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УДК 39(477)(092)"18/19" Ганна СкРипНик
(київ)

Науковий профіль 
і НаціоНальНо-державНі 
пріоритети вітчизНяНого 
НародозНавства 
(пленарна доповідь)

у статті йдеться про здобутки провідних вітчизняних учених у га-
лузі етнографії, висвітлено значення їхніх наукових напрацювань для 
формування українського національного проекту, активізації проце-
сів національного відродження, інтенсифікації етноідентифікаційних 
практик. Наголошено на зримих успіхах українських науковців у гро-
мадській самоорганізації, ініціюванні та проведенні масштабних, за-
гальнонаціонального формату етнографічних заходів, започаткуванні 
науково-організаційних центрів та інституалізації науки, налагоджен-
ні міжнародних зв’язків. 

увазі читача запропоновано огляд народознавчих досягнень як 
учених ХІХ – початку ХХ ст., так і науковців радянських часів (М. Кос-
томарова, Хв.  Вовка, о.  русова, с.  рудницького, М.  Біляшівського, 
о. Бежковича, з. Кузелі, В. горленка), чиї ювілейні дати вшановуються 
у 2017 році.

Ключові слова: національна ідентичність, предметна сфера етно-
графії, знакові постаті, пріоритети наукової діяльності.

В статье речь идет о достижениях ведущих отечественных ученых 
в области этнографии, освещено значение их научного наследия для 
формирования украинского национального проекта, активизации 
процессов национального возрождения, интенсификации этноиден-
тификационных практик. отмечены зримые успехи украинских уче-
ных в общественной самоорганизации, инициировании и проведении 
масштабных, общенационального формата этнографических меро-
приятий, учреждении научно-организационных центров и институа-
лизации науки, налаживании международных связей.

Вниманию читателя предлагается обзор народоведческих достиже-
ний как ученых ХIХ – начала ХХ в., так и научных деятелей советского 
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периода (Н. Костомарова, Ф. Вовка, а. русова, с. рудницкого, Н. Беля-
шевского, а. Бежковича, с. Кузели, В. горленко), чьи юбилейные даты 
отмечаются в 2017 году.

Ключевые слова: национальная идентичность, предметная область 
этнографии, знаковые личности, приоритеты научной деятельности.

The article deals with achievements of leading domestic scholars in the 
realm of ethnography and sheds light upon the significance of their scien-
tific acquirements for forming a Ukrainian national project, as well as for 
activating the processes of national revival and intensifying the ethno-iden-
tification practices. The study accentuates noticeable progress of Ukrainian 
researchers in the field of public self-organization, initiation and carrying 
out of large-scale, nation-wide ethnographic activities, launching of science-
organization centres and institualization of science, as well as establishment 
of international relations.

The authoress offers a review of ethnological achievements of both the 
XIXth–early-XXth-century scholars and the researchers of the Soviet pe-
riod (M. Kostomarov, Khv. Vovk, O. Rusov, S. Rudnytskyi, M. Biliashivskyi, 
O. Bezhkovych, Z. Kuzelia, and V. Horlenko), whose jubilees are celebrated 
in 2017.

Keywords: national identity, ethnography’s range of issues, representa-
tive figures, scientific work’s priorities.

у європейській гуманітаристиці в рамках романтичного дис-
курсу усталилася думка про видатну роль «етнографії, дослі-
джень народного життя і творчості» у справі слов’янського відро-
дження, власне і в самоусвідомленні та формуванні ідентичності 
слов’янських народів. «для полудневих слов’ян – сербів, Болга-
рів, словен, для нас українців, для Білорусів – сі етнографічні 
інтереси, сі народницькі гасла, – зауважував М. грушевський ще 
на початку минулого століття, – стали підвалиною національно-
го життя. На етнографічній базі воно сформувалось і виросло. 
Етнографія була тут многоважним імпульсом національного, со-
ціального і політичного життя». Наголошуючи на національно- 
політичному значенні науки, учений констатував: «Наявність 
народної творчості давала право на існування національне і по-
літичне <…> В світлі етнографічних студій формувалися програ-
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ми національного визволення, піднесення селянських мас <…> 
і політичної революції <…> На етнографії виростали політичні і 
революційні імпульси» [26, с. ІХ].

отож, в україні вже з першої половини ХІХ ст. саме етногра-
фія, знання про культуру та етнічну історію народу, його усно-
поетичну творчість посіли помітне місце в системі національно- 
ідентифікаційних маркерів, були тією інформативною віссю, 
довкола якої гуртувалися національні сили й формувалися ідеї, 
запліднені етнічними цінностями і виявами народного творчого 
духу. Властиво, за умов відсутності державних засобів захисту й 
збереження етнічної самобутності, заборон на мову, літературу 
та інші офіційні сфери національного фіксація й вивчення своє-
рідності етнокультури стали чи не єдиним способом легітимації 
цієї своєрідності як доконаного факту окремішності української 
культури, дистанціювання її від культур великодержавних сусі-
дів, що силкувалися не лише асимілювати й привласнити спад-
щину українства, але й розчинити в собі цілий народ.

тим-то не випадково, що на українських землях саме в се-
редовищі любителів і дослідників народної культури постали 
видатні ідеологи національного відродження, творці доктрин 
про українство як окрему національну спільноту, що вберегла 
себе від асиміляційного тиску впродовж століть бездержавнос-
ті, витворила власну мову й культуру як на зрізі традиційнос-
ті, так і на високому професійному рівні. Пантеон цих діячів, 
що формувався від першої третини ХІХ-го і впродовж ХХ  ст., 
скла дають етнографи, історики й статистики, літератори й   
мовознавці, географи й мистецтвознавці: від т.  Шевченка, 
М.  Максимовича, І.  Вагилевича, я.  головацького, П.  Куліша, 
М. Костомарова до П. Чубинського, М. Біляшівського, В. антоно-
вича, Хв. Вовка, о. русова, М. грушевського, І. Франка, В. гнатю-
ка, М. сумцова, д. яворницького, с. рудницького, В. Кубійовича, 
Ф. Колесси, В. Кравченка, К. грушевської, д. і В. Щербаківських, 
Ф.  Потушняка, І.  Панькевича, М.  рильського, о.  зілинського, 
В.  яніва, о.  Мишанича, о.  Бежковича, М.  тиводара, Ю.  гош-
ка, с.  Макарчука, В.  горленка, р.  Пилипчука і багатьох інших 
славетних представників вітчизняної науки, котрі на різних 
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етапах  української історії засобом наукового аргументу відкри-
то або опосередковано боронили свій народ і його культуру від  
асиміляції.

***
Метою наголошеної конференції якраз і є спроба бодай пунк-

тирно окреслити діяльність і висвітлити роль знакових діячів 
вітчизняної історії й культури в становленні і розвої вітчизня-
ної гуманітаристики та оцінити їхній внесок у процеси етніч-
ної ідентифікації і державно-національного самоствердження 
 народу *. Предметом уваги учасників заходу є науковий доробок 
не лише дослідників ХІХ – початку ХХ ст., але й визначних уче-
них радянської доби, напрацювання котрих склали гідну сторін-
ку національної історії і культури 1. 

Наразі ми не ставимо за мету розкрити цілий спектр окресле-
них проблем і розглянути доробок названих провідних учених з 
акцентацією на їхніх досягненнях у всьому тематичному та кон-
цепційному розмаїтті. зупинимося лише побіжно на науковій 
спадщині тих, чиї праці сформували фундамент народознавства 
минулих століть, моделювали в минулому та впливають і донині 
на вектор розвитку і змісту вітчизняної етнології, на формуван-
ня наукових інтересів дослідників сучасної доби.

з огляду на видатну подію  – 200-ліття від дня народження 
корифея української гуманітаристики Миколи Костомарова 
(1817–1885) та на гідний подиву засяг його наукового доробку – 
видається справедливим розглянути передусім ті його етно-
графічні напрацювання, що стали засадничими в становленні 
української етнографії та її предметної сфери, у кристалізації її 
суспільствознавчої ваги; що контурно позначили на перспекти-
ву нові дослідницькі напрями й окреслили в багатьох аспектах 
концептуальні основи тогочасних і майбутніх студій.

* у цій доповіді зупинимося на доробку лише тих учених, чиї ювілеї вша-
новуємо у 2017 році: М. Костомаров – 200-річчя; Хв. Вовк – 170-річчя; о. ру-
сов  – 170-річчя; М.  Біляшівський  – 150-річчя; с.  рудницький  – 140-річчя; 
д. Щербаківський – 140-річчя; з. Кузеля – 135-річчя; о. Бежкович – 125-річчя; 
В. горленко – 90-річчя.
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оцінюючи роль М. Костомарова в питаннях узаконення но-
вої наукової дисципліни, що на ті часи багатьма розглядалася 
як якась несерйозна забава, М.  грушевський наголошував, що 
«найбільш глибокою і принципіальною заслугою» цього вчено-
го «було обґрунтування наукової ваги етнографії і спеціально- 
вивчення народної творчости» [26, с.  ХVІ]. одним з перших 
серед вітчизняних дослідників М.  Костомаров як у праці про 
«дві руські народності», так і в розвідці «об отношении русской 
истории к географии и этнографии» (що, за оцінкою дослідни-
ків, стала «канонічним твором») системно розглянув питання 
етнографічної термінології, сутності предмета і завдань етно-
графії, її розмежування з іншими дисциплінами і, особливо, її 
співвідношення з історією, чим сприяв розробці й усталенню 
понятійного апарату і суспільному визнанню етнографії як нау-
ки про етнокультурне розмаїття людства. Йому належать нова-
торські думки про сутнісні межі етнографічних студій, до яких 
він відносить культуру як нижчих, так і вищих класів: «Коли 
етнографія – наука про нарід, то треба й круг її поширити на ці-
лий нарід, і предметом її мусить бути життя всіх класів народу – 
і вищих, і нижчих <…> до етнографії повинні належати впливи 
на народне життя законів і права, формування правних понять 
і поглядів  <…> засвоєння результатів виховання і науки  <…> 
взаємовідносини явищ зовнішніх подій політичних з народніми 
поглядами» [37, с. 721–722]. 

На загальноєвропейських наукових засадах «романтичного 
трактування усної народної поезії як виразника національного 
духу» вчений розбудовував уже «винесену з доби романтизму» 
власну візію історичної ролі етнокультури» [33, с. 32–33]. М. Кос-
томаров осягнув особливу місію народної культури та науки про 
неї як чинника мотивації суспільних трансформацій. На етногра-
фії, як резюмує учений, «лежить революційне завдання історії». 
завдяки науковій аргументації М.  Костомарова «…етнографія 
ставала наукою. а з тим і народницький підхід народознавства 
одержував певну санкцію» [26, с. ХVІІ]. Інтелігентні кола україни 
сприймали ці «гадки Костомарова, як авторитетний голос нових 
течій в науці» [26, с. ХІХ]. Новаторський характер положень праць 
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М. Костомарова «як нового слова в європейській науці» про роль 
пам’яток усної народної поезії – «дорогоцінного історичного ма-
теріалу» – підкреслював у своїй рецензії на дисертацію М. Кос-
томарова й І. срезневський: «Книга Костомарова дорогоцінна не 
для самих тільки руських любителів народности, але для грімів і 
тальві стільки ж, як і для сахарових та снегиревих, Караджичів 
і Коларів. Погляди автора – новина у нас, – але ще більша новина 
для заходу» [див.: 49]. таку ж високу оцінку праць ученого про 
значення народної поезії давали і дають історіо графи як минулої, 
так і сучасної доби [див.: 57, с. 153; 33, с. 286].

розвідки М. Костомарова продовжили напрацювання видат-
них його попередників у вітчизняному народознавстві, заклали 
під тогочасні головно описові етнографічні студії наукове під-
ґрунтя, теоретичні постулати, які породжували нове трактуван-
ня фактографічних констант, нове їх методологічне осмислення. 
Йдеться про концепти його «невмирущих» «двох руських на-
родностей», у яких учений розвінчав великодержавну російську 
доктрину і, за оцінкою М. грушевського, «блискуче» розвинув і 
документував коротку тезу про окремішність двох народностей: 
української і великоросійської [26, с.  ХVІІІ], дистанціюючи на 
науковій основі етнічність українців та росіян і легітимізуючи 
українство як самобутню етнічну спільноту: «у громадянських 
розуміннях історія витиснула “на двох руських народностях” 
свої сліди й установила в них розуміння цілком супротивні» 
[див.: 36, с.  72]. Відмінності полягають передусім у протилеж-
них суспільних та етнопсихологічних імперативах цих народів, 
різних їхніх наставленнях до питань свободи особистості, у до-
мінуванні в одних випадках індивідуалізму, а в інших – колек-
тивізму: «Непорушна законність спільної волі <…> сходиться у 
великоруському народі»… із «знехтованням особистої волі ідеєю 
“міра”, аж до повного поглинання особистості “міром”. “Мір”, – 
констатує М. Костомаров, – є немов абстрактний вислів загаль-
ної волі, котра проковтує особисту самостійність кожного» [див.: 
36, с. 72], а в основі цього явища – спільна власність на землю. 
В українців – навпаки, приватновласницька психологія унемож-
ливлювала зведення до абсолюту громадоправство: «споконвіч-
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ного права особистої волі не проковтнула перевага громадської 
могутности й не виробилося розуміння спільної власності на 
землю» [див.: 36, с. 75].

М. Костомаров у праці «дві руські народності», окрім аналізу 
історично сформованих і зумовлених генетичним і природно-
кліматичним факторами відмінностей двох народів, зупиняєть-
ся й на архетипних особливостях їх національної характерології, 
специфіці світосприйняття природи й ментально детермінова-
них поглядів на суспільний устрій, релігію. Щодо останнього 
вчений сформулював досить об’єктивну візію: «український 
народ  – глибоко релігійний народ у якнайширшому розумінні 
цього слова <…> він берегтиме в собі релігійні основи доти, доки 
існуватиме сума головних ознак, що становлять його народність, 
це неминуче виходить із того поетичного настрою, яким одріж-
няється його духовний склад» [див.: 36, с.  70]. На його думку, 
власна віра в бога в українців узасаднюється на демократизмі 
їхньої вдачі, на віротерпимості, толерантності до інших вір і на-
родів: «На україні-русі не видно й найменшого змагання під-
верстати під себе чужинців», у громаді панує «дух терпимости, 
брак націо нальної пихи». Натомість великороси «усяку іншу 
віру», окрім православної, «вважали за прокляту», серед них ви-
творився дух «нетерпимості», «погорда до чужих народностей» 
[див.: 36, с. 60]. учений залучає порівняльний матеріал із харак-
терології не лише росіян, а й поляків, греків, євреїв і чітко арти-
кулює національну й релігійну терпимість як моральну чесноту 
українців, їхній позитивний ментальний імператив. Вивищуючи 
цю гуманістичну рису українців, М. Костомаров опонує суспіль-
ній нетерпимості шовіністичних кіл не лише росії, але й західної 
Європи. Проте, із сучасного погляду, його культурний реляти-
візм в оцінці етнокультурного розмаїття був суперечливим  – 
у нау ковій спадщині дослідника зустрічаємо подекуди і різкі, за 
висловом М. грушевського, «загонисті, не раз теж малотактовні» 
зауваги щодо ментальності та побуту інших народів (ідеться, зо-
крема, не тільки про росіян, але й про поляків та євреїв). Пока-
зові із цієї точки зору відомі його статті «Правда полякам о руси»  
та «Правда москвичам о руси», а  також окремі з публіцистич-
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них оповідей, що постали як описи його подорожей на рівнен-
щину, Київщину. зауважимо, що представлені в них історико-
етнографічні наративи є вдалим зразком авторських фіксацій 
етнографа- польовика, хоча деякі з інтерпретаційних його сен-
тенцій засвідчують певну неблагочинну категоричність вислов-
лювань як віддзеркалення конфліктогенних реалій української 
буденщини [38; 39; також див.: 25, с. 20; 47; 48; 54]. 

суперечливими були й погляди М.  Костомарова на пер-
спективу української мови та політичної самостійності, назва-
ні М. грушевським «примиренськими» та «опуртуністичними» 
[див.: 35, с. 67–68]. Йдеться, зокрема, про його висловлювання, 
подані у спогадах В. Менчіца та вміщені в публікаціях «україн-
ський сепаратизм» та «Малорусская литература», у  яких пози-
тиви прокладання залізниці до українських земель він вбачає в 
тому, що це сприяло б масовій міграції росіян до українських 
міст і відповідно – прискоренню мовної асиміляції українства. 
такими ж неприйнятними в українських культурних колах були 
його думки про недоцільність перекладів світової класики укра-
їнською мовою; про згубність для національної справи збройних 
протестів українства часів Хмельниччини і переваги перед ними 
нібито можливих у той період організаційних трансформацій у 
сфері церкви.

Проте ідеологічні хитання М. Костомарова останнього періо-
ду його життя не знівелювали ні його досягнень у сфері науки, 
ні його заслуг перед українським рухом. М. грушевський у стат-
тях «Етнографічне діло Костомарова» та «Костомаров і новітня 
україна» найґрунтовніше проаналізував і оцінив народознав-
чу спадщину цього вченого під кутом зору не тільки окреслен-
ня її наукової ваги, а й вияскравлення її впливу на національне 
само ствердження, ідентифікацію українства. Історик апелює до 
програмного маніфесту кирило-мефодіївських братчиків, зміст 
якого випливав із дослідження народного життя і творчості і де-
термінував осмислення М.  Костомаровим значення етнографії 
у справі конструювання ідентичності й політичної перспективи 
народу. «Ми не повинні спускати з ока ні на мент, – підсумову-
вав М. грушевський, – сеї історичної перспективи в оцінці рево-
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люційного значення етнографії, і  зокрема, етнографічного діла 
М. Костомарова, що зістався навіки центральною фігурою в сім 
процесі усуспільнення етнографічної роботи» [26, с. ХV].

таку ж високу оцінку етнографічній діяльності М. Костома-
рова давав і М. драгоманов, який одну з основних праць ученого 
про дві руські народності називає «азбукою українського націо-
налізму» для 60-х і 70-х років ХІХ ст. [див.: 30, с. 4].

Відтак, попри деякі (продиктовані суворістю політичного ре-
жиму і тогочасних життєвих обставин) вагання М. Костомарова 
і його відступництво наприкінці життя в питаннях перспек-
тив української мови та нації [див.: 35, с. 68], основні ідеї його 
історико- етнографічних праць робили його провісником націо-
нального відродження і самостійної національної будучини, 
а за висловом М. грушевського, «дійсно провідником, учителем, 
ідео логом революційного народництва» [25, с. 19].

***
Народознавчі здобутки представників романтичного на-

пряму як у царині науки, так і у формуванні українського на-
ціонального проекту були підхоплені й розвинуті адептами по-
зитивізму – чільними діячами «Київської громади» і передусім 
її видатним провідником Павлом Чубинським 2 (1839–1884). 
значення наукової діяльності П. Чубинського і його соратників 
та їхньої ролі в національному поступі можна осягнути лише 
з урахуванням суспільно-політичного життя україни 60–70-х 
років ХІХ ст., на тлі якого розгорталася їхня творчість. В історії 
української спільноти це були часи, коли, як зауважував П. Ку-
ліш, мілітарна енергія нації, не давши очікуваного політичного 
самоствердження, трансформувалася в культурницький рух та 
інтелектуальні змагання інтелігенції за легітимізацію своєї ет-
нічності засобом художнього слова і науки. цей період, за його 
образним висловлюванням, був характерний тим, що «дух на-
родний ослаб в народній масі, яка скеровувалася інтенсивним 
прагненням до неусвідомленої нею історичної мети, і відродився 
в освіченому невеличкому суспільному прошарку, найближчому 
до народу за своєю любов’ю до нього, і який свідомо продовжу-
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вав його духовне життя в нових формах – цивілізації» [40, с. 180–
181]. один з активних учасників «старої громади» 1870-х років 
М.  драгоманов підкреслював цю потребу національного само-
усвідомлення для тогочасного українського суспільства: «украї-
на, ще як національність, не виступила у росії і сама себе ще не 
знає. їй треба наукової й літературної праці, щоб себе пізнати» 
[цит. за: 62, с. 18]. саме завдяки узасадненим фундаментальною 
джерельною та документальною базою працям істориків В. ан-
тоновича, М.  Костомарова, М.  драгоманова (трохи пізніше  – 
М. грушевського), статистика о. русова, антрополога та етногра-
фа Хв. Вовка, мовознавців о. Потебні, К. Михальчука та інших 
створюється об’єктивна соціогуманітарна концепція історико-
етнографічного та мовно-культурного розвитку українства як 
самодостатньої національної спільноти на противагу доміную-
чому великодержавному міфу росії.

у цій шерезі науковців-подвижників, котрі свідомо стали на 
захист української національної ідентичності силою наукового 
аргументу, очільником був П.  Чубинський, про що справедли-
во писав І.  лебединський: «…серед інших діячів старої київ-
ської “громади”, які залишили багату інтелектуальну спадщину 
майбутнім поколінням українців, особистість Павла Платоно-
вича Чубинського мимоволі висувається на перший план»  [42, 
с. 34]. Йому належить видатна заслуга творення народознавчо-
го джерельного корпусу – всеосяжної бази пам’яток фольклору 
та описів етнографічних явищ, що документально увиразню-
вала й ідентифікувала україну в межах етнографічних земель; 
формування багатотомної, узагальнюючого характеру праці 
про мовну самобутність, соціонормативну, звичаєво-обрядову, 
духов ну й матеріальну культуру українства в її регіональному 
розмаїтті та загальнонаціональній єдності. Керуючись прагнен-
ням націо нально легітимізувати українство, виокремивши його 
з-поміж інших слов’янських народів, П.  Чубинський зі своїми 
однодумцями вдався до широкоформатної фіксації та опубліку-
вання пам’яток української фольклорно-етнографічної культу-
ри як основних маркерів етнічної ідентичності. Про це влучно 
згадує у спогадах с.  русова: «Ні постійні переслідування уря-
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ду, ні заслання до архангельської губернії не змогли остудити 
його відданости україні, він так хотів у ті глухі часи виявити 
всю багату індивідуальність її народу, всю красу її фольклору»  
[61, с. 156].

П. Чубинський залишив помітний слід у різних царинах етно-
графічної науки, започаткувавши нові наукові напрями, ініцію-
вавши вивчення україни як культурно-національної цілісності 
в межах усіх етнічних земель української людності, створивши 
фундаментальну джерельну базу для етнографічних студій того-
часних та наступних поколінь дослідників. Він одним з перших 
розпочав вивчення етнічного складу населення українських зе-
мель та етносоціальної структури людності Києва; студіювання 
народного звичаєвого права, етнопсихологічних та антропо-
логічних особливостей українців, селянського господарства й 
торгово-економічних відносин на селі тощо. Йому також нале-
жить успішна спроба подати розлогу етнокультурну й мовно- 
конфесійну характеристику національних меншин, розкрити 
соціоісторичний контекст їхнього співжиття з українською  
спільнотою. 

Найграндіознішим його досягненням є проведення масштаб-
ної етнографічної експедиції, яка, за оцінкою М. сумцова, «ви-
йшла надзвичайно корисною для науки і особливо для україно-
знавства <…> Протягом двох років (1869 і 1870 рр.) він об’їхав 
багато міст, укладав програми, гуртував молоді сили для корис-
ної загальної праці, спонукав до роботи і таким чином в два роки 
зібрав такий величезний матеріал, який не могли раніше зібрати 
цілі наукові товариства за багато літ» [69, с. 10–11]. справжній та-
лант етнографа-збирача та непересічні здібності П. Чубинсько-
го як організатора науки підкреслював і о. Пипін: «за складом 
розуму, особистим характером і за прийомами дослідження Чу-
бинський був видатним етнографом-збирачем, єдиним у своєму 
роді діячем у цій царині науки» [57, с. 354].

результати фольклорно-етнографічних подорожей П. Чубин-
ського і його соратників були вражаючими  – записано майже 
чотири тисячі обрядових пісень, понад триста казок, двадцять 
весільних обрядів, більше як у шістдесяти місцевостях зробле-
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но записи говірок, вибрано тисячі ухвал із книг волосних судів 
[див.: 71, с.  ХV]. зміст і характер зібраних матеріалів засвідчує 
новаторське як на ті часи розуміння організаторами заходу пред-
мета етнографічних студій і високої суспільної ваги пам’яток 
етно культури як визначника національної ідентичності.

Висліди титанічної експедиційної роботи П.  Чубинського і 
його соратників були опубліковані у фундаментальних семи то-
мах «трудов этнографическо-статистической экспедиции в за-
падно-русский край». актуальною і донині залишається оцінка 
народознавчого доробку П.  Чубинського, зроблена Хв.  Вовком: 
«…слід, залишений ним в етнографії україни, такий великий, 
заслуги його такі значимі, що їх вистачило б і на кількох профе-
сійних вчених» [20, с. 59].

серед найважливіших досягнень П.  Чубинського  – вдала 
спроба інституалізації вітчизняної етнографії завдяки створен-
ню Південно-західного відділу російського географічного това-
риства. Безпрецедентна в державній статистичній практиці є й 
реалізована П.  Чубинським та його однодумцями (Хв.  Вовком 
та о.  русовим) в рамках діяльності Південно-західного відді-
лу наукова акція проведення 2  березня 1874  року одноденного 
перепису населення Києва, яка мала неоціненне значення для 
створення об’єктивної картини про кількісні характеристики, 
мовно-етнічну, статевовікову, соціальну й конфесійну структури 
населення Києва. за результатами перепису найбільшою неспо-
діванкою для влади виявилося те, що більше половини мешкан-
ців міста визнали українську мову рідною, що стало надзвичай-
но резонансним фактом суспільного життя Києва. 

