історії завжди підпорядковане політиці, особливо на пограниччі, де зміни кордонів 
давали нову версію історії цієї землі. Звідси поділ: на історію, переказувану в родині, й ту, 
якої навчали на уроках у школі, за підручниками, за енциклопедіями у шкільних меморіаль-
них кімнатах згідно з державною пропагандою. Її закріплювали державні свята, урочисті 
збори. Однієї історії навчали пам’ятники переможцям, поставлені в центрі села, а іншої – 
могили на сільських цвинтарях.
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В офіційній історії домінував радянський напрямок, і певне місце намагався зайня-
ти білоруський національний рух, який формувався довкола Білоруського Національного 
Фронту (БНФ). Польська версія історії складалася в Польщі. У локальному вимірі історія 
пізнавалася через читання науково-популярних книжок, хронік містечок, через родинні 
оповідання, завдяки різним «типам істориків-аматорів», які відповідають різним потребам 
переживання історії у свідомості мешканців 18.

Офіційно і публічно про минуле згадували заслужені бійці Червоної Армії, що корис-
тувалися привілеями з часів Радянського Союзу, та нечисленні бійці, які боролися в Пер-
шій Армії Війська Польського, також визнані владою. Однак у приватній сфері і в людській 
пам’яті були також члени АК і білоруської самооборони.

Визнання національності й щоденна практика
Визнання національності відображається в офіційних переписах населення: «My byli 

katoliki, Polacy. My lubimy, że my Polacy, my myślimy, że my Polacy» 19 (Налібоки). Поза офіцій-
ними списками існують випадки інших визнань локальнішого характеру, наприклад, за-
писування до національної спілки, культурного товариства. Існують усні заяви, зроблені на 
широких зібраннях або в приватних розмовах: «Jak ja zaczął już kopać kim jestem, skąd jestem, 
kto moi przodkowie. Wtedy poszedłem do babci. A babcia była sierota i jej też ciążko było powiedzieć, bo 
nie znała rodziców dobrze. Tylko brata. Ja babci brata też trochę coś poznał. On zawsze mówił po polsku 
ze mną. Też chiba widział mało ludzi, z którymi mógł porozmawiać. I jeszcze pamiętam ostatnie słowa 
do mnie: bądź dobrym człowiekiem. To było po polsku powiedziane. I stąd wiem, że jestem Polakiem» 20 
(Налібоки). Зазначення національності у паспорті було загальною практикою в Радянсько-
му Союзі. З політичних причин занижували кількість польської меншини в Білорусі. Звідси 
численні приклади записування «згори» білоруської національності.

Частина визнань національності, здається, робилася залежно від ситуації чи від співбе-
сідника. Дехто декларує одночасно дві, що особливо поширене в молодших поколіннях: «Po 
obu rodzicach ja Polak, ale czuję się Białorusinem pół na pół» 21 (Налібоки).

З мого досвіду випливає, що буденна практика здається складнішою, і артикулювання 
походження найчастіше залежить від ситуації та осіб, з якими ведеться розмова. Інтерв’ю 
етнографа з Польщі дає інші результати, ніж місцевого збирача фольклору. Тож іноді варто 
вести опитування разом із місцевими дослідниками.

Географічний і соціальний простір
Диференційованість пограниччя позначається на різних рівнях дійсності, таких як тери-

торіально-географічний вимір, вимір свідомості чи суспільних зв’язків, тобто ідей, цінностей, 
ролей і світоглядів, що поділяються з обох боків кордону, і не тільки в багатьох місцях, розкида-
них географічно (острови), а й на різних соціальних поверхах (наприклад, у містах, селах, серед 
еліт, селян, інтелігенції). Буває й так, що серед населення різного походження (незалежно від 
проголошуваної етнічної ідентичності) з’являються схожі стандарти чи принципи мислення.

Спрямування і зорієнтованість індивіда на майбутнє часто означає вибір однієї з куль-
тур як такої, довкола якої він будує своє особисте майбутнє в країні, громадянином якої він 
є, або оселяється по інший бік кордону. Інакше кажучи, це вибір культури, яка стає реалі-
зованою метою: «Бо тут я не можу так розвинутись, як міг би в Польщі...» (Рубежевичі).

Тепер здається, що дискурс на досліджуваній території відбувся довкола проблеми ко-
ріння тутешніх мешканців – білоруського чи польського. На думку загалу, поляками були 
пан, поміщик, урядник і т. зв. «підпанок», а також їхні нащадки і прибульці. За визнаними 
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радянськими концепціями, населення селянського походження в Білорусі не мало поль-
ського коріння, а підлягало процесу акультурації в польській культурі 22.

Більшість свідомих свого походження поляків емігрувала до Польщі в період репатріа-
ції. Цікавим явищем є факт, що решта населення, «менш свідома» свого походження, також 
декларувала у переписах належність до польської національності. Вони мешкають на своїй 
землі, лише змінилися кордони, а через це – система відносин. Практично спільним є тільки 
одне: всі, хто висловлювався, віддавна тут мешкали. Це може означати, що голоси жителів 
є відображенням дискусії між новою і старою системою відносин, старим поколінням «по-
ляків» із молодшим поколінням «білорусів», освічених із неосвіченими.

Традиція і новаторство
Нині помітний ще інший вимір пограниччя. Щодо визначення ідентичності на погра-

ниччі, помічаємо відлуння неузгодженості між самовизначенням групи чи індивіда та їх 
визначенням іншими (дослідниками, сусідами): «А які вони поляки, це самозванці...» (На-
лібоки). Це складна проблема, оскільки, як знаємо з досвіду на ниві етнології, одні інфор-
матори чи дослідники послуговуються «первинною» дефініцією етнічності, інші трактують 
актуальну ситуацію більш інструментальним чином. Різні форми побудови ідентичності 
виникають з різних підходів до проблеми. З одного боку, виходять дефініції групової іден-
тичності – первинна та інструментальна, а з другого – має місце індивідуальний і зрілий ви-
бір ідентичності, що є результатом інтеграції всього життєвого досвіду. Проблема полягає 
в тому, що кожна сторона виходить з різних позицій – хто був перший на цій землі, або як 
найкраще зберегти інтереси групи від тиску панівної сторони. Різні реакції викликають під-
ходи, що базуються на груповій національній приналежності та такі, що виходять із права 
індивіда особисто обирати ідентичність.

Щоб говорити про етнічність, слід відрізнити ідентичність від етнічної свідомості. 
З власного досвіду знаємо, що ідентичність є ширшим поняттям, яке охоплює всі значні 
ролі, що їх індивід виконує у своєму житті. Етнічна чи національна приналежність уходить 
до однієї з багатьох інших ідентичностей. Її значення, місце в ієрархії цінностей є питан-
ням індивідуальним або специфічним для даної групи. Почуття певної етнічності завжди 
народжується під впливом культурного контакту, спочатку в стосунках з власною групою 
(батьки, опікуни, вузьке коло спілкування), пізніше – з чужою групою. Здається, що конку-
рентність є найсуттєвішим явищем і причиною дій обох груп, власної та чужої. Реакції на 
цей контакт можуть бути різні, їх можна звести до двох теорій етнічності.

У «первинних» концепціях етнічний чи національний зв’язок стає чимось основним, 
визнаним як первісне і вроджене, а метою авторів є доведення його існування від самого по-
чатку. У цьому випадку «те, що спонтанне, трактується як природне, тривале і наявне спо-
конвіку з точки зору спільноти» (Burszta, 1998, р. 137). Наголос робиться на продовженні, 
тяглості міфології групи. Такі погляди не можуть здобути визнання серед усіх членів грома-
ди пограниччя. Тут з’являється потреба свідомого ототожнення себе з власною групою і на-
лежності до неї та можливість брати участь у спільній системі культурних цінностей. Поза 
групою залишаються інші, ті, хто в даний момент не визнає всіх елементів цієї системи. Ізо-
ляціонізм і почуття загрози групі ззовні можуть спричинити наростання тенденцій зайняти 
цю позицію за рахунок функціонування досі нейтральних підходів. Чим ізольованіша група, 
тим несвідоміше ставиться більший наголос на значенні коренів і традицій.

В інструментальному підході етнічність стає засобом, що служить мобілізації соціаль-
ної групи у справі реалізації мети економічного чи політичного характеру. У таких ситу-
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аціях етнічна тотожність з’являється тоді, коли стає необхідним скликання неформальної 
політичної організації, завданням якої є створення культурного бар’єру щодо конкурентної 
групи або оточення (Burszta, 1998, s. 139). У цьому випадку наголос робиться на зовнішній 
міфології та на усталенні місця власної групи серед решти в регіоні. Етнічність не вимагає 
історичних і культурознавчих пояснень, бо вона є результатом мінливих соціальних умов. 
Як зауважує Буршта, у цій концепції етнічність є завжди «навіщось», вона потребує органі-
зованих форм, щоб досягнути більшої ефективності у втіленні прагнень групи. Тут також 
маємо справу з певною ізоляцією чи замкнутістю групи, хоча цього типу група здається 
мобільнішою від попередньої, що послуговувалася «первинним» підходом.

Спостерігаючи формування різних підходів, у першому випадку можна говорити про 
захисну, оборонну позицію замкнутої групи від зовнішньої загрози, де нагальним є цемен-
тування соціальної згуртованості та єдності, натомість у другому – маємо справу з позицією 
соціальної мобілізації, що творить колектив із метою зберегти згуртованість у мінливих 
обставинах, а для цього необхідне підтвердження місця групи в новій ієрархії чи системі.

Однак можемо також аналізувати менші за часом фрагменти історії. Якщо на пограниччі 
піддамо аналізу теперішній розклад сил, який виник у результаті переміщення кордонів, то 
окремі групи опиняться в нових рамках. Унаслідок цього частина з них утратить контакт із 
головною територією і навіть утратить постійність інформації. Тоді аналіз відкриє нам об-
раз групи, що бореться за власні інтереси, застосовуючи різні способи виживання (вивчення 
мови, творення спілок). Відірвана й ізольована спільнота починає діяти в умовах виживання, 
перехідної втрати попередньої тотожності, а дослідження такої групи, «що втрачає тотож-
ність», уможливлює реконструкцію її основних частин і різновиду гри, яку вони ведуть.

З точки зору дослідника історії, кожна традиція належить до «винайдених традицій». 
Це визначення походить від Еріка Гобсбоума (The Invention of Tradition, 1983) і означає тра-
диції, що виявилися, як відкрив автор, досить недавніми за походженням. Вони служили для 
конструювання образу минулого нації чи спільноти їх представниками. Особливо велика 
кількість «нових» традицій з’явилася протягом останніх 200 років, починаючи від періоду 
Просвітництва. Винайденню традицій особливо сприяють часи суспільних трансформацій.

Як ми знаємо, друга половина XIX ст. була добою пробудження націй у Європі. Більшість 
сучасних націй, попри посилання на спільну етнічну традицію, переважно виводиться з 
численніших етнічних груп, але це не має жодного впливу на процес творення і зміцнення 
спільноти. Різнорідність етнічних джерел також не перешкоджає формуванню нації. Гар-
ним прикладом є праця Ойгена Вебера про формування французької нації (Weber, 1976). 
Ключовим питанням є проблема, коли і за яких умов народжується етнічність.

Проблеми самоусвідомлення й національної ідентичності також належать до «винай-
дених традицій», тож мають свою коротку історію. Поняття самоусвідомлення й ідентич-
ності є витвором середини XX ст., хоча вони з’явилися не в цьому розумінні, наприклад, як 
проблеми, наявні у записах Іполита Корвін-Мілевського, на специфічних теренах, де дві чи 
більше культур творили цілу гаму різнобарвних відтінків.

Старе й нове
Елемент часу дозволяє відтворити моделі пограниччя очима різних поколінь. Аналіз по-

зицій і системи елементів, що складають свідомість трьох поколінь, продиктований рамка-
ми пам’яті, тобто особистим досвідом чи досвідом інших людей, з якими індивід має кон-
такт. Цього роду «часопростір» творить місцева спільнота: мешканці компактної території 
(села, парафії, пущі), які належать до трьох поколінь 23.
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У такому аналізі додаємо вимір часу (трьох поколінь), що розуміємо як певний вид куль-
турної секвенції, між фазами якої ведеться постійний діалог. Це поняття виходить за межі 
броделівського поділу на тривалі, кон’юнктурні і випадкові структури. Відбувається не про-
сто діалог, а висловлюються діаметрально протилежні погляди, що знаходять вираження в 
цій секвенції. Ілюстрацією цих відмінних позицій мешканців Західної Білорусі є такий поділ 
на покоління:

1. Покоління дідів (народжене в 20–30-ті роки XX ст.): польська школа, війна, АК, пе-
ріод репатріації, польська мова (дім, школа), вища освіта польською мовою, виховання в 
католицькій релігії, польська (пригнічена білоруська) ідентичність, власність на землю, бід-
ність, польська влада, польська символіка.

2. Покоління батьків (народжене в 40–50-ті роки XX ст.): досвід радянської школи, поль-
ська мова (дім), російська, білоруська мова, вища освіта російською мовою, проблеми з ви-
хованням у релігійному дусі, польська (пригнічена) ідентичність, колгоспи, бідність, росій-
ська, білоруська влада, радянська символіка.

3. Покоління дітей (народжене в 70–80-ті роки XX ст.): радянська школа, російська, бі-
лоруська мова, російська вища освіта, без релігії, відродження релігії, білоруська (пригніче-
на польська) ідентичність, подвійна ідентичність, білоруська, російська влада, білоруська 
символіка.

Дослідження свідомості мешканців Налібоцької Пущі, цитати з якого використані у цій 
статті, здійснювалося серед осілого населення, що не змінило державності під впливом емі-
грації. Воно лишалося у своїх домівках і на своїй землі, змінювався лише політично-куль-
турний контекст унаслідок зміни державних кордонів. Якщо обговорюване тут пограниччя 
визнаємо прикладом зіткнення культур багатьох поколінь, то кожне з означених трьох по-
колінь належало до іншої фази культурної конфронтації. Друга світова війна змусила перше 
описане покоління до радикальних рішень: лишитися чи виїхати. Значна частина вимуше-
на була виїхати.

Ті, хто залишився, не втратили давньої ідентичності й знання культурного коду, але ця група 
повною мірою не продовжувала культурної традиції: «І kochałam Polskę, jak nikt na świecie, jak wy 
może kochacie teraz; My kochali jak życie, tak byli wychowane. Bo my żyli na pograniczu. To dla nas była 
Polska święte słowo» (Налібоки); «No tutaj tak wszystko przetrącone i jakie my jest Polaki? Dlatego, że 
wszystko jedno, u nas my, my u nas to tylko nas trzymać jeszcze tak, jeszcze w swoim sercu i pamiętam 
to, że i rodzice to mówili, a tak my Polski już nie pamiętamy. Co my pamiętamy? No sama kultura z tym 
jak, bo tu u nas na zachodzie, coś takiego w nasledztwo, my otrzymali wiara i siła. I my za to, dlatego i 
Związki i wsio, wszystko to robi się, dlatego żeby to jakby utrzymać, utrzymać choćby dla swoich dzieci, 
to co my upuścili. A upuścili my bardzo dużo wtedy. Jakby nie dobrze ja rozmawiam, nie może taki akcent, 
choćby tak dzieci nasze rozumieli i rozmawiali. My powinni ich to nauczyć. My tego nie zrobili, upuścili, 
dlatego że tak było on nie wolno, no w domu to można było to robić. Tak jak my robili np. Wielkanoc... I 
trzeba było porozmawiać, coś opowiedzieć o tym, że my jesteśmy Polaki że taki nasz język, że tam to. To 
wszystko my opuścili, ja swoje dzieci. Dlatego wina to nasza w tym» 24 (Івенець).

Наступне покоління було поколінням конфлікту двох культур, де відбулася справжня 
акультурація і навіть асиміляція. За життя вони опинилися в орбіті іншої культури і почали 
робити вибір згідно з її кодом: «Powaga nadaje się temu Ruskiemu. To on śmierdzący, on przyszedł z 
Rosji, ot taki człowiek no. I za nim dziewczyny biegają, dlatego że położenie jego. A dzieweczki widzą że jego 
taka sztuka, widzą że on ma przewagą. W nim trzeba szukać jakiego obrońcy, tylko od czego bronić? Ot, 
mieli, a potem się stopniowo wszystko rozeszło. Jest to było partyjny, ateista i on Polki, nie Polki, on może 
mieć dobre miejsce w społeczeństwie, że on może zajmować dobrą posadę, może i tak dalej» 25 (Івенець).
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Для молодшого покоління давня культура батьків і дідів уже небагато важить. Можливе 
ще трактування із сентиментом, вивчення другої мови, але вона є відображенням ширшої 
орієнтації на Захід, що засвідчують плани навчатися, працювати в Польщі або виїхати з 
іншою метою, та реалізація цих планів. Таку картину дали дослідження за 1998–2000 роки.

Кожне з цих поколінь стало перед завданням «бути поляком» (чи білорусом) у новому 
політичному й культурному оточенні. Застосовувалися специфічні норми для визначення 
статусу польськості покоління. Для польськості XIX ст. обов’язковими нормами було знатне 
походження і католицьке віросповідання. Головними рисами довоєнної польськості була 
мова, польська школа та католицьке віросповідання; воєнна польськість – це патріотизм 
і відданість вітчизні, а повоєнна польськість у Білорусі – це принаймні збереження пам’яті 
про польське походження батьків. Утрата тяглості традицій у вигляді подвійної ідентичності 
чи прийняття білоруської не означає нехтування цією категорією населення, воно цікави-
тиме, поки залишатиметься на своїй землі, хоча і функціонуватиме поза польською культу-
рою та політичними структурами. Кожне з цих поколінь мало різний досвід, адаптуючись 
до різних умов, формуючи свій колективний образ, заснований на збережених у пам’яті 
образах власного минулого, запозичень від тих чи інших сусідів, включно з тим, що було 
втрачене безповоротно, і тим, що відкрилося для даної групи в нових умовах.

Тутешність та етнічність
Проблема «тутешньості», широко відома в етнологічній та соціологічній літературі 26, є дав-

ньою формою сучасного явища локальності та глобальності. Вона була спричинена розрізне-
ним станом свідомості мешканців даного регіону, який ідентифікувався лише з безпосереднім 
оточенням і знайомим середовищем або із ширшою регіональною чи державною структурою.

У Білорусі явище «тутешньості» виступало у двох вимірах: як сприйняття світу в катего-
ріях, характерних для селян, що послуговувалися «простою» мовою. Звідси випадки заяв, у 
яких опитувані не ідентифікують себе з нацією чи державою, а називають категорії «тутеш-
ніх», «своїх», «місцевих».

Більш розвиненою формою «тутешньості», перетвореною на ідеологію, був рух «кра-
йовців» у Литві та Білорусі на зламі XIX і XX ст. 27 Це була спроба унезалежнення від впли-
вів зі сходу чи заходу, і її можна прочитати як рух, спрямований на формування єдності та 
спільної ідентичності. Ідейна течія «крайовців» визнавала «примат інтересів усього насе-
лення краю над інтересами кожної з національних груп» (Waszkiewicz, 1995, s. 6). Як пред-
ставники польського суспільства, вони погоджувалися на трактування поляків у Білорусі й 
Литві як меншості, уважаючи себе одним з трьох історично-державних і культуротворчих 
елементів країни. Решта позицій, що вбачають необхідність збереження зв’язків із сусідами, 
зорієнтовані на підтвердження соціальної та культурної ієрархії.

Головні й другорядні
Зміни свідомості на пограниччі слід розглядати в категоріях структур головних (дер-

жавних) і підпорядкованих (локальних). Зміни кордонів спричиняють зміну будови струк-
тур. Напрямок вектора у відношеннях головне – підпорядковане змінюється. Кар’єра людини 
та її перехід з локальної спільноти в головну пов’язані зі здобуттям освіти, роботи і вищої 
соціальної позиції, яка відповідає її (людини) здібностям, та зі зміною структури того, що 
головне і що другорядне. У випадку білорусько-польського пограниччя зміни будови цих 
структур періодично повторювалися й охоплювали всіх мешканців без винятку, незважаю-
чи на освіту, суспільну позицію чи вид професії.
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У випадку зміни освіти, соціальної позиції чи професійної діяльності та зміни будови 
вищих / нижчих структур на пограниччі маємо справу з явищем «конверсії». Це не мусить 
бути релігійна конверсія. Однак це різновид конверсії свідомості, тобто перехід до дій у роз-
ширеному і складнішому спектрі можливостей. Починаємо працювати в новій вищій сис-
темі, зберігаючи чи ні, відкидаючи чи ні давній культурний код. Ми вже не можемо відсту-
пити, оскільки вища система не вміститься в колишній локальній моделі. Існують випадки 
замкнутості, наприклад, «zakalonny Polak» («загартований поляк»), якому важко функціо-
нувати на вищому, складнішому рівні.

Лише «конверсія» уможливлює нам свободу дій на такому рівні. Зміна культурного кон-
тексту (інше місто, навчання, нова робота з урахуванням здібностей, зміна кордонів) акти-
візує новий рівень свідомості, а це вимагає перелаштування попереднього способу життя. 
Безумовно, спосіб, у який я реагую на нові рівні, був сформований на попередньому – ниж-
чому рівні. Не можу пояснити, від чого це залежить.

В умовах пограниччя, де розшарування є постійним елементом контексту, перед-
бачити індивідуальний вибір складніше. Можливі кілька сценаріїв, наприклад, продо-
вження чи захист етнічної свідомості, узгодженої з родинним або локальним контек-
стом. Також можливе відкидання давньої ідентичності як наївної, хибної та прийняття 
ідентичності й версії пам’яті, характерної для свідомості вищої, тобто не локальної, а 
регіональної чи державної: «Там дурні й прості люди живуть, що не знають історії [...] 
які там вони поляки, то білоруси» (Рубежевичі). При такому мисленні визнається, що 
освіта дає доступ до правди.

Цей сценарій нагадує певний тип розвитку свідомості, у якій, переходячи з кола локаль-
ності й родини на рівень регіональної чи державної свідомості, людина не відкидає попере-
дньої етнічної ідентичності, а залишає її як частину нової свідомості. Вона обростає новими 
ідентичностями, утвореними в новому середовищі. У цьому випадку можлива подвійна са-
моідентичність.

Звідси висновок, що люди пограниччя більш еластичні й досвідчені з огляду на повто-
рювані зміни системи відносин. Там переважна більшість мешканців, а не лише освічені, 
мають контакти з обома структурами – вищою і нижчою. Можна стверджувати, що з цієї 
причини пограниччя «продукує» багатьох видатних людей, як про це говорив цитований 
Корвін-Мілевський: «Бо я тут не можу так розвинутись, як міг би в Польщі» (Івенець). Це 
також підтверджують випадки виїзду на навчання до Польщі.

Вхід у вищі структури, відмінні від локального чи родинного культурно-етнічного кон-
тексту, спостерігається часто. Завдяки цьому ми можемо в дослідницькій практиці порівняти 
змінні елементи та їх побутування в чергових поколіннях (розмовна мова, мова науки і куль-
тури, школа, віросповідання, політика, культурний діалог із поколінням батьків). З’являється 
можливість відтворення двох картин дійсності. Перша показує лінеарні зміни етнічної іден-
тичності (статистика, усні свідчення, перепис населення, вибори і т. п.). Другу картину дій-
сності відтворимо, коли порівняємо елементи, що формують ідентичність трьох поколінь, 
зіставляючи їх та можливі риси ідентичності в даній спільноті, що ширше розуміється як іден-
тичність усіх мешканців із різною етнічною свідомістю. Це картина, де всі сторони є частина-
ми одного поля. Її прикладом є дилеми молодшого покоління поляків у Білорусі, якому важко 
узгодити польське походження із солідарністю з ровесниками в школі чи університеті.

Особи, що вийшли з місцевої, родинної спільноти, розпочали навчання, професійну ді-
яльність, підвищують свій статус, покидають своє суспільне коло або мають більші шанси 
змінити життя поза сім’єю та локальним середовищем. У такій ситуації формування свідо-
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мості, зокрема етнічної, що супроводжує ці зміни, може, хоч і не мусить, виходити поза дав-
ній культурно-етнічний контекст і набувати іншого змісту, залежно від нового контексту, в 
якому ці люди опинилися.

***
Стоїть питання: чи існує і як функціонує пограниччя в уяві й мікрокосмосі його меш-

канців? Відповідь на нього вимагає глибоких досліджень. У статті я намагався окреслити 
проблему і частково ілюструвати її територіальним матеріалом із Західної Білорусі. Різні 
форми печворку існують і унаочнюються в поведінці та діяльності людей. Спостереження 
за стандартами, наявними у кількох поколіннях поспіль, дали б змогу простежити динаміку 
змін в усіх елементах печворку.

Дослідження пограниччя, обмежені однією із вказаних детермінант, визнаної голов-
ною, вимальовує «карту» місцевості, на якій дана детермінанта знаходить своє актуальне 
вираження. Але водночас не беремо до уваги території, де вона не виступає. Це може при-
звести, наприклад, до висновку, що поляками визнаватимемо лише тих, хто знає польську 
мову, а білорусами – тих, хто послуговується білоруською. Однак знаємо багато прикладів 
із Кресів, де незнання польської мови є причиною сорому, а не відсутності відчуття себе 
поляком. Подібна ситуація з білорусами. З другого боку, можна визнати, що сповідувачі ка-
толицизму і люди, пов’язані з католицькою церквою, є поляками. Тоді ми відсікаємо групу 
тих, хто втратив контакт із католицькою церквою, хоча надалі називають себе поляками чи 
лишаються в колі польської культури. Тоді легко звести реальність до твердження, що чин-
ником, який сприяє формуванню свідомості поляків на Сході, є релігія. Знайдемо численні 
винятки для кожного з цих стереотипів: «Поляки більше в Бозі. Як білоруси чи росіяни, то 
вони рідко до молитви, інакше, ніж поляки. Поляки частіше моляться, чи то вдома, чи то 
в церкві» (Рубежевичі).

У зв’язку з цим не слід трактувати окремі детермінанти надто довільно. Якщо подивитися 
на пограниччя як ціле, то всі елементи стають фрагментами мозаїки. Кожна мозаїка непо-
вторна, як і ситуації та способи, в які опитувані вживають такі терміни, як польськість, біло-
руськість, литовськість, російськість і т. п. Вони залежать від контексту, в якому виникають.

Нові кордони проводяться легко, але надалі залишається стара, спільна культура. На 
теренах пограниччя помітна велика здатність до адаптації та синтезу різних напрямків 
культури, їй властивий синкретичний характер, типовий для пограниччя. Це створює різні 
пласти на одному культурному просторі. Доцільно було б дослідити ці пласти, їх різновиди, 
кількість, зв’язки між ними.

Відтак слушним вважаємо постулат Буршти, що ключем до зрозуміння нації та націона-
лізму є не визначення дефінітивних рис, а виявлення того, що, як люди вважають і вірять, 
є сутністю їхньої нації (Burszta, 1998, s. 147). Так само важливо встановити, яке місце в 
їх житті займає проблема етнічності. Трактування пограниччя як печворку уможливлює 
такий погляд. Слід взяти до уваги помітну розбіжність між національною свідомістю еліт і 
зміцненням почуття належності до нації серед мас.

На тій самій території стикаються різні види світогляду і життєвого досвіду. Одні 
об’єднують між собою поляків, інші – білорусів, а ще інші – поляків і білорусів. Отже, необ-
хідно вислуховувати усі голоси, що належать до значущих частин пограниччя, а не лише 
якусь одну зі сторін чи один з елементів печворку.

На перший погляд здається, що пограниччя – це територія, сусіди, відносно тривале 
функціонування тих самих прізвищ, родинні зв’язки, пісні, звичаї. У такій ситуації можливі 
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дії, що відображають своєрідний синтез різних культурних кодів чи взаємне використання 
цих кодів залежно від обставин: «A kiedy po raz pierwszy byłem w Polsce w tym roku, choć tylko 
przejazdem, to było u mnie takie uczucie, też taka przynależność do tego narodu. Odczułem się częścią 
tego narodu, jak zrozumieć to ciężka sprawa. Setki dziesiątków lat przodkowie mieszkali w Polsce i ta 
więź pozostała jakaś» 28 (Налібоки). Висловлюються рефлексії про ідентичність власного куль-
турного коду із ширшим (культурним) явищем: «То kultura nasza taka inna, więcej wastoczna 
jest» 29 (Рубежевичі). На думку Павла Боського (Boski, 1992), у спробах синтезу шукаєть-
ся спільне вираження різних цінностей, тобто цінностей вищих, які єднають культури: «Bo 
tam jest między nami taki most. Najlepsze, nie najlepsze, ale po prostu najbliższe, po prostu bliższe 
mnie są. Nawet taka prosta sprawa, jak list wysłać po polsku napisany, taki mniejszy dystans» (Налібо-
ки); «Można powiedzieć, że terytorium i czas, i nawet te ludzie, które tu mieszkają, to chyba jest moja 
ojczyzna. Przynależność do narodu oznacza przynależność do kultury. To jest ważne. Mówić można co 
chcesz, ale odczuć to jest bardzo trudno» 30 (Налібоки).

Спогади Корвін-Мілевського також належать до історії пограниччя. Поняття, які він 
уживає («нація», «кресові еліти»), указують на певний тип свідомості. Якщо досліджувати 
пограниччя не лінеарно, а в усіх вимірах печворку – горизонтальному (просторовому) і 
вертикальному (суспільному, поколінному, часовому), то маємо шанси відтворити більш 
повну картину цілого. Тоді б аналізу підлягали усі наявні в даному часопросторі (взятому 
просторово і поколіннєво в межах пам’яті живих людей) елементи мозаїки. Розміщення цих 
елементів пролило б світло на існування центральних і периферійних тем, що формують 
свідомість мешканців пограниччя.

На зріле визначення «ким я є» великий вплив має особистий досвід індивіда. Сві-
домість і етнічна ідентичність розвиваються через інтеграцію і генералізацію інших, 
аніж отримані в сім’ї, способів оцінювання і мислення. У першу чергу, в молодості, місце 
серед важливих «інших» займали батьки, прабатьки, родина, пізніше їх місце зайняли 
соціальне, культурне та професійне оточення й середовище, в якому живуть індивіди. 
У такій ситуації замість тривалої ідентичності щораз частіше можна натрапити на ситу-
ативну ідентифікацію. Усі елементи становлять потенційне джерело формування свідо-
мості людей.

У часи прогресу глобалізації не територія, мова чи віросповідання – традиційні детермі-
нанти етнічної та культурної ідентичності – визначають свідомість мешканців. Традиційне 
пограниччя збагачується новими культурними елементами, чому не перешкоджає далеке 
чи невідоме походження.

Примітки
1 Patchwork (англ.) – мішанина, строкатість.
2 (польськ. діалект.) «[...] Немає вже тієї дівчинки, яка була в Польщі, яка любила Польщу, яка роз-

повідала польські віршики... У той час ми віддали б усе за свою батьківщину, а за час війни й за життя 
після війни ми стали іншими» (Налібоки).

3 Іполит Корвін-Мілевський (1848–1932) – власник маєтків Лаздуни і Лугомовичі на краю Налі-
боцької Пущі в місцевості Геранони у Віленському повіті. Був депутатом російської Державної Думи 
від Віленської губернії у 1906–1909 роках. Був причетний до призначення прем’єром Росії Петра Сто-
липіна. Належав до консервативного середовища т. зв. кресових зубрів, які відзначалися певним рівнем 
місцевого сепаратизму. Чудовий господар, учасник з’їздів гуральників у Москві та Вільно. Співпра-
цював з «Литовським Кур’єром». Завдяки закордонним контактам брав участь у творенні політики на 
Кресах. Противник Юзефа Пілсудського.
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4 Цитований матеріал походить з інтерв’ю та розмов, записаних у 1999–2001 роках, коли я керу-
вав польовими дослідженнями групи студентів етнології КЕіАК ВУ в районі Налібоцької Пущі. До-
слідження проводилися в місцевостях Рубежевичі, Івенець, Налібоки, Деревна і в Мінську. Авторами 
цитованих у тексті інтерв’ю та розмов є: Р. Мазурек, М. Блядос, Н. Наврацька, К. Гоздельська, М. Тра-
левич, М. Стравінська та Д. Демський. Тут не вміщено цитати з моїх опитувань, проведених у цьому 
регіоні в попередні роки.

5 Під поняттям «місце» розуміється те, що П. Бурдьє називав становищем, яке індивід займає в да-
ному культурному просторі чи системі. Відповідно те чи інше становище формує поведінку й способи 
мислення про світ даної групи.

6 Неточність. Словацький народився в Кременці (1809), а у Вільно закінчив університет (1829). – 
Прим. перекладача.