з погляду часової відстані зазначимо, що зроблене вченим 
видається правдивим науковим подвижництвом, яке «високо 
підняло престиж української етнографії» [41, с. 79], зманіфесту-
вало помітний її поступ і прислужилося пробудженню свідомос-
ті та конструюванню національної ідентичності народу, адже, 
за проникливим спостереженням видатного діалектолога й 
фольк лориста професора І. Панькевича, ознайомлення з рідним  
фольк лором є «одним з найважливіших засобів культурного 
само усвідомлення народу».
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Підсумовуючи побіжний огляд народознавчих досягнень 
П. Чубинського 3 як для науки, так і для активізації національ-
ного руху й етнічної ідентифікації народу, зауважимо, що про-
рочими щодо його спадщини видаються слова Хв. Вовка: «Його 
високе суспільне значення не забудеться україною ніколи»  
[20, с. 60].

***
В історії україністики і в справі активізації культурно-націо-

нальної ідентифікації українства 70-х років ХІХ – початку ХХ ст. 
подвижницьку місію виконав Хведір Вовк (1847–1918), 170-річчя 
від дня народження якого відзначається в цьому році [див.: 50; 
51]. Його по праву називають патріархом української етнології 
з огляду на закладені ним підвалини теоретичних засад науки, 
на колосальний творчий доробок, що нараховує, за різними да-
ними, понад 600  праць (опублікованих мовами багатьох євро-
пейських народів). учений світового рівня, за влучним висловом 
М. сумцова – «наукова сила європейського значіння» [68, с. 174], 
Хведір Вовк отримав прижиттєве міжнародне визнання: був 
доктором сорбонни, Каннського та Петроградського універси-
тетів, лауреатом премії годара (1901), лауреатом премії К.  Бера 
(1906), кавалером Великої золотої медалі ім. П. семенова-тянь-
Шанського (1916), кавалером найвищої нагороди Франції – орде-
на Почесного легіону (1916), членом понад десятка міжнародних 
наукових товариств і комісій [див.: 52, с. 679; 71, с. 4]. 

Його заангажованість ідеями національного визволення й 
етнографічні інтереси сформувалися ще в рамках Південно- 
західного відділу ргт, у  якому пройшли етнографічну школу 
знані згодом фахівці-народознавці, віддані ідеям українсько-
го національного відродження. як зауважував невдовзі сам 
Хв. Вовк, «відкриття Відділу розв’язувало нам руки і давало нам 
можливість значно розвинути наші вимушено дуже скромні по-
чинання в царині українознавства, збільшити наші видавничі 
засоби, залучити до роботи значно більше коло діячів», тобто 
збиратись, і, як висловився учений, «відверто займатись науко-
вою діяльністю про україну й для україни» [20, с. 47].
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Пов’язані з народною культурою дослідницькі пріоритети 
членів Південно-західного відділу ргт віддзеркалювали все-
загальне визнання вітчизняними науковими колами суспільної 
ваги й значення відомостей з етнографії у справі ідентифікації 
народу та в його національній долі, поступову зміну парадиг-
ми українського народознавства загалом. Про нове розумін-
ня предметного поля і завдань етнографії Хв.  Вовк як один із 
чільних   діячів Південно-західного відділу наголошував у своїй 
спеціальній програмового характеру вступній публікації («Від 
редакції…»), а дещо згодом чітко заявив в основній народознав-
чій праці «Етнографічні особливості українського народу», ак-
центуючи в ній потребу дослідження всіх дотичних не лише до 
духовного, але й соціонормативного та матеріального спектрів 
етнокультури як маркерів етнічності [21].

Існуючу на той час в українському народознавстві кількісну 
неспівмірність зафіксованих фольклористичних відомостей і 
даних з матеріального побуту вчений підкреслює неодноразово: 
«досить сказати, – пише він у згаданій методологічного характеру 
публікації про стан і завдання етнографії, – що у всіх семи томах 
“трудовъ Экспедиціи” Чубинського на опис народного побуту 
припада тилькі 74 (!) сторінки…» [12, с. 26]. Про те саме йдеться 
і в його спогадах про П. Чубинського, у яких він критично ви-
словлюється щодо домінуючих у народознавчій  науці 60-х років 
ХІХ ст. уявлень, за якими, «фольклор – є головним підґрунтям 
етнографії». тому-то нічого дивуватися, зауважує вчений, «що із 
7 томів “Праць експедиції” цьому фольклору відведено по най-
меншій мірі  5, а  тому, що тепер називають етно графією, тобто 
вивченню народного побуту, – лише 178 сторінок» [20, с. 57]. 

отже, на другу половину 1870-х  років (на відміну від попе-
реднього періоду, коли ще домінувало ототожнення етнології із 
суміжними гуманітарними дисциплінами, передусім із фольк-
лористикою, і  пріоритетами її дослідницької сфери вважали-
ся різні жанри усної народної творчості та атрактивні аспекти 
звичаєво-обрядової культури) в українській гуманітаристиці 
поступово усталюється розуміння потреби вивчення і народної 
матеріальної культури, і  соціонормативних практик, і  елемен-
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тів виробничої сфери; а  провідними вченими  – членами «Ки-
ївської громади»  – формується оновлене розуміння предмета і 
завдань етнографічної науки в україні. ось як представила ці 
роки діяль ності Хведора Вовка його донька галина: «Київський 
період його життя характеризується участю в старій громаді та 
науковими працями в галузі етнографії підо впливом та керів-
ництвом учителів його драгоманова та антоновича» [9, с. 33–34]. 
Хв. Вовк, представник молодої генерації народознавців «грома-
ди», одним з перших зрозумів запити часу – модернізувати того-
часне предметне поле української етнографії, розширивши його 
та забезпечивши паритетний розвиток усіх складових науки як 
ефективного засобу самопізнання й національного самоствер-
дження народу.

оглядаючи творчий доробок Хв.  Вовка, не можна бодай не 
згадати його напрацювань з теорії та методики народознавчої 
дисципліни, що склали основу тогочасних методологічних по-
шуків і здобутків вітчизняної гуманітаристики. так, теоретичні 
проблеми етнографії – визначення її завдань та предметної сфе-
ри, методики та методології; уточнення понять і термінології; 
розмежування із суміжними суспільствознавчими дисципліна-
ми – Хв. Вовком порушувалися, починаючи ще з паризького пе-
ріоду його наукової діяльності. Найвиразніше, у концентровано-
му вигляді це відобразилося у вступній частині до першого тому 
«Матеріалів до українсько-руської етнології» під назвою «дещо 
про теперішній стан і завдання української етнології». Перед-
мова «Від редакції» стала однією з перших в україні спеціальних 
етнологічних розвідок програмно-методичного характеру, яка 
містила лаконічний історіографічний огляд, визначала предмет, 
завдання та шляхи розвитку науки, вказувала на існуючі прога-
лини та націлювала на розгортання практичних і теоретичних 
етнографічних студій.

аналізуючи напрацювання українських учених-народознав-
ців, Хв. Вовк приходить до невтішного висновку про відсутність 
належної джерельної бази і робіт з етногенезу українського на-
роду, про нерозробленість проблем міжкультурних зв’язків та 
етнічного складу людності тощо. 
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дослідник розкриває специфіку розвитку етнологічної думки 
в україні і вказує на причини її периферійності і національної 
знеособленості, що, на його переконання, пояснювалися бездер-
жавним статусом народу: «Етнольогичні студиї у нас на українї, 
повставши також як і по иньших слов’янських землях разом з 
розбудженєм народньої самосьвідомости, мусили відповідно по-
лїтичним і громадським обставинам дїлитись між росийською 
і польською науковими лїтературами, бо ж ми не мали досї нї 
таких як иньші слов’янські народи своїх власних наукових інсті-
туцій, нї де-коли навіть спроможності видавати наукові річи у 
нашій рідній мові» [74, с. Х]. Хв. Вовк (як представник французь-
кої антропологічної школи) був прихильником унітаристського 
напряму і обстоював думку про доцільність використання єди-
ної назви науки про людину – «антропологія». Він окреслює до-
слідницьке поле антропології; розглядає її як синтетичну дис-
ципліну і виокремлює в ній кілька наук: «с п е ц и я л ь н а 
а н т р о п о л ь о ґ і я ; наука про найдавнїйших людей і їхнє 
життє у передісторичні часи  – п а л е о е т н о л ь о ґ і я  чи 
п е р е д і с т о р и ч н а  а р х е о л ь о ґ і я , наука про 
окрімні народи, їх расовий склад і побит – е т н о л ь о ґ і я  з 
її описовою частиною – е т н о ґ р а ф и є ю , і наука про гро-
мадське життє людей – соціольоґія, котрі усі разом становлять 
одну науку про чоловіка у загалї  – а н т р о п о л ь о ґ і ю » 
[74, с. VІ].

Під впливом біологічного напряму європейської антропології 
та етнології Хв. Вовк став прихильником впровадження в науку 
про людину в україні природничо-наукових методів, оскільки, 
на його думку, «наука про чоловіка [людину. – Г. С.] могла заснува-
тись тильки на підвалині загального природознавства». засвоїв-
ши основні концепції та методичні засади модерних західно- 
європейських наукових шкіл, Хв.  Вовк, як зазначалося, висту-
пає в українській етнографії як ініціатор і адепт унітаристської 
концепції народознавства, постає послідовником комплексно-
го міждисциплінарного підходу до вивчення людини й вирі-
шення народознавчих проблем, що було суголосно характер-
ному для європейської гуманітаристики кінця ХІХ  – початку 
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ХХ  ст. явищу симбіозу трьох наук  – археології, етнографії та  
антропології.

згодом (на початку 30-х  років ХХ  ст.) прийняття і впрова-
дження саме цієї комплексної методики ставилося у провину 
прихильникам поглядів Хв. Вовка в україні, яким закидали об-
стоювання «вульгарно-матеріалістичного вчення про людину й 
розвиток суспільства як про частину біологічних явищ природи, 
механістичне зведення й ототожнення суспільно-економічних 
явищ з біологічними» [34, с. 19–20]. Проте, поділяючи думку, що 
антропологія – це комплекс суспільствознавчих і природничих 
наук (антропологія соматична, біологія, палеонтологія, археоло-
гія та етнологія), Хв. Вовк наводив переконливу аргументацію на 
захист таких поглядів і слушно підкреслював, що «треба завва-
жати на усю сумму відомостей про кожний народ, на його анато-
мичні і фізіольоґичні (між иншим і психічні) відміни, на його ет-
ничний склад, на історію розвою його культури і його побутове 
життє. усе це становить собою завданнє теперішньої етнольоґії 
і етноґрафії, з того не дуже давнього ще часу, як вони стали на 
зовсім науковому грунтї, виробили собі певний науковий метод. 
теперішний стан їх вимага перед усїм с и с т е м а т и ч н о г о 
збірання і кляссування материялу, а потім його н а у к о в о г о 
оброблювання» [74, с. VІ–VІІ].

тим-то, з огляду на такі методологічні підходи до науки, уже 
серед народознавчих праць Хв. Вовка паризького циклу (визна-
чального етапу в його науковій біографії) виокремлюються важ-
ливі за предметною і тематичною направленістю та методикою 
дослідження, які маркували нове осмислення етнографії; мані-
фестували розширення її дослідницької сфери та впровадження 
в практику концепційно нового трактування етнокультурних і 
соціокультурних реалій на засадах еволюціонізму.

як зазначалося, на працях Хв. Вовка, вихованого на методо-
логії французької антропологічної школи (що постала в середині 
ХІХ ст. в рамках розвитку природничих дисциплін і застосуван-
ня характерного для доби позитивістського методу до студій як 
із царини природознавства, так і гуманітаристики), позначилася 
еволюційна теорія, прибічники якої розглядали культурологіч-
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ні явища в їх поступальному розвитку – з часу виникнення і до 
сучасності. Найближчий колега й однодумець Хв. Вовка профе-
сор М. Ковалевський писав із цього приводу, що «історико-по-
рівняльний метод стосовно антропології, етнографії й етнології 
дозволив нам і в галузі так званої доісторії виявити ряд посту-
пових нашарувань» [цит. за: 52, с. 682]. Відтак, яких би аспектів 
етнокультури Хв. Вовк не торкався у своїх студіях, він (як пере-
конаний адепт еволюціонізму) виявляв (шляхом проекції явища 
в минуле) найпростіші його форми і простежував послідовність 
його розвитку від давнини до сучасності, вказуючи на різноча-
сові нашарування і виокремлюючи відповідні типологічні ряди.

Водночас у своїх працях Хв.  Вовк не лише послуговувався 
ідеями еволюціонізму, а  й широко використовував засади ін-
шої популярної на той час у європейській науці теорії – дифу-
зіонізму (територіального переміщення й поширення явищ 
культури). тому-то природу певних реалій культури (окремих 
аспектів весільної обрядовості, архітектури й орнаментики, гос-
подарського укладу, громадських форм дозвілля та праці) уче-
ний пояснює міграціями та запозиченнями їхніх структурних 
елементів. Виступаючи прибічником концепції «культурних 
кіл», чи «культурних ареалів», що розвинулась як відгалуження 
дифузіоністської теорії, Хв. Вовк обстоював тезу про впливи на 
українську етнокультуру й господарський уклад не з північних, 
а  з південних загальноєвропейських культурних центрів. Кри-
тично оцінюючи подібні підходи, сучасні дослідники справед-
ливо закидають ученому певну категоричність і прямолінійність 
суджень із приводу шляхів розвитку локальних культур, впли-
ву урбанізаційних центрів та деяку недооцінку питомо етніч-
них, внутрішніх рушіїв  розвитку етнокультур [52, с.  683–684]. 
утім, студії Хв. Вовка, уґрунтовані новою методологією, попри 
суб’єктивізм і гіпотетичність окремих тверджень, відкривали 
нові можливості пізнання етнокультурних і соціокультурних 
реалій, вводили їх у світовий культурологічний контекст, дава-
ли поштовх до розвитку вітчизняної гуманітаристики в цілому. 
соратник Хв. Вовка П. стебницький, оцінюючи позитивістські 
засади світогляду вченого, слушно писав: «довголітня наукова 
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робота в певнім напрямі, на твердім ґрунті позитивізму, зроби-
ла з нього не тільки видатного вченого з європейським іменням, 
але одного з тих наших націо нальних подвижників, що крок за 
кроком <...> складали міцні підвалини української національної 
самосвідомости <...> довів ши непохитними науковими досліда-
ми своєрідні шляхи, якими склалась і зросла українська народ-
ність» [67, с. 143].

усвідомлюючи значення науково виважених методичних 
критеріїв в організації збирацької роботи як у царині антропо-
логії, так і етнології, Хв. Вовк розробляє інструментарій, друкує 
анкети-запитальники та програми зі збирання етнографічного 
матеріалу, формує кадри однодумців – молодих науковців. «Щоб 
уникнути хиб, неповности та випадковости матеріялів, Ф.  К. 
спочатку виступає з працями, що мали внести в роботу <...> еле-
менти організації та системи самих дослідів, а саме, – зауважує 
а.  Носов,  – розробляє програми збирання відомостей з етно-
графії (1873)» [53, с. 2]. Про те саме згадував і М. грушевський: 
«Ним і під його керуванням, його школою переводяться числен-
ні антропометричні поміри українського населення, далі з його 
ініція тиви переводиться етнографічне дослідження україни 
шляхом великої анкети, а потім також під його керуванням його 
учнями розроблюється цей матеріал» [27, с. 142]. 

досвіду роботи зі створення етнографічного інструментарію 
вчений набув ще в київський період його наукової діяльнос-
ті, коли ним була підготовлена (за винятком V, VІ та VІІ розді-
лів) «Программа Юго-западного отдела императорского рус-
ского географического общества для собирания сведений по 
этнографии», яку дослідник опублікував у 1873 та 1875  роках 
[27, с. 141; 56]. На дійсно наукових методичних засадах Хв. Вовк 
здійснював збір етнографічно-фольклорних матеріалів (пісні, 
сороміцькі народні анекдоти, легенди, історичні оповідання й 
перекази тощо) у центральній україні, а  згодом – у румунії та 
галичині, які як достовірну джерельну базу широко використав 
у своїй дослідницькій практиці.

Він слушно вказував у згаданій редакційній передмові до пер-
шого тому «Матеріалів до українсько-руської етнології» на існую-
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чі прогалини у відомих збірниках етнографічних матеріа лів та 
майже цілковиту відсутність у них даних про народні знан ня (за 
винятком народної медицини) й побутову техніку (незважаючи 
на те, що ще двадцять років тому до написання ним цієї редак-
ційної передмови у своїх етнографічних програмах нау ковець 
виписав «окрімний рядок питань, дотичних цього подїлу етно-
ґрафії (лїку, міри, механичних пристроїв, фізичних і химичних 
з’явищ, біольогичних фактів і т. и.))» [74, с. ХVІ]. тому-то вчений 
друкує (у «додатках» до першого тому спеціального, заснованого 
ним у рамках НтШ етнологічного видання «Матеріа ли до укра-
їнсько-руської етнології») одну з перших у цій царині розлогу 
«Програму» з народної побутової техніки [15].

з огляду на задеклароване у вступній частині «Програми» ро-
зуміння побутової техніки як «вміннє дати собі раду ув усьому, 
що потрібно за для піддержування і поліпшення материяльного 
житьтя» [15, с. 1], запропонована дослідником рубрикація її роз-
ділів охоплює фактично всю систему життєзабезпечення люд-
ності (за винятком їжі, житла та одягу, які планувалося подати 
в наступних випусках «Матеріалів до етнології»). у шістнадцяти 
розділах «Програми» йдеться про первісні механічні пристрої, 
здобування й «переховування» вогню, мисливство, рибаль-
ство, бджільництво, скотарство, хліборобство, мірошництво, 
гончарство, деревообробний промисел, кушнірство, обробку 
рогу, кістки та металу, ткацтво, кравецтво, засоби пересування 
тощо – тобто про ввесь комплекс матеріально-виробничого по-
буту народу. 

Важливо зазначити, що Хв.  Вовк акцентує потребу фахової 
паспортизації поданих матеріалів (з використанням фотофікса-
ції, замальовок тощо); не оминає він увагою і питань належної де-
талізації істотних аспектів культурних реалій в їх регіональних 
та локальних виявах. самій «Програмі» передують опубліковані 
в цьому випуску «Матеріалів до етнології» загальні методичні 
рекомендації та інструктаж під назвою «спеціальні програми до 
науково-етнографічних розвідок»  4, у  яких окреслюється мета, 
завдання та шляхи й прийоми фіксації етнографічних відомос-
тей та етнореалій [66]. 
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добра обізнаність автора «Програми» з конкретикою україн-
ської етнокультури, як і належний професійний рівень її укла-
дання, запевнили тривкість її пізнавальної і науково-методичної 
значущості, що не знецінена й дотепер.

Новим словом ученого в осмисленні й розвитку науково-ме-
тодичних підходів до етнологічних студій, в уточненні положень 
про предмет і завдання етнографії стали його фахові застережен-
ня й думки, висловлені в уже згадуваній його фундаментальній 
роботі «Етнографічні особливості українського народу». Хв. Вовк 
неодноразово розвиває в ній заявлені ним у попередніх розвідках 
міркування про етнологію і її, на його погляд, описову  частину – 
етнографію – як науку, її дефініції й розмежування зі спорідне-
ними дисциплінами, з  фольклором зокрема; чітко артикулює 
потребу кореляції і розширення її дослідницького поля, торка-
ється питань уточнення термінології. студія містить також важ-
ливі теоретичні постулати вченого про стан і предметну сферу 
української етнографії, яку дослідник розуміє «як народній по-
бут, зовнішній та внутрішній». «Побутові особливості кожного 
народу, – стверджує він, – є наслідок його колективної чиннос-
ти <...> а ті форми, що їх прибирає сама ця чинність, а також і 
наслідки її у вигляді побутових річей, психічних та соціяльних 
явищ підлягають науковому дослідженню в ділянці етнографії» 
[14, с. 39]. у цій підсумковій народознавчій праці Хв. Вовк профе-
сійно сформулював і виклав осучаснене своє розуміння дослід-
ницьких завдань етнографії: «для характеристики побутового 
життя українського народу ми повинні розглянути його способи 
здобування сировини, техніку, його їжу, житло, домашню обста-
нову та одежу, вірування, звичаї та обряди, громадські та правні 
розуміння і, нарешті, народні знання <...> з причини однобічного 
розуміння завдань та змісту етнографії в діяльності українських 
етнографів до останнього часу переважало захоплення лінгвіс-
тикою та творами усної народної словесности (фольклор) на не-
користь вивчення так званого матеріяльного побуту» [14, с. 39].

такі суголосні викликам часу розуміння вченим дослідниць-
ких завдань етнографії і спричинили спроби дослідника дистан-
ціювати її від суміжної дисципліни – фольклористики.
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тим-то народознавчі студії Хв.  Вовка (на відміну від праць 
його знаних попередників) вирізнялися розробкою непомічу-
ваних і неактуалізованих раніше соціокультурних тем і напря-
мів, модерними інтерпретаціями етнографічних реалій і на-
ративів; неординарними і суспільно значущими висновками. 
отже, Хв. Вовк, з огляду на помітне домінування в тогочасному 
народо знавстві студій з усної народної творчості над дослідами 
матеріального побуту, цілеспрямовано формував свої наукові 
уподобання й пріоритети в царині етнографії, чим і пояснюється 
з’ява в його народознавчій спадщині нових за тематикою і трак-
туваннями студій з української соціально-економічної історії, 
з  народного матеріального побуту та синтетичного характеру 
капітальних праць з етнографії і антропології.

Не ставлячи за мету форматного огляду всіх етнологічних 
розвідок Хв. Вовка [про це див.: 64], наголосимо лише на окре-
мих новаторських його висновках та оригінальних авторських 
трактуваннях етнографічних фактів і явищ. зокрема, учений 
одним з перших порушує у своїх публікаціях і досі недостатньо 
вивчене питання про міграційну складову соціальної історії та 
колонізаційні рухи в середовищі українства, спростовує майже 
хрестоматійну тезу про тотальну «малорухливість» українського 
способу життя і обґрунтовує наявність колонізаційних устрем-
лінь в українській спільноті, яка за короткий час колонізувала 
Причорномор’я, частково донські і навіть кубанські та терські 
степи і землі дельти дунаю [43, с. 120–122] (згадаймо й про укра-
їнську міграцію до Канади).

Видається вартою уваги з погляду сучасних етнологічних 
студій акцентована дослідником характеристика соціоменталь-
них особливостей української етнічної спільноти, що виявилася 
у здатності стихійних груп колоністів до общинної самооргані-
зації, творення міцних соціальних структур і форм громадсько-
господарського життя на місцях нового поселення.

зауважимо водночас, що Хв.  Вовк був чи не єдиним для 
свого часу дослідником задунайської січі, який не просто роз-
кривав засобами народнопісенної епіки причини виникнення 
й історію задунайської січі в контексті української селянсько-
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землеробської колонізації початку ХІХ ст. і здатності колоністів 
до общинної самоорганізації, але й піднявся до рівня глибокого 
осмислення етнополітичної історії українського народу в річи-
щі його бездержавного статусу, за якого всі раціональні засади 
общинної самоорганізації української людності (чи то під «ля-
хами», чи «москалями», чи під «турчинами») неодмінно зазна-
вали краху через відсутність національно-державних засобів 
захисту природного права українства на власний вільний роз-
виток. учений підводить до думки, що соціальне та культурно-
цивілізаційне само ствердження народу можливе лише в україні 
(на рідній землі, а не у вигнанні) і лише як вислід національного 
визволення.

Чи не першим з-поміж вітчизняних народознавців Хв. Вовк у 
працях про задунайську січ та про українські колонії в добруджі 
порушує питання (що набуло сьогодні особливої наукової ваги 
[див. про це, напр.: 3]) про необхідність дослідження адаптацій-
них практик і стилів поведінки малої етнічної групи (українців) 
у поліетнічному середовищі: «Історія невеликої частини народу, 
яка відійшла внаслідок відомих умов внутрішнього життя краю 
і проживає вже понад століття поза цими умовами, у становищі 
при цьому, цілком сприятливому для абсолютно само стійного 
розвитку, не може не бути для нас цікавою, а з багатьох поглядів, 
можливо, навіть і досить повчальною» [43, с. 120].

учений розвиває ще один, не актуалізований на той час і на-
лежно акцентований лише сучасною етнологією дослідницький 
напрям – міжетнічні відносини та міжкультурні взаємовпливи, 
ставлення українців до представників інших націй, яке, на його 
думку, характеризується терпимістю і культурно-релігійною 
толерантністю. 

суголосними запитам часу були думки Хв. Вовка з приводу 
української етнонімії, утрадиційнених загальнонаціональних, 
регіональних та локальних назв народу. зокрема, його розвідка 
про українські колонії в добруджі і донині послуговує важли-
вим джерелом для дослідників етнонімів українців, позаяк фік-
сує широке побутування в українському козацько-селянському 
середовищі 80-х років ХІХ ст. самоназви українців «руснаки» як 
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місцевого етноніма, зазначаючи, що селяни  – вихідці із цент-
ральної і Південної україни, котрі переселилися в Подунав’я, 
рятуючись від панських визисків і рекрутчини, маркували на 
побутовому рівні свою етнічність самоназвою «руснаки» 5, виріз-
няючи в такий спосіб себе з-поміж інших [45, с. 691–704]. «з етно-
графічного погляду добружські і дунайські руснаки (як вони самі 
себе і як інші їх називають на відміну від великорусів, зазвичай 
тут званих липованами) є ще абсолютно чистий, котрий добре 
зберігся, національний тип» [44, с. 325].