7 Sadowski (1995а; 1995b), Kabzińka (1994; 1999).
8 Іншими прикладами цього типу місць у Польщі є Силезія й Кашуби, де взаємні культурні інспі-

рації важко недооцінити.
9 «[...] слухай, як ви “обрусіли”» (Івенець); «[...] це з мови видно, часом слово яке польське почую, 

може не польське, але спольщене» (Налібоки).
10 «Польки такі гонорові, а православні – моторненькі. А росіянки, то вони тільки гуляють»; 

«Полька, вона, ну, більше на принцесу схожа, найбільше полька, ніж росіянка чи білоруска. Білорус-
ка все в роботі, в «чорних руках», а росіянка – в неї нічого не виходить, вона не любить працювати, 
взагалі не любить»; «Білоруси, ой, я гадаю, що наші теж не такі, не погані жінки, й добрі є. Зараз 
люди трохи нервові, таке життя важке. Працюють, працюють і не мають нічого»; «Наші білоруски так 
чорно працюють ціле життя, просто не знають іншого, не мають порівняння і все життя працюють. 
Працюють, аби тільки пережити. Ну, наші дівчата, жінки трохи несміливі. Вони часом соромляться 
себе, соромляться сказати щось не так. Більше себе тим обмежують, вважаючи, нічим. Соромляться 
себе. Вони щось не годні боротися за свої права, знають лише обов’язки перед державою. Білоруська 
жінка така, що, навіть, як чоловік б’є, то вона не противиться, вважає, що так треба жити»; «Росіян-
ки? Вони неприємні, неприємні. З усіма хочуть говорити, але не хочуть працювати, хочуть мати біло-
русок? ... То ...я, з одного боку, мені подобається їхня простота, прості душею. Як ви зауважили, то 
наші жінки – це такі прості люди, але часто хамуваті. Некультурні. Росіянки, знаєш, вони вважають 
себе кращими людьми, вважають себе кращими, вищими створіннями. Почуваються вищою нацією» 
(Налібоки); «Росіянку можна впізнати по тому, як чисто вона розмовляє по-російськи. Вони себе 
шанують. Вони не змінюють мови. А місцеві люди, білоруси там, чи поляки, їх не розбереш, чомусь 
змінюють»; «До білорусів, то нормально [ставляться], а росіян не люблять... Але від них іде якийсь 
шарм, що полячки» (Івенець).

11 «Білорусів часто можна впізнати по очах, бо мають такий біль, біль в очах. Проїдься містом, в 
автобусі чи трамваї, не побачиш жодної усмішки в тій сотні людей. Буде хтось там сміятись, але з яки-
хось дурниць. То не будуть щасливі усмішки, і біль в очах постійний...»; «Росіянки ще грубіше ходять, 
ніж білоруски» (Налібоки).

12 «Православні жінки за хрещенням, більше не тому, що практикують після, а за хрещенням. Ка-
толички велику якусь радість мають у серці й інший підхід до святості, не засмученість, а якусь весе-
лість. Ну, православні менш релігійні. Не хочу сказати, що вони нижчі, бо це неправда, але такі, ну, не 
в релігійній практиці» (Налібоки).

13 Подібно вважає багато авторів, зокрема Садовський (Sadowski, 1995а, 1995b).
14 Цей термін використав Стівен М. Лайен у праці «Power and Patronage in Pakistan» (Lyon, 1993, 

p. 68). Автор пропонує замість проходу між ідеальними типами Ліча застосувати більш практичну 
концептуалізацію печворку як відмінних рівнів прояву спільних ідеалів і засад соціальної організації, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



871

Етнічні меншини в світлі сучасних етнологічних досліджень

розкиданих у сусідніх спільнотах.
15 Острови: дуниловицький (Дзіснянський, Поставський, Вілейський пов.), івенецький, волковиський, 

та менші – порозовський, германовицький, прозороцький (Дзіснянський пов.) (Krysiński, 1918, s. 356).
16 За автором, івенецький «острів» охоплював разом 6 громад, а саме: Першаї, Івенець, Волма, Ру-

бежевичі, Налібоки (Воложинський пов.) і Деревна (Столпецький пов.) (Krysiński, 1928, s. 356).
17 «у нього більше польських слів» (Мінськ).
18 Це показала у своїй роботі М. Наврацька: Nawracka М. Świadomość historii: praca licencjacka w 

KEiAK UW (1999); див. також: Nawracka, 2003.
19 «Ми були католиками, поляками. Нам подобалося, що ми поляки, ми думаємо, що ми поляки» 

(Налібоки).
20 «Як я вже почав докопуватися, ким я є, звідки, хто мої пращури, то пішов до бабусі. А бабуся 

була сирота і їй теж важко було сказати, бо не знала батьків добре. Тільки брата. Я брата бабусі теж 
трохи пізнав. Він завжди говорив по-польськи зі мною. Теж, мабуть, бачив мало людей, з якими міг по-
говорити. І ще пам’ятаю останні слова до мене: будь доброю людиною. Це було сказано по-польськи. 
З цього знаю, що я поляк» (Налібоки).

21 «По обох батьках я поляк, але почуваюся білорусом» (Налібоки).
22 Цю думку підтвердив В’ячеслав Веренич (усна інформація).
23 На цій території маємо справу з трьома поколіннями опитаних. Можемо аналізувати позиції 

попередніх поколінь на основі письмових матеріалів, гарним прикладом чого є поділ на покоління 
кріпаків, їхніх дітей та дітей цих дітей, запропонований Менджецьким (Mędrzecki, 2002). На цю тему 
див. також: Demski, 1998; 2000; 2003.

24 «І любила Польщу, як ніхто на світі, як ви, може, зараз любите; Ми любили (її) як життя, так 
були виховані. Бо ми жили на пограниччі. Для нас Польща була святим словом» (Налібоки); «Тут так 
усе поламали; які ми тепер поляки? Тому, все одно, воно в нас, то треба берегти, що в моєму серці, і 
пам’ятаю те, що й батьки це казали, а так ми Польщі вже не пам’ятаємо. Що ми пам’ятаємо з Поль-
щі? Але сама культура, тут у нас на заході, щось таке у спадок ми отримали, віру і силу. І ми за те, 
тому і товариства [утворюють], і все це робиться, щоб це втримати, хоч би для своїх дітей, те, що ми 
втратили. А втратили ми тоді дуже багато. Я там не розмовляю добре, з акцентом, але хоч би так наші 
діти розуміли й розмовляли. Ми повинні (були) їх цього навчити. Ми цього не зробили, прогаяли, 
тому що так було не можна, не можна і не можна. Та можна чи не можна, але вдома це можна було 
зробити. Так, як ми робили, наприклад, Великдень... І треба було порозмовляти, щось розповісти 
про те, що ми поляки, що така наша мова, що те і те. Це все ми втратили, я – своїх дітей. Тому наша 
провина в цьому» (Івенець).

25 «Повага виказується руському. Цьому смердячому, що прийшов із Росії, от така людина. І за ним 
дівчата бігають, через його становище. А дівчатка бачать, що така справа, бачать, що він має перевагу. 
В ньому буцімто треба шукати якого захисника, тільки від кого має захищати? От, мали, а потім посту-
пово усе розвіялося. То було партійний, атеїст, і він – польки, не польки – він може мати добре місце в 
суспільстві, що він може займати добру посаду, і так далі» (Івенець).

26 Kabzińska, 1999.
27 Рух «крайовців» на зламі століть охопив частину інтелектуалів і шляхту в Білорусії та Литві. 

Найвідоміші серед них – М. Довнар-Запольський та М. Ремер, які підтримували багатокультурні тра-
диції Литовського великого князівства.

28 «А коли вперше я був у Польщі цього року, хоч тільки проїздом, то було в мене таке почуття, теж 
така належність до цієї нації. Відчув себе частиною цієї нації, як виявилося, це важка справа. Десятки 
й сотні років пращури мешкали в Польщі і якийсь зв’язок лишився» (Налібоки).

29 «То наша культура інша, більш східна» (Рубежевичі).
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30 «Бо там між нами такий міст. Вони найкращі не найкращі, але просто ближчі, просто ближчі 
мені. Навіть така проста справа, як послати лист, написаний по-польськи, то менша відстань»; «Можна 
сказати, що територія і час, і навіть ці люди, які тут мешкають, це, мабуть, моя вітчизна. Належність 
до нації означає належність до культури. Це важливо. Говорити можна, що хочеш, а відчути це дуже 
важко» (Налібоки).
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ЯРОСЛАВ ДЕРЛІЦЬКИЙ 

МІЖ	МІФОМ	МИРНОГО	ПРИЄДНАННЯ	Й	КОЛОНІАЛІЗМОМ.	
МАЛІ	НАРОДИ	ПІВНІЧНОГО	СИБІРУ

W niniejszym artykule autor przedstawia dwie perspektywy postrzegania małych ludów Północy w Rosji. 
Pierwszy dyskurs, stworzony przez sowieckich historyków, podkreśla pokojowy charakter rosyjskiej kolonizacji i 
braterstwo ludów żyjących w Związku Radzieckim. Natomiast drugi, popierany przez autorów zachodnich, 
przedstawia ten sam proces jako brutalną i agresywną kolonizację i eksploatację.

Autor rozpoczyna od krótkiego historycznego zarysu rosyjskiego podboju Syberii. Następnie omawia status 
prawny ludności rdzennej oraz działalność i wpływy Cerkwi Prawosławnej. W kolejnej części dowodzi, że 
pokojowe włączenie było tylko mitem historycznym, a po prawdzie była to zbrojna kolonizacja.

Autor uważa, że kolonizacja ta nie jest procesem zamkniętym. Odkrywa on elementy kolonializmu także we 
wszystkich sowieckich doktrynach narodowościowych i społecznych. Zmiany przyniesione przez pieriestrojkę i 
glasnost’ nie zmieniły sytuacji małych ludów Północy w sposób zasadniczy. W ostatniej części artykułu autor 
rozważa czy ludność rdzenna Syberii jest nadal skolonizowana.

In this article author presents two approaches in dealing with small ethnic groups of the North in 
Russia. The first discourse, created by Soviet historians, tries to underline the peaceful character of 
Russian colonization and the brotherhood of peoples living in the Soviet Union. The other one, implied by 
Western historians describes the same process as brutal and aggressive colonization and exploitation.

The author starts with a brief historical sketch of Russian conquest of Siberia. Later on he discusses the role 
of legal status of indigenous population and the activities and influences of Russian Orthodox Church. Next part 
of the article argues that peaceful inclusion was just a historical myth, rather it was the forced colonization.

Author argues that the process of colonization has not been completed yet. He uncovers colonial 
elements in all Soviet national and social policies. Changes brought by Perestroyka and Glasnost’ haven’t 
changed the situation of small ethnic group of the North in a significant way. In the last part of the article 
author argues that indigenous population of Siberia is still colonized by Russia

Терени Сибіру 1 заселені народами, які належать до трьох великих мовних родин: алтай-
ської, уральської і палеоазійської. Загальна чисельність автохтонів Сибіру складає 2 млн. Із 
них близько 200 тис. – це т. зв. корінні народи Півночі, що невеликими групами заселяють 
арктичні райони. Поняття «нечисленні народи» (рос. – «малочисленные народы») 2 Північ-
ного Сибіру створила у 20-х роках XX ст. радянська інституція – Комітет Півночі, яка за-
ймалася проблемами цього регіону та його мешканцями і яка до групи корінних віднесла 
26 народів. Нині їх нараховують більше 40 3 на підставі законодавства Російської Федерації, 
згідно з яким малий народ виділяється за кількісним складом (до 50 тис.) та за видами тра-
диційних форм господарювання (Schindler, 1997, р. 201).

Загалом можна сказати, що це нечисленні групи, які нараховують від кількох десят-
ків до кількох тисяч осіб. Мають близький тип «північної» або «циркумполярної» культури, 
специфічні види трудової діяльності, такі як мисливство, рибальство, розведення оленів; 
мають також анімістичну систему вірувань, породжену тісними контактами з природою. 
Увесь навколишній світ вони сприймають одухотворено: звірі, рослини, місцевості мають 
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своїх духів-опікунів. Анімістичне сприйняття світу передбачає дотримання певних принци-
пів, званих у побуті законами тайги й тундри. Їхню сутність складає дбайливе ставлення до 
природи, постійний контакт із духами (наприклад, через принесення жертв – це «годування 
вогню»), розподіл здобичі серед одноплемінників і т. п. Іншою спільною рисою народів Пів-
ночі є збережений подекуди донині кочовий або напівкочовий спосіб життя. З адміністра-
тивно-територіального погляду ці групи відрізняються, скажімо, від бурятів, якутів, тувин-
ців тим, що не мають власних республік.

У радянський період анексія земель, прилеглих до Росії, представлялася як мирне входжен-
ня або приєднання згідно з волею місцевого народу. Такі дії відповідали пропагованій ідеї рів-
ності народів, що мають право на самовизначення. Отже, народи Півночі буцімто приєднані 
до Російської Республіки, а потім до СРСР, за власною волею. На практиці право на самовизна-
чення не було реалізоване, бо росіяни стали «старшим братом», а СРСР продовжував імперську 
політику царизму стосовно своїх «менших братів» (див.: Szporluk, 2003; Kuzio, 2002).

Дискурс мирного приєднання став міфом, який використовувався в публікаціях історич-
ної, етнографічної, політичної та іншої тематики. Він спирався на чотири тези: по-перше, 
приєднання до Росії означало кінець ізоляції сибірських народів від світу; по-друге, тради-
ційна економіка, спосіб життя і суспільний лад автохтонів у жодний спосіб не постраждали 
від контактів із росіянами ані за царського періоду, ані за радянського; по-третє, анексія 
сибірських земель козаками мала виключно мирний характер; по-четверте, перебування у 
складі Росії позитивно вплинуло на розвиток Сибіру (Akimov 4, 2003, р. 110).

Суспільні зміни кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. яскраво засвідчили, що мирне 
приєднання було просто міфом. Національне відродження багатьох республік колишнього 
СРСР призвело до зростання популярності національних ідей. Почали з’являтися праці по-
лемічного характеру, що зривали завісу пропаганди, за якою роками приховувався радян-
ський колоніалізм. Але в середовищі самих народів Півночі розвінчування міфу мирного 
приєднання й відверта розмова про колоніалізм практично не відбувається.

Далі у статті маємо намір коротко викласти історію російського завоювання північних 
теренів, охарактеризувати складові радянської політики, що використовувалися для під-
тримання міфу про мирне приєднання; насамкінець, описати сучасне становище народів 
Півночі та зробити спробу з’ясувати, чому вони й досі не позбулися колишнього міфу.

Екскурс в історію
Підкорення Сибіру офіційно розпочалося 1582 року, коли козак Єрмак вирушив у похід 

проти Кучума – володаря сибірського ханату. Остаточно ханат був підкорений 1598 року, 
після чого росіяни дуже інтенсивно просувалися далі на Схід 5, використовуючи передусім 
річні артерії. Нові далекосхідні простори та їхнє населення швидко підкорялися козакам, 
що побудували мережу укріплених фортець, т. зв. острогів, які з часом перетворилися на 
міста й військові адміністративні центри. На підкорене населення негайно накладали т. зв. 
ясак, тобто податок, що сплачувався у вигляді хутряних шкурок. Тубільці не завжди мирно 
піддавалися новій владі, однак їхні луки й стріли не могли зрівнятися з російською вогне-
пальною зброєю та військовою організацією (Wood, 1987, р. 37–39).

Причини підкорення Сибіру, як і більшості інших колонізацій на світі, слід шукати в 
економічній сфері. Росіяни йшли у Сибір перш за все по хутро. Варто нагадати, що в 1623 
році дві шкурки чорнобурої лисиці коштували 110 рублів, що відповідало вартості чималого 
сільського обійстя разом із забудовою та інвентарем. У ХVІІ ст. хутряний промисел давав 
10 % усіх надходжень до скарбниці Російської держави (Wood, 1987, p. 39–41).
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Правовий статус
Спочатку питання автохтонів не регулювалося законом. Перші царські акти узаконювали 

стягнення ясаку і поширення влади царя на підкорене населення. Наступні, видані в ХVІІ ст., 
визначали їхні права: жити на землі, яка перебувала у власності монарха; зберігати й роз-
вивати традиційний спосіб життя; дотримуватися звичаїв та вірувань предків; отримувати 
державний захист від різних зазіхань. У цей період для царської влади найважливішим було 
добре організувати збір ясаку (Федоров, 1999, с. 3–12). Утім, брак належного владного контр-
олю в XVII ст. спричинив ряд порушень і зловживань стосовно місцевого населення. Козаки 
для власного збагачення накладали на ясачних підданих набагато більші податки, примушу-
вали купувати власний товар (здебільшого алкоголь), а якщо місцеві не мали чим заплатити, 
то забирали їхні родини (переважно жінок) у неволю і продавали (Федоров, 1999, с. 13–60).

З кінця ХVІІ ст. відбулося посилення державного контролю на теренах Пінічного Сибіру. 
У 1697 році держава повністю монополізувала торгівлю хутром соболів і чорнобурок. У 20-х 
роках ХVІІІ ст. були запроваджені додаткові обов’язки для корінного населення, наприклад, 
обов’язок перевозити людей і товари. Однак комплексне вирішення правових питань при-
несла лише Перша ясачна реформа Катерини II в 1763–1769 роках. Згідно з нею, ясак на-
кладався на роди, а не на осіб людей, а його збором повинна була займатися племінна стар-
шина (Федоров, 1999, с. 13–60).

Вінцем контролю держави над туземцями став «Устав об управлении инородцев» від 
1822 року. Він запроваджував поділ племен на осілі, кочові та мандрівні. Відповідно до уста-
ву, племена не мали права розпоряджатися землею, на якій мешкали. Було створено систе-
му місцевої влади (визначено «начальників» родів) та здійснено спробу кодифікувати зви-
чаєве право. Податки поділено на державні, земські (на утримання адміністрації регіону) 
і внутрішні (на утримання місцевої влади). Проголошено свободу віросповідання, але над 
шаманами встановили поліційний нагляд. Мета уставу полягала в захисті корінних меш-
канців від експлуатації росіянами, яким було заборонено оселятися на їхніх землях. Тубільці 
могли працювати на росіян лише з дозволу своїх вождів. Увели також заборону продавати 
алкоголь в кочовищах та на стоянках (Vakhtin, 1998, p. 81). На жаль, держава виявилася не-
здатною виконати цей закон.

Згодом до уставу були внесені певні поправки. Наприкінці XIX ст. робилися спроби за-
мінити родовий лад сільськими громадами, однак ці реформи були перервані Першою сві-
товою війною (Федоров, 1999, с. 61–87; Vakhtin, 1998, р. 80–82).

Православ’я
Росіяни не надто переймалися внутрішнім життям туземців, яких називали інородця-

ми, підкреслюючи їхню чужинність та іншість. Росіянам не заважало те, що «безбожники» 
вірили в духів, хоча при кожній нагоді організовувалися масові хрещення. Досить часто це 
робилося під примусом або в стані алкогольного сп’яніння. Церква прагнула здійснити ве-
лику місію християнізації на просторах Сибіру. У такий спосіб вона б одержала додаткове 
джерело прибутків, нових служителів у монастирські та церковні володіння. Але христия-
нізація аборигенів суперечила інтересам держави, оскільки законом християни були звіль-
нені від ясаку. У зв’язку з цим царська влада заборонила хрещення корінного населення. 
Християнами тоді ставали лише ті автохтони, які йшли на царську службу або одружували-
ся із християнами. На початку ХVІІІ ст. хреститися міг уже кожен охочий, але влада успішно 
перешкоджала цьому, змальовуючи жадібність духовенства і ускладнюючи форми заяв на 
хрещення (Федоров, 1999, с. 13–60).
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Тиск з боку православної церкви посилювався, зростало бажання ясачних підданих ін-
тегруватися. Це спричинило зміни в політиці вже в першій половині ХVІІІ ст. Царський указ 
від 1740 року проголошував широку акцію християнізації. Цьому повинні були сприяти 
релігійні видання, які мали перекладатися місцевими мовами. Росіян заохочували ставати 
хрещеними батьками. Під час обряду хрещення вимагали прихильно ставитися до туземців 
і дарувати їм хрести, ікони і т. п. Хрещені звільнялися на три роки від податку, який перекла-
дався на «безбожників». Попри такі заходи, масова християнізація була досить поверховою, 
а нові християни й надалі поклонялися своїм традиційним божествам і духам (Федоров, 
1999, с. 13–60). За радянських часів діяльність Церкви в Сибіру була припинена.

Історичні міфи й колоніальна дійсність
Загарбання Росією теренів Сибіру подавалося в царській та радянській історіографії 6 як 

сповнене «романтичним» духом освоєння нових земель. При такому підході сміливі й від-
важні козаки відкривали все дальші простори во славу вітчизни й батюшки-царя. Чимось 
абсолютно природнім уявлялося поневолення диких народів, яких вони зустрічали на своє-
му шляху, назвавши їх усіх «інородцями».

Контакти козаків зі щойно відкритими народами описувалися як спілкування з рівни-
ми, які відтоді по-братськи жили в одній державі – Росії. «Інтеграцію» різних народів до Росії 
подавали як безконфліктний процес взаємного збагачення. Водночас підкреслювали, що 
усякий розвиток цієї частини Сибіру або конкретного народу був би неможливий без Росії 
(Sztyrov 7, 2003, р. 104–106).

Не забуваймо, однак, що шлях росіян у різні регіони Сибіру пролягав через кров, грабе-
жі, насильство. Пролягав через укріплені остроги, де трималися заручники – родичі вождів 
племен, старшина, які були гарантами безпеки та отримання податку-ясаку. Кількість не-
вільників місцевого населення (переважно жінки та молоді дівчата) сягала кількох десятків 
процентів (Forsyth, 1994, р. 78–79). 

Поширення православ’я, хоч і поверхове, негативно відбилося на традиційних віруван-
нях і світогляді «поган». Вогнепальна зброя вдосконалила полювання, але й масово винищила 
звірину. Торговельні контакти з росіянами стали причиною багатьох паталогій, передусім ал-
коголізму, а принесені з Європи хвороби викошували окремі етнічні групи, як і хвилі голоду, 
що раз у раз прокочувалися по них. Деякі роди, а часом навіть цілі племена, просто зникали, 
тим більше, що частина з них чинила збройний опір загарбникам або гинула у братовбивчих 
війнах. У цей період багато груп розпорошилося серед сусідніх племен і росіян 8.

Прихід революції на Північ
Жовтнева революція дійшла до Сибіру з певним запізненням, а остаточно – в 1924 

році 9. Малі народи Півночі увійшли до ери комунізму в жалюгідному стані. По кількох ро-
ках воєнних контрибуцій та конфіскацій (оленів, вогнепальної зброї, човнів, саней і т. п.) 
деякі групи зовсім повимирали. Окрім того, припинилася торгівля з купцями, які постачали 
необхідні товари в обмін на звірині шкурки.

Радянська держава почала реалізовувати т. зв. політику «коренізації», з огляду на вибу-
хи антибільшовицьких повстань у різних регіонах Росії (в тому числі – у Сибіру) і на трагіч-
ний суспільно-економічний стан багатьох народів. У рамках коренізації було створено т. зв. 
Комітет Півночі (Комітет сприяння народностям північних окраїн – Комитет содействия на-
родностям северных окраин), статутна мета якого полягала в задоволенні потреб народів 
Півночі, вивченні їхньої історії, культури й способу життя, а також у вирішенні адміністра-
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тивних питань. До Комітету ввійшли представники уряду та науковці. Один із них, видат-
ний етнограф Володимир Богораз, написав спеціальну доповідь про створення комітету та 
його завдання. На думку Богораза, найважливішою справою на той час було якнайшвидше 
окреслити межі територій народів Півночі. Він стверджував, що контакт із росіянами для 
корінного населення смерті подібний, тому відстоював створення резервацій, у яких ро-
сіянам заборонялося б селитися. Окрім того, перші законодавчі акти другої половини 20-х 
роках XX ст. забороняли ввезення алкоголю на терени народів Півночі, регулювали поста-
чання товарів і продуктів, організацію торгівлі (заборона приватної торгівлі), запроваджу-
вали податкові пільги й перші форми колективної праці (артелі, товариства, кооперативи) 
(Национальная.., 1992, с. 8–41; Vakhtin, 1998, р. 82–83).

Унаслідок досліджень місцевих мов і культур з’явилися підручники, букварі, словни-
ки цих мов. Коренізація здійснювалася також у сфері місцевої адміністрації. Відповідно до 
принципу «етнічна за формою, радянська за змістом», для народів Півночі було створено 
нову систему місцевої влади, що складалася з:

1. Комітету племен, який раз на рік делегував представників до інституцій вищого рівня;
2. Ради племен із трьох осіб, які обиралися раз на рік і на які покладалася виконавча 

влада та судочинство;
3. Районного комітету, що складався з 10–30 осіб (залежно від кількості рад племен). 

Його члени обиралися навколишніми племенами і на них покладалося завдання затверджу-
вати районний бюджет;

4. Корінного Виконавчого комітету району, що складався з 3-х осіб.
Формування родових рад було дуже динамічним: якщо 1925 року їх було 6, то в 1930 

році – вже 455. Попри це, вони існували лише на папері, оскільки місцеве населення абсо-
лютно не розуміло принципів їхньої діяльності. Паралельно із утворенням адміністратив-
них структур почали розгортати «освітню» діяльність. Нею займалися т. зв. культбази 10, які 
готували з місцевого населення кадри для шкіл та для господарської діяльності. У культба-
зах викладали гігієну, початкові шкільні предмети та історію партії більшовиків. Систему 
навчання пристосували до умов тайги й тундри, розклад був підпорядкований найважли-
вішим подіям сезонних змін. У школах також навчали рідної мови, для чого спочатку вико-
ристовували латинський алфавіт 11 (Forsyth, 1989, р. 78–83; Vakhtin, 1992, р. 10–14).

На теренах Сибіру в багатьох місцях виникли райони й округи нацменшин. Процес тво-
рення національних округів розпочався в 1929 році. До 1932 року існувало вже 9 національ-
них округів (далі – НО), поділених на 38 районів, а також функціонувало 20 окремих наці-
ональних районів. У 1930-х роках корінне населення в тих округах складало в середньому 
65 % (наприклад, у Ханти-Мансійському НО – 47 %, у Чукоцькому НО – 96 %), однак цей від-
соток змінювався досить швидко на користь приїжджих. У 1961 році в Ханти-Мансійському 
НО корінного населення було 20 %, а в 1988 – лише близько 3 % (Vakhtin, 1998, р. 85–86).

Основною проблемою при визначенні територій округів було утворення адміністратив-
них кордонів, які б збігалися з етнічними. Накреслити їх мали етнографи, котрі зайнялися 
«етнічною картографією». Виявилося, утім, що в Сибіру дуже важко знайти моноетнічні ре-
гіони. Визначаючи етнічні території, зважали на гноблені й відсталі народи, надаючи їм 
певну автономію на знак історичної справедливості та для підтримання міфу про мирне 
приєднання і рівність народів. З другого боку, бралися до уваги інтереси економічного роз-
витку держави, і здається, що цей чинник мав вирішальне значення (Tishkov, 1994 12).

У цей період, як уже сказано, вивчалися рідні мови меншин 13, а на нижчі й середні 
партійні та адміністративні посади призначали тубільців; з’явилися їхні перші інтелігенти, 
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переважно випускники Інституту народів Півночі в Ленінграді.
Однак політика коренізації не принесла бажаних результатів. Корінні мешканці не ви-

правдовували сподівань, їм бракувало освіченості, організаторських умінь, а ідеї комунізму 
залишалися для них чистою абстракцією. У зв’язку з цим уже в середині 30-х років ХХ ст. по-
чали відходити від політики коренізації. У 1935 році Комітет Півночі було розпущено 14 і роз-
почато реалізацію програми, метою якої була цілковита радянізація народностей Півночі. 
Поступово почали ліквідовувати утворені раніше райони й округи нацменшин 15. У школах 
припинили (до 1950 року) викладання рідних мов, замінивши перед цим латинську графіку 
кирилицею. Учителі, переважно росіяни, самовільно почали широку пропаганду російської 
культури й комуністичного ладу, наприклад, дітям заборонялося використовувати рідну 
мову (Vakhtin, 1992, р. 17–23; 1998, р. 85–86).

Водночас коренізація супроводжувалася акціями, спрямованими проти дотеперіш-
ніх еліт тубільців – шаманів і старійшини. У початковий період боротьби з шаманізмом у 
шаманів відбирали їхні атрибути (вбрання, бубни), а також заборонили їм практикувати 
(камлати) – здійснювати сеанси, під час яких шаман «мандрує» у верхній чи нижній світи 
(Wasilewski, s. 1984). Поступово санкції та обмеження посилювалися, а в 1930-х роках до 
цієї боротьби підключили спецслужби. На практиці припинення політики коренізації збі-
глося в часі з (майже повною) ліквідацією шаманізму.

Колективізація
Групу, яка мала величезний вплив на систему традиційних суспільних стосунків і яка 

постраждала внаслідок здійснюваної радянською владою політики, становили старійши-
ни племен. Якщо з шаманізмом боролися в рамках антирелігійної кампанії, то племінну 
старшину потрактували в категоріях класової боротьби. Варто нагадати, що до старійшин, 
зазвичай, належали особи, шановані в спільноті: багаті власники стад оленей, мисливці, 
рибалки. Для більшовиків вони були тим самим, чим буржуазія для пролетаріату в капіта-
лістичному суспільстві. Отже, потрібно було зрівняти доступ до «засобів виробництва».

Перші форми колективної праці були запроваджені ще в період функціонування Комі-
тету Півночі в час т. зв. «нової економічної політики» Леніна. Тоді населення було об’єднано 
в артелі, товариства та кооперативи, що базувалися на індивідуальних господарствах та 
приватній власності й мусили 10 % доходу передавати у спільний фонд. Тож це була дуже 
м’яка форма колективізації. У 1929 році в Радянській Росії почали організовувати колгоспи 
(колективні господарства), однак у Сибіру цей процес усілякими протекційними діями спо-
вільнював Комітет Півночі 16. На жаль, після розпуску цього Комітету колективізація набула 
ширшого розмаху. До 1943 року колгоспи були власниками 89 % стад оленів у СРСР (Forsyth, 
1994, 287–288; Vakhtin, 1992, р. 14–27; 1998, p. 86). Примусова колективізація зовсім була 
не до смаку місцевим куркулям, які не бажали віддавати свої стада й багатства державі, але 
влада впоралася навіть із найбільш непокірними власниками, деяких просто ліквідуючи і 
даючи «гарний» приклад решті. Утворення колгоспів супроводжувалося ліквідацією кочо-
вого і напівкочового способу життя: для автохтонів будували постійні селища. У цей період 
цілковитої зміни зазнала попередня урядова політика, під час якої було ліквідовано також 
молоду, щойно навчену, інтелігенцію тубільців 17.

Малі народи Півночі в радянській доктрині національностей
Для нацменшин та етнічних груп СРСР було знайдено міцне теоретичне підґрунтя в іс-

торичному процесі. Щоправда, при цьому суспільствознавство замінили марксистсько-ле-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



879

Етнічні меншини в світлі сучасних етнологічних досліджень

нінською теорією прогресу. За такого підходу кожен етап розвитку людства узалежнював-
ся від продуктивних можливостей та доступу до засобів виробництва. Радянська держава, 
створюючи свою доктрину національностей, послуговувалася творами Маркса та Енгельса 
про буржуазну державу та її невідворотний крах (Schindler, 1991, р. 69).

Основною метою політики, здійснюваної владою стосовно нацменшин Півночі, була їхня 
системна трансформація. Архаїчна культура та економіка кочівників, мисливців і рибалок мала 
бути замінена соціалістичною. За радянськими законами економічного розвитку, етнічні межі 
мали бути знищені внаслідок ліквідації нерівності доступу до засобів виробництва. Перешко-
дою на шляху здійснення таких змін була стабільна культура малих народів, бо саме в ній уба-
чали причини повільної чи взагалі невдалої модернізації їхнього життя (Schindler, 1991, р. 70).

Як відомо, праці Маркса й Енгельса стосувалися капіталістичного суспільства. Що-
правда, на думку Леніна, існує можливість обрати некапіталістичний шлях розвитку: від 
примітивної комуни – до соціалізму. Проблему створювала відсутність пролетаріату серед 
населення Півночі. Сподівалися, що експлуатовані й гноблені владною елітою (місцевими 
багачами, шаманами) та заїжджими купцями автохтони швидко приєднаються до трудя-
щих мас радянської держави. За такого підходу було визначено чотири основні напрямки 
діяльності влади:

– створення сучасної системи індустріальних міст;
– колективізація і націоналізація місцевої економіки;
– використання природних ресурсів і розвиток промисловості;
– інтеграція тубільців у сучасне, соціалістичне (російське) суспільство.
На практиці це означало реформування корінних спільнот на зразок європейської Росії 

(Schindler, 1991, р. 70), що мало зрівняти можливості людей та прискорити цивілізаційний 
розвиток нацменшин.

У СРСР було розроблено типологію людських спільнот. У 1921 році Сталін проголосив, 
що існують три історичні формації: нації, народності та національні групи 18, – та одна етно-
графічна група – плем’я. Створення такого типу категорій абсолютно суперечило основному 
документу революції – «Декларації про право націй на самовизначення», яка проголошувала 
їхню рівність. Найвищою одиницею вважалися нації – групи, які мали свої союзні або авто-
номні республіки. Дещо нижче містилися народності – це було щось посереднє між плем’ям 
і нацією. Як правило, такі групи мали автономію нижчого ступеня. Сучасні етноси в СРСР 
прийнято було називати національними групами (нацменшинами). Як бачимо, це був поділ 
дуже неточний і несправедливий. Мало того, залежно від актуальних симпатій Сталіна, на-
цменшини то набували, то втрачали певний статус 19 (Крюков, 1989, с. 10–11; Kryukov, 1996, 
p. 357–359; Tishkov, 1994 20). Населення Півночі не підпадало під жодну із цих категорій; попри 
це, його кваліфікували як народності, хоч досить часто про них говорили – народи Півночі.

Беручи до уваги економічну нерівність, до них застосували ті самі майнові категорії, 
що й до селян європейської частини Росії: виділили бідняків, середняків, куркулів. У свою 
чергу, там, де є класи, мусить бути класова боротьба, спрямована на повалення класу влас-
ників. Хоча народи Півночі абсолютно не розуміли цих понять і доктрин, їм ідеологічно 
насаджували соціалізм 21. Традиційна економіка мала бути включена до радянської шляхом 
колективізації засобів виробництва, а сім’я, як основна суспільна одиниця, замінювалася 
усім суспільством. Уважалося, що в такий спосіб етнічну ідентичність буде замінену соці-
альною, яка спирається на організацію праці. Денаціоналізація здійснювалася також відпо-
відно до концепції злиття культур в одне ціле, яким мав бути радянський народ 22 (Schindler, 
1997, p. 195–197).
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Уся національна доктрина СРСР була міфом. По-перше, вона спиралася на праці Маркса 
й Енгельса, які, nota bene, стосувалися економіки, а не національних питань, і описували ка-
піталістичне суспільство, а не т. зв. «примітивні народи» 23. По-друге, офіційно всі дії влади 
мали спрямовуватися на зрівняння можливостей, задоволення потреб, піднесення добро-
буту і т. д., відтак тубільці мали стати повноправними, свідомими учасниками радянського 
суспільства. Утім, уже від самого початку їм відмовили у керуванні власною долею, визнали 
їх гіршими і нездатними розвиватися самостійно 24. Національні округи створювали деяку 
ілюзію самовизначення, проте це була тільки видимість. Подібну ілюзію міг підсилювати 
фольклор окремих народів, яким дозволялося культивувати власні традиції. Варто, однак, 
пам’ятати, що він практично був обмежений національним одягом, піснями й танцями 25. 
До того ж цілковито змінився контекст фольклору: відповідно до прийнятої доктрини, він 
був етнічний за формою і радянський за змістом. Нарешті, по-третє, радянська культура і 
мова ототожнювалися з російською, отже, на практиці радянізація була асиміляцією через 
русифікацію 26.

Нижче спробуємо представити ключові, на нашу думку, елементи радянської політики 
«рівних можливостей».

Централізація та індустріалізація
Друга світова війна стала, у певному сенсі, перервою в будівництві соціалізму серед на-

родів Півночі. За конституцією 1936 року, обов’язок військової служби покладався на усіх 
громадян СРСР незалежно від їхньої національності 27. Багато чоловіків із народів Півночі 
загинуло на фронті. Держава відклала «ідеологічне виховання» тубільців на потім і зосеред-
ила увагу на економічній сфері. Завданням корінного населення Сибіру було створювати 
запаси харчування для фронту й промисловості. Війна стала важливим ідеологічним чин-
ником інтеграції великих та малих народів СРСР. Офіційна пропаганда підкреслювала, що в 
боротьбі з ворогом брали участь усі громадяни країни. Пастухи оленів, мисливці, рибалки, 
тобто працівники сибірських колгоспів, нагороджувалися орденами нарівні з безпосеред-
німи учасниками бойових дій. Зрештою, сама війна донині на теренах колишнього СРСР 
окреслюється назвою Вітчизняної. Гадаю, що війна суттєво спричинилася до закріплення 
міфу про мирне приєднання народів до СРСР і про Росію як вітчизну багатьох народів; війна 
також допомогла приєднати до неї чергові покоління автохтонів. До сьогодні воєнний пері-
од є спільним міфом більшості громадян колишнього СРСР (Akimov, 2003, р. 114).

У наступні роки народи Півночі були піддані посиленій ідеологічній обробці й русифіка-
ції. Було ліквідовано вивчення рідних мов меншин, а тундрою і тайгою їздили культбригади з 
пропагандистськими фільмами й лекціями. Новостворена радянська система середньої освіти, 
особливо школи-інтернати, значною мірою спричинилася до русифікації молодого покоління 
автохтонів Сибіру і закріплення міфу про спільну, радянську батьківщину багатьох народів.

Ступінь колективізації традиційної економіки надалі не задовольняв керівництво 
СРСР. У зв’язку з цим, у 1950-х роках розпочали т. зв. укрупнення, тобто посилену центра-
лізацію. Уважалося, що реорганізувавши в такий спосіб життя громадян, легше буде ними 
керувати. У рамках цієї політики менші колгоспи об’єднували з більшими радгоспами, що 
офіційно перетворювало нібито колективну власність на державну. Водночас ліквідовували 
малі поселення, котрі, з офіційної точки зору, не мали перспектив розвитку. Це призвело до 
виникнення більших, багатоетнічних міст, мешканці яких зганялися з навколишніх теренів 
тайги чи тундри. Це остаточно закріпило процес осілості тубільців у постійних населених 
пунктах і водночас розривало наявні родові й кровні зв’язки. Населення змішувалося, зна-
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чна його частина була відірвана від традиційних занять, тобто від дуже важливого елементу 
рідної культури. Така діяльність мала слугувати інтеграції автохтонів у радянське суспіль-
ство (Forsyth, 1989, р. 87–90; Vakhtin, 1992, р. 14–27).

Разом із централізацією здійснювався інтенсивний індустріальний розвиток Півночі. 
Малі народи були цілком підпорядковані політичним та економічним цілям держави, їхні 
землі просто стали внутрішніми колоніями СРСР. Надзвичайно багатий на природну си-
ровину й корисні копалини – діаманти, золото, вугілля, деревину, нафту, газ – Сибір став 
об’єктом екологічної агресії. Його експлуатація набула абсолютно ірраціональних форм, 
скажімо, під час вирубки лісу пропадало близько 30 % деревини. У певний момент деякі 
ресурси були повністю вичерпані, наприклад, знищені хутряні породи тварин, зокрема со-
боль, норка. Про це свідчать різні законодавчі акти, що видавалися в кінці 1940-х і першій 
половини 1950-х років (Национальная.., 1992, с. 122–130). Працівники промисловості (пе-
реважно росіяни з європейської частини СРСР) мали статус набагато вищий за тубільців. 
Таким працівникам держава гарантувала ряд пільг і привілеїв, приміром, закупівлю дефі-
цитних товарів, спеціальні відпустки і под. Корінне населення сприймалося як некваліфіко-
ване, нездатне до праці в промисловості й піддавалося усе більшій маргіналізації. Більшість 
законодавчих актів того часу, які стосувалися народів Півночі, були присвячені поліпшенню 
умов їхнього життя (т. зв. соціально-економічного розвитку) та розвитку культури (Нацио-
нальная.., 1992, с. 129–190; Vakhtin, 1998, р. 87).

Декоративні законодавчі зміни для народів Півночі відбулися 1980 року, коли було ство-
рено автономні округи (що далі називатимуться АО): Агінсько-Бурятський, Комі-Пермяць-
кий, Коряцький, Ненецький, Усть-Ординсько-Бурятський, Ханти-Мансійський, Ямало-Нене-
цький, Чукотський, Таймирський Долгано-Ненецький, Евенкійський (Национальная.., 1992, 
с. 194), які мали замінити колишні національні округи. Утім, ради АО обиралися на пропор-
ційній основі, а оскільки тубільці становили меншість стосовно прибулого населення, то на 
практиці їхній голос нічого не значив (Национальная.., 1992, с. 194; Vakhtin, 1998, р. 87).

Перебудова й розпад СРСР
Поважніші зміни з народами Півночі відбулися в другій половині 80-х років у зв’язку з 

перебудовою. Лібералізація життя в СРСР спричинила актуалізацію проблематики корінних 
нацменшин. Під впливом інформації, яка надходила через «залізну завісу», науковці, що за-
ймалися цими питаннями, та й самі мешканці Півночі, почали вимагати врегулювання прав 
хоча б на зразок тих, що мали аборигени Північної Америки, Австралії чи Нової Зеландії.

Коли в лютому 1989 року Президія Ради Міністрів СРСР припинила розвиток видобутку 
газу й нафти на Ямальському півострові через відсутність технічного проекту, що враховував 
би інтереси автохтонного населення й екологічні питання, могло здаватися, що народності 
Півночі досягли успіху. Однак це рішення залишилося «на папері», оскільки невдовзі була ви-
дана резолюція про винятковий дозвіл на видобуток нафти й газу (Vakhtin, 1992, р. 90).

У березні 1990 року відбувся І Конгрес корінного населення Півночі, під час якого було 
створено Асоціацію корінних народів Півночі. На цьому Конгресі було прийнято ряд поста-
нов. Запропоновано повернутися до племінних рад як місцевої влади автохтонів. Указано 
також на необхідність зміни законодавства щодо прийняття владою рішень, важливих для 
корінного населення Півночі, лише після їхнього схвалення регіональним відділом Асоціа-
ції. Поставлено вимогу про право самостійно вирішувати долю місцевих водних і земель-
них ресурсів та утворювати резервації для населення. Невдовзі були створені й інші подібні 
організації (Vakhtin, 1998, р. 93–96).
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«Культурне відродження» народів Півночі
Розпад СРСР дав початок процесові т. зв. «культурного відродження». Сибірські автохто-

ни здобули можливість самостійно вирішувати долю власної культури й визначати напрям-
ки її розвитку. Деякі з них, як правило, це більші групи, такі як буряти, якути, тувинці, ха-
каси та інші, здобули власні республіки у складі Російської Федерації і почали домінувати в 
них політично. Культурне відродження стало основною справою для республік. Практично 
від самого початку вони розпочали боротьбу із дискурсом мирного приєднання, доводячи, 
що їх трактували як колонію. Дещо по-іншому складалася ситуація з меншими групами, зо-
крема народами Півночі. Частина з них отримала певну автономію у формі округів, а решта 
живе «в тіні», на задвірках окремих суб’єктів РФ. Мало того, деякі народи Півночі (напри-
клад, юкагіри в Якутії) до сьогодні не мають гарантованих конституцією територій. Про 
економічне й соціальне становище окремих груп не хочеться навіть згадувати – таке воно 
трагічне (див.: Малочисленные.., с. 193; Wielka.., 2000).

«Культурне відродження» цих народів відбувається в кількох площинах. Однією з них 
є інституціональна: утворюється все більше організацій, які об’єднують нечисленні наро-
ди. Найбільшою серед таких організацій є згадана вже Асоціація корінних народів Півночі 
Російської Федерації, до її складу входять регіональні відділи в різних частинах РФ. Окрім 
цього, існує багато місцевих організацій, наприклад, «Рада старійшин юкагірського наро-
ду» або «Товариство евенків Росії». Як правило, вони входять у більші, часто міжнародні 
організації з окресленою тематикою, наприклад, розведення оленів. Такого типу інституції 
відіграють важливу роль у боротьбі малих народів Півночі за свої права, однак їхній вплив 
на життя місцевих груп населення незначний (Derlicki, 2001, s. 44–55).

Набагато більший вплив має школа, в якій у маленьких сибірських селах зосереджено 
усе позародинне життя. Нині школи реалізують т. зв. етнопедагогічні програми. Етнопеда-
гогіка була започаткована ще в другій половині 1980-х років, коли в школах почали знову 
запроваджувати рідні мови. Але тільки на початку 90-х років ХХ ст. влада дійшла висновку, 
що чинна система середньої освіти погана, оскільки вона абсолютно відірвана від життя в 
тайзі й тундрі. Нагадаємо, що освіта тубільців спиралася на принципи, відмінні від європей-
ських. Тому в школах увели уроки національної культури, мисливства, шиття та літератури 
народів Півночі. У цей спосіб учні в школі здобувають необхідні знання та навички життя в 
тундрі чи тайзі. Важко оцінити результати такої освіти. У деяких школах учителі досягають 
чудових результатів у навчанні рідної мови, в інших – цього не вдається. Так само важко 
однозначно ствердити, наскільки шкільна освіта є «відродженням культури», а наскільки – 
продовженням радянських, неавтентичних схем навчання.

Школа, як і місцевий клуб (будинок культури), також є осередком, де організовуються 
різні свята тубільців. Місцеві активісти – переважно освічена за радянських часів інтелі-
генція – відроджують «традиційні свята» або запроваджують нові. Слід, однак, пам’ятати, 
що в деяких регіонах Росії здійснюється офіційна політика «відродження» 28. Це означає, 
що процес відродження подекуди ініцюється владою згори, а не знизу громадянами. Влада 
республік і регіонів отримує певні фінансові кошти на «відродження малих народів Півно-
чі». Саме із них відбувається фінансування згаданих свят, типу Міжнародного дня тубільців 
світу і т. п. Така діяльність дещо нагадує радянську, здійснювану для народів Півночі, – за-
провадження навчання рідною мовою, створення інституцій племенних рад і т. д.

Повертаючись до свят і традицій, які «воскрешаються» місцевими елітами, варто за-
значити, що часто вони вигадані, створені штучно, а не відроджені. Зрештою, здається, що 
весь процес культурного відродження малих народів Півночі має офіційні рамки. Я, осо-
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бисто, сприймаю його як пострадянський за формою і неотрадиційний за змістом. Постра-
дянським є весь контекст такого процесу: школа, клуб, селище, різні свята («праздники»), 
танцювальні ансамблі і т. п. Натомість те, що традиційне, – збереглося в музеї як експонат, а 
решта змінилася і зазнає модернізації, відтак, певні елементи виживуть, а інші зникнуть або 
зміняться. Очевидно, це єдиний можливий шлях розвитку культур малих народів Півночі. 
Мало того, цей шлях – основа стандартизації, універсалізації та розподілу певних елементів 
культури, а отже, важливий націотворчий чинник.

Правовий статус і цілі корінних нацменшин у Росії
Основною проблемою народів Півночі є брак законодавчого регулювання їхнього жит-

тя або недосконалість відповідного законодавства РФ. Це спричиняє парадокси на кшталт 
тих, що відбулися 1992 року, коли Борис Єльцин підписав декрет «Про невідкладні заходи 
щодо захисту місць проживання та економічної діяльності корінних народів Півночі», а піз-
ніше, приблизно через 40 днів, він підписав черговий декрет, що називався: «Про невідклад-
ні заходи щодо розвитку основних покладів газу на Ямальському півострові, у Баренцевому 
морі та на Сахалінському шельфі» (Vakhtin, 1998, р. 90).

Представники малих народів Півночі нині скаржаться на втрату контролю над своїм 
життям. Їхні організації бажають контролювати традиційну економіку і пов’язані з нею ре-
сурси. Обґрунтовують це потребою повернення традиційного бачення світу – яке пояснює 
навколишній світ і підтримує суспільство та індивідів (Schindler, 1997, р. 202).

Ознайомившись із законодавчими актами, які стосуються корінного населення, мож-
на зробити висновок, буцімто всі їхні положення виконані. Врешті, конституція гарантує 
нечисленним корінним народам права, які відповідають міжнародним стандартам і дого-
ворам, укладеним Російською Федерацією. У 1999 році був прийнятий закон, який гаран-
тує права корінним народам РФ. Наступного року знову вийшов закон про родово-племінні 
спільноти (общини) 29. Однак усі ці акти створюються за радянським зразком, гарантують 
права й захист, забезпечують соціально-екномічний та культурний розвиток, але не дають 
фактичної власності на землю (Osherenko, 2001, р. 713–716).

Право власності на землю мало бути забезпечене декретом президента від 1992 року 
(№ 397). Він наказував владі РФ та її суб’єктам визначити території, які займають і використо-
вують корінні мешканці. Ці терени мали бути визначені спільно з регіональними організаціями 
автохтонів і надані у власність громадам 30 і родинам, які займаються традиційною економікою. 
До 1997 року виникло 2300 спільнот. Кожна з них має гарантовану спільну власність 31 на певну 
територію, однак на практиці це, радше, право на користування землею та її багатствами, а не 
власність, але й це право, зазвичай, порушується 32 (Osherenko, 2001, р. 716–721).

Висновки
Однією з характерних рис культурного відродження малих народів Півночі є певна 

його штучність і брак стихійності. У порівнянні з рухом тубільців у країнах Північної 
Америки, Скандинавії, Нової Зеландії чи Австралії, корінне населення Сибіру має вигляд 
зовсім непоказний. Яскраві демонстрації і судові процеси перших, очевидно, ніколи не 
матимуть місця в Росії. У Сибіру також бракує коректної назви російської присутності 
там – колоніалізм. На даний момент відома лише одна праця, у якій російське підкорення 
народів Півночі розглядається в категоріях геноциду, етноциду, насильства, злочину і т. п. 
Колонізаторів називають у ній фашистами, злодіями, вбивцями. Цю книжку, написану в 
Якутії, частина науковців назвала скандальною. Такий стан речей не дивує, коли взяти до 
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уваги, що на початку 1990-х років еліта Якутії почала гостру полеміку з міфом мирного 
приєднання, а вже два роки по тому, під час святкування 370-річчя Якутії у складі Росії, 
говорилося виключно про мирне приєднання. І такий дискурс, напевно, буде домінувати 
в Росії ще досить довго (Lipiński, 2002, Романов, 2002). Адже міф про мирне приєднання 
різних народів до Росії надалі функціонує в офіційному тлумаченні (див.: Akimov, 2003; 
Sztyrov, 2003). 

Звичайно, еліти народів Півночі усвідомлюють ті спустошення, яких їхній культурі за-
вдав царський і радянський період. Однак не варто забувати, що ренесанс культур авто-
хтонів став можливим з дозволу влади. Зрештою, подібним чином міжнародна спільнота 
дозволила, щоб на світовій арені з’явилися тубільці. Гадаю, що без того дозволу з боку коло-
нізаторів нині не відбувався б такий «бум тубільців». У Росії маємо справу з певною нішею, 
створеною для тубільців, де їм дозволено бути малим народом Півночі. Можливо, саме тому 
їхні претензії не такі значні, не такі відчутні, як у тубільців на інших континентах. Це може 
свідчити також про те, що попри видиму свободу, вони й надалі залишаються колонізовани-
ми спільнотами, а сучасна Росія є спадкоємицею імперсько-колоніальної доктрини царської 
Росії та СРСР.

Примітки
1 В офіційній термінології розрізняють Сибір і Далекий Схід, але для зручності в цій статті вжитий 

термін «Сибір» як назва цих двох регіонів.
2 З радянської науки походить термін «народність», який нині замінений поняттям «малий народ». 

(прим. ред.).
3 Після 1991 року їх кількість зросла до 32, натомість у березні 2000 року було додано ще 12 груп 

(Osherenko, 2001, р. 698).
4 Олександр Акімов є віце-президентом Республіки Саха (Якутія).
5 До 1640 року вони дійшли вже до Тихого океану.
6 Радянська історіографія спочатку досить гостро критикувала царський період як колоніально-ім-

перський процес поневолення сибірських автохтонів. Цій темі було присвячено багато праць, зокрема 
«Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в ХVІІІ веке» (1935). Однак у середині 30-х 
років XX ст. радянська історіографія принципово перейшла на схему царської історіографії. За такого під-
ходу минуле зазнало реабілітації: підкреслюється вищість росіян, приєднання сибірських земель до Росії 
зображається як мирне, доводиться, що неросіяни нездатні творити власні держави (Kuzio, 2001, р. 111).

7 В’ячеслав Штиров є президентом Республіки Саха (Якутія).
8 У 1662 році росіяни й інші прибулі становили 105 тис. із усього приблизно 400-тисячного на-

селення Сибіру. У 1763 році пропорція стала оберненою: на 420 тис. росіян припадало менше 260 тис. 
тубільців. На початку XX ст. росіян у Сибіру було вже понад 8 млн, а корінних народів – неповний 
мільйон (Wood, 1987, р. 42).

9 Бої більшовиків із «білими» у деяких регіонах Росії тривали до 1924 року.
10 Для кочових груп створювали т. зв. червоні чуми, котрі діставалися до найвіддаленіших закутків 

Сибіру. Офіційно їх називали чумами політпросвіти (Национальная.., 1992, с. 103).
11 Мовознавці вирішили, що латинський алфавіт краще передає фонетичну специфіку мов народів Пів-

ночі.
12 Tishkov V. The Mind Aflame: Ethnicity, Nationalism and Conflicts in and after the Soviet Union. – 

Moskwa, 1994 (електронна версія на сайті: www.iea.ras.ru).
13 У 1931 році було кодифіковано 13 мов і опубліковано перші три букварі (Vakhtin, 1922, p. 13).
14 Функції Комітету Півночі перейняли гігантські інституції на кшталт Головного управління Пів-
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нічної морської дороги (Главсевморпуть) або т. зв. «Дальстрою», що займався розвитком промислово-
сті у Сибіру (Vakhtin, 1998, р. 86).

15 У 1936 році було ліквідовано національні райони, а також деякі округи нацменшин (Vakhtin, 1998, р. 86).
16 У 1934 році близько 37 % корінного населення Північного Сибіру працювало в колгоспах.
17 Наприкінці 30-х років багатьох корінних інтелігентів звинуватили в шпигунстві на користь Япо-

нії та розстріляли.
18 Російський народ може означати в польській мові naród (народ, нація) або lud (народ, трудящі, 

простолюд); відповідно, народність – narodowość, а національна група (нацменшина) – grupa narodowa. 
(прим. перекладача).

19 Наприклад, калмики до 1943 року були народом, потім стали народністю, а з 1958 року – знову 
народом (Kryukov, 1996, р. 359).

20 Tishkov V. The Mind Aflame: Ethnicity, Nationalism and Conflicts in and after the Soviet Union. – Мо-
сква, 1994 (електронна версія: www.iea.ras.ru).

21 Яскравим прикладом непідготовленості місцевого населення і незнання представниками радян-
ської влади сибірських реалій може бути Чукотка, де з чукчів намагалися «негайно» зробити комуністів 
і комсомольців. Брак чукотських слів, якими можна було б окреслити новий порядок, вимагав їхнього 
створення. Тому слово комунізм було перекладене як «новий закон», Ленін – як «росіянин, який ви-
найшов новий закон», комуніст – «людина, яка хоче змінити своє життя», партійний білет – «власність 
доброго духа», річниця Жовтневої революції – «свято великих промов» (Kolarz, 1967, р. 109–110).

22 Слово нація (naród) надто тісно пов’язане з етнічними рисами, щоб говорити про радянський народ 
як про націю. Оскільки таке суспільство мало бути пролетарським і повинно було мати рівний доступ до 
засобів виробництва, доцільніше говорити про радянський народ (lud) у сенсі «трудящі», «простолюд».

23 Питання руху тубільних народів з’явилося в науці приблизно через 100 років після публікації 
найважливіших праць Маркса й Енгельса.

24 Я, таким чином, не маю на увазі, що це була специфіка радянського підходу до тубільців. У по-
дібний спосіб трактували підкорені народи в більшості держав, зокрема і в тих, які нині вважаються 
прогресивними у вирішенні проблеми тубільців: у Північній Америці, Австралії і т. п.

25 Еліта (шамани й старійшини) була знищена, а також була ліквідована традиційна система суспільних 
зв’язків.

26 Бути громадянином СРСР і сучасної Росії означає російськість, що рівнозначне радянськості. 
Для прикладу наведу анекдотичний випадок, що трапився при здійсненні досліджень у Якутії. 1999 
року я розмовляв з якутом, котрий у певний момент сказав «ми слов’яни» і лише за мить, коли зорієн-
тувався, що він не є слов’янином, розреготався.

27 Раніше цей обов’язок стосувався лише трьох великих сибірських народів: бурятів, хакасів, алтайців.
28 Брак законів, які регулюють статус народів Півночі, спричиняє імплементацію державних про-

грам (точно як у період СРСР). У 1991–1995 роках програма «Відродження корінних народів Півночі» 
була реалізована лише на декілька процентів з огляду на фінансові труднощі. У 1996 році було при-
йнято чергову програму «Економічний і соціальний розвиток корінних народностей Півночі до 2000 
року». До 1997 року на неї було виділено 3 % фінансування; зрештою, сама її назва нагадує законодавчі 
акти, ухвалені в СРСР (Vakhtin, 1998, р. 97).

29 Родово-племінні спільноти замінили, у певному сенсі, радгоспи, які занепали і власність яких 
була поділена між спільнотами даного регіону.

30 Відповідно до дефініції, спільнота (громада) (рос. община) – це самоорганізація осіб, які на-
лежать до малого народу, пов’язані кровноспорідненими або територіально-сусідськими зв’язками. 
Спільноти забезпечують охорону етнічного середовища та підтримку й розвиток традиційного способу 
життя, економіки, культури і т. д. (Osherenko, 2001, р. 719).
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31 Так само, як і в часи СРСР, немає індивідуальної власності, а є лише колективна.
32 Наприклад, на Кольському півострові закрито відрізок річки на декілька десятків кілометрів, 

яка використовувалася саамами. Нині це приваблива для закордонних туристів місцина, куди вони при-
їжджають ловити рибу. Подібне відбувається на Ямалі, де ніхто не питає автохтонів про згоду на видо-
буток нафти й газу. На Чукотці видобуток золота й олова цілком зруйнував пасовиська оленів у долині 
річки Юрумквім (Osherenko, 2001, р. 706–707; Vakhtin, 1998, р. 91).
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СЛАВОЙ ШИНКЕВИЧ

ДОСЛІДЖЕННЯ	ЕТНІЧНИХ	МЕНШИН	КИТАЮ

O Chinach Europejczycy myślą przeważnie stereotypami i choć zmieniają się one w czasie, ciągle są 
uproszczone i brakuje w nich świadomości, że jest to kraj bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym i 
etnicznym. Sami Chińczycy, tak zwani Hanowie, różnią się między sobą tradycjami, stylem życia, historią 
regionów i kilkunastoma wzajemnie niezrozumiłymi językami. Oprócz tego 90 men obywateli Chin (8%) należą 
do innych grup etnicznych, tylko po części akceptujących wspólną tradycję chińską. W artykule naświetlono 
politykę państwa chińskiego co do mniejszości narodowych – współczesną, podporządkowaną stosunkom 
rynkowym, i minioną, w której zmienały się nawzajem malejąjące i wzrastające asymilacyjne tendencje, 
inspirowane na różny sposób: administracyjnie, poprzez szkolnictwo, muzealnictwo, czynniki ekonomiczne.

Among many stereotypes Western societies entertain about China, there is a perception of relative 
cultural unity of the country. Minorities occupy mainly the Western regions, sparsely populated because of 
mountainous landscape and economically retarded in relation to other provinces. Early research, mainly 
bound to missionary activities, provided descriptions of hundreds of ethnic groups, isolated and confined to 
local habitats. People’s Republic of China has undertaken an effort to classify them and create, artificially to 
an extent, broader units by combining linguistically related local groupings. Thus emerged 55 officially 
recognised minorities, often not aware before about cultural links or alliance within such an aggregate.

In the course of time, especially over the last two decades, the minorities have got recognition in public 
life and left characteristic for the past centuries’ recess. Most of minorities enter willingly in interactions with 
wider society, predominately Han-Chinese and with urban population, to expand their economic potential 
and market possibilities. Only peripheral groups remain off this trend, mainly for their limited abilities.

China in its political establishment and ordinary population has learned how to deal with minorities only 
recently. Over the dynastic period and till the end of the Mao era it tried few other measures than to exercise 
power. For some minorities, especially the Tibetans and Uighurs, it was a signal to apply counter-measures.

Ми користуємося стереотипами в наших уявленнях про Китай значно частіше, ніж коли 
йдеться про інші країни. І хоча стереотипи змінюються з плином часу, вони однаково за-
лишаються надзвичайно спрощеними й заважають усвідомити, що ця країна культурно й 
етнічно багатоманітна. Уважаємо, буцімто Китай, ніби Японія, – це однорідна нація, яка 
складається із самих лише китайців. Попри те, що досить часто чуємо про Тибет або про 
т. зв. Східний Туркестан, ми не завжди співвідносимо ці території із суспільним контекстом 
Китаю. Окрім того, навіть «справжні» китайці, тобто ханьці 1, відрізняються, залежно від 
регіону, традиціями, стилем життя, історією та, що найсуттєвіше, кількома десятками мов, 
що значно різняться між собою. Їх називають діалектами, щоб підтримувати у китайців по-
чуття національної єдності. Це почуття обґрунтовують наявністю спільних для всіх китай-
ців рис, які, як правило, належать до т. зв. високої культури.
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Варто зазначити, що в Польщі до програми навчання синолога чи фахівця з історії Дале-
кого Сходу входять загальні відомості про складні взаємини між цивілізаційним доробком 
усього китайського народу й окремих регіонів країни, але детальніша інформація про різ-
номаніття культури Китаю виходить поза її рамки. Іще менше ми знаємо про понад 90 млн 
громадян, які належать до інших етнічних груп Китаю і які лише частково сприймають 
загальнокитайську традицію. Це населення становить лише 8 % популяції країни, але, що 
важливо підкреслити, воно займає майже 2/3 території держави. У віддаленому минулому 
місцеві мешканці самостійно контролювали свої землі; нині ж тут, за деякими винятками, 
домінують численніші китайці. Поширення меж Китаю на південь відбулося у період мон-
гольської династії, а на північ і захід – лише за маньчжурів. У той самий час експансія китай-
ської культури тривала постійно і призвела до того, що деякі народи втратили навіть свою 
мову, хоча й надалі вирізняються своїми звичаями.

У XIX ст. в Китаї посилилась євро-американська присутність, у тому числі релігійна, уна-
слідок чого певні меншини сприйняли християнство різних обрядів. Це стало для закор-
донних вчених стимулом до збільшення досліджень їхнього життя та культури. У часи КНР 
контакти із зовнішнім світом було припинено, і лише останнє десятиріччя дійсно позначи-
лося політикою відчинених дверей. Коли знову відкрилися можливості для досліджень, цим 
активно скористалася західна наука і, зокрема, Інститут археології та етнології ПАН, який 
1997 року розпочав скромне етнологічне вивчення меншин Китаю в рамках угоди, укладе-
ної між двома Академіями наук.

Отже, Китай належить до найбільш етнічно неоднорідних країн Азії, що для побіжного 
погляду залишається поза увагою через величезну кількість ханьців. Офіційно в країні ви-
знано 55 нацменшин, які називаються «міньцзу» – народність, або «шаошу міньцзу» – етніч-
на меншина. Насправді етнічних груп набагато більше, їхню кількість зменшено шляхом 
поєднання споріднених етносів, що було пов’язано з адміністративним принципом вну-
трішньої політики: кожній меншині відповідає своя автономна область, або кілька таких 
областей, та належить представництво в парламенті держави. Таким чином, згідно із за-
гальним переписом населення 1990 року, меншини в Китаї становлять трохи більше 8 %, 
тобто понад 90 млн.

Із офіційною цифрою не погоджуються китайські експерти, які вважають її завищеною. 
Очевидно, вона не виникла внаслідок цілеспрямованої маніпуляції влади, оскільки застосо-
ваний критерій байдужий для образу країни на міжнародній арені і не має значення для вну-
трішньої політики. Справжню причину вбачають у фальсифікації декларацій на найнижчому 
рівні, зокрема – ханьцями, що намагаються використовувати вигоди меншин, зокрема, віль-
ніший режим народжуваності. Указують також, що у фальсифікації може бути зацікавлена 
й місцева влада, у такий спосіб збільшуючи свої шанси на отримання дотацій, призначених 
на розвиток районів, де переважають менші або економічно слабші етнічні групи. Можна 
припускати, що похибка, яка виникає внаслідок цього, коливається на рівні 5 % від загальної 
кількості осіб, що належать до меншин, малоймовірно, щоб вона сягала 10 %.

У внутрішній політиці країни враховується особливий аспект етнічної ситуації – географіч-
ний, адже етнічні меншини населяють передусім прикордонні землі або ті, що з ними межу ють. 
Понад 80 % сухопутних кордонів проходять теренами, які не заселені ханьцями (у 1949 році 
цей показник становив майже 90 %). Саме тому відразу після утворення КНР її керівництво 
скерувало особливі зусилля на здобуття прихильності місцевих груп, аби відвернути небезпеку 
сепаратизму та уникнути нелояльності місцевого населення до держави, що було цілком реаль-
но після довгого періоду занепаду центральної влади, зокрема в період Гоміньдану.
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Занепокоєння загрозою для територіальної цілісності країни, спричинене етнічною 
чужорідністю мешканців пограниччя, постійно відображується в політиці КНР і визначає 
поведінку центру стосовно периферії. Складниками такої політики були спроби (які, утім, 
не зазнали успіху) закриття кордонів, а також постійний контроль над ними, здійснюваний 
уже протягом десятиліття. Іншим елементом політики державної безпеки на пограниччі 
було і залишається переселення туди ханьців зі східних теренів Китаю.