до новаторських наукових ініціатив Хв. Вовка належить і низ-
ка його регіональних студій з етнокультури й етнічності україн-
ства. Найбільший інтерес складає висновкова частина його регіо-
нальних розвідок, зокрема, етнографічного нарису про побутову 
культуру українського населення галичини, Буковини та закар-
паття [див.: 13] та про антропометричні досліди українського на-
селення галичини, Буковини й угорщини [11]. у першому зі зга-
даних нарисів Хв. Вовк робить принципові висновки про етнічну 
українськість гуцулів: «уважніше ознайомлення з гуцулами крок 
за кроком доводить не лише їх спорідненість з іншими україн-
ськими племенами, але навіть порівняно більшу чистоту їхньо-
го антропологічного та етнографічного типу, що, поза сумнівом, 
пов’язано з їхньою ізольованістю в горах і незнач ною кількістю 
сторонніх домішок та етнічних впливів. Відрізняючись поміт-
ною для всіх красою обличчя й статури, гуцули у своїх фізичних 
якостях не виявляють нічого невластивого іншим українцям, 
а  навпаки, вирізняються тими самими загальноукраїнськими 
властивостями, але більшою мірою» [19, с. 23–24]. «якщо до вище-
зазначеного додати, – продовжує свій аналіз учений, – що мова 
гуцулів є різновидом галицько-подільської говірки, то всі сумні-
ви щодо неукраїнського і навіть неслов’янського походження гу-
цулів зникають самі по собі» [19, с. 30].

такі ж принципові висновки зробив учений і щодо інших 
етногарфічних груп українців-горян, зокрема бойків (яких він 
локалізує «на північно-східних схилах Карпат від р. ломниці на 
півдні, до околиць м. лютовиська на півночі» [19, с. 31]) та лем-
ків  – найбільшої «північно-західної частини українського пле-
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мені, яка проживає в частині Карпат, відомої під назвою Низьких 
Бескидів» [19, с. 35]. Порівняльна характеристика господарства, 
житла, одягу та харчування цих груп розкриває їхні локальні 
особливості, проте водночас увиразнює загальноукраїнські вия-
ви їхньої культури. Нарис містить лаконічну інформацію про за-
карпатських українців-русинів, які, за спостереженнями дослід-
ника, потерпають від асиміляційної «політики угорської влади, 
що прагне до насильницької мадяризації всього неугорського 
населення країни» [19, с. 38]. 

лейтмотивом підсумкової частини розвідки є твердження 
вченого про те, що «населення галичини, Буковини та угорської 
русі, незважаючи на певні етнографічні особливості, є  цілком 
українським» [19, с. 39–40], і відхилення від загальноукраїнсько-
го типу мають або рудиментарний характер (збереження архаїч-
них елементів унаслідок ізольованого проживання в горах), 
або є різновидом запозичень від сусідніх народів (проте адап-
тованих до місцевих культурних формовиявів і наближених до 
 загальнонаціонального українського типу).

Не можна не згадати бодай коротко про висновки та безкомп-
ромісні констатації Хв. Вовка щодо походження українського і 
російського народів. зокрема, лаконічна, але концепційно прин-
ципова і важлива його теза з цього приводу, наголошена в розвід-
ці про сани в поховальному ритуалі («ХІІІ століття було епохою 
остаточного формування нової слов’янської нації –  великоросів, 
чи москвітів, нації, що витворилась, по-перше, зі слов’янських 
колоністів, а по-друге, з ріжних народів, здебільшого фінських» 
[16, с.  325] і  її відносно недавнього походження порівняно зі 
«старовинною, цеб-то Київською руссю»), була, на час написан-
ня статті, сміливою і контроверсійною, жорстко «табуйованою» 
в широтах російської імперії, проте надзвичайно продуктивною 
в контексті національної історіографії з питання етногенезу схід-
них слов’ян, що знайшла розвиток у працях українських учених 
як сучасної Хв. Вовку, так і наступних епох.

Новаторськими висновками характеризувалися і славістичні 
студії Хв. Вовка, окремі з яких надовго залишилися поза увагою 
дослідників, хоча містять неординарні, часом дискусійні думки 
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і мають, зрештою, стати темою спеціального наукового обгово-
рення [див.: 17]. Йдеться про акцентовану Хв. Вовком тезу про 
фактичну спорідненість українців з південними слов’янами; він 
поставив під сумнів усталений у російській науці погляд щодо 
належності українців до групи східних слов’ян, оскільки вважав, 
що є  більше підстав віднести їх до південної групи [17, с.  110]. 
до слова, виписані Хв.  Вовком антропологічні характеристики 
українців та їх «відносини до решти слов’янських народів», були 
цілком суголосні поглядам відомого французького географа Елі-
зе реклю та антропологів Е. амі і Й. денікера, котрі теж вказува-
ли на більшу спорідненість українців з південними слов’янами 
[див.: 55, с. 93–94].

слушними були й міркування дослідника щодо основних 
маркерів етнічності, до яких, окрім мовного, він відносив ще й 
антропологічні та етнографічні характеристики народів, а також 
їх етногенетичні особливості. 

до заслуг Хв. Вовка перед етнологічною наукою належить за-
початкування в рамках Наукового товариства імені Шевченка 
видання «Матеріали до українсько-руської етнології» (яке стало 
одним з найраніших і найпродуктивніших із профільної періо-
дики), а в петербурзькі роки життя – заснування й опублікуван-
ня під дахом Етнографічного відділу російського музею «Мате-
риалов по этнографии россии». Попри редакційно-видавничу 
його діяльність, попри численні загальнонаціонального чи ре-
гіонального характеру розвідки вченого із царини соціального 
життя, сімейної обрядовості, народної орнаментики, церковного 
будівництва, окремих галузей виробництва і промислів, попри 
спеціальне (уперше опубліковане за рубежем) дослідження про 
шлюбний ритуал [18], яке стало вершиною його результативних 
культурологічних і соціологічних студій громадського й побуто-
вого життя українського народу, усе ж найбільшою його заслу-
гою як перед українською етнографією, так і перед українським 
культурно-національним рухом було створення капітальних, 
енциклопедичного характеру праць з української етнології 
та антропології, що стали етапними в розвитку українського 
 народознавства.
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Праця дослідника «антропологічні особливості українського 
народу» за повнотою змісту, рівнем об’єктивності й інформатив-
ності справді набула енциклопедичного значення, оскільки ви-
писані в ній характеристики фізичних особливостей українців 
базуються на достовірній (не перевершеній і нині) джерельній 
базі – понад 5 тис. антропологічних вимірів і дослідів, здійсне-
них Хв. Вовком та його учнями (с. руденко, Хв. Вовк – Чернігів-
щина; л. Чикаленко та о. Шульгін – Полтавщина й Херсонщина; 
Н. лебедєв – Курщина та Воронежщина; о. алешо – Київщина; 
Б. Крижановський – Поділля; Н. Кондрашенко – Катеринослав-
щина; В. сахаров, Хв. Вовк – Волинь, Київщина; л. Чикаленко, 
Хв. Вовк – Кубань та ін.) [10, с. 10].

сенсаційними концептами студії, які викликали негатив-
ні реакції і суперечки в наукових колах росії, були висновки 
вченого щодо узагальнюючої характеристики фізичних особ-
ливостей українського народу, положення про етногенетичну 
гомогенність і належність більшості української людності до 
одного й того ж антропологічного типу [див.: 2, с.  28; також 
див.: 63, с. 116]. дослідник аналізує соматологічні риси україн-
ського населення північної, середньої і південної смуг украї-
ни, виокремлених на підставі лінгвістичних даних, і  доходить 
висновку про відносну однорідність українців усіх цих зон, за 
винятком їх периферійних територій, деякі антропологічні від-
мінності людності яких учений пояснює «сусідніми етнічними 
впливами» [10, с. 36]. Ключовим положенням праці є тверджен-
ня Хв. Вовка про те, що «українці є досить одноманітне плем’я, 
темноволосе, темнооке, вищого за середній чи високого зросту, 
брахіцефальне, порівнюючи високоголове, вузьколице, з  рівним 
і досить вузьким носом, з порівнюючи короткими верхніми та 
довшими нижніми кінцівками. сукупність цих ознак,  – пише 
дослідник,  – ми вважаєм можливим визнати українським ан-
тропологічним типом» [10, с. 36]. опираючись на класифікації 
та висновки французьких колег, Хв. Вовк резюмує, що «згідно з 
поглядами Наmу і Dеnіkеr’а, їх [українців. – Г. С.] слід зачисляти 
до так зв. адріятичної, або динарської, раси, яку ми воліли б на-
звати слав’янською» [10, с. 36].
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Вказуючи, що мова як визначник етнічності є «несталою расо-
вою ознакою», а фізичні характеристики є стабільнішими і «мо-
жуть бути справжніми расовими ознаками», Хв. Вовк обґрунто-
вує доцільність комплексного міждисциплінарного дослідження 
народу. Відтак, видається вдалою застосована ним синкретична 
методика і побудована на ній система аргументації – зіставлення 
територіальних антропологічних даних із географією поширен-
ня діалектів (відповідних лінгвістичних ареалів). «зіставляю- 
чи антропологічні дані про українців з лінгвістичною мапою 
Михальчука, ми бачимо,  – підсумовує дослідник,  – що площа 
білоруських впливів майже цілковито покривається площею по-
ширення поліських діялектів, тоді як середня смуга захоплює 
територію українського діялекту, а південна – слобідська – укра-
їнські діялекти. а  Поділля з галичиною відноситься до площі 
поширення червоноруського діялекту» [10, с.  36]. Накладаючи 
антропологічні дані на лінгвістичні діалектні карти, учений до-
ходить висновку, що український антропологічний тип «най-
більше виявлений в середній, а  особливо в південній смузі 
 україни» [10, с. 36].

Проте Хв. Вовк не абсолютизує своїх антропологічних класи-
фікацій і тверджень про відносну антропологічну сталість і одно-
рідність української спільноти порівняно з іншими народами, 
чітко зазначаючи, що «в наш час немає, мабуть, ні одного племені, 
яке б заховало повну чистоту раси». з приводу україни, яка про-
тягом віків, за висловом дослідника, «служила, так би мовити, 
битим шляхом для всіх масових рухів народів з азії до Європи», 
то, на його думку, з огляду на це, «населення не могло не мінятись 
щодо свого складу», а водночас, підкреслює вчений, «мусіло за-
тримувати в собі сліди попередніх етнічних верств» [10, с. 7].

у цьому дослідженні Хв. Вовк на значно ширшій фактогра-
фічній основі підтвердив і розвинув свої висновки, зроблені ще 
1906 року в нарисі «українці з погляду антропології», про те, що 
фізичний тип українців відмінний від східнослов’янського, але 
подібніший до південнослов’янського: «Порівнюючи антрополо-
гічні особливості українців з такими самими особливостями ін-
ших слов’янських народів, ми бачимо, що українці, безперечно, 
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найбільшу спорідненість виявляють з південними та західними 
(за винятком поляків) слов’янами» [10, с. 7]. це, як зазначалося, 
ще одне новаторське й дещо контроверсійне положення сту-
дії Хв.  Вовка, яке докорінно різниться від усталених в офіцій-
ній науці колишньої (а  частково й нинішньої) росії поглядів і 
концепцій. 

Порушуючи й досі дискусійне питання «про відношення 
українського племені до племен білоруського та великорусь-
кого», учений пристає до узасадненої на лінгвістичних даних 
думки о.  Шахматова про те, що первісна маса східних слов’ян 
«в дуже далекі часи <...> диференціювалася на три групи: північ-
ну, середню та південну», кожна з яких підлягала різним етніч-
ним впливам: «північна група з частиною середньої витворила 
з себе  великоруське плем’я, що проковтнуло масу фінських еле-
ментів; а з решти середньої групи та з прилучення до неї сусідніх 
південно руських, литовських, польських та західньофінських 
елементів утворилося плем’я білоруське» [10, с. 36, 38]. Щодо пів-
денноруської групи племен, то, за о. Шахматовим, вона «ціліше, 
ніж всі инші, заховала свій зв’язок з старовинною групою відпо-
відних їй діялектів, витворила групу малоруську, що з утворен-
ням самостійної культури перетворилась в українську» [10, с. 38].

опираючись на результати мовознавчих студій та зіставляю-
чи лінгвістичні реалії і теорію етногенезу східних слов’ян акаде-
міка о. Шахматова з антропологічними даними, Хв. Вовк робить 
власні висновки про етногенез українства: «а  щодо південної 
групи, яка потім стала українською, то, підлягши в свою чергу 
впливам іранським і, можливо, почасти й тюркським, але зо-
ставшись порівнюючи чистішою, вона переховала в собі більше 
слов’янських рис, ніж північні, споріднені з нею групи» [10, с. 38].

акцентування Хв.  Вовком антропологічних відміннос-
тей як ідентифікаційного маркера українців В.  Петров слуш-
но пояснює тим, що «перед Федором Вовком стояли завдання 
загально- етнічних розмежувань. Йому доводилося спростову-
вати сумарні погляди на український народ», які поширювалися 
російськими та деякими польськими науковцями і які намага-
лися «заперечувати існування українського народу як антропо-
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логічної цілості, зараховуючи українців або до росіян, або до 
поляків» [55, с. 93–95]. 

отож, Хв. Вовк, найголовнішою науковою проблемою якого 
«серед багатьох інших, була вочевидь, проблема ідентифікації і 
визначення місця українців серед народів світу (в антропологіч-
ному, етнографічному та культурному аспектах)» [73, с. 6], отри-
мав особливе визнання в наукових колах завдяки створенню 
та обґрунтуванню теорії про органічну етнокультурну єдність 
усього українського народу в його регіональних виявах і специ-
фіці побутової культури; концепції етнографічного його розвит-
ку як цілісності в межах усіх історичних земель. саме на цих 
засадах він написав першу в національній гуманітаристиці уза-
гальнюючу, енциклопедичну за характером народознавчу працю 
«Етнографічні особливості українського народу» [21].

На час написання зазначеної монографії спеціальних фунда-
ментальних студій з етнографії україни ще не було, а «досліди 
в цьому напрямку,  – за визначенням самого вченого,  – майже 
не вийшли ще з фази збирання матеріялів», «наукова розробка 
зібраних уже етнографічних матеріялів, можна сказати, майже 
ще не розпочата» [14, с. 39]. На цьому тлі його ґрунтовне дослі-
дження, що базувалося як на спеціальних, так і загальних пра-
цях з української етнографії (від рігельмана, Бантиш-Камен-
ського, Шафонського, арандаренка, Маркевича до Чубинського, 
Купчанка, Кольберга, Шухевича, сумцова, ястребова, зеленіна, 
гнатюка, онищука, Бабенка, П.  Іванова, Малинки, зарецького, 
русова, Познанського та ін.), властиво, було успішною спробою 
створити наукове узагальнююче видання, у  якому б засобом 
етно графічних фактів обґрунтовувалася й обстоювалася націо-
нальна ідентичність українства і його право на історичне буття 
серед інших слов’янських народів. 

Висновок, зроблений дослідником у цій студії, звучить без-
компромісно і (з огляду на домінуючі в ті часи великодержавні 
концепції історії народів східної Європи) як виклик офіційній 
ідеології та науці: «український народ на всій території, що він 
її населює, одзначається цілим шерегом спільних для нього, 
у цілому його складі, етнографічних особливостей, які не зали-
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шають сумніву в тому, що він являє собою одну етнографічну ці-
лість, цілком виразно відокремлену з-поміж інших слав’янських 
народів» [14, с. 218].

Відтак, уперше не в описовому форматі, а  на засадах порів-
няльної етнографії було створено дослідження, яке містило ге-
нералізований огляд виникнення та еволюційного розвитку 
явищ матеріального побуту і звичаєво-обрядової культури укра-
їнського народу, взятих не локально, а в межах усіх етнічних зе-
мель. як слушно зазначає а. Носов, у цій «найціннішій» праці 
«зразково описано, з зазначенням певних класифікаційних форм 
та географічного поширення тих або тих явищ та ознак, народ-
ній побут цілого українського народу» [53, с. 3]. до того ж окре-
мі з побутових реалій (народна техніка, народні знання, житло- 
будівні практики) до з’яви цієї роботи не були предметом фахо-
вого етнографічного розгляду і фактично не були представлені 
в арсеналі української етнографії або ж подавалися винятково в 
описовому варіанті – як екзотичні явища місцевої традиції.

дослідник долучається до вирішення актуального й дотепер 
у гуманітаристиці та етнополітиці питання соборності укра-
їнства, поділеного в ті часи кордонами й політикою держав- 
завойовниць; доказовою базою йому послуговують факти і 
реалії етнокультури – визнані сучасною наукою ідентитети ет-
нічності. рефреном звучить висновок Хв. Вовка про етнографіч-
ну цілісність культури українства на прикладі характерних для 
різних регіональних локацій україни типів одягу, агрокультури, 
обрядовості, народного житла: «…зовсім однаковий на цілому 
просторі країни цей загальний тип української хати став одною 
з найголовніших та найвиразніших етнографічних ознак україн-
ського племени» [14, с. 95]. 

Ключовим постулатом праці є твердження про (виявлену на зрі-
зі як матеріальної, так і духовної традиційності) культурно-побу-
тову спорідненість українців з південними та південно- західними 
слов’янами (що корелювало з відповідними висновками вченого, 
зробленими ним на антропологічному матеріалі): «Мусимо визна-
ти, що взагалі українці й щодо одягу наближаються найбільше до 
південних та почасти південно-західних слав’ян» [14, с. 170]. 
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ці кардинально нові положення студії Хв. Вовка вже на по-
чатку ХХ ст. заклали фундамент вільного від великодержавних 
стереотипів і догм, питомо національного вектора розвитку 
віт чизняного народознавства. Його робота про етнографічну 
самобутність українців не лише заповнила існуючі прогалини 
в реконструкції цілісного образу етнографічної україни, але й 
сприяла піднесенню рівня української етнології, її інтеграції 
до європейської науки. «Вистудіювавши та описавши народній 
український побут, Ф. К. дав науці коштовний вклад, звичайно, 
не самим тільки фактом освітлення побуту цього народу, але й 
тим, що ця робота, – підсумовував а. Носов, – має велике значін-
ня для порівняльної етнографії з иншими народами і тим самим 
для історії культури людства взагалі» [53, с. 3].

Про міжнародне значення напрацювань Хв.  Вовка йшлося 
вже неодноразово. Варто лише зауважити, що порівняно з до-
слідниками-попередниками (М. Костомаровим, П. Чубинським 
й багатьма іншими знаними українськими народознавцями), 
праці яких потужно резонували в рамках вітчизняного гумані-
тарного дискурсу, Хв.  Вовк мав щасливу нагоду вийти за його 
межі і вивести українську етнологію на широкі світові горизон-
ти, а  відповідно  – легітимізувати українство як самодостатню 
слов’янську націю. цьому сприяв паризький період наукової 
діяль ності вченого, який ознаменувався появою унікальних його 
україністичних досліджень з етнографії, левова частка яких була 
опублікована у французьких виданнях. Про це свого часу мовою 
статистики писав рецензент етнографічних праць Хв. Вовка Ва-
силь денисенко: «з 90 оригінальних робіт [Хв. Вовка. – Г. С.] 42 – 
вміщені у французьких журналах» [29, с. 143].

згадуючи про цей період життя Хв. Вовка, його учень л. Чи-
каленко вказував на видатну роль дослідника в налагодженні 
зв’язків між українською та європейською наукою: «Всіма своїми 
думками та почуттями в україні перебуваючи, Хведір Кіндрато-
вич бере на себе важку місію зв’язати українську науку з фран-
цузькою і стає на довгі часи єдиним містком, через який наукові 
думки західної Європи доходять до нас і навпаки. Хведір Кін-
дратович починає у французьких виданнях друкувати досить 
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численні розвідки, в яких знайомить західну Європу з видатні-
шими знахідками нашої землі і освітлює їх з точки зору західно-
європейської науки» [75, с. 13].

учений, за влучним висловом П.  стебницького, «був ніби 
послом від української нації до культурного світу Європи» [67, 
с. 146] і своїми працями властиво започаткував долучення віт-
чизняної україністики до європейського наукового простору. 
Важливо, як зазначалося, і те, що величезний фактографічний 
український матеріал, що його дослідник вводив до наукового 
обігу через фахові видання провідних європейських країн, він 
розглядав та інтерпретував у річищі тогочасних новітніх філо-
софських, соціологічних і культурантропологічних теорій видат-
них учених (г. лебона, Е. тайлора, Й. Бахофена, дж. Мак ленана, 
л. Моргана, Ш. летурно, г. Вількена, М. зібера, М. Ковалевсько-
го, ін.), інтегруючи українську етнологію до світової.

отже, постать Хв. Вовка вивищується з-поміж корифеїв віт-
чизняного народознавства завдяки високому, європейської міри 
професіоналізму його наукової діяльності, його академічному 
вишколу й інтегрованості в західноєвропейські антропологічні й 
соціологічні середовища; написанню ним енциклопедичного ха-
рактеру узагальнюючих досліджень з української етнології на за-
садах найновіших на той час теоретико-методологічних підходів; 
введенню ним українських етнокультурних реалій, фактографіч-
них відомостей і даних етнографії до широкого загальноєвропей-
ського вжитку, а відтак – сприянню колаборації вітчизняної науки 
зі світовою. у своїх працях Хв. Вовк зробив принципово важли-
ві, державницького спрямування етнополіто логічні висновки 
про соборність українців і національну самобутність української 
етнокультури як важливого ідентифікаційно- національного ви-
значника, а напрацювання його на той час, за оцінкою В. гнатю-
ка, «належить уважати останнїм словом науки» [22, с. 123].

***
Наголошені ґрунтовні розробки етнографічної тематики, іні-

ціювання й започаткування нових, суголосних епосі і суспіль-
ним запитам народознавчих проектів, інституалізація на різних 
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рівнях дисципліни періоду 70-х років ХІХ – початку ХХ ст., які 
засвідчили зрілість етнографії за всіма векторами її функціону-
вання, стали вислідом діяльності великого загону народознавців 
«Київської громади», Наукового товариства імені Шевченка та 
Київського, Харківського і львівського університетських цен-
трів, товариств, музейних осередків. зокрема, до постання широ-
кого спектра вітчизняних етнографічних напрацювань доклали 
своїх інтелектуальних сил, окрім згаданих учених, десятки ін-
ших відомих наукових діячів, з-поміж яких – автори ґрунтовних 
регіональних досліджень (М.  сумцов, В.  Шухевич, В.  гнатюк), 
пам’яткоохоронних та історіографічних робіт (М. Біляшівський, 
д. та В. Щербаківські, д. яворницький, І. свенціцький), студій 
із проблем етногенезу й етнічних територій, з  етнодемографіч-
них та статистичних питань (М. грушевський, о. русов, с. руд-
ницький) тощо. у контексті озвученої теми впливу етнологічних 
студій на національно-ідентифікаційні практики доконечною є 
потреба хоча б на окремому прикладі продемонструвати науко-
ву значущість досліджень цих учених у вибудовуванні перекон-
ливої інформаційної бази українського національного проекту. 
Показові в цьому розумінні дослідження із царини статистики, 
позаяк вони відкривають широкі можливості документування 
етнографічних реалій, зокрема, уможливлюють візуалізацію 
етнічної території через картографування земель компактного 
проживання української людності, а відтак – окреслення етніч-
них меж і території посідання народу як об’єктивної і доконеч-
ної передумови побудови власної держави. одним з визначних 
діячів «Київської громади», котрий, як соратник і однодумець 
Хв.  Вовка, брав активну участь в українському національному 
русі й долучився до формування концепції української нації 
(окремої етнічної спільноти з власною історично сформованою 
територією), був відомий статистик та етнограф Олександр Ру-
сов (1847–1915), 170-річний ювілей якого відзначаємо цього року. 
Етнічний росіянин о. русов, утім, як місцем свого народження, 
так і всім життям та творчістю був пов’язаний з україною [див.: 
31]. як слушно зазначали його сучасники, «симпатії до україни 
на ґрунті близькості до її природи і народу, підсилені почуттям 
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протесту проти історичних і сучасних йому несправедливостей 
внутрішньої політики, перетворили його національну самосві-
домість і запалили в ній вогонь українського патріотизму. цей 
благородний великорос за своїми поглядами й устремліннями 
був більш глибоким і переконаним українцем, ніж багато хто з 
осіб корінного українського походження» [65, с. 11].

у вітчизняній науці о. русов відомий насамперед як один з 
основоположників статистики, до здобутків якого в цій сфері 
належить «розробка і втілення в життя нових методів статис-
тичного дослідження, національна постановка оціночних робіт, 
ряд статистичних описів окремих губерній, повітів, міст украї-
ни, керівництво місцевими переписами населення і опрацюван-
ня їх результатів» [65, с. 10]. діяльною і результативною, зокрема, 
була його участь у проведенні одноденного перепису населення 
Києва в 1874 році.

серед наукової спадщини о. русова однією з найінформатив-
ніших праць щодо наголошеної проблеми є малопомічена су-
часниками розвідка «статистика украинского населения Евро-
пейской россии», у  якій (за матеріалами перепису 1897  року) 
зроблено аналіз етнічної та етнодемографічної структури насе-
лення підросійських земель україни кінця ХІХ ст. у ній автор 
обґрунтував свої концепційні підходи та критерії визначення 
компакт ності проживання етнічно українського населення, 
а відтак – етнічних меж нації. згідно із застосованими ним прин-
ципами територіально-державного розмежування, до україн-
ських етнічних земель о. русов відносив ті території, де українці 
становили абсолютну більшість [60, с.  394]. а  щодо визначни-
ків етнічної належності, то основним дослідник вважав рід-
ну мову, тоді як інші вчені, окрім мови, великої ваги надавали 
віросповіданню. 