У давнину цивільна колонізація півночі була слабшою, ніж півдня, а реальна або бажана 
підлеглість кочівників і Туркестану досягалася шляхом династичних узалежнень або «гос-
тьовою» присутністю невеликих військових гарнізонів. Лише у XIX ст. відбулася посилена 
військово-цивільна колонізація півночі, яка до кінця імператорської епохи не охоплювала 
Тибет, зовнішню Монголію (сучасну Республіку Монголія) і Маньчжурію – батьківщину 
останньої династії (пор.: Eberhard, 1982; Moser, 1985). Тому на півночі, на відміну від пів-
дня, постійно бракувало продуктів харчування та інвестицій (наприклад, для озброєння). 
Адже кочові етноси могли розвиватися лише у взаємодоповнювальному симбіозі з осілим 
Китаєм, тоді як південь успішно вів торгівлю і спирався на збільшення доданої вартості. 
Кочівники стратегічно були зацікавлені у створенні подвійної економіки і тяжіли до Китаю 
(пізніше – також до Росії). Незалежно від того, якої ваги надають кочівники своєму способо-
ві життя, його якість залежить від близького сусідства землеробів. Тому монголи й дозволи-
ли свого часу китайцям-ханьцям оселятися на своїх теренах, попри те, що це означало для 
більшості з них відмову від кочівлі й перехід на стаціонарну годівлю тварин. З цієї ж самої 
причини багато китайських монголів, після відвідин Республіки Монголія, визнавали, що 
не могли б пристосуватися до умов життя цієї країни. У подібний спосіб реагували казахи, 
які протягом останніх років емігрували з Казахстану, але невдовзі принаймні частина з них 
повернулася.

Дещо інший вигляд має ситуація на заході Північного Китаю. Там панівною групою є 
осілі уйгури, які займаються рільництвом та торгівлею – характерним заняттям погранич-
чя. Предки уйгурів або іранці, що передували їм, використовували своє вигідне положення 
на шляху, що веде на захід та до Індії, і займалися активним посередництвом, стимулюю-
чи розвиток відомого Шовкового шляху. За сприятливих умов вони створювали осередки 
влади і скупчені навколо оазисів малі державні організми. Традиція суверенних локальних 
суспільств збереглася також після завоювання маньчжурами Сіньцзяну в XVIII ст. і стала 
чинником повстань у наступних століттях. Вона триває донині у вигляді вуличних демон-
страцій і заворушень, що розпалюються, як це було і в минулому, радикальними ісламськи-
ми сектами. Китайська влада приписує їм зовнішнє походження і захищає кордони від ін-
фільтрації, по змозі обмежуючи динаміку транскордонної торгівлі, яка, попри те, заповнює 
місцеві базари товарами з Пакистану, Казахстану і Росії.

Територіальна експансія Китаю спричинилася до того, що на окраїнах держави, де б вони 
не пролягали в певний момент історії, завжди жили некитайські етнічні групи, і нинішній 
стан можна вважати фрагментом багатовікового процесу. Вона ж водночас призвела й до 
зміцнення державних кордонів у новітні часи, але продовження цього процесу можливе лише 
у вигляді демографічних рухів усередині держави, тобто внаслідок міграції ханьців як най-
більш динамічного складника китайського суспільства (пор. дані, наведені у: Tomala, 1991).

Меншини як окрема культурна категорія
Представляючи етнічну ситуацію Китаю, варто подати загальну характеристику мен-

шин, які там проживають. Почнемо з найважливішого для культурної ідентичності спільно-
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ти – з історичної пам’яті. Ця пам’ять є вибірковою і часом суперечить історичним фактам, 
які не завше підтверджують власний стереотип групи. Груповий стереотип, як би він не 
формувався, є суспільним фактом і утворює конфліктогенний простір, якщо існують проти-
лежні стереотипи. Саме така ситуація спостерігається в Китаї, де роль зовнішнього стерео-
типу відіграють ідеї давньої державності й цивілізації, у межах яких відбувався розвиток не 
лише ханьців, а й інших народів, що належать до китайської держави. Згідно з цими ідеями, 
сучасний Китай являє собою утворення, сформоване в далекі історичні часи, і в цьому про-
цесі формування брали участь усі меншини. У такий спосіб створюється політичний по-
стулат поступового творення наявної єдності. Стереотип монолітного Китаю відсуває на 
дальній план той факт, що певні народи, які нині належать до меншин, раніше також мали 
свою державність, завше мали свою специфічну культуру, мову й літературу, письмо, яке по-
ходить з інших цивілізаційних осередків, мали інший релігійний досвід. Відтак, ці спільноти 
мають багаті джерела, до яких вони можуть звертатися, щоб підтримувати свою ідентич-
ність. Водночас вони займають своє місце в історії Китаю, мають багато запозичень з Ки-
таю, що стимулювало їхній розвиток. Так само історія Китаю мусила інкорпорувати внесок 
сусідів у вигляді, скажімо, їхніх правлячих династій, що поділяли ідею китайської держав-
ності. Сусіди привнесли до китайської культури істотні інновації, нерозривно пов’язані з їх-
ньою культурою, скажімо, вирощування рису. Тому спостереження стосунків між ханьцями 
і сусідніми меншинами в умовах їхнього співіснування історично виправдане.

Утім, меншини не згодні із запереченням їхньої історичної відрубності чи специфіки 
в ім’я ідеї одвічної політичної єдності Китаю, яка по-різному складалася і остаточно сфор-
мувалася у XIX ст. Мета такого заперечення очевидна – прищепити ідею єдності сучасному 
населенню Китаю. З європейської точки зору, процеси, ініційовані у XIX ст., обґрунтовують 
існування національної держави у сенсі спільноти громадян. Іншою, тим часом, є китайська 
перспектива, що оперує тисячоліттями і схильна до хронологічно віддалених обґрунтувань, 
які узаконюють сучасну державність одвічним статусом. У відповідь на це меншини зверта-
ються до ідеї історизму, бо також бажають донести світові інформацію про свою «споконвіч-
ність». Це нове явище цікаве не лише своїм змістом, але й авторством – такі ідеї продукують 
зазвичай партійні чи адміністративні діячі на пенсії, які походять з меншин.

Отже, меншини відчувають дискомфорт, приймаючи офіційну хань-центричну пози-
цію, яка нехтує їхніми історичними досягненнями. Цей дискомфорт може перерости – і ча-
сом переростає – в незадоволення, зокрема, у середовищі інтелігенції. Відтак, постає небез-
печне для майбутнього держави протистояння центральної влади й інтелігенції етнічних 
груп, часом досить численної, яка постійно розвивається завдяки освіті. До відкритого кон-
флікту досі не доходило в ширшому масштабі, але його ознаки виявлялися, скажімо, у час 
«лівацької» політики недавнього минулого і стали пересторогою на майбутнє.

Такий висновок може здатися перебільшенням, адже існують інші приклади, коли виявля-
ються локальні культурні ініціативи, меншини безперешкодно розвиваються і, що важливо, не 
потрапляють у конфлікт із владою провінцій. З другого боку, бувають також ситуації, коли окремі 
представники інтелігенції меншин, підозрювані у націоналізмі, зазнають перешкод, скажімо, на 
роботі. Відтак, подальший розвиток Китаю при збереженні надто етноцентричної пропаганди на-
ціональної єдності, яка ведеться протягом останніх років, може призвести до виникнення супер-
ечок, а то й конфліктів. Якщо з них не робитимуть політичної проблеми, вони не переродяться у 
суспільний конфлікт. Але небезпека політизації постійно існує, про що свідчать сепаратистські 
рухи, які, на думку влади, вже далися взнаки на певних територіях (зокрема, серед уйгурів Сінь-
цзяну). Тому таким важливим є коректне вирішення питання щодо політики етноцентризму як 
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способу боротьби з рухом, який спостерігачі на Заході називають націоналізмом.
Варто також звернути увагу на різний спосіб концептуалізації явищ у ханьців і деяких мен-

шин, оскільки вони є представниками культур, що оперують різними системами цінностей. 
Навіть якщо в уйгурів чи тибетців цінності ближчі до китайських, ніж до європейських, вони 
з китайськими не ідентичні. Тим часом, у спілкуванні між ними домінує китайська менталь-
ність, що погіршує взаємопорозуміння. Етнічні меншини Китаю, завдяки співжиттю з ханьця-
ми й уважному спостереженню за ними, виробили характер мультикультурності, тобто уміння 
читати повідомлення, створені у межах сусідньої культури, розуміти їхню суть і відповідати тим 
самим знаковим кодом. Переважна ж більшість ханьців не виробила такого уміння, оскільки не 
має відповідного життєвого досвіду (офіційно проголошувані постулати чи партійні вказівки 
про необхідність дослідження меншин не можуть його замінити), унаслідок чого їм легше по-
милитися у спілкуванні. Зрештою, така риса є типовою для усіх більшостей.

Це не означає, що ханьці нездатні засвоїти техніки, властиві міжкультурному спілку-
ванню, вони лише мають для цього менше передумов. Зазначу, що особисто спостерігав 
багатьох ханьців у Сіньцзяні, які виявляли розуміння уйгурів і їхньої культури, здобуваючи 
симпатію і приязне ставлення з їхнього боку. Це стосується другого покоління іммігрантів 
з типово китайських теренів або осіб, які протягом значної частини життя контактували 
з місцевим середовищем. Одним із моїх найкращих інформаторів про уйгурські звичаї й 
традиції був службовець-ханець, який народився і виховувався в уйгурському селі. Уйгури 
дуже критично ставляться до «нових ханьців», зазвичай, це посадовці в адміністрації, які 
мають проблеми у спілкуванні з місцевими, що сприймається як антипатія або зверхність 
з їхнього боку. Адже уйгури – народ багатої, гідної поваги культури. Ситуація буває значно 
складнішою при контактах із народами нижчого рівня розвитку. Тоді частішим буває мора-
лізаторство та повчання з боку ханьців.

Звернімося до мовно-культурної класифікації населення Китаю. Вона дозволяє зорі-
єнтуватися, до якого цивілізаційного простору належать обговорювані народості, яка між 
ними існує подібність і яка відстань їх відділяє. З мовної точки зору цей світ не піддається 
точному впорядкуванню через дві причини. По-перше, через відутність повної інформації 
про деякі мови та їхню приналежність, що породжує розбіжності у класифікації або уне-
можливлює створення класифікації взагалі. Друга причина – це значна, передусім на пів-
дні країни, акультурація, що супроводжується частковою або навіть повною втратою рідної 
мови. У такому випадку використовується історична інформація, враховується культурний 
контекст предків і меншою мірою – сучасний статус.

Наведу найчастіше вживану в Європі класифікацію, яка відрізняється від китайської 
тим, що в межах великої китайсько-тибетської мовної родини (загальновизнаної ще у пер-
шій половині XX ст.) виділяється нині кілька груп. Так, поруч із власне китайсько-тибет-
ською виділяють тайську групу (точніше, кам-тайську) та групу мяо-яо. Не вдаючись у мо-
вознавчі тонкощі, ці групи вважатимемо окремими культурними об’єднаннями, принаймні 
в минулому. Окрім цього, ні в кого не викликає заперечень, що на території Китаю існують 
ще австроазійська, австронезійска та алтайська мовні родини (останню поділяємо на мань-
чжурську, точніше – тунгусо-маньчжурську, монгольську і тюркську групи). Функціонують 
також мови іншого походження (корейська, російська, таджицька). Нижче представимо 
класифікацію у вигляді таблиці. Назви груп, які не мають українського етноніма, фонетич-
но відтворені за прийнятими у Китаї назвами.

У китайській мовно-культурній групі найчисленніші, звичайно, ханьці, але оскільки 
вони не належать до меншин, то й не знайшли відображення в таблиці. До цієї групи слід та-
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кож віднести маньчжурів (9,8 млн), туцзя (5,7 млн) і ше (630 тис.), які практично втратили 
мову і власну культуру, асимілювавшись із ханьцями або іншими сусідами, і тільки невелич-
кі острівці їхнього населення зберігають відрубність. Вони внесені у Китаї до списку мен-
шин тому, що зберігають ще свідомість приналежності до окремого колись етносу та час від 
часу здійснюють спроби відродити свою ідентичність і мову. Подібна ситуація із чжуанами 
(15,5 млн) та шуй (646 тис.), які становлять понад дві третини тайських народностей. Звер-
німо увагу, що туцзя та ше – це половина населення групи мяо-яо. Маньчжури ж складають 
значну більшість у своїй групі. Кількісні дані засвідчують обсяг асиміляційних процесів.

Етнічні меншини відповідно до мовно-культурних груп (перепис 1990 року)

мовно-культурна 
група

кількість у 
тис. етнічні групи

китайська 8.603,3 хуей

тибетсько-бірманська 15.714,2 ачан, бай, дулун, хані, цзін-по, цзіно, лаху, лоба, лісу, меньба, 
насі, ну, пумі, цян, тибетці, і

кам-тайська 23.262,0 буї, дай, дун, лі, маонань, мулам, шуй, чжуан

мяо-яо 13,304,6 гелао, мяо, ше, туцзя, яо

австроазійська 468,6 булан, деан, ва, в’єти (цзін)

австронезійська 2,9 гаошань (близько двох десятків етнічних груп на Тайвані) – 
кількість стосується мешканців КНР

маньчжурська 10.031,6 евенки, нанайці (хечже), маньчжури, орочони, сибо (сібе)

монгольська 5.505,9 баоань, даур, дунсян, монголи, ту

тюркська 8.587,1 ю’ури, казахи, киргизи, салари, татари, уйгури, узбеки

інші 1.967,6 корейці, росіяни, таджики

неідентифіковані 740,9

Згадані вище три групи втратили більше за інших у сфері власної культури внаслідок при-
стосування до китайського суспільства. За винятком маньчжурів, етноси піддавалися багато-
вікому утиску, мусили адаптуватися до стилю життя ханьців, оскільки жили в їхньому ото-
ченні й змішано з ними. Вони перейняли китайську мову для щоденного спілкування, а їхня 
власна мова нині виступає переважно лише в релігійному контексті. Варто звернути увагу, 
що йдеться про найближчих сусідів осілих ханьців, які опинилися у смузі «першого контак-
ту», тоді як решта сусідів краще зберегла риси власної культури завдяки більш периферійному 
становищу. Подібна ситуація подвійної ідентичності спостерігається в маньчжурів: малі на-
родності здатні були зберегти значну частину своєї традиційної культури, тоді як маньчжури, 
приречені на постійне спілкування із ханьцями, зазнали випробовувань «першого контакту», 
попри привілейоване становище народності, чия династія правила у країні.

Тибетсько-бірманські та австроазійські народності майже повністю зберегли традицій-
ну культуру, що зазнала натуральних модифікацій та інновацій, спричинених жвавішими, 
ніж колись, зовнішніми контактами. Одним із проявів таких модифікацій, запроваджених, 
зрештою, адміністративним шляхом, є відмова від актів кривавої помсти або міжплемінних 
воєн, що часто розпалювалися населенням цих двох мовно-культурних груп. Найбільш во-
йовничим було плем’я ва з бірманського пограниччя, найчисленніше в австроазійській групі.
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Тибетсько-бірманська група асоціюється у нас передусім із тибетцями (4,6 млн), хоч її 
кількісно і перевищує підгрупа і (6,6 млн). Останні – це конгломерат багатьох народностей, 
які розмовляють багатьма мовами, але об’єднані однією назвою через незнання їхніх осо-
бливостей, інакше б їх поділили на кільканадцять підгруп. До цієї групи також належать бай 
(1,6 млн), які, разом із частиною і і тайцями, колись утворили державу Нань-чжао, яка – під 
назвою Далі – була завойована та приєднана до Китаю монголами. Деякі тибетсько-бірман-
ські народності виробили оригінальні релігійні системи й відповідну літературу, що послу-
говується ідеографічним письмом (найвідоміші в цьому аспекті – насі), в інших поширений 
ламаїзм і письмо, запозичене з Тибету. Серед представлених тут етнічних груп лише тибетці 
асоціюються у європейців із китайцями.

Асиміляція і побудова сучасного суспільства
У викладеному вище часто звучав мотив асиміляції та її початкового етапу – акультура-

ції, тобто переймання певних елементів чужої культури. Національні інтереси Китаю завше 
потребували таких процесів, оскільки вони зменшували загрозу з боку чужих. Це законо-
мірність, яка стосується не лише Китаю. Нині асиміляторська діяльність є правилом, утім, 
важко визначити, чи переважає в ній старий мотив, чи бажання ліквідувати суспільну не-
рівність, що повсюдно декларується як ідеологія соціалістичного ладу. Яке би пояснення ми 
не прийняли, залишається фактом, що влада здає собі справу з існування такої залежності.

Ми часто згадували про «тривале співжиття» меншин із ханьцями, хоч це не цілком ко-
ректно, принаймні стосовно частини народностей. У давніх стосунках було більше ізоляції, 
ніж співжиття, оскільки місцеві феодальні володарі виконували роль буфера, беручи на себе 
обов’язок представляти спільноту назовні і сплачувати мито.

Одним із важливих механізмів асиміляції є сучасна система автономії меншин, запро-
ваджена невдовзі після утворення КНР (пор.: Heberer, 1989). Критикована за свою недоско-
налість і формалізм, ця система, однак, відіграє важливу роль в руйнуванні ізоляції меншин. 
Якби вона не відігравала великої ролі, то в час т. зв. «культурної революції» не робилися б 
спроби її ліквідувати. У територіальному аспекті система автономії передбачає участь мен-
шин у локальній владі, а отже, участь у політичній грі й діалозі з іншими народностями. 
Варто зазначити, що простір свободи для такої гри й діалогу останнім часом збільшився, 
перестав бути чисто формальним чи вигаданим. Навіть за умов початкової фасадності вже 
саме проголошування можливості справляти вплив на громадське життя спонукало вчити-
ся, як використовувати таку можливість. Це було важливою новацією, що створювала від-
критість до ширшого суспільства.

У культурному аспекті автономія створює умови для відродження і розвитку традицій, 
отже, ідентифікування з ними, формування почуття гордості за них і, як наслідок, – пре-
зентування їх назовні у спосіб, який називається обміном цінностей. Щоправда, цей про-
цес часто обмежується фольклористичною діяльністю, часом виходячи поза її межі у сферу 
літератури, писаної національними мовами, у музейну справу і, навіть, у створення науко-
во-дослідних інститутів, що, за відповідної підтримки, дозволяє вийти за межі своєї групи. 
Тут не завадить згадати про зростання доступу до освіти завдяки спеціальним дотаціям для 
автономій. А вищий рівень освіти, у свою чергу, полегшує доступ до публічного життя.

Щоб такий доступ відкрити, школа мусить навчити вільно послуговуватися китайською 
мовою. І хоча вступ до вищих навчальних закладів для молоді, яка походить з меншин, від-
бувається на пільговій основі, цей принцип все рідше застосовується в найкращих універ-
ситетах. Сучасні випускники шкіл мають добре знання китайської мови і слабке – рідної. 
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Бракує підручників мовами меншин, а навчання рідною мовою, як правило, закінчується 
після перших класів початкової школи. Немає також занять з історії конкретних народів, у 
чому критики вбачають асиміляторські інтенції. Такий стан наявний в усіх школах, і лише в 
межах автономної області можна натрапити на вивчення рідної мови на рівні ліцею, де нею 
викладається частина або більшість предметів. Однак помітна тенденція до переходу молоді 
із середніх шкіл із національною мовою навчання до загальнокитайських. Закид у дена-
ціоналізації освіти можна зробити всім державним багатоетнічним навчальним закладам. 
На користь китайської освітньої політики промовляє той факт, що нерелігійні національні 
школи не існували в країні до 1949 року, через що система освіти меншин мусила будувати-
ся в Китаї від нуля без жодних внутрішніх зразків.

Було згадано про музейну справу як форму експансії національної культури, варто де-
тальніше охарактеризувати це цікаве явище. Музеї, створювані під патронатом локальної 
влади автономій, менший акцент ставлять на експонуванні виробів народних ремесел, хоч і 
дуже привабливих. Такі вироби є частиною щоденного життя, тому їх не вважають загроже-
ними і не відносять до музейних експонатів. Тому музеї меншин, на противагу до загально-
державних, зосереджуються на минулому, зазвичай, дуже віддаленому, утілюючи ідеологію 
історизму, про яку згадувалося вище.

Автономія має також економічний вимір, адже завдяки дотаціям, кредитам і податко-
вим пільгам тут створюються умови не лише сприятливі для інвестицій, а й привабливі для 
приватних підприємців. Це дуже важливий аспект, у якому меншини відстають від ханьців, 
за ними йдуть хуей, чжуани, маньчжури та уйгури і вже значно далі, у плані підприємливос-
ті, перебувають мяо. Для майбутнього меншин суттєво, щоб дистанція, яка відділяє їх від 
енергійних і метких ханьців, занадто не збільшувалася.

В останні роки присутність меншин у китайському суспільстві не є дестабілізаційним 
чинником, за винятком незначних за обсягом спорадичних конфліктів у Тибеті та в Сінь-
цзяні. Відносного спокою в цих провінціях досягають засобами, які несуть у собі зародок 
наступних заворушень. Решта меншин добре пристосувалася до життя, передусім тому, що 
сама цього хотіла. Якщо навіть трапляються конфліктні ситуації, яких уникнути неможли-
во, вони самі намагаються їх вирішити або пригасити, використовуючи набутий мульти-
культурний досвід. У такий спосіб відбувається розвиток державної національної спільноти, 
про яку посилено піклується у своїх лозунгах державна влада, і яка у такому вигляді, як нині, 
практично ніколи не існувала в жодний з попередніх історичних періодів.

Інтеграція відбувається при збереженні культурних різниць, що означає несприйняття 
меншинами великої традиції ханьців. Вони її не відкидають, готові використовувати, але 
вона постійно відчувається як чужа для них, попри те, що й дуже притягальна. У менталь-
ності окремих осіб, передусім номенклатурних та адміністративних діячів (як це було ха-
рактерно для минулого), вона може поставати як переможницька, але в масштабі всієї мен-
шини китайська традиція все ще має статус чужої, у кращому випадку – «сусідської». Для 
ханьців, у свою чергу, такий сепаратизм залишається опосередкованим доказом відсталості 
меншини, відмови від благ цивілізації, що їм важко зрозуміти.

У цьому сенсі ханьці не змінилися, хоча іншою стала їхня реакція. У Китаї належить 
бути «політично відповідним», зокрема, потрібно нехтувати культурними справами. Су-
часні ханьці, особливо після «культурної революції», без спротиву готові відмовитися від 
великоханьського шовінізму як негуманного явища. Це не означає, що його повністю вико-
рінили, адже в приватній розмові часто можна почути іронічні відгуки про поведінку пред-
ставників меншин. Однак зникло повсюдне раніше явище приниження громадян із менших 
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етнічних груп, хоча, на їхню думку, саме так належить трактувати певну поведінку ханьців, 
зокрема у службових контактах.

Етапи державної політики щодо національних меншин
Згадана еволюція поглядів є результатом перемін, які відбулися у КНР, що були започат-

ковані ще в часи республіки під впливом Сунь Ятсена. У комуністичному, як і в республікан-
ському Китаї, це не відбувалося рівномірно і без спротиву. Поведінка влади стосовно мен-
шин і суспільні погляди як реакція на неї спричиняються, зазвичай, не етнічною політикою 
та її змінами, а загальними різкими поворотами загальної політики. Адже стратегія щодо 
меншин завжди залишається лише наслідком загальнодержавної стратегії, не є якоюсь 
автономною. По-іншому сталося лише один раз, тоді, коли була ініційована і через певні  
обставини мусила вплинути на політичні реалії.

Комуністи, як і їхні попередники, вивчали етнічну мозаїку своєї країни методом спроб і 
помилок, адже у звичайній практиці вони не стикалися з нею безпосередньо. Одним із наслід-
ків такої науки стало виділення Сунь Ятсеном усіх мусульман в одну «народність» (насправді 
іслам є головним віровизнанням десяти етнічних груп); або ж винахід Чжоу Еньлая, який по-
лягав у тому, щоб називати народом і усі групи, які раніше називалися лоло, що означало «во-
лоцюги-грабіжники», не виділяючи жодну етнічну спільноту, а засвідчуючи однакове сприй-
няття різних етносів ханьцями як варварів. Пейоративна родова назва була замінена також 
випадковою, щоправда делікатнішою, хоча, як і попередня, не стосувалася етнічних рис.

Історія розпорядилася так, що комуністи змушені були вивчити етнічну карту досить 
ґрунтовно під час Великого маршу, тобто відступаючи від армії Гоміньдану з далекого пів-
дня аж до самої півночі. Будучи ослабленими, вони уникали зіткнень і відступали пери-
ферією, завдячуючи порятунок меншинам і при нагоді пізнаючи їхнє життя. До речі, цій 
події приділяється підвищена увага у китайській програмі партії. Такій інтерпретації не 
супе речить факт, що значно раніше, в 1922 році, у партійних документах з’явилася концеп-
ція федеральної республіки Китаю. Утім, це було лише поглиблення концепції Сунь Ятсена, 
яка визнавала поряд із ханьцями існування чотирьох інших народів (маньчжурів, монголів, 
мусульман і тибетців). Усвідомлення значно більшої складності етнічної структури країни 
прийшло лише разом із досвідом Маршу.

Є підстави поважно потрактувати таку романтичну інтерпретацію генези зацікавлен-
ня комуністами долею меншин, оскільки вона являє собою характерну рису лівих рухів  
узагалі. Якщо в іншому місці я зазначаю, що саме меншини допомогли в початковий період 
КНР контролювати кордони (на той час загрожені операціями довколишніх баз Гоміньдану), 
це не означає, що я відкидаю звинувачення в інструментальному трактуванні цього специ-
фічного союзу марксистської партії зі справді принижуваним, експлуатованим і, по суті, мало 
знаним «класом». Після здобуття влади комуністи вклали багато зусиль і коштів у повернення 
меншин на їхні території разом із торговельними базами, медичними та освітніми центрами; 
усе це, звичайно, у вимірі «меншинному», пристосованому до наявної інфраструктури. Не-
вдовзі почалося наукове дослідження етнічного складу цього забутого «класу», але не заради 
самого знання, а з політичною метою: створення автономій і представництва у парламенті.

Утім, цей політичний вимір згодом був дуже редукований: автономія і представництво 
зазнали обмежень і формалізації, про федералізм забули ще раніше. Нову політику можна по-
трактувати як реалістичний підхід, слушність якого через роки підтвердилася розпадом СРСР 
та Югославії. Однак після того періоду залишилися автономні райони, області, префектури й 
навіть провінції, що створювали видимість самоврядування, залишилися привілеї, які мали 
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полегшувати життя меншин і дозволяли їм відчувати себе такими самими громадянами, як 
ханьці, тобто звільняли від принизливого статусу варварів-розбійників. У владних колах, од-
нак, були люди, які не погоджувалися із гаслом відмови від великоханьського шовінізму. Це 
виявилося ще на ранньому етапі КНР, при редагуванні закону про автономію від 1952 року 
та конституції 1954 року (Halimarski, 1980, с. 186). Такі тенденції яскраво проявилися в 1958 
році, коли дійшло до кризи владних структур, і контроль над країною почали здійснювати 
прихильники жорсткого курсу внутрішньої політики загалом і національної зокрема.

Такий курс тривав до 1960 року і носив назву «великого стрибка». Він був, окрім іншого, 
посяганням на права меншин; боротьбу із шовінізмом замінили боротьбою з націоналіз-
мом, у якому було звинувачено багатьох освічених діячів із меншин. Їх було усунуто з посад, 
деяких арештовано. Було обмежено розвиток освіти і національних мов, накладено обме-
ження на релігійне життя. Найбільшої шкоди завдала відмова від принципу поступового 
й обережного реформування суспільних і економічних структур на користь примусового 
впровадження реформ. Це викликало сильний спротив різних меншин, який був рішуче 
і часто жорстоко придушуваний. Наслідки цього тривають до сьогодні в Тибеті, через що 
внутрішньокитайська боротьба привернула міжнародну увагу.

За такою самою моделлю події повторилися під час «культурної революції» (1966–1976), 
але значно сильніше і жорстокіше. Меншини в той час були позбавлені власної освіти й ка-
дрів, були знищені пам’ятки їхньої культури, у тому числі архівні матеріали, що містили до-
кументи старої писемності, були ліквідовані зародки автономного самоврядування, і навіть 
готувалися ліквідувати автономії. Варто нагадати, що «культурна революція» не мала чисто 
етнічного аспекту, оскільки такі самі події охопили всю країну, а її ревними виконавцями 
були молоді люди, зокрема із меншин. Що дивує і маловідомо загалові: існували також за-
гони тибетських хунвейбінів, які особливо затято нищили монастирі і виганяли ченців на 
світську роботу (Tsering Shakya, 1999). Подібне відбувалося й серед уйгурів, монголів, хуей 
та корейців – народів, які вважаються великими патріотами. Очевидно, тому спогади про 
цей період дуже скупі й сором’язливі, оскільки провина була спільною.

Етнічний аспект «революції» можна спостерегти у тому, що з 12 млн виселенців на село 
більшість було скеровано на терени меншин (Halimarski, 1980, с. 200): до Внутрішньої Мон-
голії, Сіньцзяну та Юньнані. На той час це був елемент свідомої політики дезінтеграції ет-
нічних меншин, розчинення їхніх популяцій і заселення ханьцями прикордонних теренів 
як вияв браку довіри до інших народностей, відтак – політики, що спричиняє асиміляцію.

Після закінчення революційного хаосу й короткого перехідного періоду настав «час ко-
тів усілякої масті», травестуючи вислів Ден Сяопіна про те, «що вартість кота вимірюється 
здатністю ловити мишей, а не його кольором». За офіційною назвою, це час відкритості до 
ринкової економіки, спершу на селі, а згодом – в усій країні. Оскільки серед меншин пере-
важає сільське й землеробське населення, перші роки розквіту сільського господарства ко-
рисно вплинули на їхню матеріальну ситуацію. Хоча матеріальний зиск мали не всі: серед 
80 млн (за обережними підрахунками) бідних людей представників меншин набагато біль-
ше, ніж ханьців. Карта осередків бідності покриває і ті місця, де живуть малі етнічні групи, 
навіть якщо вони належать до таких численних конгломератів, як і чи мяо.

Із часом така динаміка розвитку перенеслася в міста; відбулася також виразна регіона-
лізація: західне пограниччя – решта країни. Відтак терени, заселені меншинами, загрожені 
подвійно: тому що вони сільські і тому що – західні. Надмір людей на селі і брак землі ви-
штовхує міграційні хвилі до міст і у зворотньому напрямку. Нинішню міграцію із заходу на 
схід підтримують. Відплив населення більшою мірою охопив ханьців як мобільніших і таких, 
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що не бояться ризику оселятися будь-де. Меншини в цьому відношенні більш консервативні 
і менш схильні до ризику залишати власне середовище та переселятися в оточення ханьців. 
Тому вони мігрують у меншому радіусі й до менших центрів, що, відповідно, обіцяє їм меншу 
вигоду. Це не стосується хуей, маньчжурів та інших, а також ханьців, що характеризуються 
високим рівнем активності і суспільної мобільності. Однак і вони опиняються у все складні-
ших умовах, оскільки безробіття в містах зростає так, як це було на селі декілька років тому. 
Влада заявляє про економічну допомогу західним регіонам, та найвірогідніше, що їй забракне 
коштів через необхідність укладати все більші суми в усунення загроз від суспільного невдо-
волення в урбанізованих місцевостях центру і сходу. Якщо вибух соціального характеру ста-
неться водночас на селі і в місті, то останнє завжди буде під турботливою опікою.

Ситуацію меншин у Китаї, принаймні їх значної частини, можна порівняти зі стано-
вищем сільського населення постсоціалістичної Польщі. Масштаби бідності й потенційних 
можливостей виходу з неї подібні. Здатність досягти успіху в бізнесі обмежується однако-
вими чинниками: браком зразків в оточенні, слабкою мотивацією і особливою обережніс-
тю кредиторів. Різниця може стосуватися різного рівня залежності від хворобливих звичок 
(пор. пияцтво), утім, ця різниця документально не підтверджена.

Трансформація в бік ринкової економіки у першу чергу несе загрозу верствам, які силь-
ніше залежні від соціальної підтримки ззовні. Етнічні меншини до цієї категорії належали і 
належать надалі. Відмова від такої підтримки була б зрадою ідеалів, вписаних до головних 
цінностей у момент творення КНР. У свою чергу продожувати таку підтримку недоцільно, 
оскільки вона буде ілюзорною внаслідок браку засобів навіть за китайського додатнього ба-
лансу капіталу. На китайців чекає усвідомлення істини, що ідеали революції й ідеали ринку 
не узгоджуються між собою.

Зміни не обмежуються сферою економіки, в інших сферах вони навіть виразніші й мо-
жуть називатися відродженням національних культур. Вони зайшли далі, ніж можна було 
очікувати в ситуації держави з авторитарним правлінням, чим є Китай на цей час. Щоправ-
да, влада залишає багато місця для індивідуальних рішень в окремих регіонах. Тому за іні-
ціативою знизу в середовищах етнічних меншин створюються власні інституції публічного 
життя і навіть відкриваються власні наукові інститути, які часом є результатом перебільше-
них амбіцій. З’являються неконвенційні стратегії, які застосовуються в гонитві за виділен-
ням власної групи серед інших груп із подібними намірами. Із цією метою вербуються вчені 
з центральних осередків, щоб створити важливі для місцевого престижу центри. Зростає 
кількість товариств, навчальних груп, проектів, зазвичай, створюваних за ініціативою міс-
цевих політиків на пенсії, які, наче давні мандарини, мають неабиякі здібності і різнобічні 
знання. Виникають позаурядові культурні інституції, які часом підтримуються заможніши-
ми ентузіастами з китайського середовища. Усе це вказує на розвиток тенденцій, що часом 
окреслюються назвою націоналізм, являючи собою відбудову ідентичності спільноти, яка 
перестає бути другорядною чи принижуваною.

Значну роль у відродженні культури відіграє релігійне життя, яке в останній час має біль-
ший простір для свободи, особливо у провінції. Воно відроджується у тих самих конфесій-
них групах, які існували на початку нашого століття, попри довгу перерву в їхній діяльності. 
Священики, у тому числі християнські, прибувають на прохання спільнот вірних, зокрема у 
віддалені гірські місцевості. Відбудовуються святині та жертовні місця анімістів. Сполучен-
ня християн із центральними церковними структурами слабке, через що виникають місцеві 
осередки неконвенційних культів. Подібні складнощі ми спостерігаємо і в мусульман: вони 
набули політичного виміру у Сіньцзяні, куди дійшли ваххабітські секти з Пакистану та Афга-
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ністану; їхній радикалізм виходить за межі релігії і спричиняє занепокоєння суспільства, про 
що чуємо як про «уйгурський сепаратизм». У цьому є провина китайської влади, яка саме так 
інтерпретує це культурне явище, трактуючи його виключно як політичне.

Етнічне відродження Китаю принесло проблеми, котрі можуть стати новим важливим чин-
ником для формування внутрішнього життя країни. Утім, спостереження за цими процесами 
важливе і для європейців, оскільки глобалізація світу зробила просторові відстані несуттєвими.

Примітки
1 Ханьці – назва корінних китайців, що походять від династії Хань, яка панувала на межі двох ер і 

заклала підвалини культурної уніфікації населення держави.
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СТЕФАН КОЗАК

ВІД	ГЕРДЕРИЗМУ	ДО	СУЧАСНОЇ	НАЦІОНАЛЬНОЇ	СВІДОМОСТІ

Zdaniem Herdera Słowianie byli ideałem narodu, walczącego o «najpiękniejszy wieniec laurowy ludolubstwa 
i honoru ludzkiego» i należącego do «złotego łańcuchu kultury, owijającego ziemię» dlatego musieli spełnić misję 
nie dokonaną Rzymianami i Germanami. W oparciu o teksty pieśni epickich, powstałych «w wyniku potrzeby 
naturalnej» ludu, Herder umieścił słowiańską ludową poezję bohaterską w jednym szeregu z poezją Homera, 
Dantego, Szekspira, utożsamiając z ogólnonarodową. Chłopi, według Herdera, «są najbardziej autentyczną i 
nietkniętą częścią narodu, otóż są jego prawdziwą duszą. Uważał, że mały tomik pieśni, zapisanych od ust ludu w 
jego języku «... mieści więcej wiadomości o nim, niż wszelkie gadanie wędrowców».

Herder uważał, że przedstawione kulturotwórcze, ideologiczne i emocjonalne cechy i wartości pieśni ludowej 
wywarły zasadniczy wpływ na o wiele wcześniejsze kształtowanie się historycznej i etnicznej świadomości Słowian, niż 
innych ludów. Jeżeli w Europie pieśni nie miały -poza literaturą – ideologicznych i społeczno-politycznych skutków, to na 
ziemiach słowiańskich będąc wyrazem pragnień narodowo-wyz-woleńczych uzyskały znaczenie idei-siły, pełniącej rolę 
katalizatora, przyspieszającego i wzmacniającego procesy powstania świadomości etnicznej.
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Przedstawione w artykule przykłady mogą służyć uzupełnieniem do badań nad słowiańską mentalnością, 
ukształtowaną w znacznym stopniu pod wpływem walk narodowo-wyzwoleńczych z Półksiężycem.

In Herder’s opinion Slavs were ideal people, who were fighting for getting the most beautiful ‘Ъау-leaf of the 
humanism and human dignity» and also in «golden chain of culture, which embraces all Earth», executed mission, 
which was not fulfilled by Rome and Germans. Leaning on the epic songs’ texts, which appeared «out of nature 
need» of the people, Herder had put Slavic folk heroic poetry beside poetry of Homer, Dante, Shakespeare, 
identifying peasant poetry with the poetry of the whole population, since «peasantry, being the most authentic 
and the most virgin part of the people, must be the real spokesman of the folk soul».

He believed, that a small collection of such songs, noted from the people by his own language «...will 
be carrying more information about this people, than any talks of wanderers».

According to Herder culture making, ideological and emotional factors and folk song’s value had a 
principal influence to the much earlier formation of the historical and ethnical consciousness of the Slavs, 
than we can observe in other societies.

Висловлена Гердером у т. зв. «слов’янському розділі» четвертої частини праці «Роздуми 
про філософію історії» «слов’янська ідея» – як міф про рільничо-пастуше життя і сільську ла-
гідність слов’ян та їхні великі моральні чесноти – становила спробу застосувати його «ідею 
людяності» до конкретної історіософської концепції. Слов’яни були для нього ідеалом на-
роду, який у змаганні за найпрекрасніший «лавровий вінок людяності і людської гідності», 
а також у «золотому ланцюгу культури, який огортає всю землю», мав виконати місію, не 
реалізовану римлянами і германцями.

Так емоційно й етноцентрично сформульована ідея місії слов’ян розбурхувала у поль-
ських, чеських, словацьких, сербських, російських та українських романтиків 1 приспану 
енергію (що спиралася на ірраціональне мислення) й месіанські концепції. Аби усвідомити 
привабливість, силу і спрямованість цієї ідеї, слов’яни повинні були спочатку завершити 
«відкриття» самих себе, своєї етнічної самоідентичності, інтеграційних зв’язків, які функці-
онували в їхній спільноті: етнічних, психічних, культурних, емоційних та історичних, – які, 
власне, і утворювали принципово ідеологічне національне «самознання». Указуючи на його 
націєтворчі властивості, дослідники підкреслюють, що і в такій специфічно сформованій 
національній свідомості розвивається і набирає життя міжнародна свідомість (свій – чу-
жий), зазначаючи водночас, що «для структури сучасних націй не байдужий той факт, що 
народи історично розвинулися як надбудова над племінними структурами. Мало того, од-
ноплемінність, спільність походження чи племінна кровна спорідненість, як правило, ухо-
дять до складу національних ідеологій, не завжди гармоніюючи з іншими елементами цих 
ідеологій... У результаті структура нації не вільна від внутрішньої дисгармонії, а традиція 
одноплемінності стикається з тенденцією до загальнолюдського універсалізму» 2.

Ця думка проливає світло: на важливий механізм виникнення суспільств на основі націо-
нальної історії та культури, а також народної культури, яку слов’яни трактували як національну; 
на формування саме такої культури, що становить важливу передумову в процесі формуван-
ня національної свідомості, у якій, якщо йдеться про т. зв. «неісторичні» (недержавні) народи, 
на перший план висувається ідея власної нації, а вже згодом місія націй, які мають споріднені 
національні культури, що в даному випадку окреслюється романтиками як слов’янська ідея. 
Таке тлумачення національної самосвідомості слов’ян та їхньої слов’янської свідомості в тісно-
му зв’язку з проблемами мови, ідеології та культури випливає з указаної специфіки історичного 
принципу інтеграції, основною складовою якого є національні цінності та об’єднавчі мотивації, 
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які (закладені в рідній історії та культурі, у сформованих в історичному просторі традиціях) 
разом становлять інтегральну частину світогляду, з якого на помежів’ї націєтворчих процесів 
(XVIII–XIX ст.) народилися нові ідеологічні явища та головні суспільно-етнічні ідеї 3.

Таким чином, історичний процес формування національної свідомості є одночасно 
процесом формування новітніх суспільств з національною культурою. Виділяючи історич-
ний і суспільно-культурний аспекти національної свідомості слов’ян, потрібно водночас 
пам’ятати, що окрім автосугестії, рис екзальтації та ірраціоналізму, «вона виникла не з без-
рефлексійної належності до свого племені в умовах, у яких материнське плем’я є для індиві-
да єдиною можливістю людського існування. Національна свідомість – це продукт суспіль-
ного, просторового і психологічного руху» 4.

Але цей рух, динаміка в процесі формування свідомості слов’янських народів тісно 
пов’язується – особливо в українців, позбавлених незалежності – з боротьбою проти чужої 
релігійної та державної агресії (про що переконливо свідчить епічний фольклор), а також із 
суспільними рухами, ареною яких було передусім XVIII ст., і які вирішальним чином упли-
нули на кристалізацію націєтворчих процесів. У праці «Розвиток новітньої нації» Марцелій 
Гандельсман пише, що у цей період «поняття нації, ідентичне до поняття держави, ототож-
нюється з поняттям народу, поширюється на всі верстви, а передусім на ті, які попередньо 
народом, власне, не були... У міру зростання свідомості – кількісно і якісно, – народність за-
повнює усю широчінь національного життя. Немає в ньому місця ні для кого, окрім народу, 
і потрібно у нього повністю увійти, або тебе викинуть за його межі» 5.

Ці проголошувані в американській і французькій революціях антифеодальні ідеї та гасла 
потрапили на дуже сприятливий слов’янський ґрунт, де такі революційні суспільно-національ-
ні ідеї, пов’язані з піднесенням народних і плебейських мас до ролі активних творців історії, 
функціонували в епічному фольклорі, отже, були близькі слов’янським народам, позбавленим 
незалежності in potentia 6. Водночас вони наростали, динамізувалися і знайшли свою реаліза-
цію у боротьбі за свободу проти чужої релігійної та державної агресії, яка тривала протягом 
століть, що знайшло своє яскраве вираження в епіці слов’янських народів. Постійна небезпе-
ка та боротьба, суспільні потрясіння, а також вплив героїчного фольклору, були важливими 
чинниками, що цементували національну єдність і самосвідомість, оскільки вони базувалися 
на свідомій участі та цілеспрямованих зусиллях усіх класів і верств недержавних спільнот 7.

Задумуючись над цим питанням, сучасний славіст, напевно, погодиться з твердженням, 
що «за цих обставин передумовою усілякого поступу в націєтворчих процесах, що розви-
валися, спираючись на почуття первісної мовно-етнічної спільності, є рівночасне, якщо не 
випереджальне, зростання суспільної свідомості членів спільноти, пов’язане, у свою чергу, 
з формуванням їхньої активної громадської позиції. Провідною силою націєтворчих про-
цесів стають чинники емоційного та ідеологічного характеру, що закорінені в усвідомленні 
спільного походження, спільного культурного спадку в найширшому значенні цього слова, 
часто заміфологізованого (власне, історичної свідомості), а стосовно сьогодення і найближ-
чої перспективи – у відчутті посланництва, певної історичної місії. Цей (останній) момент 
обґрунтував в очах тогочасних ініціаторів вищезгаданих націотворчих процесів раціональ-
ність і слушність проголошуваних ними ідей та їхню діяльність з точки зору не тільки пар-
тикулярних інтересів мовно-етнічних спільнот, а й загальнолюдського напряму розвитку» 8.

У цій думці, як нам здається, закладена таємниця відкритої Гердером слов’янської ідеї, 
а також сенс усієї проблеми, пов’язаної з механізмом формування національної свідомості 
слов’ян, їхньої загальної суспільно-національної ідеології та слов’янської солідарності (чи 
то у вигляді іліризму, чи слов’янофільства разом із різнорідними етноцентричними варіан-
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тами, включно з панславізмом та австрославізмом), які супроводжували процеси культур-
ного і політичного «пробудження» слов’янських народів і призвели до їхнього національно-
го відродження в добу романтизму.

Таким феноменом був, як уже підкреслювалося, фольклор слов’янських народів, зокре-
ма, знаменитий український героїчний епос, який, породжений у вогні національно-ви-
звольних змагань з іноземними загарбниками, надихав на боротьбу і допомагав вижити 
в часи неволі, об’єднував національну спільноту, посилюючи її патріотичні, моральні та 
історико-ментальні зв’язки 9. Переказуваний для укріплення духу та пробудження патріо-
тизму, епічний фольклор був «одягнений» в історичні шати і творив пісенну історію, не по-
збавлену, щоправда, екзальтації та міфології, але «уведений у сферу шляхетної, захопливої 
легенди», оскільки народ «переливав в ці опоетизовані образи всі свої ідеали героїзму, сили, 
відданості та любові до волі й правди. Словом, [фольклор] зробив з цієї поезії засіб патріо-
тичного виховання народу від його найглибшого, народного коріння» 10.

Характерно, що саме передбачена ще Віко («Нова наука», 1725) і реалізована Макфер-
соном («Пісні Оссіана», фрагменти з’явилися в 1760 і 1762 роках, повністю – в 1765) і Персі 
(«Пам’ятки давньої англійської поезії», 1765) епічна героїчна поезія, – що становила «стихій-
не і наївне вираження нашої душі», «первісну цінність, що занепала», у якій «закарбоване ба-
гатовікове духовне та історичне життя нації», – лягла в основу «філософії простого народу» 
Гердера, який у передмові до «Volkslieder» (1778) писав: «Найбільший пісняр греків Гомер є 
водночас найбільшим народним поетом. Його чудовий твір – це не тільки епопея, а й епос, 
сказання, сага, жива історія народу. Він возлетав на оксамитах для писання героїчної поеми 
у двічі по двадцять чотири пісні, згідно з правилами Аристотеля, чи – якби цього прагнула 
його душа – з порушенням цих правил, а схоплював, що почув, представляв слухачеві те, що 
особисто спостеріг і підгледів: його рапсодії збереглися не серед краму книгарень і не на жа-
люгідних листках нашого паперу, вони збереглися у вухах і серцях живих співців і слухачів, від 
яких згодом і були записані, а потім через різні голоси і трактування, дійшли до нас» 11.

Указуючи на ідеал свіжої, первинної поезії, що виникла «з природної та історичної по-
треби» народу, Гердер поставив її в один ряд з поезією Гомера, Данте, Шекспіра, ідентифіку-
ючи народну поезію з національною, оскільки «простий люд, найавтентичніша і найбільш 
неторкана частина народу, є справжнім виразником національної душі». Особливо тому – 
якщо взяти до уваги історичний аспект народної поезії та її давню традицію, – що вона 
є «архівом простого люду, скарбом його знань і його релігії, його теогонії та космогонії; 
оспівуючи історію пращурів та події сучасного життя, вона відображає всі родинні пере-
живання, болі та радощі – від колиски до труни. Мале зібрання таких пісень, записаних з 
уст народу його власною мовою... буде нести більше відомостей про цей народ, ніж усілякі 
балачки мандрівників» 12.

Названі тут Гердером культуротворчі, ідеологічні та емоційні чинники й чесноти на-
родної пісні мали принциповий вплив на формування історичної та етнічної свідомості 
слов’ян раніше, ніж це спостерігаємо в інших суспільствах. Якщо в Західній Європі пісні 
не мали значних – поза літературними – ідеологічних і суспільно-політичних наслідків, то 
на слов’янських землях, де вони віддавна були виразниками національно-визвольних зма-
гань народу, пісні набули значення ідеї-сили, яка була ніби каталізатором, що прискорював 
і підсилював процеси формування національної свідомості. Отже, не дивно, що у такому 
неусвідомленому, але «відчутому» слов’янами, а згодом послідовно науково доведеному і 
«сформованому гердеризмі містилися всі ті основоположні суспільно-національні ідеї, які 
існували у слов’янських народів in potentia і які висвітлили внутрішні тенденції та сили, що 
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несподівано прояснили горизонти майбуття і напрям дій» 13.
Такий погляд пояснює притаманну західноєвропейським мислителям здатність формулю-

вати теорії та нові напрями досліджень з конкретними пріоритетами (що не було сильною сто-
роною слов’ян) демонструє також позалітературне зацікавлення Гердера (та інших ентузіастів 
фольклору) народною поезією різних етносів, зокрема епічною піснею тих «закоханих у госпо-
дарство» слов’ян, «готових прийти на допомогу», «поступливих» «прихильників свободи», що її 
він трактував як «вітчизну, об’єднану відчуттям зв’язку з усім людством», як основу для реалізації 
у майбутньому «ідеї людяності», в котрій особливу роль повинні були відіграти слов’яни, зокрема 
українці: «Україна стане новою Грецією. Красиве небо, під яким живе цей народ, його лагідність, 
музична натура, урожайні поля тощо піднімуться колись до належного життя. З багатьох малих 
диких народів, до яких належали колись і греки, постане цивілізований народ... Їх (слов’янських 
народів) кордони сягатимуть Чорного моря, а звідти розширяться на увесь світ» 14.

Таким чином, українська нація, що боролася за своє визволення, нація, що вирізнялася на-
родно-плебейською традицією, особливими рисами характеру і народної культури, що помітив 
Гердер, була наділена вченим почесною місією реалізувати принципи шляхетної ідеї людяності. 
Наведене пророцтво Гердер нібито висловив після ознайомлення з українськими героїчними ду-
мами та історичними піснями, як пише Марк Азадовський в «Історії російської фольклористи-
ки» 15; Гердер побачив у них характерну для слов’ян свідому участь найширших мас у важливих 
справах, що мали вплив і на загальнолюдський розвиток. Історична перспектива цих недержав-
них суспільств не залежить винятково від актуального рівня їхнього цивілізаційного розвитку, а 
залежить передусім від власних сил і можливостей, від налаштування суспільства і від традицій, 
що виявляють приспану суспільну свідомість, а також історичні та народотворчі потенції.

Отже, не дивно, що саме вони звернули на себе увагу провідних представників 
слов’янського «Sturm und Drang» 16 – Караджича, Копітара, Коллара, Шафарика, Челаков-
ського, Бродзинського, Доленги Ходаковського, Цертелєва, Максимовича, Шашкевича, – 
скеровуючи їхні думки, власне, до народної традиції, фольклору, і особливо до героїчного 
епосу. Ця «жива історія народу» здалася їм «уламками колись великої будівлі, яка лежить в 
руїнах, але ще може для вознесіння Святинь Народу послужити за наріжний камінь» 17.

Та оскільки героїчні пісні були «живою історією» і «збірним образом душі» для слов’янських 
будителів і романтиків, не могли вони бути й чимось іншим для гуслярів, лірників чи кобза-
рів XVI–XVII ст., творців і популяризаторів цих пісень. Отже, невідомий поет «не вигадав ані 
основи, ані духу своєї поезії. Він тільки втілив у слова, перелив із серця музику і вислови, які 
жевріли або закипали в усіх серцях. Він тільки виспівав те, у що всі вже вірували, він був тіль-
ки еольською арфою, в якій вдячно відгукнулися почуття усього племені» 18.

У таких умовах поставала українська героїчна епіка, яку історія та поєднання різних чин-
ників формують у свідомість народу; свідомість не завжди об’єктивну, оскільки нерідко вона 
жила сентиментами і міфами, бо народна уява віддавала перевагу ідеалізованим образам, 
таким, які відзначилися героїзмом у визвольній боротьбі. Потрібно, однак, пам’ятати, що така 
позиція є типовою реакцією на певну історичну реальність. Відтак трагічна історія України 
повинна була мати своїх трагічних і героїчних творців. Достатньо згадати тут про широко 
розповсюджену в українському народному епосі тему національно-визвольної боротьби з ту-
рецько-татарськими загарбниками. Помітний у цьому циклі характерний мотив, підкріпле-
ний моделлю патріотичного почуття, в якому поєднуються історичне та релігійне мислення зі 
здатністю до боротьби та героїчних дій, – це явище характерне як для російських билин, укра-
їнських дум та героїчних пісень, так і для епосу всього південного слов’янства та польських 
історичних пісень. У героїчному епосі на тему боїв чорногорців з турками читаємо:
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  «Crnogorci, moja braćco draga!
  Ali čete da mi arač damo,
  Al’s Turčinom da boja činimo?»
  Svi govore: Arač da ne damo,
  No s Turčinom da boja činimo 19.
З поданого фрагмента легко здогадатися, що культивування сміливості, героїзму ситу-

ації є формою пісенного узагальнення історичних подій. У відомій українській думі «Про 
Івася Вдовиченка» знаходимо такі рядки:

  Ой, як на славній, панове, Україні,
  У славнім городі у Корсуні,
  Там крикне-покрикне Хвилон,
  корсунський полковник,
  Козаків на Черкень-долину
  Ув охотне військо викликає:
  «Ей, козаки, діти-друзі!
  Прошу я вас, добре дбайте:
  Чи нема міждо вами котрого козака старинного,
  Отамана курінного, – 
  У першому разі на герці погуляти,
  За віру християнську одностайно стати?
  Чи не міг би котрий козак собі слави-лицерствія достати?» 20

Натомість популярний у слов’янському фольклорі мотив турецької неволі здобув у 
польській пісні таке трактування:

  A jak że go serce boli,
  Żyć w tatarskiej niewoli:
  Musi o chleb prosić,
  Wodę koniom nosić!
  Płacze Jasio, że żyje,
  A czarnemu Tatarowi,
  Choć nie matce, nie ojcowi,
  Czarne nogi myje! 21

Наведені приклади можуть служити матеріалом для висвітлення великої слов’янської про-
блеми, а саме того, як національно-визвольні змагання слов’янських народів з турками й татара-
ми піднесли народні почуття, як уплинули на їхню свідомість, витворивши таку багату традицію 
героїчних дій. Адже головний мотив українських історичних пісень і дум «за рідну землю» і «віру 
християнську» не був художнім прийомом народного митця, який оспівував історію свого часу, 
маючи глибоке переконання, що говорить про справи, які живуть у суспільній свідомості, які не 
байдужі його побратимам, пов’язаним із ним спільною долею, традицією, досвідом та історією 22.

Услухаючись у поезію тих часів, українці запам’ятовували ці патріотичні строфи, які 
закарбовували зразки поведінки, зміцнювали віру в необхідність самопожертви для спіль-
ноти, відтак формували суспільну свідомість, що ґрунтувалася на любові до свободи і до 
рідного краю. Процес засвоєння українцями їхньої героїчної історії наводить на думку, що 
внаслідок своєрідності цієї історії, зокрема внаслідок участі у спільній історичній долі, вони 
значно раніше, ніж про це звикли судити, зазнали процесів інтеграції національної свідо-
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мості, які романтизм лише висвітлив і підсумував 23.
Відомий сучасний польський дослідник і перекладач українських дум Мирослав Ка-

сьян, указуючи на оригінальність, визвольно-героїчну тематику, дух патріотизму і красу, 
що вирізняють їх з-посеред багатства слов’янської епіки, особливу увагу приділив думам 
«невольничого циклу», зокрема думі «Плач невільників», що яскраво передає ситуацію сві-
домої, хоча й трагічної участі українців в історії:

  Dała się wtenczas niewolnikowi biednemu
  Ciężka niewola dobrze we znaki,
  Kajdany ręce, nogi pozżerały,
  Surowe rzemienie do kości żółtej
  Ciało kozackie przepalały,
  [...]
  «Ziemio turecka, wiaro bisurmańska!
  Ty rozłąko chrzescijańska,
  Jużeś rozłączyła niejednego na siedem lat wojna
  Męża z żoną, brata z siostrą,
  Dzieci maleńkie z ojcem i matką».
  Wybaw, Boże, biednego niewolnika,
  Przywróć na święty ruski brzeg
  Gdzie kraj wesoły,
  Gdzie naród chrzczony 24.

  (Бо вже ж нам сяя турецькая каторга надоїла
  Кайдани залізо ноги повиривало,
  Білеє тіло козацьке панімолодське
  Коло жовтої кості пошмугляло, гей!
  [...]
  «Гей, – каже, – земле, земле турецькая,
  Віро проклятая. Бусурманськая!
  О, розлуко ти християнськая!
  Ой, да же то ти не одного розлучила:
  Чи брата з сестрою,
  Чи мужа з вірною жоною,
  А чи вірненького товариша з товаришем, гей!»
  Гей, визволь нас. Визволь нас, Господи
  Усіх від них невольників,
  Із тяжкої турецької неволі
  На тихії води,
  На ясні зорі,
  У край веселий,
  Проміждо народ хрещений.)
Процитований фрагмент думи «Плач невольника» в перекладі Мирослава Касьяна доб-

ре ілюструє зазначену проблематику. Водночас потрібно звернути увагу на характерне для 
дум цього циклу закінчення, що має форму патріотичної молитви, вміщеної в надзвичайно 
красивій строфі-формулі:
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  Wywiedź, Panie, biednych niewolników
  Z ciężkiej niewoli tureckiej,
  Z galery bisurmańskiej
  Na ciche wody,
  Gdzie jasne gwiazdy,
  Gdzie kraj wesoły,
  Gdzie naród chrzczony.

  (Визволи, Господи, бідних невольників
  З тяжкої неволі турецької,
  З галери бусурманської
  На тихі води,
  Де ясні зорі,
  Де край веселий,
  Де народ хрещений.)
Згадана історична і релігійна свідомість нації ще сильніше і яскравіше виражається в 

героїчних епічних творах, присвячених національно-визвольним козацьким повстанням, 
особливо – війні під проводом Богдана Хмельницького:

  Ой, спасибі ж Хмельницькому,
  Розумному сину,
  Що од панів визволив
  Рідну Україну!
Визвольна боротьба активізувала широкі суспільні верстви, пробудила в них почуття націо-

нальної та релігійної приналежності. Цю свідомість спільноти найповніше показують козацькі літо-
писи (Самовидця, Грабянки, Величка) та «Історія Русів», і переконливо ілюструють строфи з пісні:

  Ой, Богдане, Богданочку,
  Звільнив ти Україну,
  То не забудь же, Богдане,
  Нашу Буковину! 

Або: 
  Ой, є в мене родина
  Уся Україна...
  Гей, ви мені не пани,
  А я вам не хлопець –
  Догадайтесь, вражі сини,
  Що я запорожець.
Поєднання релігійних, соціальних та історичних чинників сформувало в українському 

суспільстві певну спільнотну свідомість, яка сприяла формуванню новітньої національної 
свідомості українців в епоху романтизму.

У підсумку зазначимо: попри те, що у фольклорі й козацьких літописах (з «Історією Ру-
сів» на чолі) соціально-національні ідеї не завжди виявляються виразно і не завжди їх можна 
однозначно кваліфікувати як носіїв національної ментальності, але за характером виникнен-
ня, тематикою, героїчною містикою і поширеністю аж до найвіддаленіших закутків України 
фольклорні твори повсюдно спричинилися до формування національної свідомості українців.
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КШИШТОФ ВРОЦЛАВСЬКИЙ 

ЗІ	СТУДІЙ	НАД	СУЧАСНИМ	НАРОДНИМ	ДЕМОНОЛОГІЧНИМ	
ОПОВІДАННЯМ	1

Jest to prezentacja porównawczego podejścia do badań słowiańskich podań wierzeniowych – na przykładzie 
wybranych społeczności wsi dwu odległych geograficznie i kulturowo narodów słowiańskich – polskiej i macedońskiej. 
Propozycja ujęcia porównawczego została tu ukazana tylko z jednej perspektywy – zbioru sklasyfikowanych gatunkowo 
polskich podań; po czym przeprowadzono analizę semantyczną jednej z opowieści wierzeniowych, przeprowadzoną w 
oparciu o wyróżnione przez Fillmore’a przypadki głębinowe czyli role argumentów. Wyniki analizy skłaniają do szerszego 
zastosowania tego typu analizy do innych podań wierzeniowych, co w efekcie łącznym przy objęciu całości podań 
wierzeniowych stworzyłoby podstawę do porównywania podań różnych narodów i wyprowadzania wniosków na temat 
różnic i podobieństw w skali całej Słowiańszczyzny (na przykład – w obrazie relacji między tym i tamtym światem).

The author of this article is proposing a comparative approach to the study of the mythological legends on 
the sample of two communities (Polish and Macedonian), which are culturally and geographically distant from 
each other. Comparative approach is being used for the analysis of Polish legends, classified by genre. Also the 
semantic analysis of some mythological legends was done, based on Fillmore’s studies. The results of the research 
prove the need in a wider use of such approach for the analysis of other mythological texts. It can give a possibility 
to make some assumptions about mythological legends and its motifs (for instance the connections between the 
world of the living and dead) in different Slavic traditions.
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Ця стаття написана в рамках наукового проекту дослідження народної культури 
слов’ян, який здійснювали кафедра етнології на чолі з професором Софією Соколевич, Ін-
ститут слов’янської філології Варшавського університету (представлений автором статті) та 
Інститут фольклору університету м. Скоп’є (Македонія). У порівняльному плані доліджува-
лися два підляські села (з околиць Цехановця) та македонське село Ябланиця (південно-за-
хідна частина Республіки Македонії, область Дримкол). Міждисциплінарний комплексний 
і синхронний характер польсько-македонського дослідницького проекту становив, як нам 
здається, його істотну цінність. З огляду на масштабність, він запланований на кілька ро-
ків і на поетапну реалізацію. У рамках опрацювання розділу усної літератури (автором цієї 
статті разом із македонським партнером д-ром Танасем Вражиновським) визначено тему: 
«Сучасні польські та македонські демонологічні оповідання в досліджуваних селах».

Вибір теми був обґрунтований двома основними причинами: по-перше, вона давала 
можливість зібрати в обох досліджуваних спільнотах достатню кількість текстів, які б умож-
ливили здійснити порівняння; друга причина, менш очевидна, але не менш важлива, базу-
валася на припущенні, що саме певний добір текстів дасть змогу дослідити структури, на 
яких базувалося давнє мислення двох спільнот, виявити особливості упорядковування на-
вколишнього світу, бачення універсальних проблем колективного та індивідуального бут-
тя. Порівняння польського і македонського матеріалу мало полегшити ідентифікацію сві-
тоглядних архаїзмів, спільних для обох середовищ з різних периферій слов’янського світу, 
згідно з тезою Казимежа Мошинського про те, що прикмети великого просторового масш-
табу є найстаршими, отже, припускається, що вони були характерні й для праслов’ян 2.

Уміщені в цій статті роздуми не матимуть компаративного характеру, оскільки обмежу-
ються польським матеріалом, і то лише одним прикладом, а наш вступ має на меті показати 
широкі компаративістичні перспективи.

Зібрані в цікавому з фольклористичного погляду польському селі П’єнтки-Грензки тек-
сти демонологічних оповідань становлять цінний матеріал для досліджень. Разом із текста-
ми усних оповідань, що належать до інших жанрів, які також записувалися під час експеди-
цій, вони представляють живу нині усну традицію підляського села, однак, важко оцінити, 
наскільки типову. У П’єнтках-Грензках було відібрано шість інформаторів, які не перервали 
зв’язків із джерелами усної традиції. Власне, тільки одному з них (від якого записано 24 
оповідання) може бути приписана давня роль оповідача в повному значенні цього слова. 
Інші – це випадкові оповідачі, які активізуються лише за певної нагоди, загалом пасивні, 
не мають постійного кола слухачів і розповідають, зокрема чужим, не надто охоче. Від усіх 
цих інформаторів загалом записано близько 60 текстів з традиційними фабулами, причому 
досить часто їхня фабулярна основа надто примітивна, навіть фрагментарна (що, зрештою, 
є типовим явищем для демонологічних оповідань). Наведемо якісне – а для текстів демоно-
логічних оповідань також тематичне – зіставлення жанрів зібраного матеріалу.

Типові демонологічні оповідання – 43, із них:
про духів чи про появу померлих людей – 10;
про страхи незрозумілої генези – 14;
про мандрівні вогні – 12;
про чарівниць – 2;
про чорта (диявола) – 1;
про мару – 1;
про потопельника – 1;
про блукання – 1;
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про ворожіння – 1;
інші демонологічні оповідання:

про чарівників – 7;
інші жанри:

жарти й анекдоти – 5,
легенди – 2,
переказ – 1.

Доходимо очевидних висновків (навіть якщо взяти до уваги ймовірність такої ситуації, 
коли інформаторам не нав’язувалося зацікавлення дослідника демонологічними оповіда-
ннями): серед традиційних текстів, які й далі перебувають в усному побутуванні, велику 
кількісну перевагу мають демонологічні оповіді. Тексти, що належать до інших жанрів, 
з’являються спорадично, і лише гумористичні оповідання (жарти й анекдоти) фіксуються 
дещо частіше, хоча не в такій кількості, на яку можна було б сподіватися. Натомість серед 
міфологічних оповідань виразну перевагу мають історії про духів (про привидів мертвих 
та їхній вплив на світ живих), оповіді про страхи невідомого походження (збірна тема, яка 
обіймає різні тексти про явища незрозумілої оповідачам природи, які викликають загрозу, 
неспокій з огляду на можливий контакт зі світом, який уважається надприродним, напри-
клад, зустріч з чорним бараном незвичайної ваги, демонічним зайцем чи огиром); урешті, 
оповіді про «мандрівні вогники», відомі кожному оповідачеві.