Послуговуючись статистичними даними перепису, учений 
окреслює межі розселення українців, зазначаючи, що терито-
рія, заселена українцями, простягається на північ від Чорного 
моря і досягає 52°–53°  північної широти, охоплюючи, зокрема, 
землі між Білостоком і Більськом у гродненській губернії, а далі 
в східному напрямку має кордони з містами Пінськ, Мозир,  
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річиця, Новгород-сіверський, Курськ, Новохоперськ [див.:  
60, с. 381].

о. русов зауважує, що українські етнічні поселення «скрізь до-
тримуються кордонів поширення цього народу у північній пів-
кулі між 45° і 55° північної широти, які і тисячі років тому назад 
зайняті були українським народом біля Карпат і Придніпров’я» 
[60, с.  381]. окреслена ним історична територія майже цілком 
збігається з межами етнічних земель, виокремлених відомим 
віт чизняним етногеографом степаном рудницьким [59, с. 361]. 

загалом о.  русов виокремлював 8  губерній, що налічували 
84  повіти, де українці складали абсолютну більшість населен-
ня, та 10 губерній, до яких входили 22 повіти, у яких понад 50 % 
сільського населення становили українці. ця територія (без 
інших суміжних областей в окремих повітах, де була відносна 
більшість українців), за підрахунками дослідника, нараховувала 
575 тис. квадратних кілометрів [59, с. 395].

о.  русов, зважаючи на опитування щодо визначення рес-
пондентами своєї рідної мови, ідентифікує українцями в межах 
Європейської росії – 20 414 866 осіб, а в межах усіх частин то-
дішньої російської держави – 22 380 551 особу [59, с. 384] (з них – 
11  243  940 чоловіків і 11  135  356 жінок)  6. дослідник робить 
принципово важливі висновки про існування цілих етнічних 
українських масивів у губерніях і повітах, що згодом, унаслідок 
державного розмежування україни та росії в 1918 – на початку 
1920-х років, відійшли до росії. так, високий відсоток українців 
на землях слобожанщини зафіксовано Всеросійським перепи-
сом 1897  року, згідно з яким, у  Воронезькій губернії українці 
складали майже половину – 43,4 % [59, с. 390]. до того ж в окре-
мих повітах Воронезької губернії, за даними перепису, україн-
цями була абсолютна більшість населення. В  острогозькому 
повіті, наприклад, українці становили 90,3 % всього населення, 
Бирюченському – 70,5 %, Богучарському – 81,8 %, Валуйському – 
51,1 %. значна їх кількість мешкала в повітах Курщини: у гайво-
ронському – 59,4 %, Путивльському – 52,6 %, Ново-оскольсько-
му – 51,1 % [59, с. 390] тощо 7. Враховуючи такий етнічний склад 
населення Курщини, зокрема, учений наголошував, що «…Кур-
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ська губернія повинна бути поділена на дві частини – українську 
і великоруську» [59, с. 382], що, безперечно, на ті часи дисонувало 
з офіційними великодержавними концептами.

Наведений і об’єктивно прокоментований о. русовим статис-
тичний матеріал нами актуалізується не з метою висловлення 
державам-сусідам територіальних претензій (україна, як відо-
мо, поважає, згідно з Міжнародним правом, територіальну ці-
лісність держав), а  у  відповідь на сучасні безпідставні заяви з 
елементами територіальних претензій до україни з боку росій-
ського політичного істеблішменту та на інспіроване росією вій-
ськове протистояння на сході україни й окупацію нею частини 
української території.

Важливих висновків (з  погляду української справи і націо-
нальної освіти зокрема) дійшов о. русов щодо показників осві-
ченості українців, низький рівень якої вчений пояснює заборо-
нами на навчання рідною мовою. дослідник зазначає, що «на 
місці старої культури княжих часів у Київській та Волинській 
губерніях – біля самого вогнища освіти – Київського універси-
тету, а також у Харківській та Херсонській губерніях показник 
грамотності українців нижчий загального показника для даної 
губернії: настільки чужі університети Київський, Харківський, 
одеський українському населенню» [59, с. 405]. На думку авто-
ра, це є вислідом мовної дискримінації, про факти якої свідчить 
те, що іншим національним меншинам дозволено мати школи 
з рідною мовою викладання, «тоді, коли відкриття школи з ви-
кладанням рідною мовою українців вважається чомусь держав-
ним злочином, унаслідок чого вони й займають останнє місце 
з грамотності серед усіх народів Європейської росії» [59, с. 406]. 
«оновлення півдня росії, заселеного українським народом» 8, – 
прогнозує о. русов, – повинно нерозривно поєднуватися «з на-
ціоналізацією в українському дусі просвіти, управління, суду, 
церкви і всього побуту. Без цього  <…> немислимий прогрес 
українського народу» [цит. за: 32, с. 21].

таким чином, наведені окремі епізоди з наукових напрацю-
вань о. русова, який мав «беззастережну віру в національне від-
родження рідного краю» [65, с. 12], ілюструють непересічну роль 
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ученого в розробленні наукових засад української етнічності та у 
формуванні проекту національно-ідентифікаційної перспекти-
ви й політичної самовизначеності українства.

завершуючи наші спостереження про вплив народознавчого 
доробку українських науковців другої половини ХІХ  – початку 
ХХ ст. на процеси національного самоусвідомлення та ідентифі-
кації української людності, можемо констатувати, що вітчизня-
ні вчені вже на початок ХХ ст. утвердили українську етнологію 
в усьому розмаїтті її змісту і профільних функцій, що дозволило 
вивести її на рівень аналогічних європейських дисциплін. специ-
фіка українських етнологічних досліджень цього періоду полягає 
у виразній їхній заангажованості на питання національної іден-
тифікації, культурного і державного самоствердження народу. 

***
Попри неможливість у межах пропонованої доповіді ґрун-

товніше зупинитися ще й на наукових і суспільних пріоритетах 
народознавців радянських часів, означимо хоча  б пунктирно 
просвітницько-національну мотивацію їхніх напрацювань цієї 
доби, відомої трагічними подіями як у соціально-політичному 
житті народу, так і в долі гуманітарних наук і цілих поколінь 
учених. знаменно, що ні політичні переслідування й репресії, ні 
тотальний ідеологічний контроль не зупинили, а лише частково 
пригальмували розвиток об’єктивного наукового процесу, і  зу-
силлями вітчизняних дослідників та вчених з діаспори, які вхо-
дять до пантеону славетних діячів нації (К. гуслистий, Ф. Колес-
са, о. зілинський, о. Бежкович, В. янів, В. Кубійович, з. Кузеля, 
М. рильський, В. горленко, Ю. гошко, с. Макарчук, М. тиводар 
та ін.), у ХХ ст. було досягнуто зримих успіхів у народознавчому 
вивченні етнічності й культури українців.

у 20-х – на початку 30-х років минулого століття головно до-
мінували національно орієнтовані за тематикою дослідження, 
що продовжували традиції, започатковані попередньою гене-
рацією етнологів як у царині вивчення української етнічності й 
етнокультурної історії, так і в площині етнодемографії, антропо-
географії, геополітики й етнічних територій тощо.
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так, національно значущий внесок у вітчизняну політичну 
географію та розробку пов’язаних з нею засадничо важливих 
аспектів етнічності, у стимулювання націоконсолідаційних про-
цесів зробив відомий картограф і етногеограф, засновник укра-
їнської антропогеографії початку ХХ  ст. Степан Рудницький 
(1877–1937), 140-річчя від дня народження якого відзначаємо 
цього року. здобувши високу професійну освіту в університетах 
Відня й Берліна та пройшовши професорський вишкіл в універ-
ситетах Відня і Праги, учений у відповідь на заклик радянської 
влади до української наукової еміграції повернутися на батьків-
щину і прислужитися вітчизняній науці пориває з еміграцією та 
переїжджає до україни (до Харкова). у Харкові с. рудницький 
організовує й очолює український науково-дослідний інститут 
географії і картографії, розробляє національного засягу плани і 
стратегію його розвитку 9.

до найпомітніших здобутків с. рудницького в царині етно-
географії належать праці «Чому ми хочемо самостійної україни» 
(Відень, 1916), «україна, земля та народ» (Відень, 1916), «україн-
ська справа зі становища політичної географії» (Берлін, 1923), 
«основи землезнання україни» (львів, 1924, т. 1; ужгород, 1926, 
т. 2) тощо.

Незмінною метою та провідною і наскрізною ідеєю всіх нау-
кових публікацій с.  рудницького було наукове обґрунтування 
геополітичної сутності україни, її окремішності як певної гео-
політичної реальності з чіткими природними, етнічними, куль-
турними межами, як цілісної просторової одиниці й суверен-
ної держави. лаконічний, але інформативний «Нарис географії 
україни» с.  рудницького віддзеркалює все розмаїття проблем 
україни як геополітичної цілісності, окреслює її просторові візії: 
«територія, заселена переважно українським населенням, про-
тягається між 43° і 54°  північної широти, 21° і 44°  східної дов-
готи <…> займаючи, таким чином, широку і довгу смугу схід-
ної Європи, площею близько 850 тис. кв. кілометрів»  [59, с. 361]. 
дослідник об’єктивно розкриває геоприродничі причини втрат 
етнічних територій та дає відповіді на актуальні й досі питання 
української геополітики.
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Наголошуючи на визначній ролі с. рудницького в закладанні 
підвалин української державності, моделюванні її територіаль-
ного аналога, професор о. Шаблій справедливо писав: «Історич-
ний аспект української державності обґрунтував М.  грушев-
ський, етнічний – етнограф Ф. Вовк, територіально-географічний 
взяв на себе с. рудницький» [78, c. 8]. для більшої переконливості 
аргументації на підтримку ключового постулату – доконечності 
постання української держави – учений у написанні своїх праць 
використовує інтегральний підхід, долучаючи дані суміжних 
дисциплін і розвиваючи власну націологічну теорію, наголо-
шуючи на п’яти націотворчих чинниках. Його концепція нації 
(разом із расово-антропологічними характеристиками, мовою, 
спільною історією, питомою культурою людності) передбачає ще 
й «питому суцільну національну територію» [58, c. 22–23], цілком 
відповідаючи етнічній моделі сучасних націологічних теорій.

с.  рудницький, у  контексті з’ясування ролі державотвор-
чих чинників, доходить принципово важливих висновків щодо 
 націоконсолідуючого значення етнічних земель, їх природно- 
ресурсного потенціалу, а відповідно – щодо просторового роз-
ташування й геополітичного становища україни.

резюмуючи, наголосимо, що вчений заклав основи україн-
ської етногеографічної картографії, розробив концепцію гео-
полі тичної перспективи становлення незалежної держави, здійс-
нив, за влучним висловом о. Шаблія, «геополітичний вивід прав 
україни» [78, c. 34].

***
у 20-х  – на початку 30-х років ХХ  ст. за часів політичного 

пробудження й самоствердження українського народу з-поміж 
інших державно-консолідаційних проектів на новому рівні по-
стає питання загальнонаціональної ваги – про документально- 
джерельну базу україністики, пам’яткоохоронну та музей-
ну справу як підвалини історичної пам’яті та національної 
самосвідомості. 

зауважимо, що пам’яткоохоронні практики та музейне бу-
дівництво вже звіддавна стали неодмінним складником куль-
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турного самоствердження державних націй, що маніфесту-
вали, з  одного боку, певний рівень цивілізаційного поступу й 
усвідомлення ролі пам’яток культурної спадщини в ньому, а  з 
другого – засвідчували формування джерельної бази різних га-
лузей гуманітаристики. за відсутності власної держави, а отже, 
і відповідної культурної політики, на українських землях орга-
нізаційні функції виявлення та збереження пам’яток перебрали 
на себе науково-інтелігентські середовища, які опікувалися як 
практичними пам’яткоохоронними справами та заснуванням 
музейних осередків, у тому числі і в сфері етнокультури, так і 
питаннями розробки інструментарію та укладання загально-
національних програм із формування джерельної бази й комп-
лектування пам’яток як предметно-фактологічної підстави 
науки. Про масштабну наукову й практичну роботу цих по-
движників національної культури згадаймо в кількох рядках на 
прикладі сторінки з наукової спадщини видатного музеолога й 
організатора музейної справи, етнографа й археолога Миколи 
Біляшівського (1867–1926), 150-літній ювілей якого відзначаєть-
ся 2017 року. Йдеться про його спеціальну працю «Наші націо-
нальні скарби», видану в Києві 1918 року, у якій не лише висвіт-
люються причини критичного стану зі збереження культурної 
спадщини («політика винищування усього національного» чу-
жими державами, «брак організації, а особливо – засобів»), а й 
дошукуються відповіді на питання, «як краще поставити спра-
ву, яким шляхом треба йти» [7, с.  7]. дослідник був свідомий 
визначальної ролі держави у справах збереження культурної 
спадщини, проте, на його думку, не менш важливим фактором у 
цих питаннях є формування національної свідомості широкого 
загалу українства.

Видатна заслуга в музейному будівництві та пам’яткоохорон-
ній справі на українських землях першої чверті ХХ  ст. на-
лежить соратнику М.  Біляшівського, відомому етнографу 
й мистецтво знавцю та музейнику Данилу  Щербаківському 
(1877–1927), 140-річний ювілей якого відзначається 2017  року. 
оскільки про його діяльність йтиметься в спеціальній допові-
ді учасниці конференції І. Ходак, то в цьому виступі лише за-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



45

Науковий профіль і національно-державні пріоритети 
вітчизняного народознавства

акцентуємо наукові заслуги дослідника як перед українським 
народознавством і мистецтвознавством («символіка в україн-
ському мистецтві», «Козак Мамай», «український портрет до 
кінця ХVІІІ  ст.», «сторінка з української демонології» та ін.), 
так і перед українським музейництвом, адже завдяки зусиллям 
д. Щербаківського формувалися етнографічні збірки й відкри-
валися музеї, рятувалися безцінні скарби народної культури 
з усієї україни, поверталися до україни незаконно вивезені з 
українських церков до імперських столиць унікальні пам’ятки 
тощо. це був правдивий будівничий української держави на 
ниві національної культури, на вівтар служіння якій він по-
клав власне життя.

Наголосимо побіжно, що в цей самий період ґрунтовне кон-
цепційне осмислення пам’яткоохоронних процесів у царині 
етнокультурної спадщини і розвитку (започаткованих М. Біля-
шівським, д.  Щербаківським та цілою плеядою музейних пра-
цівників) ініціатив у контексті національної державної політи-
ки подибуємо в спеціальній праці М. грушевського, якому, крім 
написання фундаментальних історичних студій, належить, як 
відомо, ще й заслуга окреслення перспектив розвою українсько-
го народознавства початку ХХ ст. у річищі західноєвропейської 
етно логії, створення наукових шкіл та інституалізації науки. так, 
у рамках ініційованого ним форматного проекту провадження 
етнологічних дослідів, важливого програмно-методологічного 
значення набула стаття вченого «Береження і дослідження по-
бутового і фольклорного матеріалу як відповідальне державне 
завдання» [24]. у  ній учений закликає науковців, окрім пам’я-
ток матеріальної культури, які природно привертали увагу до-
слідників-музейників, «звернути увагу і на матеріал», що може 
послужити джерелом для студіювання народної етно психіки та 
світоглядних засад, тобто – на нематеріальну культурну спадщи-
ну: «треба збирати все, що скільки-небудь характеризує стару 
психіку, старий світогляд, стару словесну творчість», – наголо-
шує він. стаття М. грушевського – це, по суті, фахово викладена 
своєрідна програма державного підходу до охорони етнокуль-
турної спадщини.
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***
з початком репресій, фізичного винищення наукової інтелі-

генції, зосібна народознавців, у  зловісні 30-ті роки ХХ  ст. віт-
чизняна етнологічна наука вимушено трансформується й до-
стосовується до умов діяльності за тотального ідеологічного 
тиску й контролю. Владою заохочуються до розробки політично 
нейтральні теми про конкретні реалії етнокультури та їх зв’язок 
з російською повсякденністю, про новий соціалістичний по-
бут тощо. Проте навіть при загальній орієнтації на «нейтраль-
ну» традиційну тематику траплялися й непоодинокі праці про 
новітні, породжені добою наративи, зокрема, про табуйовані 
події та факти соціополітичного життя того-таки ХХ  ст. Мо-
виться про з’яву (хоча й нечасто) публікацій на актуалізовані 
за незалежності й цілковито замовчувані за радянських часів 
теми про лиховісні соціальні експерименти влади з примусо-
вої депортації, розкуркулення, голодоморів в україні. тому-то 
поява за тогочасної доби предметних студій, до прикладу – на 
тему заселення Кубані, етнічного складу її людності, трагічних 
наслідків голодомору в краї, що належали перу науковця Петер-
бурзької академії наук, вихідцю з Кубані Опанасу Бежковичу 10 
(1892–1977), видається мужнім кроком ученого на оприлюднен-
ня правди про дискримінаційну національну політику щодо 
українців за часів срср.

о. Бежкович, 125-річчя від дня народження якого відзначає-
мо цього року, залишив ґрунтовні дослідження (у вигляді опуб-
лікованих праць та архівних матеріалів) із землеробської куль-
тури українців, з господарства й побуту українців-переселенців 
до семипалатинської області, з життя та побуту киргизів, проте 
особливий інтерес становлять його студії з етнічної історії та ет-
нічного складу населення Краснодарського краю, з питань тери-
торіального розселення народів середньої азії, Кавказу та При-
уралля. Інтерес дослідника до проблем етнічно-територіального 
розміщення народів колишнього срср узасаднювався на гли-
бокому усвідомленні ним важливості об’єктивного висвітлення 
цього питання для реконструкції етнічної історії народів і фор-
мування правдивих наукових знань про їхнє минуле й сучасне: 
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«Правильно изученная этнография края,  – писав науковець,  – 
имеет большое значение для исследования хозяйства, быта и 
культуры современного населения Кубани» [1, од. зб. 31, арк. 2]. 
саме наукова принциповість, власні спостереження й обізна-
ність зі статистичними даними з етнічної історії низки народів 
(передусім українців) спонукала вченого до написання рецензій, 
статей і доповідей, у яких о. Бежкович виступив як об’єктивний 
критик і експерт-картограф, зробивши професійні й конструк-
тивні зауваження з приводу некоректностей в опублікованих 
картах – «Карті народів срср» і «Етнографічній карті Кавказу». 
так, о. Бежкович підкреслює високе освітньо-пізнавальне зна-
чення «Карти народів срср», оскільки вона, представляючи 
82 народи срср, дає наочне уявлення «про питому вагу різних 
народів радянського союзу щодо території, яку вони займають» 
[4, с. 235–237]. Водночас дослідник загострює увагу на очевидні 
недоліки карти, що виникли внаслідок ігнорування об’єктивних 
відомостей і конкретних статистичних фактів, зокрема, він веде 
мову «про помилки картографування українців, які прожива-
ють на території росії, а частково і в інших союзних республіках» 
[4, с. 236]. о. Бежкович оперує даними перепису 1926 року, які 
ігнорувалися або ж не помічалися іншими дослідниками, і фо-
кусує увагу на статистичних відомостях цього перепису, згідно 
з якими, українців у рсФср було зареєстровано 7 873 331 чол., 
з котрих понад 3 млн проживало на території Північного Кавка-
зу (головно в колишній Кубанській області). учений резюмує, що 
по всіх трьох округах колишньої Кубанської області в 1926 році 
співвідношення українців і росіян показує значне кількісне пере- 
важання українців (63,8 %) над росіянами (36,2 %) [1, од. зб. 31, 
арк.  28]. Подібні дані, констатує дослідник, зафіксовані і Все-
російським переписом 1920 року, відповідно до якого, у Кубан-
ській окрузі мешкало 1 222 140 чол. українців, що становило 55 % 
усього населення, а росіян – 980 290 чол., що складало 44,13 % 
населення [1, од. зб. 31, арк. 27]. учений наголошує, що «україн-
цям належить центральна і західна (більша) частина округи – це 
так звані “чорноморці”  – козаки колишнього “чорноморського 
війська”». 
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Він зіставляє статистичні дані згаданих переписів з нанесе-
ними на «Карту народів срср» позначеннями етнографічних 
характеристик територій і констатує їх невідповідність реаль-
ності, що виникла внаслідок ігнорування засадничих принци-
пів застосування методу етнографічного картографування. 
На відміну від представленої на карті етнографічної панорами 
територіального розміщення народів,  – зауважує автор,  – «уся 
західна частина Краснодарського краю повинна бути показана 
заселеною українцями, а  східна  – змішаною російсько-україн-
ською» [4, с. 236]. зокрема, неправильно, на думку вченого, відо-
бражено кількісне представництво українців «в задонській час-
тині ростовської області, у ставропольському краї, у колишній 
Воронезькій губернії і в колишній Курській окрузі» [4, с.  236]. 
дослідник критично оцінює й відображене на карті представ-
ництво українців у Казахстані, де їх нараховується 860 822 осо-
би і де вони складають більшість у багатьох районах північної, 
північно-східної та північно-західної частини цієї республіки: 
«у  семипалатинській області, на лівому березі Іртиша, вище і 
нижче усть-Кам’яногірська, українці живуть майже суцільним 
масивом  <...> з  невеличкими вкрапленнями росіян, а  на карті 
ці місця позначені зайнятими винятково росіянами» [4, с. 236]. 
окрім даних перепису, українську більшість у регіоні, як зазна-
чає вчений, фіксує й етнографічна література, підтверджують 
дані історії тощо.

о. Бежкович принципово ставить питання про необхідність 
удосконалення методики етнографічного картографування, ука-
зує на доцільність поєднання в процесі створення карт двох по-
ширених методів – «методу етнічних територій» і «методу люд-
ності» [4, с. 237].

Науковець акцентує на картографічних некоректностях і в 
«Етнографічній карті Кавказу», рецензія вченого на яку вказує на 
конкретні фактичні неточності, що ведуть до викривлення кар-
тини реального територіального розміщення українців і росіян 
у різних регіонах срср, зокрема Чорномор’я і закубання – захід-
ної частини колишньої Кубанської області  [8]. учений називає 
десятки великих населених пунктів із чисельністю населення від 
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12 тис. до 18 тис. кожний, у яких українці становлять від 80 % до 
93 %, проте на карті вони позначені як російські [8, с. 87]. Подібні 
помилки (демографічні «перекоси» на користь росіян) о. Бежко-
вич фіксує і в регіонах, населених черкесами, карачаївцями та 
осетинами. Виявлені некоректності, на думку вченого, роблять 
цю карту «цілком непридатною для будь-якої мети» [8, с. 86].

домінантним у науковому доробку о. Бежковича україністич-
ним темам територіального розселення українців поза межами 
урср та етнічного складу населення Кубані присвячено чимало 
машинописних і рукописних робіт та їхніх фрагментів з його ар-
хіву 11, у яких він – один з небагатьох авторів радянських часів – 
не побоявся назвати справжні причини вражаючого скорочення 
чисельності української людності Кубані впродовж другої поло-
вини 1920-х – кінця 1950-х років. «изменения в национальном 
составе населения, – пише дослідник, – чрезвычайно велики. из 
большинства, которое украинцы занимали в быв. Кубанской об-
ласти до конца 20-х  годов текущего столетия, они оказались в 
ничтожном меньшинстве в 50-х годах. Когда начался процесс со-
кращения украинского национального самосознания, вероятно, 
более или менее точно показала Всесоюзная перепись населения 
1939 г.» [1, од. зб. 31, арк. 30].

опонуючи своїм сучасникам, які пояснювали різкі зміни ет-
нічного складу населення «поступовою етнічною інтеграцією», 
о.  Бежкович чітко артикулює «фізичні» і «психологічні» фак-
тори цих змін, а також вказує на дефекти переписів (реально ж 
ідеться про замовно політичну їх природу). дослідник недво-
значно заявляє: «Физическим фактором считаем – выселение с 
Кубани, главным образом, казаков, которое началось сейчас же 
по окончании гражданской войны. В первую очередь была вы-
селена военная и административная интеллигенция, а затем ка-
заки, пользовавшиеся влиянием в станицах  <...> Во много раз 
значительнее первого, было [выселение.  – Г.  С.] кулаков и под-
кулачников, в  связи со сплошной коллективизацией сельского 
хозяйства  <...> сколько было выселено сейчас, трудно устано-
вить, т.  к.  материалы этих мероприятий не публиковались» [1, 
од. зб. 31, арк. 31–32]. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



50

Ганна Скрипник

одним з перших небагатьох дослідників радянської доби 
о. Бежкович порушує питання голоду серед українського насе-
лення Кубані, підкреслюючи його не природну, а штучну, «фізич-
ну» причину. «К этой же [физической. – Г. С.] категории факто-
ров сокращения украинского населения относится страшная 
трагедия 1932–1933 гг., постигшая край, это – голод [тут і далі 
курсив наш. – Г. С.]» [1, од. зб. 31, арк. 32]. Вдаючись до принци-
пової легітимізації в науковому дискурсі факту голоду на Кубані, 
дослідник наголошує на його страхітливих наслідках. «Смерт-
ность была так велика, что вымирали целые семьи, в резуль-
тате чего в станицах пустели усадьбы и кварталы. Население 
многих станиц сократилось наполовину» [1, од. зб. 31, арк. 32].

о.  Бежкович спростовує офіційно названі владою причи-
ни голоду, прямо заявляючи, що «голод на Кубани возник не в 
результате неурожая». Потрібно було мати неабияку відвагу й 
високе сумління, щоб написати в ті часи страшну правду про 
наслідки голоду: «Во многих станицах умерло около трети на-
селения. опустевшие [станицы. – Г. С.] заселялись переселенца-
ми, преимущественно из областей рсФср. По анкетным данным 
Комплексной экспедиции института этнографии аН ссср в 
станицу Платнировскую переселилось в советское время из 
южно-русских областей – 60,8 %, из северных и центрально-не-
черноземных областей – 8,4, с урала и сибири – 8,6, из других 
республик союза  –  9,5  и с украины  – 12,7  %. <...>  из ставро-
польского края переселялись целыми колхозами. Эти массовые 
переселения несомненно сказались на этническом составе края 
в пользу преобладания русского населения» [1, од. зб. 31, арк. 36].

спотворенню факту чисельності українців у росії в бік змен-
шення, зазначає о. Бежкович, сприяла й упереджено організо-
вана кампанія перепису, унаслідок чого було допущено безпре-
цедентні статистичні некоректності етнічного складу населення: 
«Фактор неточного учета населения во время Всесоюзной пере-
писи 1959 г. сыграл решающую роль в получении дефектного по-
казателя о численности украинского населения в Краснодарском 
крае» [1, од. зб. 31, арк. 36–37]. дослідник дає розлогу довідку про 
відверті лінгвістичні двозначності й етнонімічні термінологічні 
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труднощі, з якими зіштовхнулося українське населення: «такая 
изменяемость и неясность этнических терминов для населения 
Кубани, а  также смешение областных (этногеографических) 
и  сословных терминов с оскорбительными, поставили кубан-
ских украинцев весьма в затруднительное положение в вопросе, 
каким термином-этнонимом пользоваться во время переписи 
1959 г.» [1, од. зб. 31, арк. 40].

Ґрунтовно й коректно з погляду сучасної вітчизняної науки 
він розглядає розвиток української етнонімії в історичному кон-
тексті, вказує на грубі порушення, що допускалися офіційною 
владою під час паспортизації та в процесі перепису. дослідник 
пише: «...не были устранены грубейшие ошибки, допущенные во 
время паспортизации населения края, которые и сыграли плохую  
услугу переписи. Выдавая паспорта, милиция, не спрашивая бу-
дущих владельцев этих документов, в  графе “национальность” 
писала “русский”. так, одним росчерком пера иванько, Петрен-
ко, Чуб, трытяк и прочие, с  чисто украинскими фамилиями и 
говорящие на украинском языке, были превращены в “русских”. 
таким простым путем было наполовину “ликвидировано” ко-
ренное украинское население Кубани  – казаки и иногородние, 
жившие в станицах.

Несмотря на все это, мы читаем: “По данным Всесоюзной 
переписи 1959 г., русскими назвали себя 89,4 % всего населения 
Краснодарского края, украинцами – 3,9 %. а следовало бы напи-
сать: их назвали русскими”» [1, од. зб. 31, арк. 41].

обстоюючи правду про етнічно український профіль Кубані, 
дослідник залучає дані антропонімії, збирає та укладає список 
прізвищ мешканців станиці Нововеличківської (колишньої Ку-
банської області, а на час написання розвідки – Краснодарського 
краю). учений пише: «В целях доказательства принадлежности 
жителей станицы Нововеличковской быв.  Екатеринодарского 
отдела (уезда) Кубанской области к украинскому народу, мною 
составлен список фамилий. из этих фамилий видно, что они 
все украинские. Этническая принадлежность жителей этой ста-
ницы к украинскому народу доказывается переписью 1926  г.» 
[1, од. зб. 38, арк. 1].
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о. Бежкович дає недвозначні й конкретні пояснення разючих 
змін, що спричинили скорочення чисельності української люд-
ності: «такое резкое уменьшение жителей произошло главным об-
разом в 1932/33 гг. во время страшного голода» [1, од. зб. 38, арк. 1].

актуальність фактологічно достовірних розвідок о.  Бежко-
вича зумовлена тим, що вони дають відповіді на питання, як, 
коли і якими методами російська влада формувала «русский 
мир» не лише на сході та Півдні україни, але й на Кубані, як ні-
велювалася там українська ідентичність і насаджувалася нато-
мість – російська.

***
у 2017  році відзначаємо також 135-річчя від дня народжен-

ня знаного етнографа, мовознавця та бібліографа Зенона Ку-
зелі (1882–1952). Він як представник славної когорти україніс-
тів діаспори, разом з видатним етногеографом і демографом 
В. Кубійовичем, котрий обґрунтував доконечність відродження 
української держави в її етнічних межах, був співавтором і спів-
редактором однієї з найвидатніших ініціатив української емігра-
ції – «Енциклопедії українознавства». це проект міжнародного 
формату, який за умов цілковитої ізоляції україни від світової 
науки уможливлював вихід україністики за усталені кордони та 
її колаборації зі світовою гуманітаристикою. 

Перу з. Кузелі належить низка добротних етнографічних роз-
відок, проте найбільшою заслугою професора Кузелі – керівника 
Етнологічної Комісії НтШ, згодом – голови НтШ – було редагу-
вання і написання ряду синтетичних оглядів з української етно-
графії до «Енциклопедії українознавства»  – фундаментальної 
праці, що стала унікальним інформаційним джерелом про украї- 
ну й українців у найширшому історичному діапазоні, що слугу-
вала й далі слугуватиме легітимізації держави та нації у світі.

***
завершуючи огляд доробку вітчизняних учених радянської 

доби в річищі розвитку українського народознавства та в роз-
робленні українського державно-національного проекту, було б 
несправедливо лишити поза увагою цілу когорту дослідників 
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спеціалізованих інституцій україни, з-поміж яких варто назва-
ти талановитих історіографів і організаторів науки – Ф. Колессу, 
К. гуслистого, Ю. гошка, В. горленка. згадаймо, бодай побіжно, 
багатолітнього керівника й організатора етнографічного відді-
лу ІМФЕ ім.  М.  т.  рильського, талановитого вченого і знаного 
історіо графа Володимира Горленка (1927–2010), 90-річчя якого 
відзначаємо теж цього року.

дослідник залишив багату наукову спадщину: праці з етно-
генезу й етнонімії українців, з  історії формування наукової ме-
тодики етнографії, з  історіографії та становлення української 
етнографії кінця ХVІІІ  – першої половини ХІХ  ст., з  вивчення 
матеріальної культури (промисли й ремесла, агротехніка й земле-
робство) тощо. Він  – співавтор першого тому «Історії україн-
ської етнографії», колективної монографії «українська культура», 
плану- проспекту побудови Музею народної архітектури та побу-
ту. Навіть у своїх найбільш ранніх працях В. горленко прагнув 
вийти за межі регламентованих владою інтерпретацій україн-
ської етнічності та культури й акцентувати національні аспекти 
української історіографії. так, у  дослідженні «Нариси з історії 
української етнографії та російсько-українських етнографічних 
зв’язків» (Київ, 1964) учений не лише висвітлює внесок росій-
ських учених в етнографічне вивчення україни, а й переконли-
во репрезентує поважний доробок у царині етнографії українців 
г. Новицького, М. антоновського, Ф. туманського, В. рубана та ін. 

В історіографічних студіях В. горленка вперше виклад історіо-
графії розпочато не з ХVІІІ ст., а з часів Київської русі, легітимі-
зовано в такий спосіб тяглість розвитку етнографічних знань на 
українських землях. учений розробив та ввів у науковий обіг пе-
ріодизацію розвитку української етнографії і,  залучивши знач-
ний архівний матеріал про етнографічну діяльність Комісії для 
опису губерній Київського навчального округу, переконливо до-
вів, що на середину ХІХ ст. становлення української етнографії 
як науки відбулося [23, c.  242–246]. Безсумнівно, праці В.  гор-
ленка зманіфестували поступ етнографічних студій в україні 
й дали поштовх для подальшого розгортання історіографічних 
досліджень на національній основі.
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***
Наведеними нами окремими епізодами з наукових студій ві-

тчизняних народознавців, котрі по праву входять до пантеону 
подвижників українського культурно-національного руху, ми 
прагнули показати, що завдяки і їхній науковій праці на ство-
рення українського національного проекту наш народ не роз-
чинився в національній стихії сусідніх народів і племен, а зумів 
піднятися з історичного небуття і стати на шлях державного 
самоствердження. 

примітки
1 зауважимо, що існуючі тенденції негації всієї академічної спад-

щини радянських часів як «заідеологізованої» і  такої, «що втратила 
актуальність», є поверховими і необґрунтованими. слід враховувати 
складність і драматизм тих часів, за яких влада не гребувала репресія-
ми й періодичним терором проти науковців; відтак, існування науки 
детермінувалося ідеологією і передбачало хоча б формальні методо-
логічні компроміси й залучення до текстів суспільствознавчих праць 
канонізованих владою ідеологічних кліше. у спадщині науковців тих 
часів, отже, варто відділяти зерно від полови, а не заперечувати огуль-
но все. Політична ангажованість тогочасних суспільствознавчих сту-
дій і наявність у них радянського соціально-ідеологічного контексту 
не є підставою тотального відторгнення чи заперечення наукових за-
слуг провідних радянських учених, їхніх ґрунтовних наукових резуль-
татів у сфері систематизації й осмислення джерел, у  розробці нових 
тем і створенні актуальних концепцій, у бодай частковому заповненні 
прогалин у студіюванні вітчизняної історії та культури.

2 до змісту даної доповіді долучено розгляд народознавчого до-
робку П.  Чубинського, який хоч і не підпадає під зазначені критерії 
презентації наукової спадщини постатей, чиї ювілеї відзначаються в 
поточному році, проте його провідна роль у цілому поступі науки як її 
фундатора є незаперечною як щодо минулого, так і щодо сьогодення.

3 з огляду на малодоступність праць П. Чубинського, ще у 2008 році, 
напередодні вшанування 170-річчя від дня його народження, Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. т. рильського 
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НаН україни здійснив перевидання семитомної праці «труды этно-
графическо-статистической экспедиции в западно-русский край». 
Етно логи та фольклористи Інституту спільно з колегами з інших уста-
нов країни провадять упродовж останнього десятиріччя широко-
масштабну фольклорно-етнографічну експедицію, яка здійснюється в 
рамках загальноінститутського проекту «Етнографічний образ сучас-
ної україни». Наслідком цієї роботи стане багатотомне видання про 
культуру й побут українців та етнічних меншин сучасної україни.

4 текст «спеціальних програм...» подано без підпису, але в «Бібліо-
графії», складеній галиною Вовк, підтверджується, що він написаний 
Хведором Вовком.

5 зважаючи на сучасні спекуляції довкола застосування частиною 
мешканців закарпатського краю давньої самоназви «русини» / «русна-
ки», представлені у дослідженні свідчення Хв. Вовка про поширення 
серед українських переселенців із центральних і південних районів 
україни самоназви «руснаки» паралельно з назвою «козаки» є важли-
вою аргументацією проти актуалізованого нині як в україні, так і за 
рубежем «політичного русинства», позаяк вони вказують на загально-
українську природу цього давнього історичного етноніма.

6 Щодо процентного співвідношення між етнічними українцями 
та росіянами, то в основних губерніях кількість українців, порівня-
но із загальною чисельністю росіян, була така: у Подільській – 96,1 %, 
Волинській – 95,1 %, Полтавській – 93,1 %, Київській – 92,9 %, Харків-
ській – 81,7 %, Катеринославській – 79,3 %, Херсонській – 70,9 %, Бес-
сарабській – 70,6 %, Чернігівській – 70,2 %, таврійській – 59,6 %, Ку-
банській  – 52,3  %, ставропольській  – 39,8  %, Воронезькій  – 36,3  %, 
астраханській – 24,5 %, донській – 29,5 % тощо.

7 Не маючи жодних умов для культурно-національного розвитку, 
зазнаючи переслідувань та фізичних репресій, українці в зазначених 
регіонах були зросійщені, а кількість їх катастрофічно зменшилася. за 
даними перепису 1979 року, українців налічувалося у Воронезькій об-
ласті 5,4 %, Бєлгородській – 4,8 %, Курській – 1,4 %. 

8 Ідеться про українські етнічні землі, які на той час входили до 
складу росії.

9 результативна діяльність с.  рудницького харківського періоду 
була перервана сфабрикованими звинуваченнями в належності до 
«української військової організації» і арештом та висилкою на солов-
ки, а незадовго до завершення терміну покарання – засудженням до 
вищої міри покарання і розстрілом (1937).
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10 справжнє прізвище – Бежко.
11 див.: «история заселения Кубани», «К вопросу заселения Кубани 

и современный этнический состав края», «современный этнический 
состав Краснодарского края», «устройство казаков-украинцев на Ку-
бани», «Фамилии жителей станицы Нововеличковской, бывшего Ека-
теринодарского отдела Кубанской области, теперь Новотитаровского 
района Краснодарского края, относящиеся к рубежу ХІХ–ХХ  вв.» [1, 
од. зб. 30, арк. 1–22; од. зб. 31, арк. 1–93; од. зб. 32, арк. 1–73; од. зб. 33, 
арк. 1–86; од. зб. 35, арк. 1–4; од. зб. 36, арк. 1–10; од. зб. 37, арк. 1–27; 
од. зб. 38, арк. 1–10] та ін.
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Summary

The article deals with achievements of leading domestic scholars in 
the realm of ethnography and reveals the significance of their scien tific 
acquirements for forming a Ukrainian national project, as well as for 
activating the processes of national revival and intensifying the ethno-
identification practices. The study accentuates noticeable progress of 
Ukrainian researchers in the field of public self-organization, initiation 
and carrying out of large-scale, nation-wide ethnographic activities, 
launching of science-organization centres and institualization of science, 
as well as establishment of international relations.

The article sheds light upon a role of leading domestic scholars in for-
mation of ethnography as an individual branch of science, in developing 
its range of problems and targets, as well as marking boundaries with 
adjacent science branches.

The authoress offers a review of ethnological achievements of both 
the XIXth–early-XXth-century scholars and the researchers of the Soviet 
period (M. Kostomarov, Khv. Vovk, O. Rusov, S. Rudnytskyi, M. Bilia-
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shivskyi, O. Bezhkovych, Z. Kuzelia, and V. Horlenko), whose jubilees 
are celebrated in 2017.

Separate episodes, given in the publication, of scientific studies of do-
mestic ethnologists, being rightfully a part of pantheon of cultural and 
national movement devotees, witness that the Ukrainians are obliged 
to their scientific work in that they have not dissolved in national sub-
stances of neighbouring peoples and races, and yet managed to rise from 
the state of historical nonentity and entered upon the path of state self-
assertion.

Keywords: national identity, ethnography’s range of issues, represen-
tative figures, scientific work’s priorities.
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УДК 792+130.2 Неллі кОРНІєНкО 
(київ)

театр і кваНтовий світ 
& еНергія вербальНого 
(пленарна доповідь)

у статті зосереджено увагу на проблемі енергетики вербального в 
сучасній художній культурі, зокрема в театрі. її актуальність ініційо-
вана художніми практиками, які випереджають науку. стаття розви-
ває ідеї нового напряму, який ми ініціювали, а саме – синергетики ху-
дожньої культури (театру), зокрема проблем, пов’язаних з нелінійними 
системами. уперше в сучасній театральній думці досліджено художню 
(театральну) реальність і морфогенетичні поля; явище «невидимого»; 
енергію думки. Енергію вербального розглянуто в рамках теми «театр 
і квантовий світ».

Ключові слова: морфогенетичні поля, енергія вербального, кван-
товий світ.

В статье внимание сосредоточено на проблеме энергетики вербаль-
ного в современной художественной культуре, в частности в теат ре. 
Ее актуальность инициирована художественными практиками, опере-
жающими науку. статья развивает идеи нового направления, которое 
мы инициировали, а именно – синергетики художественной культуры 
(театра), в том числе проблем, связанных с нелинейными системами. 
Впервые в современной театральной мысли исследованы художествен-
ная (театральная) реальность и морфогенетические поля; явление «не-
видимого»; энергия мысли. Энергия вербального рассматривается в 
рамках темы «театр и квантовый мир».

Ключевые слова: морфогенетические поля, энергия вербального, 
квантовый мир.

The article is focused on the problem of the verbal power in contempo-
rary artistic culture, especially in the theater. Relevance of the work is initi-
ated with actual artistic practices leaving the science behind.

The article is a part of a future monograph. It develops the ideas of a new 
approach which we have initiated – exactly the synergetics of artistic cul-
ture (theater), in particular, problems related to nonlinear systems. Artistic 
(theatrical) reality and morphogenetic fields, the phenomenon of the invi
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sible and the energy of thought are investigated for the first time in modern 
theater criticism. Energy of the verbal is considered within the Theatre and 
the Quantum World theme.

Keywords: morphogenetic fields, the energy of verbal, the quantum world.

драйвером нової для нашої гуманітаристики, зокрема для 
мистецтвознавства, і  вкрай актуальної нині проблеми стосун-
ків мистецтва і квантового світу стала власне художня культу-
ра, яка випереджає фундаментальну науку. досвід театру леся 
Курбаса, Миколи Куліша, Миколи Хвильового, образотворчого 
й музичного авангарду спрямував свою траєкторію саме до цієї 
проблематики. Нагадаю, винайдений джойсом кварк, підхо-
плений М. гелл-Манном, на що вказують дослідники (І. гарин, 
Юлдуз Халіуллін та  ін.), комфортно розташувався на теренах 
фізики. «герої книг [джойса] є живими втіленнями квантових 
станів – багатомірні і “сплутані” живі істоти, що ведуть читача в 
глибинні і недосліджені пласти потоку свідомості, з якого чита-
чеві потім важко “виплутуватися”» [3]. Ідея матеріалізації мно-
жинності альтернатив, така незвична для класичної думки і така 
«своя» для квантової, – в упереджувальному режимі була втіле-
на знаменитим аргентинцем Хорхе Борхесом. те саме – з фунда-
ментальною ідеєю перетворення невидимого у видиме і навпа-
ки – у рільке та інших футуро-поетів. Називати упереджувальні 
відкриття художньої культури немає сенсу – роботи провідних 
теоретиків фізики й філософії останніх десятиліть доводять це 
досить коректно й переконливо.

я зупинюся лише на маленькому фрагменті з майбутньої мо-
нографії, а саме на проблемі енергій вербального. 

Інфляцією слова відзначено діагноз ХХ ст. Культура розпізна-
ла його серед перших. театр відгукнувся переорієнтацією на візу-
альні, звукові матерії, на тишу як охоронника особливих смислів. 
Можливості принципово інших рекомбінацій позасловесного й 
нових стосунків його зі словом відчули Боб уїлсон, Кастеллуччі, 
Някрошюс, Жолдак та ін. технології театру стають критичніши-
ми щодо слова та податливішими щодо інших естетичних стихій.

В історії і це вже було.
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Проте ніколи не припинявся пошук оновленого слова. І ніко-
ли цей запит не був безнадійним. Хочу згадати працю професора 
В. Манакіна «Мова як енергетичний феномен» (вийшла україн-
ською мовою [4]), у якій він простежує енергетичні «потужності» 
слова, його деміургічну силу, починаючи з гіппократа, Платона, 
гегеля, гуссерля і гумбольдта – до Івана Франка, В. Вернадсько-
го, о. лосєва, В. Налімова, філософської школи М. Бердяєва, со-
ловйова, Флоренського, сергія Булгакова, фізика д. дойча.

Концепції свідомості й семантику вербального дослідник 
розглядає на трьох базових рівнях: лінгвофілософському, фізич
ному (у частині квантової теорії) та нейропсихолінгвістичному.

у розділі «Енергетика слова в аспекті квантової теорії фізики» 
В. Манакін звертає нашу увагу на таке твердження сучасних фі-
зиків (д. дойч, П. девіс та ін.): «Фізичні експерименти останніх 
десятиліть довели квантовий характер реальності на фундамен-
тальному рівні... зараз стало очевидним, що усі об’єкти, поруч зі 
звичними класичними взаємодіями, пов’язані з оточенням не-
локальними квантовими кореляціями». дослідник доходить ви-
сновку: «тому слід по-іншому дивитися на матеріальні тіла, які 
ми звикли вважати складеними з атомів і молекул, а розгляда-
ти їх як енергетичні структури. І будь-яка фізична реальність в 
природі зумовлена наявністю “градієнта (потоку) енергії”, роз-
повсюджуючись на мову» [4].

уже не вперше ми говоримо про єдність світу, досліджуючи 
буттєві закони Культури. сьогодні фактично немає наук, які в 
цьому сумніваються. розвиваючи ідеї єдності світу в зазначених 
трьох аспектах, В. Манакін стверджує, що порядок мовної систе-
ми є «ізоморфний світу свідомості-реальності, подібно до того, 
як будова листка повторює будову цілого дерева. Формально не-
важко довести, що фонологічна матриця схожа на хімічну таб-
лицю Менделєєва, змістова (семемна і семна) структура слова є 
ієрархічною і принципово нагадує молекулярну структуру; є на-
віть припущення і стосовно того, що мовна структура у загаль-
ному вигляді дуже схожа на структуру дНК» [4]. 

Енергетично найпотужнішими є найбільш значущі вербальні 
смисли. «В першу чергу це стосується сакральних текстів, які є у 
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кожного народу. Вони, як намолені віками ікони, заряджені по-
тужною магічною силою, особливим енергетичним полем, що, до 
речі, фіксується спеціальними фізичними приладами. у ХVІ ст. 
Корнелій агріппа писав, що “слова та імена речей мають не
абияку силу, а позитивні промови та молитви – найбільшу!”» [4] 
(внутрішня цитата з праці: Агріппа Г. к. окультна філософія. – 
Москва, 1992).

як колись джойс, по слову умберто Еко, вступив «у великий 
потік мови, щоб оволодіти ним, а в ньому – і всім світом», так 
нині засновник квантової психології Вілсон роберт антон всту-
пає в енергетичний потік ментальної сфери, щоб оволодіти / до-
вести наявність «єдиної глибокої реальності». Його-то і бере собі 
в партнери Манакін, наполягаючи на первинності, визначаль-
ності мовного, енергетично-інформаційного імпульсу – і тим са-
мим обидва підтверджують здогади гумбольдта про можливості 
«внутрішнього мовної свідомості».

сучасний європейський театр, що вийшов з лона логосу і слова, 
продовжує шукати й на лініях «скомпрометованого» вербального, 
удосконалюючи традицію. Крістіан люпа розмірковує про долю 
людини й людства, працюючи, скажімо, зі словом як з епістемоло-
гічною метафорою, коли слово на сцені ніби здійснює перенесення, 
своєрідну естетичну інтеграцію в художню тканину «здобутих» 
наукою відкриттів (знань) про несвідоме, магію і сугестію снів, 
оновлюючи тим самим можливості «поведінки слова» на сцені.

Приклад такого художнього одкровення  – чудове «Місто 
снів» люпи: «це викинуте за межі часу місто стало місцем, де 
міжособистісні союзи, до цього герметичні, пізнають свою без-
межну полівалентність»  [6]. Не випадково експерти пишуть: 
«“Місто снів” – вистава, яка черпає не тільки з досвіду “колектив-
ного розмагнічування”, а й з блискучих психологічних нарисів, 
приклад яким люпа дав хоча б у своїх численних постановках 
томаса Бернхарда» [6]. слово тут постійно нарощує себе емоцій-
но та інтелектуально, знову і знову ввергаючи нас в нескінченну 
«тотожність протиріч», як сказав би умберто Еко.

Екзистенційні основи театру люпи – унікальні саме цим епіс-
темологічним запитом.
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дотепер майже недослідженими залишаються проблеми 
енергій як художніх матерій. останнім часом на пострадянсько-
му просторі з’являються праці, що інтуїтивно вгадують актуаль-
ність проблеми. однак їх критично мало. до таких належить до-
слідження л.  Коптєва «Про енергетичний підхід до мистецтва 
актора» [1; 2] санкт-Петербурзького державного університету 
сервісу та економіки. Проте це радше зібрання ідей класиків ре-
жисури, які стосуються перевтілення, здатностей трансформу-
ватися в перетворення (у станіславського); енергій процесу від 
задуму до втілення, пошуку «ключів» до індивідуальної енерге-
тики актора, проекцій ролі через «співчуття», двійника арто, 
«потаємних глибин особистості» в Крега і пошуку всіма ними 
сутнісних форм; нарешті, духовної свободи як субстанціаль-
ної сили. однак усі ці формули великих у силу своєї описовос-
ті виглядають швидше закликом до дослідження цих складних 
енергій, ніж власне їх дослідженням. Поки це спроба підступу 
до теми і не претендує на теоретичне тлумачення цих складних 
матерій. Проте вже добре, що інтерес є. І головне – до вкрай ак-
туальної проблеми.

Нав’язлива присутність у зоні теорії переважно описового не-
повороткого театрознавства провокує поверхневість досвіду і 
власне театру, і науки про нього.

На наш погляд, більше неможливо ігнорувати новітні від-
криття в галузі синергетики, квантової фізики, квантової психо-
логії, парсіки (тоталогія), трансперсональної психології та інших 
важливих одкровень сучасної науки, орієнтованої на людину. 
Мірної, співмірної людині. 

Ми робимо спробу рухатися в руслі, у межах, що пропонують 
нове життя феномену театру, який постійно відкриває свою зрос-
таючу складність і таємничість та посилює власну суб’єктність.