Перегляд найчисленніших за тематикою груп засвідчує різні (такі, що походять від різ-
них оповідачів) версії, де йдеться про ту саму подію, пов’язану з тим самим персонажем. 
Можна відшукати відповідне джерело оповіді, тобто людину, яка розповіла подію як власне 
переживання, а також порівняти її з іншими версіями, що подають тільки чужий досвід, тоб-
то переказ учасника події. Можна, крім того, вивести певні закономірності, що призводять 
до появи типових традиційних демонологічних оповідань.

Отже, вони переважно стосуються подій, які нібито були пережиті респондентами, що 
належать до старшого покоління. Як часова цезура в далекій ретроспективі часто згадуєть-
ся 1945 рік, або – як це окреслюють респонденти – час «перед демократією». Порівнюю-
чи новозаписані оповіді з текстами подібної тематики, опублікованими О. Кольбергом, зі 
схожими персонажами, з близьких теренів 3, можемо стверджувати, що фабулярні схеми 
(чи фабулярні структури) давніх оповідей про контакти живих осіб із надприродним світом 
виявляються сталими, причому не всі з раніше знаних схем перейняли молодші покоління. 
Змінюються конкретні персонажі, які є посередниками у таких контактах, а ці персонажі 
репрезентують чергове покоління.

Обраний нами для детального аналізу текст демонологічної оповіді не належить до ре-
пертуару згаданого вище найкращого в селі оповідача, не відрізняється також і як особливо 
вдале оповідання. Репрезентує радше сіру, не надто привабливу для слухача пересічність 
повторюваних нині оповідань, мистецька убогість яких і навіть незграбність викладу свід-
чать про занепад усної традиції. Фольклористи, які схиляються до позиції дослідників пи-
семної літератури, оцінюючи народний текст як витвір, що належить до царини мистецтва 
слова, з такої точки зору відкинуть його. Текст, який було взято для аналізу, є радше доказом 
того, що брак мистецьких якостей не виключає можливості донесення його цікавого змісту 
і відносного багатства значень. А ось сам текст, записаний на магнітну стрічку від 77-річно-
го Й. П. 4:

«Tam, o,  jedyn, o,  jechał,  z drugiej wsi gospodarz. On saniami  jechał. Wyleciał  źrybek, no  i  lata 
dokoła sań, znacy sie dokoła konia, i skocy z tyłu na sanie. I koń stanie. O, nie da rady ciągnąć. No i on 
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dalij sie modlić. Znowuś zeskoczy (źrybek), dokoła obleci i znowuś na sanie. I tak mordował (źrybek) pare 
godzin, nim przejechał (gospodarz) ten kawałek» 5.

Семантичний аналіз цитованого тексту полягає у введенні його до таблиці, рубрики 
якої послідовно спираються на виділені Філлмором глибинні шари, тобто ролі аргументів 6. 
Таблиця містить такі рубрики:

1) основна дія – дієслово, яке описує ситуацію, окреслює дію;
2) agens (агенс) – виконавець дії, скерованої на об’єкт (patiens);
3) patiens (пацієнс) – живий адресат дії, на якого чи проти якого скерована дія і який за-

свідчує результати дії (означений об’єкт поєднує тут, згідно з Філлмором, три різні ролі з та-
ким семантичним значенням: контрагенс – сила, проти якої скерована дія; адресат – особа, 
на користь чи на шкоду якій виконується дія, а також patiens – те, що зазнає наслідків дії) 7;

4) об’єкт – річ (неживий предмет), стосовно якої виконується дія;
5) простір дії;
6) час дії;
7) спосіб дії.
Розписаний текст демонологічного оповідання представлений у таблиці, з якої можна пе-

ресвідчитися, що текст поділено на шість наративних одиниць, уміщених на ієрархічних рівнях.

Таблиця

Основна дія
Аґенс 

(дійова 
особа)

Пацієнс (живий об’єкт)

Неживий 
об’єкт Простір Час Спосіб

адресат
контрагенс 

(інша дійова 
особа)

І. їхав (на 
санях) господар – –

там 
(магічний 
простір)

взимку

ІІ. вилетів 
літає

скаче (ззаду на 
сани)

дух 
жеребця

–//–
–//–

Господар
–//–

Кінь
–//– сани навколо 

ззаду

ІІа. стане
не дасть собі 

ради
тягнути

дух 
жеребця

–//–
–//– –//– сани

ІІІ. давай 
молитися господар дух жеребця

ІІІа. (знову) 
заскочить (господар) дух жеребця

ІV. облетить 
(знову) на 

сани 

дух 
жеребця

–//–
(господар) кінь

–//– сани навколо

V. мучив
дух 

жеребця (господар) цей відтинок кілька 
годин

VІ. проїхав господар
(поза 

магічним 
простором)
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І. Перша одиниця окреслює вступну ситуацію. Істотними семантичними сигналами є 
у ній дієслово «їхав», яке приписує героєві оповіді (агенсові) ознаку, як далі виявляється, 
важливу, а саме ознаку руху. Експоноване слово «там» інформує про потрапляння персо-
нажа-людини в потенційно магічний простір, у «смугу страху» (що випливає з широкого 
контексту інтерв’ю з оповідачем, який розповів ще раніше кілька історій, пов’язаних з тим 
самим місцем, а саме з «лісом, в якому щось страшить». Слід також звернути увагу на двопо-
дільність одиниці І, а саме на повтор інформації про поїздку героя, доповнену інформацією 
про «сани», що згодом стають об’єктом магічної дії та водночас сигналізують про зимовий 
період, у який відбулася подія.

II. Лише ця наративна одиниця вводить слухача в основну дію демонологічної оповіді. 
Поява таємничого духа жеребця, який «вилетів», змінює потенційність магічного простору 
(«лісу, в якому щось страшить») на його реальність, на простір реального страху, що й ви-
явиться в оповіді. Замкнений характер цього простору, сигналізований відповідною пре-
фіксацією вжитого дієслова («ви-летів» – «не при-летів» чи «над-летів»). Дух жеребця відразу 
починає діяти проти людини, яка потрапила в його простір, а власне, він замикає магічне 
коло навколо запряжених саней і таким чином, отримавши владу над об’єктом комунікації, 
яким є людина, заскакує на сани «ззаду». Тут варто звернути увагу на характерне уточнення 
оповідача, який спочатку говорить про замикання кола навколо саней, після чого відразу ж 
уточнює: «навколо коня», підкреслюючи таким чином, що жеребець скеровує свою чарівну 
силу не безпосередньо на саму людину чи на неживий предмет – сани, а на коня, живу іс-
тоту, яка робить можливим рух людини 8. Гідний уваги також спосіб дії духа-жеребця – зза-
ду (подібно діють страхи в магічних казках). Оскільки рух уперед ціннісний і позитивний, 
сила, що діє в протилежному напрямку, має протилежне значення. Отже, наративна оди-
ниця II описує початок і спосіб дії демонічної сили проти людини в нелюдському просторі, 
приписуваному цій силі.

ІІ а. Наступна наративна одиниця утворює з попередньою цілість на засадах причин-
но-наслідкового зв’язку. Вона містить інформацію про результат дії жеребця-демона, впли-
ву якого зазнає кінь, що везе господаря. Результат описується двічі, щоразу інакше: «І кінь 
стає», «Не дає собі ради тягнути». Наскільки в поверховому аналізі обох цитованих фраз 
кінь виступає як дійовий суб’єкт, настільки в поглибленому аналізі агенсом залишається 
демонічний жеребець, контрагенсом магічної дії – кінь в упряжці, а справжнім адресатом – 
людина, яка через нерухомість коня сама стає нерухомою.

III. У наступній наративній одиниці відбувається зміна ролей: роль агенса переймає лю-
дина, натомість роль контрагенса – жеребець. Людина протидіє скерованій проти неї силі 
молитвою. Можна припустити, що адресат молитви – вища позитивна сила, Бог, але його 
присутність в оповіді не явно, натомість очевидне застосування молитви як антидемонічно-
го закляття, тобто її адресатом-пацієнсом є демон-жеребець.

III а. Подібно, до одиниць II і ІІа, ця одиниця пов’язана з попередньою. Вона інформує про 
ефект протидії людини: демон скоряється магічній молитві й усувається з людського просто-
ру, тобто зіскакує з саней, після чого (про що можна лише здогадатися) сани рушають.

ІV. Знову відбувається зміна ролей агенса і контрагенса: жеребець поновлює свої магічні 
дії – робить коло і знову заскакує на сани. Так само лише здогадуємося, що сани знову стануть.

V, VI. Чергова наративна одиниця виражена характерним для скупої на слова оповіда-
чки скороченням: «І так мучив кілька годин». Вона повідомляє слухачеві, що ситуація зі-
ткнення людини з демоном багато разів повторювалася і, як боротьба біблійного Якова з 
ангелом, тривала довго, хоча здогадуємося, що простір для перемоги був невеликий, а по-
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їздка непропорційно довга, аж поки людина залишила сфери впливу демона, про що вже 
інформує остання наративна одиниця: «допоки проїхав той відтинок шляху». Це водночас і 
кінцева ситуація, яка змикається зі вступною і оформлює оповідання в єдину цілість. Вона 
також містить сигнал про замкнений характер демонічного простору, виражений лише ін-
шими мовними засобами, ніж це було в одиниці II (проїхав «той відтинок шляху» – потра-
пляє в складний для подолання простір).

Усе оповідання можна передати у формі такої значеннєвої інтерпретації:
– людина, що рухається (рух тут є рисою ідентифікації живої істоти, отже, рух означає 

життя), в’їжджає на терен, який є зоною демона, зоною іншого, нелюдського світу, тобто 
смерті. Демон магічними засобами стримує поїздку людини, знерухомлюючи її, тобто по-
збавляючи рис руху – символічно позбавляє життя, переносить на бік смерті. Певний час 
триває протистояння людини й демона; тут молитва протистоїть магії, причому в оповіді 
постійно сигналізується зміна ролі активного учасника цієї боротьби: ним є то демон, то 
людина. Боротьба завершується визволенням людини й водночас її виходом з демонічного 
простору.

Можна помітити виразні полярні риси, що характеризують двох протиставлених одне 
одному персонажів демонологічного оповідання – людину і демона. Вони укладаються в 
такі пари:

людські риси   риси демонічного походження
рух    відсутність руху
вперед    назад (чи) в колі
легкість    тягар
відкритість   замкненість 
У поданому нами аналізі сучасного усного оповідання на прикладі народного демонологіч-

ного оповідання з Підляшшя показано спосіб опису та інтерпретації цього фольклорного жанру. 
Аналогічно можна проаналізувати усі зібрані оповідання, а на підставі такого аналізу здійснити:

– опис їхньої «граматики», що, у свою чергу, дасть змогу здійснити внутрішню класифі-
кацію текстів і виокремлення піджанрів; 

– формулювання загальної дефініції сучасного польського демонологічного оповідання 
(спираючись на конкретне зібрання текстів з Підляшшя);

– усталення повного інвентаря семіотичних опозицій, уписаних у тексти, особливо най-
загальніших: життя – смерть, та інших, пов’язаних з простором і часом, наприклад: верх – 
низ, день – ніч, весна – зима, світло – темрява, дім – ліс, чи пов’язаних із самою людиною 
та її становищем у суспільстві: свій – чужий, чоловічий – жіночий, старий – молодий тощо.

Такий самий принцип, застосований щодо македонських демонологічних оповідань, 
надасть можливість порівняти синтетичні описи польських і македонських демонологічних 
оповідань і виявити:

– фабулярні відповідники (мотиви і тематику);
– значеннєві (категоріальні) відповідники;
– зіставлення характеру і частоти появи певних семіотичних опозицій;
– мовні відповідники способів в обох мовах.

Інакше кажучи, порівняння можна проводити на рівні:
– сценарію оповіді;
– ролей окремих демонічних персонажів;
– семіотичних категорій;
– мовних засобів вираження польських і македонських аналогів.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



913

Світ фольклору

Як приклад проблеми, розв’язання якої на матеріалі демонологічних оповідань дає ці-
каві результати, можна вказати на тему: «Народна концепція взаємостосунків між світом 
живих і світом померлих». Варто її розвинути, з’ясовуючи: у який спосіб польський та ма-
кедонський народний світогляди розв’язують питання смерті як нормального, природного 
переходу в «інший» світ; які можуть бути причини повернення померлих з потойбіччя і при-
чини дисгармонії в контактах, а радше, зіткнення із «цим» світом; які існують допоміжні 
засоби проти такого антагонізму. Відповідний текстовий матеріал для опису і розв’язання 
цієї проблеми – це польські історії про духів, страхів і упирів, а македонські – про вампірів 
і гробників 9.

Примітки
1 Уперше текст було надруковано у збірці «Literackie i folklorystyczne sondaże» / pod red. 

J. Magnuszewskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersyztetu Warszawskiego, 1989. З огляду на обмеже-
ну доступність цього видання і на те, що в статті здійснено досить оригінальну спробу різносторонньо-
го аналізу демонологічних оповідань, який апелює до т. зв. глибинних шарів (Філлмора), автор визнав 
за доцільне нагадати про цю публікацію.

Дослідження, де порівнюються македонські та польські демонологічні оповідання, подані у поль-
сько-македонських виданнях (T.  Vražinovski,  K. Wrocławski, Sporedbena monografija na makedonskoto 
selo Jablanica i polskoto selo Pjentki-Grenzki. T. 3. Mitski predanija. – Skopje, 1992), а також у поль-
ському виданні: Zadrożyńska A., Vražinovski T. і Wrocławski К. Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne 
i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 
2002.

2 Sokolewicz Z. Teoria kultury Kazimierza Moszyńskiego jako punkt wyjścia dla badań etnogenetycznych // 
Etnografia Polska. – T. ХХІII. – Z. 2. – S. 95.

3 Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. – Wrocław; Poznań, 1970. – T. 42: Mazowsze. – Cz. VII.
4 Записаний у 1981 році; доповнення в дужках зроблені редактором і служать для більшої ясності тексту.
5 «Там собі їхав один, з іншого села господар. Він санями їхав. Вилетів дух жеребця, ну і літає на-

вколо саней, значить, навколо коня, і скочить ззаду на сани. І кінь став. О, не дасть собі ради тягти. Ну 
і він давай молитися. Знову зіскочив (жеребцевий дух), довкола облітає і знову ж на сани. І так мучив 
(жеребцевий дух) кілька годин, поки проїхав (господар) той відтинок» (польський текст подано місце-
вою говіркою. – Прим. перекладача).

6 На основі: Apresjan J. D. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. – Wrocław; Warszawa; 
Kraków; Gdańsk, 1980. – S. 42.

7 Ibid.
8 Згадаємо тут особливу роль коня як медіатора між людиною і надприродними силами, хтонічни-

ми чи небесними, наприклад, у ворожіннях.
9 Статтю на цю тему я надіслав до збірника доповідей на X Міжнародний з’їзд славістів у Софії 

1988 року. Назва статті: «“Цей” і “той” світ в народних демонологічних оповіданнях: На матеріалі ви-
браних польських, а також болгарських і македонських типів оповідань».
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ДОРОТА СИМОНІДЕС 

МЕМОРАТ	І	ФАБУЛАТ	У	СУЧАСНІЙ	ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ	1

Pojęcia «memorat i fabulat» zostały wprowadzone do folklorystyki przez szwedzkiego badacza Karla 
Sydowa w 1934 roku i są nadal aktualne we współczesnej folklorystyce. Memorat jest przez Sydowa określony 
jako autentyczne przeżycie konkretnego człowieka. Jeśli jednak zainteresuje społeczność lokalną, to może wejść 
w obieg ustny i stać się fabulatem, to znaczy już opowiadaniem sfabularyzowanem. Każdy narrator dodaje do 
niego coś od siebie i w ten sposób z memoratu staje się fabulat. Pojęcia te są bardzo istotne dla teoretyków badań 
nad folklorem współczesnym, gdyż ukazują proces przeistaczania się wydarzeń subiektywnych w zobiektywizowane 
opowiadania fabularne. Nie dziwi zatem, że przedmiotem zainteresowania współczesnych folklorystów, tych, 
którzy badają opowieści biograficzne i wspomnieniowe, stały się omawiane tu kategorie «memorat» i «fabulat».

Memorat pojęty jako rodzaj przekazu należy współcześnie do najbardziej rozpowszechnionych typów 
komunikacji folklorystycznej. Fakt ten wskazuje na pewien aktualny i współcześnie rozwój Sydowowskiej 
terminologii. Wnioski te mają duże znaczenie dla naszych badań nad opowieścią wspomnieniową. Tłumaczą 
bowiem, dlaczego uczestnicy tego samego zdarzenia, przeżycia, doświadczenia opowiadając o nich, podają inną 
odmianę, doprowadzając do powstania nie tylko wariantów, ale i różnych wersji. Dotyczy to zwłaszcza opowieści 
wojennych, katastrof, klęsk, a więc tych sytuacji, które jednym wydarzeniem objęły większą liczbę osób.

The notions of «memorat» and «fabulat», introduced to folkloristics by a Swedish scientist К. Sydow in 
1934, have entered the scientific terminology of the European folklore researchers. The structure of a memorate 
as an authentic relation from the purely personal experience has become an object of interest mainly to 
contemporary folklorists, who work on the memorial, biographical narration.

A fabulat, as a relation from a memorat turned into fiction, is a consequence of the oral circulation. The historical 
analysis of the known terms of Sydow leads to the conclusion that the memorat and fabulat consist in contemporary 
folklore not only the label for two different forms of relating but, above all, they express the two ways of communicating. 
Contemporary narrator, under the pressure of the audience, reaches for the memorate as a convention giving the fullest 
image of the unitary, true happening, his own or the overheared experience. This trend is so overwhelming that the 
process of transformation of the old, traditional tabulates into the contemporary, actualized memorats is observed. Just 
as the memoirs, reports and factography enjoy a big popularity in literature, so similarly, the tales from life, biographical 
stories, based on memories, have become an expression of social needs in folklore.

Sydowis terminology originated mainly from the religious and belief tales, and was to facilitate the division into 
a tale and an experience. It is enough to go through the repertoire of oral stories from recent years, to become convinced 
that the memorat expresses the rate of the narrator’s share in the related experience or happening in them

Історія науки знає багато понять і термінів, які виникли як неологізми, що означають 
нові явища, окреслюють нові сфери досліджень або становлять більш адекватну назву для 
вже наявних предметів. Серед фольклористів, які застосовували нові визначення, на особ-
ливу увагу заслуговує шведський учений, класик фольклору Карл фон Сидов, автор термінів 
«меморат» і «фабулат». Вони були введені в науку вісімдесят років тому з метою розмеж-
ування оповіді про особисті переживання й оповіді, заснованої на фікції. Ці терміни вико-
ристовуються і сьогодні, причому, попри нарікання на їх недосконалість, становлять надалі 
проблему, з якою нині стикається кожен дослідник словесного фольклору. І з цих міркувань 
вони варті уваги та нового прочитання.
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Карл фон Сидов – як теоретик і водночас чудовий практик фольклору – один із заснов-
ників фінської школи, яка використовує історично-географічний метод, дійшов висновку, 
що фольклорист, накопичуючи польовий матеріал, мусить мати широкий діапазон його 
сприйняття, принципово вміння відрізняти у фольклористиці розповіді від інших фолькло-
ристичних явищ. Останні, хоча не створюють усної літератури, є необхідним для її розу-
міння контекстом. Знайомство з розвідками й поглядами Сидова унаочнює послідовність 
дослідника в намірі визначити межі усної літератури та набір дослідницьких інструментів, 
які б дали змогу точно і докладно вирізнити з усієї складної сфери фольклористичних явищ 
твори, що належать до категорії усної прози. У праці, написаній ще 1919 року, яка була тоді 
абеткою фольклористики, він чітко підкреслив різницю між етнологами філологічного, ре-
лігієзнавчого і психологічного спрямування. «Не можна, – пише він, – досліджувати перека-
зи й легенди без народних вірувань і забобонів, так само, як важко собі уявити дослідження 
вірувань і демонології без усної літератури» 2. У пізніших працях, коли Сидов уже цілковито 
відірвався від фінської школи і перейшов до методів французької соціологічної та англій-
ської антропологічної шкіл, він підкреслював, що недостатньо досліджувати самі народні 
тексти: тут необхідне уважне спостереження за функціями, які вони (тексти) виконують, за 
їх життям і місцем у соціальній групі, та дослідження їх творчої трансмісії 3.

На цінність дослідницьких здобутків Сидова звернули увагу норвезькі дослідники Юлій 
і Карл Крони, викладаючи у своїй новаторській праці Die folkloristische Arbeitsmethode основи 
поглядів Сидова на польову збиральну роботу 4. Найслабшою стороною тогочасних дослі-
джень усної літератури був брак жанрових критеріїв. Це особливо стосувалося усних опові-
дань, тематична і формальна різнорідність яких становила для дослідників непрохідні хащі. 
Серед народних оповідань лише чарівні казки та казки про тварин мали сталі формальні та 
стилістичні відмінності й самими носіями фольклору сприймалися як оповідання зі своєю 
конвенцією, іншою, ніж у решти усних оповідань. Тому дискусія про генологію усної прози 
повинна була врахувати принаймні загальний поділ оповідань на окремі жанри. Найбіль-
ше праць з’явилося про казку. Вони стосувалися теорії жанру, класифікації мотивів і від-
ношення казки до дійсності 5. Однак, бажаючи виокремити один жанр з усієї прози, автори 
праць про казку змушені були зайнятися й іншими видами народних оповідань, особливо 
переказами. За основний критерій жанрового поділу вони брали суб’єктивну оцінку носіїв 
та реципієнтів фольклору. Якщо переказувана подія розповідалась як суб’єктивне пережи-
вання – тоді вона не могла бути зарахована до казок, натомість, якщо її зміст розходився з 
дійсністю, вона була казкою. Ця суб’єктивна відмінність лишилася практично до сьогодні у 
свідомості носіїв і реципієнтів фольклору.

Однак Сидова непокоїла плинність меж у сфері неказкових оповідань, що їх західні 
фольклористи визначали як перекази (Sage). Тому він почав шукати нові визначення, які 
б допомогли осмислити й найменувати перехідний рівень між реляцією автентичного пе-
реживання окремої людини та складною формою реляції події, відірваної від індивіда, яка 
через творчий усний переказ стає оповіданням. Тенденція до визначення і виокремлення 
усних оповідань породила нову розвідку, з якою Сидов виступив 1934 року і яка забезпечила 
йому безсмертя у світовій фольклористиці. Цю розвідку він назвав «Категорії народної про-
зи» 6, свідомо уникаючи слова Gattung (жанр), бо визначав категорії на основі не жанрових, 
а функціональних відмінностей. До найважливіших категорій він зарахував:

1) меморат – суто особисте оповідання власного переживання;
2) фабулат – фабуляризоване, насичене фантазією повідомлення про подію;
3) новелат – реалістична (т. зв. семітська) легенда;

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



916

Польська етнологія

4) химерат – твір, заснований на казковій фантастиці;
5) фікт – жартівлива вигадка.
Пізніше кількість категорій була збільшена, бо Сидов невпинно працював над ними, 

уточнюючи критерії їх розмежування. Термінологія Сидова не була сприйнята повністю і 
довго обговорювалася, одначе фольклористи всієї Європи й поза її межами до сьогодні опе-
рують двома термінами вченого: меморат і фабулат. Тепер вони належать до того розділу 
усної прози, який російська фольклористика назвала «не казкою».

Шведський дослідник хотів зосередитися головним чином на переказі, оскільки близь-
ко половини текстів цього жанру виводиться безпосередньо з меморатів. Переказ є катего-
рією, що найтісніше пов’язана з народною культурою і водночас є картиною світу. Жоден 
інший жанр так не насичений релігійним і етнопсихологічним змістом 7. Тут, зрештою, го-
ловне джерело генологічних проблем, пов’язаних із цією формою оповідання 8. Їх тракту-
вання при науковому огляді в тісному зв’язку з названими елементами неминуче віддаляє 
дослідника від естетико-художньої функції, змушуючи його замислитись над їх ідеологією. 
Унаслідок такої дослідницької позиції літературознавці воліли уникати переказів, не вба-
чаючи в них класичного літературного твору, а для етнологів переказ – хоча і був літера-
турною візією – становив не звичайний опис вірувань, а радше предмет літературних дос-
ліджень. Такі погляди вплинули на відносно мале число теоретичних праць про переказ, на 
брак систематики, яка б полегшувала упорядкування зібраного матеріалу. Ще 1964 року 
на міжнародному фольклористичному конгресі фінський дослідник Л. Хонко зробив фоль-
клористам закид, що вони ставляться до переказу як мачуха, так, ніби він не був точно ви-
значеною категорією традиційної усної прози 9. Зрештою, пізніше він сам переглянув своє 
ставлення до переказу-вірування, досліджуючи його впродовж кількох років. Семантични-
ми значеннями меморату і фабулату та історією, витвореною довкола цих значень, я хочу 
обмежити свої подальші міркування.

Меморат (з лат. memoratus), означає те саме, що mеmorabilis – гідне запам’ятовування, 
гідне згадування. За Сидовим, це визначення нарації з суто особистим характером пережи-
вання. Воно не містить меморату фікції та не походить з традиційного повідомлення, хоча 
сама реляція автентичного переживання може бути сформована під впливом наявного в 
даної особи традиційного знання. Як легко здогадатися, меморат Сидова майже цілковито 
збігається з memorabilem, терміном, уведеним літературознавцем А. Джоллесом у праці Про-
сті форми 10. Надамо слово Сидову. Він пише: «Спершу треба з переказу видобути ту части-
ну, яка справді має певні риси схожості з оповіданням, але не має літературного характеру і 
не перебуває в широкому обігу. Це розповіді людей про їхні власні, чисто особисті пережи-
вання. Вони передають власні спогади, тому я називаю їх меморатами. Меморат є об’єктом 
великого зацікавлення тим, що народ пережив, що він вважає гідним уваги і як це пережи-
вання висловив. Багато меморатів може перейти в традицію, бо деякі люди визнають їх до-
статньо цікавими, щоб далі розповідати. Причому тоді назагал вони підлягають меншим чи 
більшим змінам, залежно від того, хто їх потім розповідає. Таким чином, колишній меморат 
переходить у переказ-спогад, однак межі тут важко помітні» 11.

Отже, так з меморату може виникнути переказ, але не кожен меморат є переказом. 
Розповіді людей про їх особисті переживання лише тоді увійдуть в живе побутування і 
трансформуватимуться далі, якщо зуміють зацікавити адресатів. Тоді в процесі подальшо-
го переказування вони підлягають об’єктивізації, утрачаючи деякі риси індивідуальних 
переживань на користь типізації, спрощення, експонуючи незвичайність унаслідок пере-
важання трансцендентних ситуацій. Саме цей результат перетворення меморату в процесі 
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переказування Сидов називає фабулатом, додаючи, що це є коротке одноепізодне оповідан-
ня, яке базується, щоправда, на особистих переживаннях і спостереженнях, однак у такій 
формі переказу вони не могли зберегтися. Кожен меморат – це потенційний фабулат і тому 
повинен уходити в коло зацікавлень фольклориста. Однак Сидов не зараховує його до усної 
літератури, вважаючи, що меморат не є твором, гідним уваги літературознавця 12.

Наскільки проблеми генологічних критеріїв у прозі були предметом широкого зацікав-
лення, може свідчити широка дискусія щодо розвідки Сидова. Вона тривала довго, що в той 
час рідко траплялося, у дискусії висловлювалися власні погляди критиків, відмінні від Сидо-
ва чи згідні з ним. Майже через рік після видання «Категорій народної прози» на книжково-
му ринку з’явилися праці відомих дослідників фольклору Ф. Ранке та Г. Гранберга 13.

Фридерик Ранке, шанований дослідник народного переказу, розпочав дискусію, запро-
понувавши замість меморату німецький термін: Erlebnisbericht – повідомлення про пережите. 
Термін не новий, бо з ним Ранке виступив ще 1912 року, звертаючи увагу на збіг між повідо-
мленням про автентичне переживання індивіда і повідомленням, відірваним від конкретної 
людини й заснованим на фікції оповідання. Автор зіставив два повідомлення про пережите 
певних двох осіб. Перша інформація походила з XVI ст. зі Швейцарії, а друга – з XIX ст. з Бава-
рії. Обидві стосувалися ідентичного випадку, зрештою, досить часто фіксованого у фольклорі, 
що змушувало дослідників замислитися. У повідомленні йшлося про пережите чоловіком, ви-
краденим магічним військом і затягнутим далеко від його дому. Ф. Ранке піддав формально-
змістовому аналізу обидві записані версії події, досліджуючи їх у контексті вірувань, світогля-
ду і звичаїв епохи та середовища, з якого походили дійові особи, шукаючи водночас момент 
переходу меморату в фабулат. Йому було важливо не так з’ясувати саму подію, як зрозуміти 
механізм виникнення оповіді про неї, її розповсюдження і відносно швидкого відокремлення 
від індивідуального досвіду та перетворення в літературний твір, який уходить в активний 
фольклорний репертуар. Детально дослідивши згадані повідомлення, їхній історичний кон-
текст і групу оповідей, що постали на їхній основі, Ранке дійшов до такого узагальнення: «осо-
бисто зазнане і пережите є потенційним оповідан ням, головним чином тому, що сам суб’єкт 
пережитого укладає повідомлення, спираючись на уявлення-вірування, відомі усій соціальній 
групі». Так, забраний чарівними силами чоловік вкладає у своє повідомлення віру, що це були 
магічні загони військ (відомі демонології цих груп), а слухачі переказують почуту подію далі 
з тієї причини, що вона (подія) становить серйозне підтвердження відомих і визнаних ними 
істин 14. Міркування Ранке стосуються переказів, але можемо так само добре їх застосувати й 
до сучасних розповідей-спогадів, пам’ятаючи про те, що проекція і форма переживань зале-
жать від суспільної свідомості й конкретної історичної ситуації. Тому таке важливе розуміння 
контексту досліджень, ситуації, у якій розповідь була (звуко)записана чи почута, а передусім – 
визначення часу, з якого вона походить.

Дещо інший напрямок обрав Гунар Гранберг, автор другої книжки. Дослідивши бага-
тий польовий матеріал з усієї Скандинавії, він зауважив, що на зміст меморату великою 
мірою впливає географічне середовище, вид діяльності та спосіб життя людей. Отже, він 
звернув увагу на те, що ми сьогодні називаємо соціальним, професійним фольклором. Відо-
мо, що одні події випадають на долю шахтаря, інші – моряка, тому така різна тематика їхніх 
оповідок. Сучасний російський дослідник, вивчаючи усні оповідання часів Другої світової 
війни, підтвердив спостереження Гранберга з усіх зібраних воєнних розповідей уклав три 
групи оповідок, які відрізняються змістом і тематикою. Це розповіді фронтовиків, розповіді 
партизанів та розповіді цивільного населення, що жило в тилу 15. Кожна з груп мала інший 
досвід, детермінований ситуацією, у якій вона опинилася.
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Гранберг пішов далі, аніж Сидов, і залежно від рівня неповторності індивідуального пе-
реживання, виділив кілька різновидів меморату, приділяючи особливу увагу тим, що досі в 
традиції не фіксувалися. У такий спосіб вже тоді він зацікавився біографічними оповідями. 
Це було, як на ті часи, великим досягненням, бо збирачі та дослідники фольклору не звер-
тали уваги на цей тип повідомлення. Біографічні розповіді-спогади не входили до сфери по-
нять фольклору і не викликали зацікавлення, бо жили переважно в пам’яті однієї людини й 
не становили предмету колективної творчості. У Польщі відомі випадки фіксування діалек-
тологами XIX ст. життєвих спогадів. Можемо навіть припустити, що традиційний усний ре-
пертуар складався великою мірою, а можливо, переважно з меморатів, але ними збирач не 
цікавився. Маємо тут ще один приклад того, як самі фольклористи формують наше поняття 
про фольклор. Вони збирають в польових умовах те, що в їхньому розумінні входить до 
фольклору, не приділяючи великої увага оповідальному побутовому репертуарові. По суті 
справи, ми не знаємо, яким був цей репертуар насправді, оскільки те, що зібрано, є радше 
свідченням різного розуміння поняття фольклору збирачами. Крім згаданих біографічних 
розповідей, Гранберг зацікавився і тими меморатами, у яких головну роль відіграють тра-
диційні знання, народні вірування, уявлення про навколишній світ і суспільно зумовлена 
свідомість. Цими факторами він пояснює подібність чи взагалі ідентичність переживань у 
кількох осіб відразу. Такого типу меморати, на його думку, мають більші шанси поширитися 
і стати фабулатами. Достатньо пригадати переживання шахтарів, пов’язані з появою демо-
на Скарбника, або численні оповіді про демонів, напівдемонів і страхів.

До дискусії приєднався ще один дослідник фольклору, автор знаменитої збірки європей-
ських переказів В. Е. Пойкерт. Ствердивши, що поняття меморат і фабулат становлять основний 
інструментарій роботи фольклориста, він показав його придатність для аналізу конкретного 
місцевого матеріалу. Дослідник визначив за Ф. Ранке поняття Erlebnisbericht (повідомлення про 
пережите) і протиставив йому Geschehnisbericht (повідомлення про подію). Останнє він уважає 
переказом, фабулатом, а значить і твором, який уходить у рамки усної літератури 16.