Ми здійснюємо спробу вийти до квантової фізики і, зокре-
ма, адаптувати відкриття руперта Шелдрейка – для гуманітар-
ного сегмента, зокрема для мистецтвознавства й культурології. 
Нас зацікавила цінна, на мій погляд, для гуманітарія теорія про 
морфогенетичні поля та морфогенетичні резонанси. Морфоге-
нетичні поля як носії пам’яті, внутрішньо властивої природі, 
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«організовують розвиток структур в матеріальному світі. одно-
го разу виникнувши, така структура... може відтворюватися в 
подібні форми в майбутньому, при цьому долаючи просторове 
розмежування» [5]. якщо в природничо-науковому середовищі 
приклад згортання протеїнового ланцюга та механізми його від-
творення, на чому базувалася система доказів Шелдрейка, могли 
викликати критику, то для сфери гуманітарної й художньої логі-
ка Шелдрейка виглядає несподіваною підказкою коректних аргу-
ментів для вже відкритих і зафіксованих художньою практикою 
феноменів.

саме зараз я досліджую зв’язок між морфогенетичними по-
лями як позаклітинною інформацією Шелдрейка – «полями сві-
домості» з концепції вченого універсального горизонту В. Налі-
мова – та ідеями синхроністичності К. Юнга.

Єдність законів біології, психології, філософії, фізики, що під-
тверджується подібними дослідженнями, засвідчує наявність 
спільного для всіх (для всього людства) поля образів і веде до про-
дуктивної, на наш погляд, гіпотези про присутність морфогене-
тичних полів у зоні художньої культури, тобто художніх морфо-
генетичних полів. а це відкриває шлях до принципово нового 
театру й нового театрознавства, цього разу – квантового.

так може відкритися нова сторінка в гуманітарній науці.
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Summary

We are making an attempt to understand the quantum physics and to 
adapt the Rupert Sheldrake discovery for the humanitarian segment, in 
particular, for Art Studies and Cultural Studies. As it seems to me, we are 
interested in a valuable for humanitarian theory on morphogenetic fields 
and morphogenetic resonances. Morphogenetic fields are considered as 
the carriers of memory, internally native to nature, which organize the 
development of structures in the material world. Such structure having 
come into being once ... can reproduce itself in such forms in the future 
overcoming the spatial demarcation. While the example of the collapse of 
the protein chain and the mechanisms of its reproduction, on which the 
system of Sheldrake evidences is based, can cause criticism in the natural 
sciences, for the humanitarian and artistic sphere Sheldrake logic looks 
as an unexpected hint of correct arguments for already discovered and 
documented artistic phenomena. 

Now we study the connection between morphogenetic fields as Shel-
drake extracellular information – fields of consciousness from the concept 
of V. Nalimov, the scientist of universal horizon – and Jung ideas of syn-
chronism.

The unity of the principles of Biology – Psychology – Philosophy – Phys-
ics is confirmed with similar studies. It shows the existence of common for 
everybody (for all mankind) field of images and, in our opinion, leads to 
productive hypotheses on the morphogenetic fields presence in the zone of 
artistic culture, i. e. the artistic morphogenetic fields. It opens the way to a 
fundamentally new theater and new theater studies – quantum ones.

It may open a new page in the humanities.
Keywords: morphogenetic fields, the energy of verbal, the quantum 

world.
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УДК 81’373.6(092)Мель Ігор ЮДкІН-РІпУН  
(київ)

етиМологічНі відкриття 
акадеМіка олексаНдра 
МельНичука як осНова 
МорфологіЇ культури 
(пленарна доповідь)

теоретичний доробок академіка о. Мельничука демонструє, як ети-
мологічний розвиток мови може становити модель розвитку культури. 
Метамова абстракцій є вихідною умовою семантичних переходів, які 
розкриваються в інтерпретації. Метод інверсії дозволив здійснювати 
дослідження від теоретичних абстракцій до емпірії. Проблеми однорід-
ності й повноти виявляються через спонтанність розвитку культури. 

Ключові слова: етимон, ідіома, метонімія, абстракція, інверсія, ін-
терпретація, метамова. 

теоретическое наследие академика а. Мельничука демонстрирует, 
как этимологическое развитие языка может являться моделью разви-
тия культуры. Метаязык абстракций выступает исходным условием 
семантических переходов, осуществляемых в интерпретации. Метод 
инверсии позволил проводить исследование от теоретических аб-
стракций к эмпирии. Проблемы однородности и полноты проявляют-
ся через спонтанность развития культуры. 

Ключевые слова: этимон, идиома, метонимия, абстракция, инвер-
сия, интерпретация, метаязык.

The theoretical legacy of the academician O. S. Melnychuk shows how 
etymological development of a language can serve as a model for the deve-
lopment of culture. The metalanguage of abstractions builds up the initial 
condition of semantic transitions that are disclosed in interpretative proce-
dures. The method of inversion has made it possible to conduct the resear ches 
from virtual theoretical abstractions to empirical realities. The problems of 
homogeneity and completeness reveal themselves through spontaneity of 
cultural development. 

Keywords: etymon, idiom, metonymy, abstraction, inversion, interpreta-
tion, metalanguage.
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Етимологічні відкриття академіка Олександра Мельничука...

цього року виповнилося два десятиліття, як не стало академі-
ка олександра савича Мельничука (12.07.1921 – 19.03.1997). з ним 
пов’язане створення етимологічного словника української мови в 
семи томах (шість вийшли друком, сьомий – довідковий – лежить 
у друкарні). цей монумент став провідною справою його життя, 
і його ім’я стоїть на всіх томах цього видання, лише на останніх 
трьох – у чорній рамочці. як не дивним може видатися, але ака-
демік свої ключові концепційні положення висловлював у розпо-
рошених по наукових збірниках статтях, не зібравши їх в окремо-
му книжковому виданні, оскільки майже без останку присвятив 
своє життя роботі над українським етимологічним словником. 

реконструкція етимологічних поглядів о.  Мельничука ста-
новить окреме наукове завдання, і про нього докладно йшлося 
вже в перших статтях його пам’яті, зібраних у присвяченому до-
сліднику випуску часопису «Мовознавство» [2; 11; 12]. Водночас, 
окрім спеціальних мовознавчих концепцій, ці погляди мають 
широке методологічне значення для культурологічних дослі-
джень. зокрема, це стосується морфології культури, що спи-
рається на традицію Й. гете (який, своєю чергою, апелював до 
уявлень неоплатонізму), пов’язану з принципом біолінгвістичної 
аналогії, в основі якого – цілковита схожість життя і мови: як не-
можливе самозародження (живе – лише від живого), так і мовна 
здібність може розвинутися в дитини лише до п’ятирічного віку 
у спілкуванні з матір’ю [14]. Етимологічні праці о. Мельничука 
дають багатий матеріал саме для розвитку морфологічної кон-
цепції культури як своєрідного організму, подібного до організ-
му мови. 

Першим і вирішальним здобутком о. Мельничука стала роз-
робка гніздового методу. Безсумнівно, шлях до побудови вели-
ких словникових гнізд вторували видатні лінгвісти романтичної 
доби, зокрема якоб грімм та Ізмаїл срезневський. Проте від-
криття загального діалектичного закону переходу кількості в 
якість, що просвічує за зростанням цих гнізд, стало незапере-
чним досягненням о.  Мельничука. саме він продемонстрував 
ефект критичної маси у словникових гніздах, які непомітно ста-
ють цілісним текстом. Чинність закону критичної маси на терені 
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словникарства яскраво подано ним на прикладі рефлексів коре-
ня *kes / sek, що засвідчені такими українськими лексемами, як 
кість, кістяк та сікти [4]. до такого кореня о. Мельничук вдав-
ся, мабуть, не випадково. адже тут ідеться не лише про соматич-
ний термін (позначення частини тіла), а про символ, про спосіб 
знання індивідуальної смертності всього сущого, і,  власне, це 
знання засвоюється дитиною разом з мовою в п’ятирічному віці. 
знанням про власну смертність людина відрізняється від твари-
ни так само, як і мовою. тож концепт КІсть, який так докладно 
було досліджено о. Мельничуком, належить до сутнісних влас-
тивостей мовної картини світу. 

Ефект критичної маси в структурі гнізда виявляється в тому, 
що словникарські перелікові структури перетворюються на 
зв’язний текст, у  якому відбувається диференціація елементів 
гнізда за мірою абстрактності, так що між ними виникають по-
тенційні суб’єктно-предикатні відношення. зокрема, ці відно-
шення виникають на основі метонімічних переходів (abstractum 
pro concreto), де така диференціація становить природний на-
слідок етимологічного розвитку кореня. Наприклад, у згадано-
му гнізді, пов’язаному з іменем кість, такі конкретні імена, як 
коса та часник (спільні за ознаками наявності маси гнучких ре-
чей – волосся чи лушпайок), дають абстрактні похідні чесати, 
чухатися та навіть відчахнути. Іншим прикладом метонімічно-
го абстрагування може бути семантичний розвиток слова тло з 
первинним значенням «земля, суходіл». дієслово мовлення ка
зати, казка пов’язане через абстрагування з такими семантично 
далекими похідними, як показитися, сказ, щезнути (де засвід-
чено давні уявлення про магічну силу слова) [13, с.  15, 38, 40]. 
Подібних прикладів в історії мови безліч, і всі вони вказують на 
колосальну роботу абстрагування, здійснену народом – її твор-
цем – упродовж історичного часу. 

Не важко помітити, що гнізда, реконструйовані мовознавцем 
на основі абстрактного етимона, поводять себе подібно до біо-
логічних видів у систематиці – таксонів, які також об’єднуються 
невидимими генотипами, що проявляються лише через явні 
ознаки – фенотипи. Понад те, лексичні гнізда – таксони – поста-
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ють не лише як потенційні тексти, а також і як метамовні явища, 
оскільки такі реконструйовані абстрактні етимони стають їх ви-
значальними елементами. диференціація абстракцій (зокрема, 
на основі метонімії) тягне за собою не лише предикацію, а відтак 
і текстову організацію, але  й побудову абстракцій вищого рів-
ня  – етимонів як дескрипторів таких потенційних текстів, без 
яких не було б підстави об’єднувати їх елементи до гнізда. 

Водночас ефект критичної маси не був єдиним наслідком но-
вого тлумачення гніздового методу. о. Мельничук показав вза-
ємну співвіднесеність і взаємозалежність гнізд, якими розчле-
новується єдиний, цілісний організм мови. гнізда постають не 
як ізольовані самостійні переліки, не як статичні самодостатні 
утворення, а  як складники цілого, що мають сенс лише в сис-
темі цілого. о. Мельничук побудував систему гнізд, що охопи-
ла переважну більшість лексичної маси за шістьма етимонами 
(зокрема, омонімічними): *ks, *ts, *ms, *ps, *us, *ls. стаття з такою 
програмою вийшла в чорнобильський рік [6] (вона дала поштовх 
для спроби реконструкції [13]); у ній було висунуто ідеї, що стали 
основою другого проблемного кола спадщини академіка. 

зовнішній привід для побудови зазначеної системи етимонів 
дало нібито часткове питання про так зване протетичне smobile 
в індоєвропеїстиці. явище початкового с, яке може додаватися і 
зникати подібно до префікса, добре відоме в українській етимо-
логії: тінь – з одного боку, застити та стіна – з другого; туп
цювати, топати – без початкового с, а стопа (з того ж кореня) 
уже засвідчує його наявність; те саме демонструє і порівняння 
торкати та стирчати. о. Мельничук запропонував розглядати 
smobile як елемент, не фіксований у протетичній позиції, а здат-
ний до пересування, зокрема, до метатези. тоді він стає корене-
вим елементом, а  не префіксальним формантом, що дозволяє, 
приміром, відтворити «елементарний корінь *ts – простий, стій
кий, стоячий, спокійний, рівний» [6, с. 138]. 

Проте за цією фонетичною закономірністю стояли значно 
глибші методологічні принципи. Власне, йшлося про асиметрію, 
нерівновагу самих етимологічних гнізд, про їх внутрішню дина-
міку, яка розкривається через принцип метатези. тут знову-таки 
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напрошується біологічна аналогія з живими організмами, де має 
місце така ж асиметрія, приміром, правого і лівого. значно шир-
ше коло застосування метатеза дістає як евристичне, пошукове 
знаряддя інверсії, що стає методологічним принципом. саме 
такий принцип, розвинутий на основі узагальнення того, що 
спершу було відкрито як часткову фонетичну закономірність, 
дав підставу для програми радикальної методологічної переорі-
єнтації, сформульованої у статті 1969 року, яка стала справжнім 
маніфестом нової етимології: іти «не від даного слова до шука-
ного етимологічного гнізда, а від даного гнізда до шуканих слів» 
[5, с.  59], тобто  – не від емпіричної реальності до теоретичних 
узагальнень, а навпаки, від теоретичних можливостей до пере-
вірки їх реалізації в емпірії. спершу окреслюється віртуальне 
абстрактне коло можливостей, а  далі слідує перевірка їх емпі-
ричними спостереженнями. такий підхід надає цілеспрямова-
ності пошуку і збільшує ефективність етимологічної роботи, яку 
о. Мельничук довів, зокрема, блискучим відкриттям кореневої 
спільності могутності, могти та миготіння, мигати. сполучну 
ланку тут знайдено в давньоскандинавському дієслові mugga – 
«затягати хмарами» [9, с. 49]. 

звернення до аналізу семантичних переходів, зумовлене та-
ким методологічним принципом, підводить до третього проб-
лемного кола  – ролі інтерпретації в розвитку мови. узагалі в 
етимології проблема інтерпретації виникає насамперед у яви-
щах так званої омонімічної реконструкції коренів. Відтворюючи 
етимони різних гнізд, дослідники часом одержують однакові зо-
внішні форми, які цілком відмінні за значенням. Хрестоматій-
ний приклад тут становить корінь *pel, що наявний у кількох 
значеннєвих різновидах, засвідчених, зокрема, відповідними 
українськими рефлексами: 1) плющити, поле (дослівно – те, що 
розплющене), пласт, плечі, плахта; 2) повний, плавати (первин-
не значення  – пересуватися в заповненому рідиною просторі); 
3)  палець (дослівно  – те, чим доторкаються), з  чим споріднені 
німецьке fühlen та англійське feel  – «відчувати»; 4)  полон (пер-
винне значення  – викуп), споріднене з грецьким polein, звідки 
монополія, з німецьким feil – «продажний». омонімія пов’язана 
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також і з семантичною дифузією, відсутністю значеннєвої роз-
межованості, як демонструють, приміром, два варіанти кореня 
*per, засвідчені українськими рефлексами: 1) правий, поратися; 
2) перти. така дифузність прослідковується, зокрема, за омоні-
мічними коренями з вібрантами *ere / reu / rei, де перетинаються 
семантичні ознаки швидкості руху та руйнування предметів у 
таких рядах рефлексів: рити – рвати; рух – рихлий; рішати; рі
зати – разити, зараз; роїти – ронити. окреме відгалуження тут 
становлять корені з протетичним smobile та дентальною епенте-
зою, у яких позначається стрімкий рух рідини: струм – стрім
кість, звідки походять назви річок, наприклад Стрий. далі сюди 
ж належать такі лексичні відгалуження, як орел (птах-хижак), 
реп’ях – ріпа – ратиці. Виникає питання, як простежити виник-
нення похідних значень, семантичні переходи в цьому безмежжі 
лексичного матеріалу? 

Відповідь, запропонована в підході, розвиненому о. Мельни-
чуком, відсилає до фундаментальних антиномій мовознавства 
та, зокрема, етимологічної реконструкції. з одного боку, поста-
ють етимони – рукотворні та уявні об’єкти, які існують лише вір-
туально, як абстрактні можливості. Вони не зафіксовані жодним 
текстом, а наявні лише як гіпотетичні припущення про витоки 
мовного розвитку. з  другого ж боку, те, що піддається спосте-
реженню і фіксації, мислиться як рефлекси таких гіпотетичних 
першоджерел, як відхилення від них, що фіксуються в гніздах і 
таксонах. тоді проблема інтерпретації полягає в з’ясуванні вза-
ємин етимона та його рефлексів або, у ширшому сенсі, архети-
пу та його втілень. По суті, це – проблема ідіоматизації висло-
вів, перетлумачення породжених етимонами рефлексів у стійкі 
мовні ідіоми як носії похідного, дериваційного значення. Від-
так абстракція віртуального поля можливостей, проголошена 
о. Мельничуком як вихідний пункт етимологічної реконструк-
ції, з необхідністю тягне за собою завдання інтерпретації як зна-
ченнєвої деривації, як породження ідіомів на основі закладених 
в етимонах можливостей. у граничному випадку постають, з од-
ного боку, фонологічна система виражальних можливостей мови, 
а з другого, – їх семантична інтерпретація. однак неподільність 
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обох цих полюсів мови, етимонів та інтерпретації, підводить до 
висновку, що вищеописана дифузність повинна розглядатися не 
лише як проблема для дослідження, але і як первинна власти-
вість мови. її джерелом є динамічна суть етимологічних гнізд, їх 
постійна мінливість, їх інтерференція, що виявляється в погра-
ничних, неозначених явищах на межі різних гнізд. Прикладом 
можуть бути відомі явища паронімічної атракції, особливо при 
запозиченні іншомовної лексики та подібних явищах асиміляції 
і контамінації. 

така ситуація відсилає до імені ще одного видатного укра-
їнського мовознавця  – о.  Потебні, який відкрив семантичний 
парадокс: первинне значення, саме те, яке вбачається в етимо-
нах  – це не термінологічна усталеність, а  навпаки, полісемія, 
неозначеність, синкретизм. у  цьому виявляється своєрідність 
абстракції етимонів, які фіксують не лише результати пізнання, 
але насамперед питання і проблеми. Наочний приклад такого 
синкретичного комплексу навів В. левицький, виявивши у спо-
лученні зовні несполучних значень «в’язати – різати» прадавній 
неподільний концепт (знаряддям різання була жила): «спершу 
дії з жилами мислилися, мабуть, як певний синкретичний комп-
лекс операцій, з  яких пізніше виокремилися такі конкретніші 
дії, як скручувати, плести, різати, рвати, шити, ткати» [3, с. 58]. 

така своєрідна – синкретична і проблемна – природа абстрак-
ції етимона підводить до четвертого проблемного кола концеп-
ції о. Мельничука – до питань спонтанності мовного розвитку. 
ця проблема розроблялася ним переважно в доповідях на з’їздах 
славістів, присвячених кореню *uei та так званому римованому 
словотвору [7; 10]. зазначений корінь засвідчений, зокрема, реф-
лексом *bheu, що містить синкретичний значеннєвий комплекс 
«говорити  – сяяти  – бути ясним  – бити  – казати  – вказувати» 
[7, с.  10], відображений українськими словами байка  – баяти, 
боротьба – боронити – зброя – борона – борозна – бридкий – бо
рошно – бортництво і т. д. для позначення таких синкретичних 
явищ було запропоновано поняття етимологічного комплексу, де 
саме акумулюються дифузні значеннєві відгалуження, первинна 
багатозначність етимонів у сенсі згаданого «парадокса Потебні». 
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тут знову-таки о. Мельничук відсилає до фундаментальних 
методологічних проблем сучасності, зокрема, до проблем од-
норідності та повноти мовної системи. за відомими теоремами 
геделя, якщо будь-яка пізнавальна система (а мова, безперечно, 
становить первинне і найважливіше, коли не єдине, знаряддя 
мислення та пізнання) несуперечлива (однорідна), то вона пови-
нна бути неповною, недосконалою (і навпаки, повнота можлива 
лише коштом внутрішніх суперечностей, неоднорідності). При 
цьому мова демонструє виняткову злагодженість, наприклад, 
у такій ділянці, як фонологічна система: будь-яке відхилення на-
лежить уже до компетенції дефектології (не кажучи про явища 
афазії, де розладжено всю систему мовного позначення світу). ця 
однорідність наперед визначає принципову неповноту, поділ на 
своє і чуже: за класичним висловом В. гумбольдта, межа однієї 
мови лежить там, де починається терен іншої. звідси випливає 
те, що визначається як полідіалектність, множинність мов: поділ 
«своє – чуже» закладено в основі мови як своєрідного організму. 

однак це свідчить, що й етимологічні гнізда несуть печатку 
полідіалектності як загальної властивості мови. Вони в принци-
пі не можуть розглядатися ізольовано, а тому рефлекси одного 
етимона завжди співвідносяться з усіма іншими. Етимологічні 
гнізда, узяті як компоненти цілісної системи мови (де вони лише 
мають сенс), постають не тільки як дериваційні дерева дивер-
гентного розвитку етимонів: такі дерева зрощуються гілками, 
утворюючи мережу замість розгалуження. цей підхід о. Мель-
ничук розвинув в одній з останніх прижиттєвих публікацій, 
присвяченій вічній проблемі «вавилонської вежі», де просте-
жуються можливі способи відтворення спільного джерела мов 
людства. тут він повернувся до вже згаданого етимона, відобра-
женого словом «кість», однак спираючись на далекосхідний ма-
теріал [8]. 

Чим повчальний цей досвід для дослідження культури? На-
самперед етимологічні новації о. Мельничука дозволяють зба-
гатити уявлення про шляхи абстрагування як основи мислення 
взагалі й художнього мислення зокрема. Етимони як абстракції 
постають носіями проблем, а не готового значення, вони несуть 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



78

Ігор ЮдкІн-РІпун 

синкретичні, дифузні семантичні навантаження. Культура як 
результат пізнання світу і його знаряддя завжди передбачає різ-
ні рівні абстракції, а відтак метасистеми, так само мова не може 
породжувати тексти без метамови. один з прикладів такої клю-
чової ролі абстракції – проблема музичної семантики. 

Е. Бенвеніст влучно висловився, що «коли розглядати музику 
як мову, то це така мова, де є синтаксис, але немає семантики» 
[1, с. 80]. Підстава для цього твердження зрозуміла: коли немож-
ливо встановити первинні та похідні значення, як в етимології, 
то неможливі й фіксовані значення. у музиці все стає похідним 
значенням, усе перебуває в стані семантичного переходу. Мож-
на поглибити запропоноване твердження: цей синтаксис вельми 
своєрідний, тут є лише предикати і немає суб’єктів, подано озна-
ки предметів, але немає самих предметів – ситуація, зазначимо, 
яка має місце в ліриці, що постає як питання без відповідей, або 
в загадках, де за переліком ознак пропонується відгадати пред-
мет. Музика демонструє ту силу абстрагування, яка виявляється 
в етимології в історичному розвитку слова і за потреби породжує 
метамову – основу інтерпретації та утворення текстів. 

тут бачимо загальний механізм дії культури, особливо наочно 
відкритий в етимології: завжди необхідна наявність абстракцій, 
на основі яких стають можливими інтерпретація і творення тек-
стів. Мовна здібність постає насамперед як здібність абстрагу-
вання, а відтак і фундамент цілого культурогенезу. 
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Summary

The theoretical legacy of the academician O.  S. Melnychuk 
(12.07.1921 – 19.03.1997) demonstrates opportunities for treating culture 
as an organism similar to language. In particular the etymological deve-
lopment of a language turns out to be resonant with the morphological 
approach to the development of culture. One can point to at least four is-
sues that Melnychuk’s works have contributed to the general approaches 
to culture. Firstly, it is the metalanguage of abstractions that builds up 
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the initial condition of semantic transitions being disclosed in interpre-
tative procedures. One observes the effect of crucial mass that makes 
code produce text with the degrees of abstraction’s stratification of its 
elements and the ensuing predicative relations. The concept of big etymo-
logical complex implies the possibility of textual corpus generated within 
such nest due to these relations. Abstractions as the contents of etymons 
designate not only the cognitive results but also the problems to be ex-
plored. Secondly, it is the generalized concept of inversion that makes 
it possible to change the relations between theoretical abstractions and 
empirical realities where the former precede the latter. The abstract and 
the concrete being tied with the means of metonymy, their interrelations 
become invertible and asymmetric, and here the developmental power 
lies for reconsidering etymons semantically. Thirdly, it is interpretation 
that provides opportunities both for making up texts of code and for re-
vealing new contents of etymons. Due to the problematic nature of these 
contents the interpretative opportunities of etymons are endowed with 
heuristic consequences enabling semantic transition of a very wide range 
within the axis of abstractedness. Interpretation involves the problem of 
interrelations between etymological nests within a text comparable with 
those between dialects. Fourthly, the problems of homogeneity and com-
pleteness of a language’s organism reveal themselves through the spon-
taneity of cultural development. Derivative relations within culture as an 
organism similar to language build up an extremely dense net where all 
elements participate and exert mutual impact one upon another.

Keywords: etymon, idiom, metonymy, abstraction, inversion, inter-
pretation, metalanguage.
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УДК 7.071.1Ябл"195/20" Галина СкЛЯРеНкО 
(київ)

творчість тетяНи яблоНськоЇ 
в коНтексті украЇНського 
Мистецтва другоЇ половиНи 
ХХ століття 
(пленарна доповідь)

статтю присвячено видатній українській художниці т. яблонській, 
творчість якої не тільки стала помітним явищем вітчизняного мистец-
тва, але й віддзеркалила етапи його розвитку, тенденції та протиріччя 
другої половини ХХ ст., зокрема складні процеси розмивання кордонів 
соціалістичного реалізму, введення до офіційного мистецького про-
стору ширшого кола традицій та авторських творчих спрямувань, що 
окреслили процес розвитку мистецтва пізньорадянських десятиліть. 

Ключові слова: живопис, офіційне мистецтво, традиції, індивіду-
альність художника.

статья посвящена видающейся украинской художнице т.  яблон-
ской, чье творчество не только стало значительным явлением отече-
ственного искусства, но и отразило этапы его развития, тенденции и 
противоречия второй половины ХХ в., в частности сложные процессы 
размывания границ социалистического реализма, введение в офици-
альное художественное пространство более широкого круга традиций 
и авторских творческих интенций, которые обозначили процесс раз-
вития искусства позднесоветских десятилетий.

Ключевые слова: живопись, официальное искусство, традиции, 
индивидуальность художника.

The article is dedicated to the works of the prominent Ukrainian artist 
T. Yablonska. She has not only become a significant phenomenon of Ukrai-
nian art but also has reflected the stages of its development, tendencies and 
contradictions of Mid to Late ХХth century. In particular, the artist has paid 
attention to the difficult processes of the socialist realism borders demolish-
ing, its broadening to official artistic space through the attraction of various 
artistic traditions and author creative styles, which have formed the art de-
velopment of late Soviet decades, to it. 

Keywords: painting, official art, traditions, artist individuality.
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творчість тетяни Нилівни яблонської (1917–2005) займає в 
історії українського мистецтво особливе місце. розпочавшись 
у другій половині 1930-х років та поступово еволюціонуючи від 
зразкового соцреалізму до позаідеологічного, складного тональ-
ного живопису, вона не тільки склала одну з видатних сторінок 
вітчизняної образотворчості, а й охопила широке коло проблем 
та спрямувань радянського мистецтва другої половини ХХ  ст. 
І хоча, починаючи вже з перших, ранніх робіт, твори художниці 
постійно привертали увагу критики (про них написано десятки 
статей, видано монографічні альбоми), з  дистанції часу, на но-
вому етапі розвитку національної культури виникає необхід-
ність проаналізувати їх заново, окресливши їхню своєрідність 
у складному переплетінні тенденцій часу. тим паче, що, як оче-
видно сьогодні, еволюція художньої мови та змістового спряму-
вання її малярства була найтісніше пов’язана із загальними змі-
нами в культурно-суспільній свідомості. Мисткиня виняткового 
живописного обдарування, постійно зосереджена на творчості 
та прагненні поглибити свою майстерність, урізноманітнити її 
обшири, т. яблонська чутливо відгукувалася на нові культурно-
психологічні «настрої» в суспільстві, постійно оновлюючи об-
разно-пластичний діапазон своїх картин. Не випадково критика 
неодноразово відзначала появу «нової яблонської», кожний етап 
у творчості якої, як правило, збігався з коливаннями культурно-
суспільної ситуації в країні. 

отже, перший, надзвичайно важливий для її творчого ста-
новлення період розпочався в середині 1930-х  років, коли 
т. яблонська вступила до Київського художнього інституту, і за-
вершився в середині 1950-х – у кінці сталінської епохи. В  істо-
рії радянського мистецтва цей час став особливо драматичним. 
утвердження соціалістичного реалізму як головної та єдиної 
моделі його розвитку глибоко вплинуло на творчу та суспільну 
свідомість, сформувавши нові виміри мистецтва та його ролі 
в культурі. з  радянського простору були «викреслені» цілі іс-
торичні епохи, мистецькі напрямки, імена, твори, попередній 
досвід – від середньовіччя до авангарду, абсолютизуючи орієн-
тацію лише на традиції російського реалізму другої половини 
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ХІХ ст., які теж у свою чергу трактувалися за суто зовнішніми, 
формальними ознаками, нівелюючи їхній соціально-критичний 
зміст. але якщо в 1930-х на тлі постійної боротьби з «формаліз-
мом» та «буржуазним націоналізмом» загалом були окресле-
ні необхідні для радянського мистецтва теми, сюжети, образ-
ний діапазон та головні формальні ознаки творів, закріплені в 
1939 році державними сталінськими преміями, у яких були за-
фіксовані, «окрім визнання заслуг та успіхів окремих майстрів, 
ще й керівні вказівки на те, які види мистецтва і які жанри яв-
ляють сьогодні головний інтерес, які художні прийоми і засо-
би найліпшим чином відбивають сьогоднішні завдання» [3, c. 3], 
то остаточний наступ на мистецтво, винищення в ньому плас-
тичної культури та будь-якої індивідуальності художника від-
булося в повоєнні роки  – у  середині 1940-х  – середині 1950-х, 
що ввійшли в історію як «ганебне десятиліття». тепер ознаками 
зразкових радянських творів мали бути не лише беззастережний 
оптимізм, розлогі сюжети та ідеологічно витримані теми, а й під-
креслена ясність та зрозумілість зображення, відсутність будь-
якої суб’єктивності авторського прояву. серед нових партійних 
кампаній проти «космополітизму та впливів заходу» і постійних 
пошуків «залишків буржуазного націоналізму», новим «ворогом 
радянського мистецтва» були названі імпресіонізм та етюдність 
у живописі, а разом з ними – індивідуальність авторської мане-
ри, навіть у реалістичній стилістиці. саме в цих умовах сформу-
валася творчість т. яблонської, ті засади, яких попри внутрішню 
особисту еволюцію вона буде притримуватися більшу частину 
життя. серед принципів, на яких наголошуватиме художниця, – 
«висока школа реалістичної майстерності, досконале володіння 
технікою малюнка й живопису. задум картини в усьому багат-
стві й глибині може бути розкритий лише живописними засо-
бами, через багатство колориту, при викінченості письма в усіх 
деталях», а  прагнення «стати оригінальним» збиває митця на 
«формалістичний шлях» [12]. 

Між тим, попри декларування орієнтації на реалізм живопи-
су ХІХ ст., творчість В. Перова, В. сєрова, І. рєпіна, І. Крамського, 
о. Кипренського, В. сурикова, І. левітана, І. Шишкіна, вистав-
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ки яких, зокрема в другій половині 1930-х, пройшли в Москві 
та Києві (інтерес до живопису В. сурикова особливо позначив-
ся в ранніх роботах т.  яблонської), новий радянський реалізм 
мав зовсім інше спрямування. як зазначає І. голомшток: «це був 
реалізм <...> “особливого ґатунку”, відмінний від усіх реалізмів, 
які існували й існують у європейському мистецтві. “у  формах 
самого життя” він відображав не дійсне, а бажане, таке, що під-
міняло дійсне <...> Із засобу сприйняття світу, яким був реалізм 
у ХІХ ст., він перетворився тут на засіб впровадження у світ осо-
бливого сприйняття і в цій своїй якості володів агресивним гі-
гантським запалом тотального поширення <...> Функцією мис-
тецтва “нового типу” було створення універсального міфу, його 
пропаганда, вплив через нього на масову свідомість...» [1, c. 186]. 
Картина тепер тлумачиться як текст, художнє значення та зміст 
якого балансують на межі «високого мистецтва», вимагаючи від 
художника «класичної довершеності форми», і водночас виконує 
суто пропагандистські – плакатні, утилітарні – завдання. Нове 
покоління, що формувалося в 1930-х, глибоко засвоїло ці вимо-
ги. Коротко вони формулювалися молоддю як «перше – сучасна 
тематика, друге – використання спадщини, третє – робота з на-
тури і над натурою, четверте – поглиблена робота над збагачен-
ням свого ідейного теоретичного багажу» [2, c. 213]. 

Проте щодо т. яблонської слід мати на увазі ще одну важливу 
обставину  – глибокий вплив творчості Ф.  Кричевського (1879–
1947), у  майстерні якого вона навчалася у КХІ. Між тим твор-
чість цього майстра сформувалася загалом на засадах пізнього 
академізму та сецесії, пройшла через зацікавленість символіз-
мом, кубізмом, традиціями українського іконопису та народного 
мистецтва. Постійною формою, у якій працював художник, була 
картина-панно, що склалася в модерні – без розлогого сюжету, 
з умовним простором, декоративністю кольору та ритміки. Про-
грамною для українського мистецтва 1930-х стало його полотно 
«Переможці Врангеля» (1934), де актуальна тоді тема перемоги 
червоної армії в громадянській війні була вирішена саме в дусі 
картини-панно. у подібному плані була створена і його «Квіту-
ча україна» (1938–1939), що представляла україну через умов-
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но-декоративне зображення народного свята. Подібні образи 
міцно ввійдуть до українського живопису, позначаться на мис-
тецтві 1960–1970-х  років. Про свого вчителя т.  яблонська буде 
згадувати з вдячністю, надовго залишившись прихильницею 
його творчого методу, вплив Ф. Кричевського помітний не тіль-
ки у студентських роботах, а й у картинах кінця 1950 – початку 
1960-х років. 

талант та працелюбність художниці, її активна громадянська 
позиція були відзначені ще в інституті. у  1941  році відбулася 
персональна «Виставка робіт студентки тетяни яблонської»  – 
подія на той час безпрецедентна. Переживши війну в евакуації 
в колгоспі в саратовській області, де вона працювала разом із 
селянами, навесні 1944-го художниця повернулася до Києва і 
знову почала активно працювати: викладала у КХІ і багато ма-
лювала. саме в повоєнне десятиліття т.  яблонська пережила 
і високе офіційне визнання, і величезний успіх, і творчу кризу. 
уже в 1945 році на 3-ій республіканській художній виставці було 
представлено її велике полотно «Ворог наближається», що сто-
їть окремо у її творчості: більше ніколи вона не писала картин 
з розлогим сюжетом, з відверто драматичним змістом. у робо-
ті віддзеркалився її особистий життєвий досвід: тяжка дорога 
в евакуацію, бомбардування, розгубленість, людські трагедії... 
у  1947  році вона написала картину «Перед стартом»: жанрова 
сцена серед зимового пейзажу, пронизана живим рухом, дина-
мікою кольору, безпосередніми враженнями та оптимізмом. як 
відмічала критика, у  цій картині знайшли відображення риси, 
що стануть визначальними для т. яблонської надалі: «з моменту 
написання цієї картини у її творах ми не знайдемо ані трагічних 
ситуацій, ані історичних поворотних подій. яблонська створює 
картини, проникнуті світлим, радісним, бадьорим настроєм» 
[6, с. 26]. але справжній успіх прийшов до неї разом з картиною 
«Хліб» (1949), що була відзначена сталінською премією. розпові-
даючи про цю роботу, художниця писала: «В ній від усього серця 
намагалася передати ті почуття, які хвилювали мене у колгоспі. 
Мені хотілося передати радість колективної праці, прекрасних 
наших людей, багатство та силу колгоспів, торжество ідей ле-
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ніна-сталіна у соціалістичній переробці села» [13, c.  58]. треба 
мати на увазі, що в цей час селяни в срср, як за часів кріпацтва, 
не мали паспортів і були позбавлені багатьох громадянських 
прав, за свою працю вони отримували здебільшого невелику 
плату – так звані трудодні. Проте художницю, яка провела в селі 
багато часу, цікавило інше, її захоплювала радість мирної праці, 
краса простої людини, насичена кольоровість, якою був сповне-
ний спекотний літній день збирання урожаю. Велику роль у ви-
рішенні картини відіграв плакат, над яким вона тоді працювала. 
Він залишився незавершеним. Проте його ескіз наштовхнув її на 
той образний пафос, який вона прагнула перенести в картину: 
«Він мав закликати всіх, хто його побачить, на колгоспні поля... 
Він мав стати утвердженням краси праці  – не описувати мо-
лотьбу, а саме доводити, що праця прекрасна» [8, с. 57]. Картина 
т. яблонської, написана з притаманними їй насиченістю кольо-
ром, емоційним піднесенням, повністю відповідала офіційним 
вимогам, трактуючи радянський міф про вільну працю в колгос-
пі з виразною образною силою. сталінською премією 1950 року 
була відзначена ще одна її картина – «у парку» (1949). Чи не най-
менш живописна серед її творів, вона зображувала ідилічну сце-
ну в зимовому парку, де гуляють матері з маленькими дітьми. 
як і у «Хлібі», у картині немає дієвого сюжету, «розповідь» здій-
снюється через численні деталі та різноманіття персонажів. од-
нак поряд з успіхом художниця переживає і творчу кризу, від-
чуття розгубленості. реальне життя в країні не надавало підстав 
ні для оптимізму, ні до того радісного сприйняття життя, яким 
вона прагнула наповнити свої роботи. та й віяння в малярстві, 
де поширення набувала практика писати картини «бригадним 
методом», позбавляли художника будь-якої можливості для са-
мостійної роботи.

Новий етап позначився у творчості т.  яблонської в другій 
половині 1950-х років, разом із суспільною відлигою. Напевно, 
саме з цього часу розпочинається для неї той напружений шлях 
«до себе по доріжці, що заросла» (М. Врубель), на якому вона де-
далі більше розкривала себе як митця виняткового живописного 
бачення, поступово, повільно, але безповоротно звільнюючись 
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від жорстких соцреалістичних вимог. Можна сказати, що з цьо-
го часу її мистецтво розвивалося поза канонічним соцреалізмом, 
у широкому просторі того «дозволеного мистецтва» (за визначен-
ням Е. дьоготь та В. левашова), що протягом 1960–1980-х років 
охоплювало широке коло творчо орієнтованих художників. Ве-
ликий вплив на неї мали численні подорожі – у Вірменію, Італію і 
передусім на закарпаття. тут художниця не просто відкрила для 
себе чудові карпатські краєвиди, живопис ужгородської школи, 
що демонстрував своєрідну версію національного модернізму, 
а  й потужну образність народного мистецтва, яке й визначить 
спрямування її малярства 1960-х років.

слід підкреслити, що звернення до фольклору у 1960-х роках 
окреслило в україні потужну тенденцію. до нього, як до дже-
рела оновлення художньої мови, засад сучасного національного 
українського мистецтва, звернулося тоді багато митців, а  Кар-
пати перетворилися на місце справжнього паломництва худож-
ників, що відкривали там «іншу україну», збережені традиції 
народного буття. саме там у 1965 році був знятий етапний для 
всієї української культури фільм «тіні забутих предків» режи-
сера с.  Параджанова, що став символом національного відро-
дження на самоствердження. Народне мистецтво привертало 
г. якутовича, В. задорожного, митців кола «Клубу творчої моло-
ді» – а. горську, В. Кушніра, л. севрук, монументалістів І. литов-
ченка, В. Прядку, В. Мельниченка, а. рибачук та багатьох інших. 
творчість т. яблонської входила в цей простір, а її «фольклорна 
серія» стала виразним явищем радянського мистецтва 1960-х, 
примушуючи по-іншому побачити його офіційні візії. Пізніше 
вона скаже: «я ніколи не була першою, але, дійсно, вміла відчу-
вати те, що виникає в мистецтві, куди все йде» [5, с. 7]. 

стилістика її «фольклорної серії» мала свою еволюцію. якщо 
в ранніх роботах початку 1960-х («святковий вечір» (1960), «ра-
зом з батьком» (1962), «Весілля» (1964)) відчутна «присутність» 
Ф. Кричевського, то в подальшому художниця все далі відходить 
від означеної сюжетності, звертається до образно-пластично-
го узагальнення, трансформуючи реальний мотив до виразної 
декоративно-площинної формульності («Молода мати», «Вдо-
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ви» (обидві  – 1964  р.), «лебеді», «заручені», «Наречена», «Мати 
і дитя» (усі – 1966 р.) «літо», «Паперові квіти» (обидві – 1967 р.), 
«Колиска» (1968). серед творів цього періоду привертають ува-
гу «Писанки» (1968), де побутова сцена набуває багатозначно-
го, майже ритуального змісту, та «стара хата» (1969), у якій ви-
падковий малюнок на старій, давно не біленій хаті, асоціюється 
з тінями минулого, що виходять у сьогоднішній простір. І  тут 
художні спрямування т. яблонської виявляються надзвичайно 
близькими до ідей «сучасного стилю», який широко обговорю-
вався в 1960-х. у дискусіях про нього реалістична основа мис-
тецтва під сумнів не ставилася, йшлося про право художника 
на образну умовність, метафоричність; прикметами сучасного 
мистецтва називалися лаконічність, простота сюжету та загаль-
ної концепції, відсутність деталізації і та «енергія узагальнення», 
що мала концентруватися в самій живописній мові. Висловлю-
валася думка про те, що тепер у мистецтві «зникла необхідність 
в ілюзорних побудовах і з’явилося прагнення обмежити простір 
картини реальними можливостями самої площини» [7]. І хоча за 
своїми мотивами твори т. яблонської були цілком традиційни-
ми, стилістика та художня мова зближували їх із спрямування-
ми нового мистецтва 1960-х.

Проте вже в кінці десятиліття площинна декоративність стає 
затісною для художниці. Вона знову змінює свої творчі спряму-
вання, повертаючись до тої живописності, що, можливо, і  ви-
значала головну рису її таланту. Важливим тут стало полотно 
«Безимянні висоти» (1969)  – сповнений поезії епічний пейзаж, 
де золотаві пагорби центральної україни, побачені ніби зверху, 
наче частина планети, несуть на собі «рани» від минулих боїв. 
у живопису твору поєднувалися і реалістичні враження, глибо-
ко осмислені художницею, і  пластично-просторова умовність, 
і  складна тональність колористичної гами. Програмною для 
т.  яблонською стала картина «Вечір. стара Флоренція» (1973), 
написана під враженнями від чергової поїздки до Італії та мис-
тецтва «старих майстрів». як буде згадувати художниця: «По-
їздка в Італію 1972 року перевернула мою свідомість. Мистецтво 
раннього Відродження вразило мене своєю високою духовністю 
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та щирістю <...> Порівняно із високим, чистим та щирим мис-
тецтвом П’єтро дела Франческа, Мазаччо, гоццолі, гірландайо, 
Мантен’ї, наші пошуки здалися мені самозакоханим кривлян-
ням» [9]. Показово, що на початку 1970-х інтерес до мистецтва 
раннього Відродження позначив певну тенденцію у творчості 
радянських художників. достатньо згадати д. Жилинського ув 
Москві, а  в Києві  – с.  Пустовійта, г.  Неледву, В.  рижиха... для 
самої ж яблонської «старе мистецтво» відкрило шлях для залу-
чення до своєї творчості більш широкого кола традицій, зокре-
ма, як у її відомій картині «льон» (1977), де вона звернулася до 
мистецтва о. Венеціанова. 

Картину позитивно зустріла критика, вона отримала держав-
ну премію. Майже безсюжетна, побудована за тим самим прин-
ципом живописного панно, вона вражала самим духом «класич-
ної традиції», з  її гармонічністю, простотою, урівноваженістю 
фігури та простору. Показовими для художниці та радянського 
живопису того часу були складна нюансована манера письма, 
«живописна тканина, незвична для такого великого полотна», 
а також широка образно-історична асоціативність [4, с. 23]. але 
не менш художньо вагомими були й численні етюди до картини, 
у яких т. яблонська проявила свій надзвичайний живописний 
дар, те тонке просторово-колористичне й тональне сприйняття 
живопису, що перетворювало окремі мотиви на потужні образ-
но-пластичні твори. як напише пізніше сама художниця про цей 
період: «...  я стала прозрівати. Почали виникати давним-давно 
забуті відчуття живого матеріального живопису, коли несподі-
вано фарба починає перетворюватися на дорогоцінну плоть, зо-
стаючись одночасно фарбою, яка активно грає на полотні  <...> 
це справжнє. це дорогоцінний живопис. І як шкода, що я його 
втратила років 20–30 тому <...> Мені здається: наскільки кращи-
ми, повно ціннішими були б всі мої картини, якщо б вона були 
по-справжньому написані. тільки справжній живопис може 
дати малярському твору дійсну цінність <...> можливо, і мої де-
коративно-етнографічні речі були б більш вагомими і справжні-
ми. а точніше, я би до них не прийшла, і вся творчість розвива-
лася якось інакше» [9].
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з 1970-х років розпочався новий, надзвичайно потужний пе-
ріод творчості т. яблонської. тепер вона майже не пише великих 
картин. її твори  – пейзажі, етюди на пленері, у  яких чим далі, 
тим менше залишається сюжетності чи деталізованої описовості 
та прикмет радянської дійсності. Вони ніби живуть в іншому ви-
мірі. Кожна робота – це цілісний живий організм, де немає нічо-
го другорядного, кожний фрагмент полотна, весь його простір 
пластично насичений, по-справжньому цінний, що захоплює 
вражаючим відчуттям тої художньої правди бачення, яка й на-
дає найпростішому зображенню образної вагомості. Колись, ще 
в 1960-му році, на обговоренні виставки т. яблонської в Москві 
художник Б. Іогансон сказав про її мистецтво дуже влучні слова: 
«тетяна Нилівна яблонська – художник з дивовижними очима, 
справжній художник, вона вкладає в натуру своє палке до неї 
ставлення. Перед усім тим, що вона бачить, вона ахає від захо-
плення і це почуття передає у своїй картині» [14, с. 10]. у 1970–
1980-х роках це захоплення світом, природою не зникло. але пев-
ною мірою змінився емоційний настрій її полотен: вони стали 
більш споглядальними, внутрішньо зосередженими. І якщо в та-
ких творах, як великий пейзаж «зима у старому Києві», більш ка-
мерних «стара тепла піч» (обидві – 1976 р.), «Вечір на дачі» (1985), 
«стара яблуня» (1986), «зима наближається» художниця уважно 
придивляється до предметів та природи, з теплотою та любов’ю 
вплітаючи окремі складові в цілком окреслений цілісний світ, то 
в «Баскетбольному майданчику» (1984), «Початку травня» (1984), 
«Весняному тумані» (1985) «На дитячому майданчику» (1985) та 
інших реальний мотив постає в певній позачасовості, індивіду-
альне особисте сприйняття природи, предметного світу, що ніби 
розчиняється у просторі, несподівано своєрідно віддзеркалю-
ючи психологічні настрої часу, де eмоційний підйом 1960-х, з їх 
оптимізмом, прагненням оновлення, перейшов у «паузу» застій-
них років, із самозаглибленням, інтересом до приватного життя, 
відчуттям певної безперспективності та стриманого драматизму.

окремою сторінкою її творчості стають написані в цей час 
портрети. слід зазначити, що портрети т.  яблонська писала 
завжди. Варто згадати її ранні твори  – «Портрет живописця 
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с.  отрощенка» (1940), «автопортрет» (1944), «Портрет донь-
ки» (1946), «Портрет народного художника срср о. Шовкунен-
ка» (1947), «Портрет свинарки» (1948), «Портрет матері» (1956), 
«оля» (1964) та ін. однак напевно саме в 1980-х портретні твори 
набувають нового, більш глибокого, виразно та неоднозначного 
образно-змістового звучання. «Портрет старого» (1980), «гая-
не» (1981), «Портрет художника Є.  В.  Волобуєва» (1982), «гаяне 
чекає» (1982), «свєтка Шаповалова», «Мистецтвознавець олена 
Федорова», «Портрет тиберія сільваші» (усі – 1986 р.), «осінній 
портрет» (1989) зображують добре знайомих їй людей, проте в 
їхніх портретах художницю цікавлять не стільки психологічна 
достовірність, скільки пластична виразність образу, її особисте 
бачення та сприйняття. 

Показово, що маючи, на відміну від більшості радянських 
художників, можливість відвідувати країни Європи та провідні 
музеї і світові мистецькі форуми, т. яблонська у своїх творчих 
зацікавленнях оминула досвід ХХ  ст. Більше того, у  нотатках 
та статях постійно виступала проти головних засад модерніз-
му: «...у  своїй творчості художник ніколи не повинен турбува-
тися про свою оригінальність, про самовираження і  т.  д., чим 
наповнені були, загалом устремління “шукаючих” художників 
60-х років <...> Все західне мистецтво, з яким я тоді познайоми-
лася у Венеції на бієнале, здалося якоюсь маячнею. аби тільки 
оригінально, аби виділитися, довести, що ти більш талановитий, 
більш меткий за інших» [9]. розширюючи, а точніше змінюючи, 
удосконалюючи свою художню мову, мисткиня залишалася в 
колі традицій ХІХ ст., у різні роки спираючись на творчість та-
ких видатних його майстрів, як о. Венеціонов, І. левітан, о. сав-
расов, барбізонці, о. Коро і особливо – К. Пісарро, захоплення 
чиїм «сріблястим імпресіонізмом» виразно проглядає в її робо-
тах другої половини 1970 – 1980-х років.

І тут її зацікавлення знову відбивають чи не головну тенден-
цію пізньорадянських десятиліть: те «повернення у мистецтво», 
у професію, пошук духовних, естетичних, фахових основ твор-
чого буття у поза радянському досвіді, яка простежується у ро-
ботах дуже широкого кола художників, які кожний у свій спосіб 
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розширювали кордони радянського мистецтва, залучаючи до 
нього більш широке коло традицій, засобів виразності, худож-
ніх мов. Безперечно, порівняно із західним художнім процесом 
це мистецтво було ретроспективним, далеким від актуальних 
пошуків та проблем, однак у вітчизняному контексті воно стало 
важливим етапом творчого поступу, відіграло роль «перекоду-
вання» самого творчого мислення, значною мірою окресливши 
його своєрідність. сама ж т. яблонська, зокрема з приводу ви-
ставки своїх етюдів 1981 року, писала: «Ніколи ще я не була та-
кою новою і ніколи ще так близько, не боячись бути неоригіналь-
ною, не дотикалася до традицій реалістичної пейзажної школи 
ХІХ століття» [10, с. 24].

Перебудова середини 1980  – початку 1990-х  років, безпере-
чно, глибоко вразила художницю. Показово, що й тепер вона 
не сприйняла нових мистецьких напрямів та творів, що стали 
з’являтися на виставках в україні, однак прагнення свободи за-
хопило і її. у своєму щоденнику 1997 року вона писала: «тепер 
дійшла висновку, що в мистецтві головне – особистість худож-
ника, його безпосередні почуття, поезія його душі й уміння захо-
пити цим глядача», однак, як і раніше, вважає, що «тут не може 
бути ніякого самоствердження, ніяких пошуків оригінальності, 
ніякого епатажу. це все “від лукавого”» [10, с. 78].