Десять років потому (1948) Сидов ще раз повернувся до запропонованої термінології, 
публікуючи англійською мовою нову версію праці про категорії народної прози. Розвідка 
містить такі нові терміни, як: хронікат – який є рудиментарним історичним переказом, що 
передається радше як пояснення; memoral rule – у яких він бачить гідні увічнення народні 
приказки, прислів’я, що виникають з досвіду й спостережень. Однак усе частіше дискусія 
щодо термінології Сидова перетворювалася на дискусію про сам переказ. Поряд із терміном 
«меморат» у нових працях почали з’являтися подальші доповнення, наприклад, фабулат-ві-
рування, який стоїть між меморатом і фабулатом 17.

Відношення, що виникають між меморатом і колективним суспільним знанням, яке 
формує дане переживання, наново стали предметом досліджень уже згаданого фінського 
дослідника Л. Хонко 18. У 1968 році він показав три етапи формування переказу-вірування 
від вірувальних уявлень через індивідуальне переживання аж до усного оповідання включ-
но. Схему Л. Хонко можна прочитати інакше, особливо, коли його спостереження нанесе-
мо на матрицю жанрової моделі легенди-переказу Ф. Ранке і Г. Гранберга. Тоді культурна і 
соціальна свідомість стають джерелом для меморату, який, діставши схвалення спільноти, 
перероджується у фабулат.

Досі праця Л. Хонко вважається найкращим жанровим аналізом міфологічної легенди, 
причому межа між меморатом і фабулатом проведена в ній найточніше, а дослідник запрова-
див аж дев’ять основних критеріїв, які полегшують таке розрізнення. Це зміст, форма, стиль, 
структура, функція, частота фігурування, поширеність, вік, походження. На працю Хонко спи-
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рається фінська фольклористика, яка у сфері міфологічної легенди має суттєві досягнення.
Розвиток споріднених дисциплін, а також розвиток самої фольклористики виразно удо-

сконалив дослідницький інструментарій, але також дав фольклористам зрозуміти, як ба-
гато білих плям перед ними. Однією з них до сьогодні є систематика народних легенд. Без 
упорядкувального етапу систематизації важко розпочинати які-небудь порівняльні дослі-
дження. Коли 1963 року зібралися в Будапешті з метою обговорити принципи розробки 
каталогу, першою проблемою, що постала з усією гостротою, було питання меморату. Ка-
талог мав охопити міжнародний матеріал, над накопиченням якого працювали фолькло-
ристи різних країн. Тому на першому плані було питання термінології та уточнення понять 
легенди-переказу, а також діапазону матеріалу. У дискусії виявилося, що одні фольклорис-
ти були рішуче за те, аби й меморати залучити до каталогу, особливо фабулати-вірування; 
інші були налаштовані рішуче проти меморатів, уважаючи, що каталог народних переказів 
має охоплювати винятково літературно опрацьовані тексти. Тоді шведський фольклорист 
К. Г. Тілгаген виступив із вимогою послідовного повернення до термінології Сидова і ви-
користання її в праці над систематизацією переказів 19. Ще раз виявилося, що труднощі ви-
кликають не структура переказу, не брак його формальних критеріїв, а передусім різні фор-
ми і способи повідомлень. Дискусія не була безплідною, бо вона відкрила нові перспективи 
досліджень. Учені звернули увагу на перекази як на тексти, що найповніше віддзеркалюють 
регіонально зумовлену народну культуру. Унаслідок цього запропонувано було наново по-
дивитися на неї як на народне знання, що, з одного боку, знову віддаляє переказ від худож-
ньої творчості, а з другого – показує брак спільної площини для їх систематизації. Загалом 
дискусія в цікавій для нас тематиці виділила одну головну проблему, а саме ту, що меморат 
і фабулат разом з іншими підгрупами виражають різні ступені участі наратора (оповідача) 
і слухачів в автентизмі оповідання. Саме від наратора залежить, чи зміст буде повідомлен-
ням спогаду, а чи цікавою літературною оповіддю. Гарний наратор спроможний створити 
художню оповідь навіть із сухого, лапідарного меморату, тоді як нездарний оповідач може 
з найяскравішої події зробити сухий опис. Як і в літературі, у фольклорі багато залежить 
від хисту творчих особистостей. На проблему впливу наратора на остаточну форму тексту 
і проблему ставлення адресанта до адресата під час повідомлення тексту також звернули 
увагу радянські фольклористи. Вони поділили всю усну прозу на казкову і неказкову. Другу 
частину, яка перебувала у вирі дискусій, вони взяли в наукову роботу, шукаючи в неказко-
вій прозі найважливіші риси. Поділ на вказані групи було здійснено за естетичною функ-
цією. Там, де вона виконувала головну роль, тексти зараховано до першої групи; тексти, у 
яких відігравали роль позаестетичні фактори, склали другу групу. Таким чином, до неказко-
вої прози увійшли: меморати-вірування, демонологічні та історичні перекази, легенди. За 
К. Чистовим, вони служать практичній меті: поділитися історичними, політичними, космо-
гонічними, релігійними та іншими знаннями чи новинами 20. Тепер ніхто не сумнівається, 
що художня функція саме цих текстів була відсунута на другий план. Різновиди категорій 
прози, на думку російських дослідників, виникають із суспільної функції, яку оповідання 
виконує серед конкретної групи людей, а також з типу повідомлення, у якому воно функціо-
нує. Тому Чистов дійшов висновку, що сидовські поняття меморату і фабулату та пізнішого 
Sagenbericht – переказу – є трьома формами повідомлень, трьома комунікаційними типа-
ми. Вони взагалі становлять основні форми функціонування народної прози неказкового 
характеру 21. У такій інтерпретації меморат можна розуміти і як зміст (наприклад, переказ 
чи розповідь-спогад) і як форму (меморатне повідомлення) 22. В. Гусєв бачив у мемораті від-
повідник народних мемуарів, лише усно розповсюджуваних 23. Постановка знаку рівності 
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між цими поняттями дуже вдала, оскільки зіставлення змісту і тематики обох категорій уна-
очнює, що зафіксовані тут подібні факти, як правило, небуденні, надзвичайні й, з погляду їх 
суб’єкта і слухачів, справді гідні увічнення.

Унаслідок трансформаційних процесів – суспільних, культурних, економічних, урбані-
заційних та інших – сучасний наратор і слухач чітко віддають перевагу реалістичним опо-
віданням, які засновуються на фактах або подіях, уписуються в закони нашої дійсності й 
мають автентичну форму, тобто переказуються у спосіб меморату. Тому згадка про названі 
дві категорії Садова не випадкова, бо і для нас важливо лише показати доробок одного з 
найвідоміших теоретиків фольклору. Ми звернулися до меморату і фабулату виключно з 
тих міркувань, що сучасний активний репертуар можна чудово охарактеризувати на осно-
ві цих двох категорій. Спостереження за сучасними народними оповіданнями – тими, які 
справді спонтанно поширюються і розповідаються, а не «вигрібаються» збирачами з пам’яті 
старих оповідачів, – доводять, що рисою згаданих оповідань (часто фабуляризованих плі-
ток, чуток) є їх «правдивість». Вони розповідаються в меморатній конвенції, тобто як ав-
тентичне переживання якщо не наратора, то особи, що її наратор знає особисто і на яку 
може авторитетно послатися. Наскільки меморатна конвенція стала виразником тенденцій 
нашого часу, доводять дані фольклористів з різних країн, які незалежно один від одного 
відзначають «тренд» розповідати про «справжні» події або автентичні власні переживання 
чи події, свідками яких були інформатори. Ця риса, безумовно, випливає не з фольклору, а 
навпаки – у фольклорі знайшли відображення зацікавлення сучасної людини, яка творить 
і відтворює оповідання. Адже поза фольклором цю тенденцію спостерігаємо і в літерату-
рі, що виражається у великому зацікавленні фактографічною літературою, мемуарами, ре-
портажами, тобто творчістю, яка виражає конкретний досвід, справжні перипетії, часом 
невеликі фрагменти дійсності. Соціологи також сигналізують про потребу повернутися до 
давніх типів літератури синтетичного характеру, маючи на увазі літературний репортаж 
і біографічний роман 24. У кожному разі ясно одне: відчутне зацікавлення фольклористів 
сучасними меморатами, а саме розповідями-спогадами, оповідями про надзвичайні події 
тощо, виникло не в кабінетах учених, а було взяте з життя. Ця конкретна потреба – спо-
стереження за живим усним репертуаром – спричинилася до помітного зростання дослід-
ницьких зацікавлень цими повідомленнями. Колись вірили, що можна зустріти чарівницю, 
скарбника, утопленика тощо і відчути пов’язані з цим переживання. Сьогодні оповідання 
такого типу ніхто не сприймає серйозно.

В одній з численних статей Сидов підкреслив, що адаптація меморату в фабулат не 
обов’язково супроводжується свідомим бажанням змінити розповідь. Наратор робить це 
радше несвідомо 25. Погляд Сидова підтверджують спостереження за пам’яттю, проведені 
в інших дисциплінах. Досі здавалося, що фабулат виникає лише через повідомлення, твор-
чий обіг. Тим часом психологи, які працюють над теорією пам’яті, довели, що в принципі 
сама особа може через багато років зробити з власного меморату фабулат. Адже вони кон-
статували, що «в процесі запам’ятовування у нам’яті лишається тільки певний мотив спо-
стережень і пов’язане з ним емоційне тло. Решта підлягає деякій переробці з тенденцією до 
спрощення, схематизації, збідніння в деталях. Тому спогад є звичайною копією первинного 
враження та пов’язаних з ним асоціацій і безумовно містить елемент узагальнення, засно-
ваний на попередньому досвіді» 26.

Ці висновки мають велике значення для наших досліджень розповіді-спогаду. Адже 
вони пояснюють, чому учасники тієї самої події, життєвих перипитій, розповідаючи про 
них, подають щораз нову видозміну, доводячи до виникнення не лише варіантів, а й різних 
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версій. Це особливо стосується оповідань про війни, катастрофи, аварії, тобто про ситуації, 
які однією подією охопили велику кількість людей.

Меморат, витлумачений як різновид усного повідомлення, нині належить до найбільш 
поширених типів фольклористичної комунікації. Цей факт указує на певний парадоксаль-
ний розвиток сидовської термінології. Отже, Сидов запровадив поняття меморату для того, 
щоб мати змогу виключити з народних переказів елементи змісту, які не входять у літера-
турний твір, і в такий спосіб досліджувати чистий переказ. А сучасний оповідач виключає з 
давнього і сучасного фабулату меморатний зміст для того, щоб зосередитись на останньому 
й розповідати його (зміст) як щось правдиве, вірогідне й автентичне. Бажання надати опо-
віданню форми повідомлення про справжню подію призводить до того, що відомі з традиції 
елементи усе частіше розповідаються в конвенції автентичного, індивідуального пережи-
вання. А тому традиційний фабулат дедалі частіше перетворюється на меморат.

Праці Карла Сидова мали великий вплив на розвиток переказознавчої термінології, 
просунули вперед дослідження всієї народної прози, однак до повної точності понять не до-
вели. Адже кожен, хто послуговується термінологією Сидова, уводить до неї власне розумін-
ня та власну інтерпретацію понять та категорій усної прози.

Примітки
1 Це змінена версія статті, опублікованої в книжці: Literatura popularna, folklor, język / red. Nawrocki 

W., Walicki M. – Katowice, 1981. – T. 2. – S. 26–51.
2 Sydow K. W. Vara folkminnen. – Lund, 1919. – P. 18–29.
3 Sydow K.W. Selected Papers on Folklore. – Copenhagen, 1948. – P. 46.
4 Die folkloristische Arbeitsmethode, begründet von Julius Krohn und weitergefuhrt von nordischen 

Forschern / erläutert von K. Krohn. – Oslo, 1926.
5 Пор. праці: Thimme  A. Das Märchen. – Leipzig, 1919; Aarne  A. Leitfaden der vergleichenden 

Märchenvorschung. – Hamina, 1913; Wesselski A. Versuch einer Theorie des Märchens. – Reichenberg, 1911.
6 Sydow K. W. Kategorien der Prosa-Volksdichtung // Volkskundliche Gaben, John Meier zum 70 

Geburtstage dargebracht. – Berlin; Leipzig, 1934.
7 Пор.: Simonsuuri L. Über das finnische, nordische und internazionale Sagenverzeichnis // Peters К. С. 

Tagung der International Society for Folk-Narrative Research. – Antwerpen, 1962. – S. 32.
8 Труднощі на польському ґрунті показала Я. Гайдук-Ніяковська в докторській роботі на тему: 

Typologia polskiego podania (Opole, 1975).
9 Honko L. Memorates and Study of Folkbeliefs // Journal of the Folklore Institute. – Bloomington, Ind., 

1964. – Vol. 1. – P. 7.
10 Пор.: Jolles A. Einfache Formen. – Halle, 1953.
11 Sydow K. W. Kategorien.... – S. 253.
12 Ibidem. – S. 261 і далі.
13 Rankе F. Volkssagenforschung. – Breslau, 1935; Granberg G. Memorat und Sage. Einige methodische 

Geschichtspunkte. – Upsala, 1936.
14 Rankе F. Volkssagenforschung.
15 Домановский Л. В. Устные рассказы // Русский фольклор Великой Отечественной войны. – М.; 

Ленинград, 1964. – Разд. IV.
16 Пор.: Peuckert W. E. Die Welt der Sage // Deutsches Volkstum in Märchen und Sage, Schwank und 

Rätsel. – Berlin, 1938. – S. 117.
17 Röhrich L. Märchen und Wirklichkeit. Eine volkskundliche Untersuchung. – Wiesbaden, 1965. – S. 11.
18 Honko L. Genre Analysis in Folkloristics and Comparative Religion // Temos. – 1968. – Vol. 3. – S. 62.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



922

Польська етнологія

19 Пор.: Tilhagen  С.  Н. Was ist eine Sage? Eine Definition und ein Vorschlag für ein europäisches 
Sagensystem // Acta Etnografica. – Budapest, 1964. – Bd. 13. – S. 13.

20 Пор.: Tschistow K. W. Zur Frage der Klassifikationsprinzipien der Prosa-Volksdichtung. – Moskau: 
Verlag «Nauka», 1964; Das Problem der Kategorien mündlicher Volksprosa nicht märchenhaften Charakters // 
Fabuła. – 1967. – Bd. 9. – S. 7.

21 Ibid.
22 Пор.: Hajduk-Nijakowska J. Z badań nad opowieścią wspomnieniową // Literatura ludowa. – 1976. – 

Nr 4/5.
23 Gusiew W. Estetyka folkloru // przeł. T. Zielichowski. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974. – 

S. 165.
24 Пop.: Ossowski S. U podstaw estetyki. – Warszawа, 1958. – S. 109.
25 Потім він умістив це у праці «Категорії народної прози».
26 Wejn А. М., Kamieniecka В. J. Tajemnice pamięci // przeł. z ros. J. Dancygier. – Warszawа, 1976. – S. 11.

АННА БЖОЗОВСЬКА-КРАЙКА

ДОСЛІДЖЕННЯ	ПОЛЬСЬКОГО	ТА		
ПОЛЬСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО	ФОЛЬКЛОРУ	В	США

Artykuł zawiera wartościującą analizą amerykańskiego stanu badań dotyczącego folkloru polskiego i polsko-
amerykańskiego. Autorka zwraca uwagę m.in. na dwa poziomy tych badań, które mieszczą się najczęściej w polu 
znaczeń kreatywnej adaptacji folkloru polskiego w realiach zurbanizowanej rzeczywistości Ameryki (kreatywnej 
etniczności). Obejmują one folklor tzw. «okolicy» oraz «Polonii bez ścian» (określenie D. Anders Silverman). Poza 
obszarem zainteresowań pozostają formy «czyste» folkloru polskiego obecne również w obrębie kultury «okolicy». 
Badania te cechuje głównie deskryptywność (zatrzymanie się na poziomie etnograficznego opisu, kontynuacji 
historycznej drogi polskiej szkoły etnograficznej), niedostatek badań drugiego stopnia, czyli połączenia dokumentacji 
etnograflczno-folklorowej z próbą interpretacji folklorysty-czno-antropologicznej, prowadzących do ujęć 
syntetycznych. Wśród zagadnień szczegółowych pojawia się generalny problem prawdziwości folklorystycznych 
podstaw źródłowych funkcjonujących w obiegu anglojęzycznym i służących do badań porównawczych: model polski 
(forma kanoniczna) i amerykańskie jego realizacje (warianty). Akcentowana jest też relacja folklor a folkloryzm 
etniczny i różnice w tym aspekcie między folklorystyką amerykańską a europejską.

The paper presents an evaluative analysis of the state of American research of Polish and Polish-American 
folklore. Two levels of such studies are distinguished: the folklore of a Polish-American neighbourhood 
(okolica) and of «Polonia without walls» (the term used by D. Anders Silverman). Both mostly belong to the 
realm of creative adaptations of Polish folklore in the realities of urbanized America. «Pure» forms of Polish 
folklore, which also appear in the culture of such neighbourhoods, are outside the scope of these studies.

Such studies are descriptive (they are mainly conducted merely on the level of ehnographic description and 
continue the type of research practiced by Polish ethnographic school), with only occasionaly attempts at more 
advanced investigations combining ethnographic-folkloric documentation with synthetic folkloric-anthropological 
interpretation. The detailed issues considered in this article comprise, among others, the reliability of basic 
sources of Polish folklore functioning in the English speaking world, which serve comparative investigations of the 
models derived from Polish folklore and their American realizations (variants). The relationship of folklore to 
ethnic folklorism, as differently grasped by American and European folkloristics, is also emphasized.
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Гелен Станкевич Занд у вступі до видання «Polish Folkways in America», підготовленого 
спільно з Е. Обідинським, пише «We are all aware of the present interest in ‘roots’ – in our ancestry, 
and in the contributions made by our ancestors to the rich fabric that is America» 1. Що ж формує 
оте «коріння» полонійної спільноти, започаткованої масовою міграцією в XIX ст., до якої нині 
належать представники чотирьох генерацій або, висловлюючись метафорично, кому вида-
ється «паспорт польськості» в Америці? На це питання вже протягом довгого часу намага-
ються відповісти представники різних гуманітарних наук, і не лише польського походження: 
історики, соціологи, літературознавці, психологи, етнографи, фольклористи, – адже осердям 
«внутрішньої натури» польськості є культурний спадок, отриманий від предків, причому пе-
реважно вихідців із села. Як слушно зауважує Ришард Кантор: «Селяни становили переваж-
ну більшість еміграційних хвиль, утворюючи ядро будь-якої полонійної спільноти на світі. 
Міграційні хвилі, що принесли польську діаспору в Сполучені Штати, Бразилію, Францію та 
Німеччину, були носіями не загальнонаціональної культури (хіба що певних її елементів), а 
регіональної селянської народної традиції» 2. Культура польської спільноти стала об’єктом за-
цікавлення багатьох дослідників (щоправда, вельми фрагментарно), починаючи вже з кінця 
20-х років XX ст., а в 70-ті роки такі дослідження активізувалися, пор.: Гелен Станкевич Занд, 
Софі Ходорович Кнеб (народні вірування, перехідні обряди, святкові урочистості, прислів’я); 
Гаріет Павловська, Чарльз Кейл, Сьюзен Девіс, Дженіс Клімен, Джеймс Лірі, Річард Марч, 
Пола Савальйо, Роберт Волсер, Тімоті Дж. Кулі (музичний фольклор, зокрема народні пісні 
й польки); Кетрін Гері Ейнсворт (народні казки й легенди), Вільям Клементс, Мак Беррік, 
Джеймс Лірі, Лідія Фіш (анекдоти циклу Роlаск joke); Елізабет Гольдштейн і Гейл Грін (звичаї 
споживання їжі); Сьюзен Девіс (польсько-американські весільні звичаї); Деніс Колінський і 
Кейт Коперскі (народні вірування і релігійні практики); Мія Бойнтон і Кейт Коперскі (народ-
ні митці). Загальний образ польсько-американського фольклору було отримано лише нещо-
давно, у 2000 році, завдяки монографії Дебори Андерс Сільвермен «Польсько-американський 
фольклор», опублікованій у серії «Фольклор і суспільство» 3.

Фольклорні розвідки, присвячені культурній свідомості однієї з етнічних груп американ-
ців, без сумніву, дуже важливі для сучасної американської гуманітарної науки. Як частина 
американської фольклористики, вони репрезентують особливий теоретичний підхід, зокре-
ма, звертають увагу на ряд основних співвідношень етносу й фольклору, на специфіку куль-
турних змін, викликаних контактами двох культурних систем – польської та американської. 
Такі дослідження охоплюють два рівні: вивчають значеннєве поле креативної адаптації поль-
ського фольклору до реалій урбанізованої дійсності Америки, тобто, вивчають фольклор як 
наслідок асиміляційних процесів американців польського походження в другому й наступ-
ному поколіннях (Polish-Americans); а також охоплюють фольклор т. зв. «околиці» та «полонії 
без стін» (визначення Сільвермен), тобто, понадтериторіальних етнічних спільнот. Натомість 
поза їхньою увагою залишаються «чисті» форми польського фольклору, які функціонують се-
ред іммігрантів, що не піддалися асиміляційним процесам, які живуть у культурно однорід-
них полонійних спільнотах (наприклад, серед іммігрантів-гуралів, що утворили американ-
ські гуральські спільноти, скажімо, такі як у Чикаго і под.) 4. Наявність цих форм вимагає 
перегляду висновків сучасних теоретиків культури про неуникність асиміляційних процесів. 
На думку Рут Бенедикт: «...Кожна культура, кожна епоха використовує лише декілька мож-
ливостей серед багатьох наявних... Мусимо пам’ятати, що зміни і спричинені ними труднощі 
є неуникними... Різнорідність культури спричинюється не лише легкістю, з якою спільноти 
удосконалюють або відкидають можливі аспекти екзистенції. Вона спричинюється також, і 
навіть більшою мірою, складним переплетенням культурних слідів» 5. Можна припустити, 
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що слабкість компаративних досліджень такого виду пояснюється недостатньою обізнаністю 
американських фольклористів, навіть польського походження, із джерельною культурою, із 
причинами польського регіоналізму, з польськими етографічно-фольклорними виданнями.

Праці фольклористів, що функціонують в американській діаспорі як тип case study, уті-
люють загальноамериканське прагнення повернутися до різноманітних коренів різних етно-
сів, вони часто виражають пієтет дослідників до спадку предків та до досягнень дослідників 
американської полонії та усієї антропологічно зорієнтованої американської фольклористики, 
що вивчає мультикультурність, яку складають «світи в мініатюрі». Тут слід уточнити, що по-
няття «фольклор» вони розуміють широко, культурно-антропологічно, як народну традицію 
іммігрантів або їхніх предків, як сутність їхньої ідентичності, що охоплює [за визначенням 
The American Folklore Society (Американського фольклорного товариства)] те, у що люди тра-
диційно вірять, що вони роблять, що знають і про що говорять 6. Отже, послуговуючись теоре-
тичною термінологією польської фольклористики, у полі зацікавлень дослідників залишаєть-
ся власне фольклор, тобто вербальні форми (типові жанри усної літератури: пісні, легенди, 
оповідки, гуморески, анекдоти, прислів’я, молитви, магічні формули), багатокодові форми 
(звичаї, обряди, ігри, забави), а також численні авербальні форми (музика, танець, приклад-
не мистецтво, ремесла, їжа, фітотерапія), які свідомо чи несвідомо оживають і модифікують-
ся під тиском інших культурних зразків чи суспільних реалій та конкретної ситуації. Цей зміст 
традиції дослідники часто окреслюють як «фольклор, що вижив» (salvage folklore – за визна-
ченням Брюса Джексона), адже матеріал збирається ними у контекстах, що радикально від-
різняються від первинних, де він сформувався і переказувався 7.

Дослідження «збереженої у пам’яті культури» (memory culture) або ж усвідомлення ет-
нічного коріння «нової полонії без стін» та культури «околиці» автори зазвичай починають 
ретроспективним історико-соціологічним оглядом Старої Батьківщини, висвітленням умов 
еміграції в Америку та еволюції американців польського походження (пор., Е. Обідинський, 
Г. Станкевич Занд, Д. Сільвермен). Такі конденсовані виклади історії Польщі та полонії на-
дають важливу інформацію про специфіку польської «околиці» в просторі американських 
міст, стрижень якої утворює католицький костьол (ці околиці й назву, як правило, мають 
від імен покровителів місцевої римо-католицької парафії; скажімо, у Буффало спільнота, 
об’єднана довкола костьолу святого Станіслава, називається Станіславово, у Чикаго – від 
костьолу святого Яцека – Яцково, аналогічно: Войцехово, Труйцово, Анново, Владиславово 
і т. д.). У них іде мова про нові професії польських іммігрантів із сільських теренів Польщі, 
про політичний регіоналізм як принцип ідентифікації в межах польської спільноти [мається 
на увазі поділ Польщі загарбниками на три частини і спричинені цим регіональні відмін-
ності населення; тому поляків із Пруссії (Німеччини) називають «табакери» або «зментуї» 
(маленькі рибки), з Австрії (Галичини) – «галанери», а з колишніх підросійських теренів – 
«козаки» або «більшовики»]; висвітлюється явище фракційності у формуванні неповторної 
ідентичності американців польського походження – усі ці поділи відобразилися в особистих 
оповідках про еміграційний досвід із рисами жанру personal stories (особисті історії), іденти-
фікованому провідним американським фольклористом Річардом Дорсоном.

Такий історико-соціологічний контекст дозволяє краще зрозуміти як історичні переду-
мови чергових фаз імміграції з польських земель до Америки, так і поступову адаптацію ім-
мігрантів до нових реалій (на мовному рівні – це лексичні полонізми, що засвідчують фазу 
польсько-американського діалекту, типову й для сучасного етапу, зокрема для емігрантів-
«відпускників»). Щодо народної культури, перенесеної до Америки селянами, то її якість 
та спосіб існування в індивідуальній свідомості визначає урбанізована, індустріалізована 
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дійсність Нового Світу. Відбувається перехід від стилю життя на селі до стилю життя в міс-
ті, у чужому середовищі (перше і друге покоління), до життя у передмістях – звідси «поло-
нія без стін» (третє і четверте покоління), що означає, разом із поліпшенням матеріальних 
умов і піднесенням суспільного статусу, перехід від народної культури до культури етнічної 
і віддалення наступних поколінь від рідних джерел через селекцію, американізацію, збага-
чення новим змістом унаслідок інтеретнічних контактів і шлюбів. Найповніше цей процес 
представила Сільвермен – як активну етнічність, співвідносну з різноманітною за жанрами і 
змістом традицією Старої Батьківщини: звичаями й народними ритуалами [Polish-American 
Easter Celebrations (Польсько-американські Великодні свята) та The Christmas Cycle and Minor 
Holidays (Різдвяний цикл і менші свята)], нараційним та релігійним фольклором, народною 
медициною, народними піснями і новим музичним стилем оригінального американського 
музичного фольклору (польки), танцювальним фольклором, прикладним мистецтвом і ре-
меслами, звичаями споживання їжі як органічними символами етнічності і под.

Певне невдоволення може викликати джерельна і теоретична база відтворення селян-
ського фольклору Польщі, що її використовують американські фольклористи. Адже порів-
няльні дослідження польської моделі (канонічний зразок і форма) та її американської реа-
лізації (варіанти) вимагають від дослідника солідних етнографічно-фольклорних і наукових 
знань теорії фольклору. Тим часом англомовні джерела, яких, до речі, не так і багато [напри-
клад: Сулі Бенет, «Song, Dance, and Customs of Peasant Poland» («Пісні, танці і звичаї польських 
селян») 8, що спирається на матеріали, зібрані нею в Польщі в 30-ті роки XX ст., або Софі Ходо-
рович Кнеб, «Polish Customs, Traditions and Folklore» («Польські звичаї, традиції і фольклор») 9, 
що засноване на літературних джерелах про польські народні звичаї на початку XIX ст.], уже 
«на старті» надають американським фольклористам матеріал не завше достовірний; вони 
твердять про існування буцімто монолітної моделі народної культури на польських землях 10. 
Після ознайомлення, скажімо, із монографією С. Бенет складається враження, що авторка не 
обізнана з джерельною базою. Бенет абсолютно ігнорує локальну ідентифікацію записів, на-
віть локалізацію пісенних цитат або інших фольклорних форм, називаючи їх «популярними». 
Це означення використовується нею неодноразово: «популярна пісня» (с. 177), «популярна 
традиція» (с. 208), «популярне оповідання» (с. 230). Книжка є незрілою теоретично і мето-
дологічно, вона має радше публіцистичний, ніж науковий характер. Тому дуже непокоїть її 
оцінка у «Publisher’s Preface» до другого американського видання 1996 року, пор.: «...почи-
наючи з 1951 року ця книжка є визнаною і шанованою класичною позицією для студентів і 
дослідників польського життя й культури, нині маємо її друге видання як знак шани авторці 
та її непроминальному творові» 11. На жаль, цій монографії не додає науковості присвята ви-
датному американському антропологові Рут Бенедикт та вступ, написаний до неї іншим ви-
значним антропологом, Маргарет Мід. Це приклад неуваги до наукових фольклорних джерел 
та некоректного образу польської народної культури як монолітної. Тим часом, як відомо, 
багаті на матеріал польські етнографічно-фольклорні зібрання XIX ст. і пізнішого часу [ска-
жімо, монументальна праця «Dzieăa wszystkie» («Повне зібрання творів») Оскара Кольберга, 
численні регіональні монографії] вказують на різнорідність і багатоваріантність (як одну з 
визначальних рис фольклору), збережені донині в таких регіонах, як Підгалля, Помор’я, Си-
лезія, а також у районах еміграції [пор. прислів’я, що є квінтесенцією такого різноманіття: «co 
wieś to inna pieśń» («що не село, то інша пісня»)] 12. Варто підкреслити, що багатоваріантність 
стосується всіх складників народної традиції, а не лише деяких, скажімо, народного мисте-
цтва чи народного танцю. Однак в американських дослідників польського і польсько-амери-
канського фольклору не спостерігаємо усвідомлення цього факту. Очевидно, більша увага до 
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регіональної ідентичності предків-іммігрантів сучасних носіїв фольклору, яка визначає зміст 
їхньої «збереженої у пам’яті культури» (а не лише політичної ідентичності, пов’язаної з регіо-
нами, що були під різними поневолювачами), дала б змогу відкоригувати висновки і спосте-
регти питомі етнорегіональні культурні форми 13.

Постулатом залишається, отже, необхідність професійного англомовного перекладу 
польських джерельних текстів і успішніша пропаганда польських фольклорних досліджень 
в Америці. 2006 року завдяки ініціативі Greenwood Publishing Group та відомого американ-
ського фольклориста Вільяма Клементса вийшла перша в історії не лише американської, 
а й світової фольклористики велика чотиритомна енциклопедія фольклору світу [«The 
Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife» («Грінвудська енциклопедія світового 
фольклору й народного життя»)], де вперше в англомовному світі подано науковий синтез 
польського фольклору як цілком самостійного культурного явища (а не як маргінесу росій-
ського фольклору, що репрезентував в американському уявленні весь слов’янський фоль-
клор узагалі). Над тією роботою працювала і авторка цієї статті. Раніше, в американській 
серії East European Monographs, що видається у Columbia University Press, вийшла моя нау-
кова монографія «Polish Traditional Folklore: The Magic of Time» («Польський традиційний 
фольклор: магія часу») (1998), а з кінця 90-х років на сторінках американських журналів 
«Folklore Forum», «SEEFA Journal», «Folklorica», «The Polish Review» 14 друкуються також мої 
статті, присвячені різним аспектам польського фольклору в слов’янському контексті.

Напрями змін та адаптацій польських фольклорних текстів досліджуються американ-
ськими фольклористами на матеріалі прозових (нараторських) і віршованих (ліричних) вер-
бальних форм. Вони засвідчують не лише розбіжності між репертуаром Старої батьківщини і 
Нового світу, а й різні типи детермінант та виражальних засобів фольклору. Наприклад, у сфе-
рі нараційного фольклору спостерігаємо виразний перехід від традиційної фантастики казок 
та легенд до реалізму спогадів (оповідок з особистого життя). Оскільки замки європейського 
пейзажу змінилися трубами заводської, промислової Америки, відбувся перехід від традицій-
них сюжетів (про драконів, красунь-королівен і королевичів) до опису перипетій особистого 
досвіду. Ці форми довго залишалися поза сферою зацікавлень американських фольклористів. 
Стівен Цейтлін називає їх родинним фольклором (family folklore) 15, у якому фіксуються ста-
ранно відібрані протягом років і невтомно повторювані важливі моменти життя; найчастіше 
це моменти ексцентричних змін та різних непередбачених потрясінь в історії родини. Такі 
оповідки закріплюють індивідуальні стереотипи й узагальнюють індивідуальні образи до ти-
пових (витворюючи образи витівника, героя, бандита, невинного) 16. Водночас вони експлі-
кують певну систему цінностей, у якій переважають люди добрі, ввічливі, порядні, лагідні. 
Оповідки Нового світу виражають тенденцію до індивідуалізації та витворення приватного 
обличчя етносу (the private face of ethnicity) 17, вони є важливим чинником тривання етнічної 
спільноти і великої родини. Оскільки родина, яка збільшується, зазвичай не живе під одним 
дахом в Америці, то розповідають їх за особливої нагоди, наприклад, під час свят, днів наро-
джень, весіль. Перехід від довших і фабулярно складніших народних казок (зокрема, циклу 
Märchen) до коротших і простіших за формою оповідок про особистий досвід спостерігаємо 
і в інших спільнотах американців – мексиканського, італійського, індіанського походження. 
Тенденція до переважання коротких форм спричинена, зокрема, браком вільного, незайнято-
го працею часу для їхнього створення.

Щодо пісенного фольклору, то дослідники відзначають життєвість великодніх пісень, 
різдвяних колядок, а також «бесідних» пісень про дружбу й кохання (наприклад: «В понеді-
лок рано», «Зробив гураль хрест на чолі», «Їхав поляк», «Як ся маєш, приятелю», «Мала баба 
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коґута», «Маляр малює», «Маню, ой Маню», «Усі рибки») та пісень родинної обрядовості, 
співаних під час обряду покривання («Дванадцять янголів»), і поховальної обрядовості («Ві-
тай, Королево Небесна») 18.

Багато уваги дослідники приділяють жанрові традиційних народних пісень (т. зв. старо-
батьківським), що повсюдно модифікуються і американізуються виконавцями, та жанрові 
польки (зокрема, її чиказькому різновидові), яку Роберт Плант Армстронг назвав «присут-
ність, яка впливає» (affecting presence) 19, оскільки полька сприймається членами культурної 
спільноти по-особливому. Цей жанр займає центральне місце в польсько-американському 
фольклорі. Багато поціновувачів реагує на польку в спосіб, близький до релігійного екстазу, 
«повністю занурюючись у її веселість» 20. Від 30-х років XX ст. вона активно популяризувала-
ся в радіопрограмах, здобула свого «короля» – Едді Блазончика – the first generation American 
boy – сина ґуралів-емігрантів із Хохолова, що були відомими діячами регіонального руху в 
чиказькій метрополії.

Актуальним є питання про мову польок: польська чи англійська? Оскільки небагато 
американців третього й четвертого покоління розмовляють польською, фольклорні колек-
тиви послуговуються і польським, і англомовним матеріалом. Вони часто використовують 
навіть тексти з перемішаними польськими й англійськими куплетами. Деякі композито-
ри сучасних польок (наприклад, Ганк Гузевич) навіть спеціально вивчають польську мову, 
оскільки переконані, що «полька народжується з духу польської мови», а польська музика 
співзвучна з польським текстом 21. Є й такі, хто сприймає цей жанр не як знак польсько-
американської ідентичності, а як загальноамериканський музичний стиль, що виходить 
за межі будь-яких етнічних груп. Адже до численних американських «полькових» клубів 
належать представники різних етносів: німці, італійці, ірландці. «У нашій “Об’єднаній лізі 
польки” є люди різного походження. Ми не польська група, а група польки. Полька – наша 
мета», – говорить голова одного з клубів, що нараховує близько 700 членів 22.

У сфері зацікавлень дослідників фольклору США перебуває також явище, яке європейська 
фольклористика позначила терміном «фольклоризм». Він означає прикладний, аранжований, 
сценічний, видовищний фольклор. Європейська теорія фольклоризму не є широко відомою, на-
томість знають американську (fakelore), запропоновану 1950 року Дорсоном для характеристики 
легенд Пола Буньяна і подібних псевдолітературних форм фольклору 23. У дослідженнях, які нас 
цікавлять, під це поняття підведено також матеріал, який стосується видовищного фольклору. До-
цільно нагадати, що народні пісні й танці польських іммігрантів зазнали значної трансформації 
впродовж XX ст., перейшовши від сценографії малого масштабу (для дому чи околиці) до великої 
сценографії, представленої в засобах масової інформації, перед численною багатонаціональною 
публікою на фестивалях. Тому питання про ступінь автентичності не зайве. Дискусія про цінність 
автентичного була започаткована Едвардом Сапіром 24 у 1924 році, а згодом її підхопили не лише 
Дорсон, а й Річард Хандлер та Джойслін Ліннекін, які вважають, що традиція у будь-який момент 
є не лише ядром успадкованої культури, а ще й процесом, символічною конструкцією 25. Чия ж 
дефініція «традиції» визнається – фольклористів чи спільноти, і чи поділяє громада погляд на те, 
що створює «традицію» 26? На думку Шалома Стауба, «автентичність» не належить до самовизна-
чальних понять у межах національної групи 27 (що слушно критикує Сільвермен, посилаючись на 
приклади організаторів Onion Harvest Festival, або «Цибулиних обжинків»).

У світлі сучасних поглядів дослідників польського і польсько-американського фоль-
клору варто замислитися над таким питанням: чи справді термін fakelore стосується ви-
ключно фестивальних форм, чи не має такого характеру в аранжованої, обрядової традиції 
польсько-американських товариств, клубів і парафій. Звичайно, в американських реаліях 
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поняття «фольклор» і «етнічний фольклоризм» тісно пов’язані і часто їх важко відділити 
один від одного. Такий стан речей значною мірою спричинений інституалізацією етніч-
ної поведінки. В американській літературі нерідко йдеться про інституціоналізовані зви-
чаї (institutional folkways) 28. Перехід традиції від родини до клубів (транслокація) сприяв 
формалізації, стереотипізації та естетизації обрядової поведінки, позбавив її сакральності, 
створив публічні форми (public celebrations). Сучасні описи життя американців польського 
походження засвідчують, що традиції збереглися як ядерні форми етнічної експресії – вони 
репрезентують польську культуру між високим С (high C culture) і низьким С (low C culture). 
Варіанти високого С і низького С творять нову середню С культуру (middle C culture) 29.

Характерною рисою аналізованих досліджень є дескриптивізм (обмеження рівнем етногра-
фічного опису в дусі традицій історичної школи польської етнографії), рідше трапляються до-
слідження вищого рівня, де етнографічно-фольклорний документалізм поєднується зі спробою 
фольклорно-антропологічної інтерпретації, що дає можливість синтетичного підходу (вартим 
похвали винятком є комплексне дослідження Сільвермен і етномузикологічне Тімоті Дж. Кулі). 
Але більшість публікацій має популярний чи популярно-науковий характер, хоча і з важливим 
для читача посланням: «May you always be proud of your Polish heritage» («Ти можеш пишатися 
своїм польським спадком) [це слова Софі Ходорович Кнеп у публікації «Polish Wedding Customs 
and Traditions» («Польські весільні звичаї і традиції»), New York, 1997, де представлено суспільну 
стратифікацію обрядовості – не лише селянської, а й шляхетської та міщанської]. Вони призна-
чені радше для полонії, а не для загальноамериканського читача (за винятком публікацій Polack 
joke). Відсутність польської та польсько-американської фольклористики у програмах американ-
ських університетів, навіть там, де є найбільші спільноти полонії, зокрема у Чикаго, пояснює, але 
не виправдовує відсутність цієї сфери досліджень у програмах загальноамериканських конфе-
ренцій [скажімо, у щорічній конференції, яка вже впродовж 37 років організовується American 
Association for the Advancement of Slavic Studies (Американська асоціація розвитку слов’янських до-
сліджень) 30], у спеціальних журналах (наприклад, «Folklore Forum», «Journal of Folklore Researh»), 
що не сприяє більшій орієнтації американських дослідників неполонійного походження в куль-
турній специфіці слов’янських народів, за винятком російського, який сприймається як синонім 
усіх народів слов’янського світу через помилкове накладання політичної матриці на культурну 31. 

Польська і полонійна наука повинна розвиватися активніше: поряд з історичною, со-
ціологічною, психологічною і літературною наукою варто розгортати фольклорні дослі-
дження інтерпретаційного профілю, у яких розглядати різні форми й аспекти фольклору не 
поверхово й вибірково, що закріплює стереотипи, а в глибоко антропологічному сенсі як 
культурну ментальність, що дає можливість робити об’єктивні висновки, наближаючись до 
наукової істини через розкриття глибинних структур свідомості, закодованих у різних фор-
мах психологічної експресії – етнічного фольклору й фольклору полонійного етносу.
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Radka  Bratanova, DLitt, a senior research fellow of the Department «Anthropology of music and 
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Eliezer Ben-Rafael is Professor Emeritus at the University of Tel-Aviv (Department of Sociology). He is Past 
President of the International Institute of Sociology, and his books and articles deal with Israel’s multiculturalism, 
contemporary Jewish identities, globalization and transnationalism, and the sociology of the kibbutz.

e-mail: saba@post. tau.ac.il

Prof. Bernard Spolsky (strictly speaking, Shpolsky, derived from the fact that his great grandfather came 
from Shpola) was born in New Zealand and has taught in Australia, England, USA and Israel. He is a well-
known scholar in the fields of applied and educational linguistics and language policy. His next book, to be 
published by Cambridge University Press, will be Language Management.

e-mail: bspolsky@gmail.com

Dr. Nili Aryeh-Sapir teaches at the Hebrew University in Jerusalem, at The University of Tel Aviv 
and at The Interdisciplinary Center in Herzliya. Her research concentrates on ceremonies and celebrations in 
Eretz Israel and Israel and on the personal narrative. Sherecently published her book based on her doctorate 
dissertation about ceremonies and celebrations in Tel Aviv during its first years.

e-mail: aryehsapir@012.net.il

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



939

Prof. Tamar Alexander Frankfurter Chair for Sephardic Studies Head of Folklore Program. Director of 
Gaon Center for Ladi-no Studies Hebrew Literature Dept Ben Gurion University of the Negev Beer Sheva Israel.

e-mail: tajex@bgu.ac.il

Prof. Galit Hasan-Rokem is Max and Margarethe Grunwald Professor of Folklore at the Mandel Institute 
of Jewish Studies at the Hebrew University of Jerusalem. Among her publications: Tales of the Neighborhood: 
Jewish Narrative Dialogues in Late Antiquity (Berkeley 2003); Web of Life: Folklore and Midrash in 
Rabbinic Literature (Stanford 2000); Proverbs of Georgian Jews in Israel (Jerusalem 1993, Hebrew); Untying 
the Knot: On Riddles and Other Enigmatic Modes (New York 1996, co-ed. D. Shulman); The Wandering 
Jew: Interpretations of a Christian Legend (Bloomington 1986, co-ed. A Dundes): Proverbs in Israeli Folk 
Narratives: A Structural Semantic Analysis (Helsinki 1982).

e-mail: hasan@ h2.hum.huji.ac.il

Prof. Haya Bar-Itzhak is the Head of Folklore Studies in the Department of Hebrew & Comparative 
Literature and the Academic Head of the Israel Folktale Archives at the University of Haifa, Israel. Her 
research focuses on folklore of East European Jewry, folklore in Israel and the history of folklore research. On 
these topics she published books and articles.

e-mail: hbitzhak@research.haifa.ac.il

Prof. Aliza Shenhar is President of the Max Stern College of Emek Yezreel, in the north of Israel. An 
expert in Jewish folklore, she has headed major public initiatives on Jewish education, and served as Israel’s 
Ambassador to the Russian Federation from 1994-1997.

e-mail: aliza@wc.ac.il

Dr. Haya Gavish researched the connection between folklore and the almost entirely undocumented 
history of Jewish communities in Kurdistan. She conducted her research on the Iraqi-Kurdish Jewish 
community of Zakho with the help of personal memorats, literature, and documents. She previously published 
articles and a book on mis subject in Hebrew: We Were Zionists: The Jewish Community of Zakho, Kurdistan, 
A Story and Document. The latter is being adapted into an English version and accepted for publication in the 
United States. She used to teach at Hebrew Union College, but now she retired.

e-mail: msgavish@huii.ac.il

Dr. Orna Blumen is a Senior Lecturer in the Department of Human Services at the University of Haifa, 
Israel. She is a social geographer whose research interests include gender geography, Local Labor Markets, 
occupational identity and women in academia.

ornab@research.haifa.ac.il

Olga Goldberg-Mulkiewicz. Professor em. at the Hebrew University of Jerusalem. Research interest – 
folk arts and traditional culture of Poles, and East Europian Jews, especially in aspect of inter-ethnic relations; the 
folk arts and crafts in Israel in process of modernisation – the paper cuts, and jewelry of Iraqi and Yemen Jews.

e-mail: oljzagold@mscc.huii.ac.il

Dr. Sharon Halevi is the Director of the Women’s Studies Program at the University of Haifa. Among 
her research interests are the relationship between women and the state and the public and political role of 
wives. She has published a study of American women’s autobiographies in the early 19th century entitled The 
Other Daughters of the Revolution: Toward the «Hidden Transcript» of Gender in the Early Republic (SUNY 
Press, 2006).

e-mail: shhalevi@research.haifa.ac.il

Dr. Maria Yelenevskaya is a Senior Teaching Fellow at the Department of Humanities and Arts of 
the Technion-Israel Institute of Technology. Most of her publications deal with problems of multilingualism, 
multiculturalism, and media discourse. She also pursues research into immigrant communities and in 
collaboration with Larisa Fialkova has written 18 articles and the book Ex-Soviets in Israel: From Personal 
Narratives to a Group Portrait published in 2007 by the Wayne State University Press, U.S.A The extended 
Russian version of this book The Russian Street in the Jewish State: Investigation into the Folklore of 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



940

Immigrants of the 1990s to Israel was published by the Russian Academy of Sciences in 2005 in Moscow. Her 
current research involves issues in political discourse and legal anthropology.

e-mail: vmaria@techunix.technion.ac.il

ЛИТОВСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Раса Паукштіте-Шакнене – доктор гуманітарних наук, старший науковий співробітник відділу 
етнології Інституту історії Литви. Опублікувала 7 монографій (з них 5 у співавторстві; одна вийшла в 
другому виданні), 35 рецензованих наукових статей, 7 методичних посібників. Сфера наукових інтере-
сів: родинні обряди, культурна репродукція, гендерні студії, антропологія віку, історія етнології.

e-mail: sakniene@istorija.lt

Алдона  Васіляускене – доктор гуманітарних наук, Президент асоціації литовських, україн-
ських істориків. Написала 15 книг, підготувала 2 бібліографії (Пране Дундулене, 1980; Станісловас 
Лазутка, 1984), уклала 2 збірники статей, упорядник-спів автор праці «Перший Литовський статут. 
Тексти старобілоруською, латинською і старопольською мовами» (1991. – Т. 2. – Ч. 1). У її дороб-
ку понад 80 рецензованих нау кових статей, опублікованих у численних виданнях у Литві, Украї-
ні, інших країнах, більш ніж 800 науково-популярних статей у періодиці Литви та зарубіжжя. Коло  
наукових зацікавлень: литовський інтелектуальний католицький рух та найважливіша його об’єднавча 
інституція – Литовська католицька наукова академія (зокрема, діяльність її академіків), історія вели-
кого ордену святих василіан, литовсько-українські історико-культурні взає мини. Досліджувала копії 
Другого литовського статуту.

e-mail: aldonavasilaiuskiene@rstc.vu.lt 

Віда Савонякайте – доктор гуманітарних наук (напрям «етнологія»), старший науковий співробітник 
Інституту історії Литви, авторка 5-ти монографій (з них 3 у співавторстві), підручників і наукових посібни-
ків, 30-ти рецензованих наукових статей, рецензій, методичних посібників. Створила два наукові часописи, 
готує докторантів. Дослідниця виголосила доповіді на 20-ти республіканських і міжнародних конференціях 
(в Англії, Австралії, Естонії, Данії, Польщі, Фінляндії, Німеччині) та здійснила польові дослідження в Лит-
ві, Латвії, Польщі, Білорусі. Стажувалася у Варшаві (2007) та Оксфорді (2008). З 2000 року є членом Євро-
пейської асоціації соціальної антропології. Коло наукових інтересів: історія культури, культурний спадок, іс-
торія етнології, етнічні спільноти, етнічна належність, економічна антропологія та антропологія мистецтва. 

e-mail: svida@ktl.mii.lt

Дарюс Даукшас – доктор соціальних наук, молодший науковий співробітник Інституту історії 
Литви. Коло наукових інтересів: етнічна належність, націоналізм, міграція, громадянство.

e-mail: dariud@yahoo.com

Петрас Кальнюс – доктор гуманітарних наук, старший науковий співробітник відділу етнології 
Інституту історії Литви. Опублікував 4 монографії, 45 рецензованих наукових статей, 5 методичних 
посібників. Коло наукових інтересів: етнічні процеси в Литві в ХІХ–ХХ ст., сучасна литовська родина, 
сучасне литовське регіональне самоусвідомлення, етнічні відносини, етнічність.

e-mail: kalnius@yahoo.com

Ромуалдас Апанавічюс – етнолог, професор, доктор габілітований гуманітарних наук. Співробітник 
кафедри етно логії та фольклористики Університету Вітаутаса Великого. Автор монографії, 4-х книг (з них 
2 у співавторстві), більш ніж 60-ти наукових статей, опублікованих у Фінляндії, Німеччині, Латвії, Литві, 
Польщі, США. Коло наукових зацікавлень: етнологія, етномузикологія, етнічна історія, розвиток науки.

e-mail: r.apanavicius@hmf.vdu.lt

Дангуоле Свідінскайте – співробітник відділу етнології Інституту історії Литви. Коло наукових 
інтересів: релігія та особа, мораль, антропологія релігії, народна релігія, народна медицина та ін. 

e-mail: svidinskaite@istorija.lt.
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Скайдре Урбонене – доктор гуманітарних наук, науковець-стажер відділу етнології Інституту історії 
Литви. Опуб лікувала 24 наукові статті, 15 рецензій, уклала 2 каталоги.  Коло наукових інтересів: традиційна й 
сучасна народна скульптура, її соціокультурне вираження; історія виготовлення хрестів; народна релігійність.

e-mail: skaidreu@gmail.com

Йонас Мардоса – доктор гуманітарних наук, доцент кафедри доісторичних часів балтійських пле-
мен. Опублікував 2 монографії, 65 рецензованих наукових статей, 1 методичний посібник. Коло науко-
вих зацікавлень: проблеми литовського села, общинні традиції, народна релігія.

e-mail: j.mardos@gmail.com

Раса Рачюнайте-Паужуолене – доктор гуманітарних наук, доцент кафедри етно логії та фольк-
лористики Університету Вітаутаса Великого. Опублікувала 1 монографію, 46 рецензованих наукових 
статей, 2 методичних посібники (з них 1 у спів авторстві). Коло наукових зацікавлень: етнологія, сімейні 
звичаї, гендерні студії, антропологія міста, релігійна антропологія.

e-mail: r.raciunaite@hmf.vdu.lt

Жильвітіс Шакніс – доктор гуманітарних наук, старший науковий співробітник відділу етнології 
Інституту історії Литви, завідувач відділу етнології. Опублікував 6 монографій (з них 4 у співавтор-
стві), 50 рецензованих наукових статей, 21 методичний посібник. Коло наукових інте ресів: календарні 
звичаї, антропологія туризму, литовські громади Латвії, Польщі, Білорусі, громада караїмів Литви, ет-
нічна й конфесійна толерантність, антропологія віку, історія етнології.
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ту історії Литви. Опублікував 1 монографію і 4 студії, 21 рецензовану наукову статтю, 6 методичних 
посібників. Коло наукових інтере сів: семіотика міфо-поетичних образів у народній творчості, історія 
народного мистецтва, питання ідентитету, компаративістика елементів культури. 
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Вітаутаса Великого Інституту історії Литви. Опублікувала 1 монографію, 4 рецензовані наукові статті. 
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Лорета Мартіненайте – докторант гуманітарних наук у галузі етнології Інституту історії Литви 
та Університету Вітаутаса Великого. Опублікувала 2 рецензовані наукові статті, уклала методичний по-
сібник. Коло наукових інтересів: антропологія навколишнього середовища й ландшафту, природнича 
та культурна спадщина. 

e-mail: loreta22@gmail.com

Аушра Забелене – доктор гуманітарних наук, науковий співробітник відділу етнології Інституту 
історії Литви. Опуб лікувала 1 монографію, 14 рецензованих наукових статей, 2 методичних посіб-
ники. Коло наукових інтересів: етнічна та культурна ідентичність, дослідження діяльності музичних 
колективів.

e-mail: azabieliene@takas.lt

Ірма Шидішкене – доктор гуманітарних наук, науковий співробітник відділу етнології Інституту 
історії Литви. Опуб лікувала 4 монографії (з них 3 у спів авторстві), 28 рецензованих наукових статей, 
5 методичних посібників. Коло наукових інтересів: розвиток литовської культури й суспільства; соці-
альна і культурна антропологія; ідентичність, матеріальна спадщина та її трансформації, дослідження 
міської культури, середовища проживання людини, обряди життєвого циклу (зокрема весілля). 
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Lithuanian ethnology

Rasa Paukštytė-Šaknienė – PhD, senior research fellow of Ethnology department, Lithuanian Institute 
of History. Publications: 7 monographs (5 with co-authors, 1 second edition), 35 reviewed scientific articles, 7 
questionnaires; Scientific research interests: family rites, cultural reproduction, gender studies, anthropology 
of age, history of ethnology.

e-mail: sakniene@istorija.lt

Aldona Vasiliauskienė – PhD (history), president of the association of Lithuanian-Ukrainian historians, 
author of 15 books and compilor of 2 bibliographies (Pranė Dundulienė, 1980, Stanislovas Lazutka, 1984) 
and 2 books of collected articles, co-author of «The First Lithuanian Statute. Texts in the old Byelorussian, 
Latin and old Polish languages» (1991, first part of the 2nd volume). She has contributed over 80 reviewed 
scientific articles to various publications in Lithuania, Ukraine and other countries, and over 800 popular 
scientific articles to the periodical press in Lithuania and abroad. Scientific research interests: Lithuanian 
Catholic intellectual movement, the Lithuanian Catholic academy of science as its unifying institution and 
the activities of its academicians (particularly the personality of Mečislovas Reinys), history of the Order 
of St. Basilius the Great, the Lithuanian-Ukrainian cultural ties. She has also investigated the transcripts of 
the Second Lithuanian Statute.

e-mail: aldonavasilaiuskiene@rstc.vu.lt

Vida  Savoniakaitė – PhD in ethnology, senior research fellow of Department of Ethnology at the 
Lithuanian Institute of History. Publications: 5 monographs (3 with co-authors), the study and the educational 
program, 30 reviewed scientific articles, 3 edited scientific books, reviews, questionnaires. She has created 
2 scientific periodicals and now train doctoral candidates. The researcher has enunciated the lectures at 20 
republican and international conferences (England, Australia, Estonia, Denmark, Poland, Finland, Germany), 
ithuania conducted the field researches in Lithuania, Latvia, Poland, Byelorussia. She has worked on probation 
in Warsaw (2007) and Oxford (2008), since 2000 she has been member of EASA. Scientific research interests: 
cultural history and heritage, history, theories of ethnology and anthropology, communities, ethnicity, identity 
and alterity, anthropology of economy and anthropology of art. 

e-mail: svida@ktl.mii.lt

Darius Daukšas – PhD in sociology, junior research fellow at Ethnology department, Lithuanian Institute 
of History. Scientific research interests: ethnicity, nationalism, migration, citizenship. 

e-mail: dariud@yahoo.com

Petras Kalnius – PhD in ethnology, senior research fellow of  Ethnology department, Lithuanian Institute 
of History. Publications: 4 monographs, 45 reviewed scientific articles, 7 workbooks. Scientific research 
interests: ethnic processes in Lithuania in the 19th – 20th centuries, modern family of Lithuanian people, 
contemporary regional self-perception of Lithuanians, ethnic relationships, ethnicity.

e-mail: kalnius@yahoo.com

Romualdas  Apanavičius – Habilitated Doctor of the Humanities, Ethnology, Department of the 
Ethnology and Folklore, Vytautas Magnus university. The author of 1 monograph, 4 books (2 with co-authors), 
more than 60 scientific articles published in Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, USA. Scientific 
research interests: ethnology, ethnomusicology, ethnic history, development of science. 

e-mail: r.apanavicius@hmf.vdu.lt

Danguolė Svidinskaitė – research fellow at the Department of Ethnology at the Lithuanian institute 
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Presented scientific reports at 23 republican and international conferences. Since 2010 – member of SIEF 
(International Society for Ethnology and Folklore). Scientific research interests: cultural heritage, traditional 
and contemporary folk sculpture and its sociocultural expression, history and heritage of cross-making 
phenomenon, popular religion. 

e-mail: skaidreu@gmail.com

Jonas Mardosa – associate professor, PhD in ethnology. Vilnius Pedagogical University, Faculty of History. 
Department of Prehistory Balts. Publications: 2 monographs, 65 reviewed scientific articles. Scientific research 
interests: the customs of lithuanian rural culture, lithuanian village problems, community customs, folk religion.

e-mail: j.mardos@gmail.com

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė – PhD in ethnology, assoc. prof. at the Department of Ethnology and 
Folklore, Vytautas Magnus University. Publications: 1 monograph, 46 reviewed scientific articles, 2 textbooks 
(1 with co-authors). She made field research in Lithuania, Latvia, Poland, Belarus and Bulgaria. Scientific 
research interests: ethnology, life cycle customs, gender studies, urban anthropology, religious anthropology.

e-mail: r.raciunaite@hmf.vdu.lt

Žilvytis Šaknys – PhD in ethnology, senior research fellow of  Ethnology department, Lithuanian Institute 
of History. Head of Department of Ethnology. Publications: 6 monographs (4 with co-authors), 50 reviewed 
scientific articles, 21 workbooks. Scientific research interests: calendar customs, anthropology of tourism, 
communities of Lithuanians in Latvia, Poland, Byelorussia, Community of Lithuanian Karaims, ethnic and 
confessional tolerance, history of ethnology.

e-mail: shaknys@gmail.com

Vytautas Tumėnas – PhD in ethnology, research fellow of Ethnology department, Lithuanian Institute 
of History. Publications: 1 monograph, 4 studies, 21 scientific articles, 6 questionnaries. Scientific research 
interests: semiotics of the mythic-poethical images in folk art, folk art history, identity studies, comparative 
analysis of the elements of cultures.

e-mail: vytautui.vytui@gmail.com

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė – PhD student of Vytautas Magnus University and Lithuanian Institute 
of History. Publications: 1 monograph, 4 reviewed scientific articles. Scientific research interests: calendar 
customs, economic activity, nutrition.

e-mail: regjona@gmail.com

Loreta Martynėnaitė – PhD student of Lithuanian Institute of History and Vytautas Magnus University. 
Publications: 2 reviewed scientific articles, 1 workbook. Scientific research interests: anthropology of landscape 
and environment, nature and culture heritage. 

e-mail: loreta22@gmail.com

Aušra Zabielienė – PhD in ethnology, research fellow of  Ethnology department, Lithuanian Institute of 
History. Publications: 1 monograph, 14 reviewed scientific articles, 2 workbooks; Scientific research interests: 
ethnic and cultural identity, musical communities and their activities.

e-mail: azabieliene@takas.lt

Irma Šidiškienė – PhD in ethnology, research fellow of Ethnology department, Lithuanian Institute of History. 
Publications: 4 monographs (3 with co-authors), 28 reviewed scientific articles, 5 workbooks. Scientific research 
interests: development of Lithuanian society and culture, material heritage and its transformations, identity, human 
environment, social and cultural anthropology, researches of town culture, life cycle customs (weddings). 

e-mail:  irmasidiskiene@gmail.com
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МАКЕДОНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Блаже Ристовський – академік, доктор філологічних наук, головний редактор «Македонської ен-
циклопедії». З 1988 року – член Македонської академії наук і мистецтв, упродовж 1999–2003 років – її 
секретар; дійсний член Академії педагогічних і суспільних наук (Москва), Євроазійської академії наук 
(Мінськ) та Слов’янської академії наук (Київ), а також Товариства науки і мистецтва в Бітолі й Товари-
ства науки і мистецтва в Прилепі. Почесний член Спілки письменників Македонії, з 2010 року – іно-
земний член НАН України. Упродовж 1966–1977 років був директором Інституту фольклору в Скоп’є; 
у 1977–1991 роках очолював Групу з проблем культурної історії та Балканознавчий відділ Інститу-
ту національної історії, у 1991–1992 був заступником голови першого Уряду незалежної Республіки 
Македонія, з 1993 року по 1995-й – науковим радником в Інституті старослов’янської культури. Коло 
наукових інтересів: літературознавство, культурно-національна історія, фольклористика й етнографія.

e-mail: blazeris@manu.edu.mk

Зоранчо Малинов – доктор етнологічних наук, старший науковий співробітник, дослідник народ-
ного календаря, обрядів і вірувань в Інституті фольклору ім. Марка Цепенкова в Скоп’є. Коло наукових 
інтересів: етнологія, духовна культура, соціальна культура, календарна обрядовість, культ мертвих, ек-
зодус македонців Егейської Македонії.

e-mail: ifmarkocepenkov@mt.net.mk

Севім Пиличкова – професор, доктор філологічних наук. Очолювала відділ з вивчення фольклору 
й етнології народностей у Республіці Македонія. Голова Вченої ради, директор і голова Ради Інституту 
фольклору ім. Марка Цепенкова, член ректорського правління Університету Святих Кирила і Мефодія 
в Скоп’є, член Ради Міжнародного семінару з македонської мови, літератури й культури в Скоп’є. Коло 
наукових інтересів: народна проза, поезія, короткі жанри, звичаї та вірування турків Македонії.

e-mail: ifmarkocepenkov@mt.net.mk

Боне Величковський – доктор філологічних наук, директор Інституту фольклору ім. Марка Цепенко-
ва в Скоп’є. Коло наукових інтересів: короткі фольклорні жанри, дитячий фольклор, народна поезія та проза.

e-mail: bonevelickovski@yahoo.com

Родна Величковська – доктор музикознавства, науковий співробітник відділу народної музики 
Інституту фольклору ім. Марка Цепенкова в Скоп’є. Коло наукових інтере сів: вокальна музика, обря-
дове виконавство.

e-mail: rodnaveli@yahoo.com

Весна Петреська – доктор філологічних наук, науковий радник Інституту фольклору ім. Марка 
Цепенкова в Скоп’є. Коло наукових інтересів: обрядовий фольклор, родинна структура та спорідне-
ність, соціальна культура, семіотика культури, історія македонської етнології.

e-mail: ifmarkocepenkov@mt.net.mk

Танас Вражиновський – доктор філологічних наук, науковий радник. Упродовж 1973–1983 років 
був секретарем редакції, у 1984–1988 – головним і відповідальним редактором журналу «Македонски 
фолклор» – наукового органу Інституту фольклору в Скоп’є. У 1991–2005 роках – головний і відпо-
відальний редактор  видання «Balkanoslavica» – органу Інституту старослов’янської культури. Колиш-
ній заступник голови Комісії з фольклору при Міжнародному комітеті славістів; директор Інституту 
старослов’янської культури (2001–2005); помічник-міністр у Міністерстві переселенців Республіки 
Македонія (1998–2000). У 2005 році нагороджений однією з найвищих відзнак Республіки Польща – 
Krzyż Kawalerski, а в 2007 році – державною відзнакою 23 октомври як найвищого визнання Республіки 
Македонія за багаторічну діяльність у галузі науки й освіти. Коло наукових інтересів: фольклористика  
(македонські народні казки, перекази й легенди; іллінденський прозовий революційний фольклор); етно- 
логія (народна міфологія та демонологія македонців, народна Біблія, порівняльне вивчення македон-
ського й польського села); історія македонського переселення.

e-mail: vrazinovski@yahoo.com
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Лідія Стоянович – доктор філологічних наук, науковий радник відділу народної літератури Ін-
ституту фольклору ім. Марка Цепенкова в Скоп’є. Коло наукових інтересів: фольклорні теорії та нові 
практики, концепт традиції і досвід модерності.

e-mail: lidija_stojanovic@hotmail.com

Соня Зогович – доктор історичних наук, науковий радник, завідувачка відділу історії Інституту 
старослов’янської культури в Прилепі. Коло наукових інтересів: історія пізньої античності, раннього та 
зрілого середньовіччя, релігієзнавство, культурологія.

e-mail: jarilo2000@yahoo.com

Никос Чаусидис – доктор археології, екстраординарний професор Інституту історії мистецтв та 
археології при Університеті Святих Кирила і Мефодія в Скоп’є. Коло нау кових інтересів: семіотика 
давніх та архаїчних культур, прояви міфу і релігії у сфері мистецтва.

e-mail: chausidis@gmail.com
Ясминка Ристовська-Пиличкова – асистент, дослідниця текстильної народної орнаментики в 

Інституті фольклору ім. Марка Цепенкова в Скоп’є. Коло наукових інтересів: традиційна текстильна 
творчість, народний костюм, текстильна орнаментика, етнологія.

e-mail: ifmarkocepenkov@mt.net.mk

Ілія Велев – професор, доктор філологічних наук, ординарний професор і науковий співробітник 
Інституту македонської літератури при Університеті Святих Кирила і Мефодія в Скоп’є. Коло наукових 
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