твори т. яблонської 1990 – початку 2000-х років – серії «обе-
реги», а пізніше – численні пастелі із зображенням простих побу-
тових предметів та видів з вікна її оселі – вражають витонченою 
майстерністю. Притаманне їй уміння побачити у звичайному 
незвичайне, наповнити найневибагливіші мотиви глибоким об-
разних змістом розкрилося тут чи не повною мірою. тепер ком-
позиції її творів будуються на тонких взаємодіях просторових 
елементів, де, як у традиційному східному японському чи китай-
ському малярстві, велике місце належить пустотам та «паузам», 
співвідношенням ліній і кольорів. 

Мистецтво тетяни Нилівни яблонської, що прокреслило 
більше ніж півстоліття вітчизняного мистецтва, примушує пе-
реосмислити особливості його поступу, зокрема, по-іншому роз-
криваючи обшири офіційної образотворчості 1960–1980-х років, 
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у  якому соцреалістична доктрина переживала глибоку кризу, 
і складне переосмислення мистецького та культурного досвіду, 
розширення кола традицій, до якого зверталися художники. Від-
даність мистецтву, особистісне, авторське сприйняття його тра-
дицій, намагання бути не ілюстратором, а  творцем свого часу, 
великий живописний дар та творча енергія визначили феномен 
художниці, творчість якої стала визначним явищем українсько-
го мистецтва.
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Summary

The article is dedicated to the works of the prominent Ukrainian art-
ist T. Yablonska. She has not only become a significant phenomenon of 
Ukrainian art but also has reflected the stages of its development, ten-
dencies and contradictions of Mid to Late ХХth century. Having started 
in the second half of 1930th and gradually evolutioned from exemplary 
socialist realism to non-ideological, difficult tonal painting, the devel-
opment of figurative, plastic and matter trend of her works is the most 
closely connected with the changes in public consciousness. T. Yablonska 
has been rewarded with the Stalin gratuities for her pictures. But already 
from the end of the 1950s – the beginning of 1960s the artist has departed 
from the socialist realism postulates (ideological propaganda, straight-
forwardness of the plot description), enriching her paintings with the 
turning to folk traditions, that has been consonant to the ideas of the 
national Ukrainian revival, actualized at the beginning of the 1960s. She 
has also interpreted the painting experience of the turn of the XIX–XX 
centuries in the works of the 1970s–1980s. She has gradually used the 
nature motifs more and more to be lost in the complicated tonal picto-
rial art, which has been acquiring the aesthetic self-value. It is a signifi-
cant feature, as if she has avoided an experience of the ХХ century in her 
creative trends, demonstrating a concentration on early modernist and 
pre-modernist painting on her canvases. General retrospection of artistic 
interests, accent on the individualization of the vision and formal plastic 
aspects of artistic language have returned traditional artistic values, high 
professionalism, spiritual ethical principles to Ukrainian art in their own 
way. T. Yablonska art, which has been remained in an official cultural 
circle on all stages of its development, affirms the changes in public con-
sciousness, the socialist realism borders demolishing, which has included 
the other phenomena, individual author artistic vision, in spite of the 
ideological and aesthetic pressure of the stagnation epoch.

Keywords: painting, official art, traditions, artist individuality.
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УДК 39(092)Сум:069.6 Валентина СУШкО 
(Харків)

акадеМік Микола суМцов 
як МузейНик

у статті розглянуто діяльність академіка Миколи  Федоровича 
сумцова як музейного працівника – фундатора Етнографічного музею 
Харківського історико-філологічного товариства Харківського універ-
ситету та Музею слобідської україни ім. г. с. сковороди, які були за-
кладами нового типу.

Ключові слова: етнографічне музейництво, Етнографічний музей 
Харківського історико-філологічного товариства, Музей слобідської 
україни ім. г. с. сковороди, експозиційна робота, наукова робота му-
зеїв, збирацька робота музеїв, популяризаторська робота музеїв.

В статье рассмотрена деятельность академика Николая Федорови-
ча сумцова как музейного работника – создателя Этнографического 
музея Харьковского историко-филологического общества Харьковс-
кого университета и Музея слободской украины им. г. с. сковороды, 
которые были заведениями нового типа.

Ключевые слова: этнографическое музейное дело, Этнографичес-
кий музей Харьковского историко-филологического общества, Музей 
слободской украины им. г. с. сковороды, экспозиционная работа, на-
учная работа музеев, собирательская работа музеев, популяризаторс-
кая работа музеев.

The work of academician Mykola Fedorovich Sumtsov as a museum 
worker – the founder of the Ethnographic Museum of the Kharkiv Historical 
and Philological Society of Kharkiv University and H. S. Skovoroda Slobo-
dian Ukraine Museum, which have been the newest institutions of their kind.

Keywords: ethnographic museum affair, Ethnographic Museum of 
Kharkiv Historical and Philological Society, H.  S.  Skovoroda Slobodian 
Ukraine Museum, expositioning work, scientific work of museums, collec-
ting work of the museums, popularizing work of the museums.

В історії української етнографії кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. 
однією з найяскравіших особистостей є академік Всеукраїнської 
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академії наук Микола Федорович сумцов (18.04.1854 – 12.09.1922). 
Він був керівником Етнографічного музею Харківського істори-
ко-філологічного товариства Харківського університету (1904–
1918) та Музею слобідської україни ім.  г.  с.  сковороди (1920–
1922), де розгляд будь-якого явища в контексті етнічної культури 
став основним принципом, що донині є новаторством.

за життя наукова, педагогічна та громадська діяльність Мико-
ли Федоровича була високо поцінована сучасниками [1; 2; 6; 7; 9; 10].

Неабияку роботу з «повернення» імені М. сумцова, вивчен-
ня та популяризації здобутків його плідної праці проводив 
харківський науковець Володимир  зіновійович Фрадкін, який 
спеціалізувався на історії Харківського історико-філологічного 
товариства. саме В. Фрадкін був ініціатором перевидань праць 
Миколи Федоровича [11–15].

у другій половині ХХ  ст. виходили друком роботи савчен-
ко, Пивоварова, присвячені різним аспектам наукової спадщини 
М.  сумцова. згадувалася його діяльність у фахових виданнях, 
дослідженнях етнографічного музейництва вказаного періо-
ду [2–4; 16]. однак, на нашу думку, саме музейницька діяльність 
висвітлена ще недостатньо.

Видатний етнограф, фольклорист, літературознавець, культу-
ролог, філолог, мистецтвознавець, педагог, музейний працівник 
та громадський діяч, який все життя віддав рідній україні, зо-
крема слобожанщині, М. сумцов народився 18 квітня 1854 року 
в санкт-Петербурзі, де тоді служив його батько. Походив з роди-
ни нащадків козацької старшини охтирського полку. усе жит-
тя навідувався Микола Федорович у рідну Боромлю – колишнє 
полкове містечко охтирського козацького полку (нині  – село 
тростянецького р-ну сумської обл.).

Через два роки родина повернулася до Харкова, де хлопчик 
здобув початкову освіту, а 1871 року зі срібною медаллю закінчив 
другу харківську гімназію. Вищу освіту здобув у Харківському 
університеті (1875) та Німеччині.

з 1878 року – викладач, а в 1888–1922 роках – професор Хар-
ківського університету. з 1899 року член-кореспондент Чеської, 
з 1905 – Петербурзької академії наук, з 1919 – академік Всеукра-
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їнської академії наук. у 1880–1886 роках – секретар, у 1897–1919 – 
голова Харківського історико-філологічного товариства при 
Харківському університеті. Член низки слов’янських наукових 
товариств, зокрема Наукового товариства імені  т.  г.  Шевченка 
у львові.

автор близько 1000 друкованих робіт, серед яких найзначні-
ші  – «Про весільні обряди, переважно руські» (1881), «Наукове 
вивчення колядок і щедрівок» (1886), «Культурні переживання» 
(1888–1890), «Хліб в обрядах та піснях» (1891), «Писанки» (1891), 
«сучасна малоруська етнографія» (ч.  І, 1893  р.; ч.  ІІ, 1897  р.), 
«дума про олексія Поповича» (1894), «Нариси народного побу-
ту» (1902), «діячі українського фольклору» (1910).

досліджував творчість І.  Котляревського, г.  Квітки-
основ’яненка, т. Шевченка, І. Манжури, о. Пушкіна, М. гоголя, 
л. толстого, а. Чехова. Працював над створенням систематизо-
ваної історії української літератури часів бароко, для якої ним 
були написані монографії про І.  галятовського (1884), І.  гізеля 
(1884), І. Вишенського (1885), л. Барановича (1885).

М.  сумцов вивчав також історію світового мистецтва: 
1900  року вийшла друком його російськомовна монографія 
«лео нардо да Винчи».

Підсумковим твором цілого життя вченого-народознавця 
стала історико-етнографічна розвідка «слобожане» (1918).

Чимало часу та енергії віддав Микола  Федорович громад-
ській діяльності. Він був членом ради попечителів Харківської 
навчальної округи. «Посібник наукових та літературних читань» 
(1895, 1896) вийшов друком за його редагуванням. російська ака-
демія наук неодноразово доручала М.  сумцову розгляд праць, 
висунутих на здобуття Макаріївської та уваровської премій. 
Крім того, діяч був головою комісії з проведення відкритих чи-
тань для жінок. за його ініціативою 1892  року був створений 
педагогічний відділ історико-філологічного товариства та роз-
почато видання праць цього відділу. Він брав участь у роботі 
видавничого комітету Харківського товариства письменності і 
склав декілька брошур для народного читання. Неодноразово 
обирався гласним міської думи.
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з 1919 року Микола Федорович – голова етнографічної секції 
науково-видавничої кафедри історії культури україни, голова 
етнографічної секції губернського комітету охорони пам’яток 
мистецтва та старовини (далі – губкопмис) та Етнографічної ко-
місії при Музеї слобідської україни ім. г. с. сковороди.

Неоціненна діяльність Миколи Федоровича як музеєзнавця 
протягом 1904–1920 років. академік сумцов був незмінним, са-
мовідданим директором Етнографічного музею Харківського іс-
торико-філологічного товариства (далі  – Етнографічний музей 
ХІФт) – унікального музейного закладу як для тогочасної, так 
і для нинішньої україни. В Етнографічному музеї ХІФт уперше 
в світі були зібрані колекції писанок, обрядового хлібного печи-
ва, засобів народної медицини слобожан, українського та росій-
ського слобожанського костюма, матеріали про слобожанське 
житло (фото- та літографії, зразки народного стінного розпису, 
елементи декору будівель тощо) та багато інших неповторних за 
науковою та естетичною цінністю матеріалів.

Після реорганізації всіх харківських музеїв 1920 року Етно-
графічний музей ХІФт увійшов як відділ до складу Музею сло-
бідської україни ім. г. с. сковороди (далі – Мсу ім. г. с. сково-
роди), а М. сумцов став першим директором цього закладу.

упродовж свого наукового життя М.  сумцов завжди спи-
рався на допомогу широкого загалу. для організації збирацької 
роботи вчений неодноразово готував програми збору етногра-
фічних матеріалів та відомостей, які потім нерідко переробляв і 
повторно друкував, наприклад, «о собирании этнографического 
материала», що була написана 1879 року і змінена 1900 року. Про-
грами були всебічні (вищезгадана програма мала 27  запитань: 
починаючи від назви села, його географічного положення, історії 
і до обжинкових пісень та звичаїв при падежі худоби) або при-
свячені якійсь одній темі, наприклад, писанкам. Проте всі вони 
були ґрунтовні, детальні, відзначалися прискіпливою увагою до 
найменших подробиць народного життя. з  відповідей на них, 
надісланих сільськими інтелігентами – вчителями та священи-
ками, з опитувань селян, досліджень звітів статистичних комісій 
та комітетів складалися дослідження М. сумцова.
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Крім кабінетної роботи, учений був і етнографом-«польови-
ком»: брав участь в експедиціях, які організовувалися для ви-
вчення народної культури слобожанщини. Відомості, одержані 
в цих експедиціях, ставали основою окремих робіт, як напри-
клад, «очерки народного быта», що є враженнями М. сумцова 
від експедиції північними повітами слобожанщини, та факто-
логічною базою інших робіт ширшої тематики.

особливо хотілося б наголосити, що М. сумцов послідовно 
виконував популяризаторську місію, за що деякі вчені його кри-
тикували. Проте така позиція була свідомою, відстоюючи її, Ми-
кола  Федорович писав: «сучасна етнографія діє виключно для 
науки, від академіка до сільского вчителя, і мало, зовсім мало діє 
для народу. записи роблять для наукових потреб, вчені їх пере-
бирають, перетирають на решеті критики і, привертаючи західні 
наукові труди, створюють гіпотези одна гостріша за іншу і, на 
великий жаль, бездоказові» [5, с. 9]

М. сумцов вважав, що займатися наукою для науки – недо-
цільно, тому він намагався, аби все, зроблене ним, ставало відо-
мим широким верствам населення. цим пояснюється те, що ба-
гато з його праць було опубліковано в періодичних виданнях у 
доступній формі.

у «спогадах старого вченого» М. сумцов писав: «з 1907 року 
перейшов цілком на українські справи» [1, с. 171]. з усіх праць, 
написаних дослідником у цей період, слід докладніше зупинити-
ся на історико-етнографічній розвідці «слобожане». сам Мико-
ла Федорович писав про неї так: «На цю розвідку я дивлюся як на 
мій заповіт живим і ненародженим моїм землякам, слобожанам 
на україні і не на україні сущим» [1, с. 165–166]. Науковець при-
святив цю книгу своїй матері.

Науковець продовжував активне спілкування з етнографа-
ми-аматорами. за свідченням професора М. Плевака, М. сумцов 
до самої смерті турбувався про виховання нової зміни вчених.

Історія етнографічного музейництва слобожанщини досі не-
достатньо висвітлена в науковій літературі.

у своєму дослідженні ми користувалися літературою та дже-
релами початку ХХ ст., у яких розкривається історія організації 
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ХІІ археологічного з’їзду в Харкові, його проведення та облашту-
вання, а також функціонування Етнографічного музею ХІФт та 
Мсу ім. г. с. сковороди. ці роботи містять неоціненну правдиву 
інформацію: протоколи засідань Попереднього комітету з улашту-
вання в Харкові ХІІ археологічного з’їзду, історико-філологічного 
товариства та секцій губкопмису, яке спрямовувало діяльність, 
керувало роботою та займалося фінансуванням згаданих закладів 
тощо. до таких книг належать видання Попереднього комітету з 
улаштування в Харкові ХІІ археологічного з’їзду, які виходили в 
Харкові [26–27]; каталоги виставок, організованих в рамках цього 
з’їзду [1; 8; 17]; матеріали наукових заходів з’їзду [5]. роботі Етно-
графічного музею ХІФт присвячена книга В. данилевича [6], роз-
діл історико-етнографічної розвідки М.  сумцова «слобожане», 
у якій сам автор аналізує діяльність, наукову цінність та просвіт-
ницьке значення створеного ним закладу [25].

з історією виникнення, особливостями роботи та планами 
на майбутнє Музею слобідської україни ім. г. с. сковороди зна-
йомлять публікації «Бюлетеня “Музей слобідської україни”», 
який видався закладом у 1920-х роках [4].

Надзвичайно цінним виданням, присвяченим етнографічно-
му музейництву україни ХІХ–ХХ ст., є монографічне досліджен-
ня сучасного видатного науковця, доктора історичних наук, 
директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. т. рильського ганни скрипник [24]. ця розвід-
ка – єдина в україні праця за вказаною темою узагальнюючого 
характеру такого масштабу, вона містить як багатющий факто-
графічний матеріал, так і аналіз поданої інформації.

для написання нашої роботи ми користувалися нарисами з 
історії музейного будівництва в срср а. разгона [22], автор яких 
торкається історії харківських музеїв, формування їхніх колек-
цій, особливостей діяльності.

тривалий час займався вивченням наукової діяльності ака-
деміка ВуаН М. сумцова відомий сучасний учений В. Фрадкін, 
працями якого ми користувалися у своїй роботі [28].

у роботі використані матеріали державного архіву Харків-
ської області, що стосуються діяльності Мсу в 1920–1922 роках 
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[9–15], а також опубліковані історичні джерела за вказаною тема-
тикою [2; 5; 19–21].

уже з перших років існування Харківського університету при 
ньому відкриваються музеї-кабінети, у  яких зосереджувалися 
пам’ятки старовини, живопису, колекції монет. активізувалася 
збирацька діяльність у стінах університету з 1835 року, коли за 
новим статутом серед навчально-допоміжних закладів при уні-
верситетах уперше визначається як обов’язковий Музей красних 
мистецтв та старожитностей, з виділенням суми в 2000 крб на 
його утримання [23, с. 29]. основна увага приділялася збиранню 
творів мистецтва та «цікавинок» із загальної етнографії: єгипет-
ська старовина, ідоли та одяг зі сходу, пам’ятки із Керчі, зброя та 
побутові предмети складали основні надходження до колекцій.

до середини ХІХ ст. відноситься утворення при Музеї відділу 
місцевої історичної старовини, де зосереджувалися і культурно-
побутові предмети, колекція вишивок [23, с. 40–48]. При Музеї та-
кож були відділи «первісної старовини», антропології, монетних 
скарбів, церковної старовини. В останньому, створеному за ініці-
ативою професора Є. рєдіна, зосереджувалися цінні пам’ятки жи-
вопису, народного мистецтва краю, церковного вжитку.

Етнографічні колекції Музею комплектувалися матеріалами 
експедиційних виїздів в села не лише Харківської, а й інших губер-
ній. зі зростанням кількості матеріалів спостерігається піднесення 
ролі Музею не лише як навчального, але і як наукового та культур-
ного центру краю, чому значно посприяла діяльність відомих уче-
них – керівників Музею. у 1868–1884 роках завідував закладом зна-
ний дослідник о. Потебня, учитель та наставник М. сумцова. Його 
глибокі й різнобічні знання, наукова активність, небайдужість до 
справи принесли багато користі Музею. Він залучав до збирацької 
роботи та наукових досліджень багатьох культурних і громадських 
діячів, дбав про зростання та систематизацію музейних збірок.

Чимало праці доклав до справи розвитку і влаштування Му-
зею М. сумцов, який очолював заклад у 1884–1886 роках. завдя-
ки зусиллям М. сумцова значно зросли етнографічні збірки Му-
зею, він добився виділення окремого приміщення для музейних 
колекцій [23, с. 53–63].
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Поштовхом до виникнення нового музейного осередку в Хар-
кові було проведення в місті ХІІ  археологічного з’їзду (1902). 
уже на першому засіданні Московського підготовчого комітету 
з улаштування ХІІ археологічного з’їзду в січні 1900 року про-
фесор д.  Багалій повідомив про план організувати виставку 
предметів «доісторичної епохи, історичних і етнографічних» 
пам’яток, а професор а. Краснов подав її коротку програму [8, 
с. 25–27]. На спеціальну комісію з улаштування виставки, ство-
рену в 1900 році, було покладено завдання скласти та пошири-
ти програми, організувати та провести етнографічні експедиції, 
придбати, систематизувати та каталогізувати колекції. Комітет 
поширив розроблені М. сумцовим програми збирання етногра-
фічних матеріалів, писанок, відомостей про кобзарів та лірників. 
«Програма для збирання етнографічних предметів до виставки» 
визначала метою етнографічної виставки необхідність «зберегти 
для науки ті предмети побуту, які виходять із ужитку; визначити 
різні побутові пережитки і культурно-історичні залишки давніх 
побутових форм; вияснити пункти взаємодії різних культурних 
і національних впливів; виявити відображення місцевої приро-
ди в умовах побуту», згідно з основною концепцією низки науко-
вих праць академіка М. сумцова – «теорією пережитків».

Положення «Програми» про необхідність вивчення етно-
культурних взаємовпливів засвідчувало розширення уявлень 
про предмет і завдання етнографії. у цій «Програмі» водночас 
знайшла вияв і характерна для ХІХ ст. тенденція розглядати ет-
нокультурні явища, зважаючи на їх зумовленість географічним 
середовищем.

Етнографічна виставка, як зазначалося в попередніх заува-
женнях до «Програми», мала репрезентувати пам’ятки культури 
та побуту, зібрані в Харківській, Воронезькій, Курській та інших 
заселених українцями губерніях. Передбачалося виготовлення 
малюнків і фотографій різних предметів, характерних антро-
пологічних типів, побутових сцен. «Програма» містила також 
низку вимог, що стосувалися принципів наукової паспортиза-
ції пам’яток, охоплювала широке коло питань про матеріальну 
(житло, одяг, їжа, основні та допоміжні види занять населення, 
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знаряддя праці) та частково духовну культуру (народна меди-
цина і ветеринарія, народні обряди). «Програма» орієнтувала 
на виявлення та збирання пам’яток народного побуту і знарядь 
праці, на відміну від популярної тоді практики комплектування 
колекцій зразками народного мистецтва. у цьому полягала на-
уково-методична цінність та новизна «Програми» М. сумцова.

Влаштування етнографічної виставки в Харкові викликало 
широку підтримку громадськості краю як щодо збирання екс-
понатів, так і щодо фінансування (лише в Харківській губернії 
на відкриття етнографічної виставки земства виділили 2500 крб) 
[23, с. 46]. Етнографічна виставка Харківського ХІІ археологіч-
ного з’їзду, що репрезентувала переважно культуру та побут 
українського та російського населення слобідської україни, ста-
ла основою для формування одного з перших суто етнографіч-
них музейних осередків в україні.

Після закінчення з’їзду всі етнографічні предмети і різно-
манітні документальні джерела, зібрані підготовчим комітетом, 
перейшли в розпорядження ХІФт, при якому створили Етногра-
фічний музей. Колекції його суттєво поповнили культурно-по-
бутові пам’ятки, передані з університетського Музею мистецтв 
та старожитностей. Проте тривалий час через брак приміщен-
ня збірка Музею використовувалася лише для наукових студій, 
а для масового огляду була відкрита в 1904 році тільки частина 
етнографічних колекцій [6].

організація музею в Харкові здійснювалася на основі науко-
вого підходу до формування колекцій. Матеріали, зібрані спе-
ціалістами за детально розробленими у відповідності до вимог 
часу запитальниками, ґрунтовно розкривали традиційно-побу-
тову культуру населення Харківщини.

Відомий дослідник а. разгон у нарисі, присвяченому етногра-
фічним музеям російської імперії 1861–1917 років, зазначав: «усі 
колекції були систематизовані і розділені на такі групи: житло та 
господарські споруди; домашнє начиння, посуд, предмети освіт-
лення та інші господарські речі; манекени; одяг; землеробство; 
бджільництво; рибальські снасті; вироби з дерева, бондарство; 
гончарні вироби; вибійка; ткацтво та коцарство; ковальство, 
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чинбарство та інші ремесла; золотарство; народне мистецтво; ри-
туальний відділ; народна медицина; дитячі іграшки; різні пред-
мети; картини художників; плани та карти; фотографії. за такою 
класифікацією з 1908 року демонструвалися пам’ятки в експози-
ції. ця класифікація була і програмою комплектування та систе-
матизації фондових збірок, і своєрідним експозиційним планом. 
але як науково-методична основа побудови експозиції вона не 
відзначалася послідовністю, хоча ототожнювання системи кла-
сифікації матеріалів у фондах з планами побудови експозицій 
було характерне для більшості музеїв цього періоду» [22, с. 268].

Проте в присвяченому Музею розділі історико-етнографічної 
розвідки «слобожане» академік М. сумцов зазначав, що відділів 
було три: український, російський та кримський [25, с. 220–221]. 
таким чином, подана а. разгоном класифікація насправді є не 
поділом на відділи, а переліком тем – експозиційних розділів і 
блоків, які складалися з експозиційних комплексів, що й донині 
є практикою експозиційної роботи музеїв.

На відміну від превалюючої в тогочасній музейній практиці 
орієнтації на комплектування пам’ятками народного мистецтва, 
музей ХІФт широко репрезентував майже всі ланки матеріаль-
ної і духовної культури. деякі відділи були єдиними у країні та 
світі за представленими в них пам’ятками. рідкісні матеріали 
перебували, наприклад, у ритуальному відділі (обрядове печиво, 
писанки, святкові прикраси житла), у відділах народної медици-
ни та дитячої іграшки. Відділ народного одягу, крім компонентів 
вбрання, містив 29 повних комплектів одягу, а також колекцію 
українських та російських головних уборів. унікальним експо-
натом Музею був коцарський верстат – «свідок» широко розпо-
всюдженого на Харківщині в XVII ст. – 1870-х роках промислу 
виготовлення килимів-коців.

основним джерелом нових надходжень Музею на початку 
ХХ ст. поступово стають експедиційні надбання. Продовжували 
надходити у фонди Музею і приватні збірки. зокрема, унікальні 
предмети й атрибути землеробських знарядь із Боромлі подару-
вав Музею М. сумцов. за період з 1902 до 1917 років кількість 
пам’яток Музею зросла з 1490 до 2200  експонатів. розширення 
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видового складу колекцій уможливило заснування нового під-
розділу  – «відділу українського генія» (біографічні матеріали 
я. Щоголева та І. Котляревського). у 1906 році матеріали цього 
відділу як непрофільні були передані до університетського Му-
зею красних мистецтв і старожитностей [6]. Етнографічний осе-
редок ХІФт мав бібліотеку, у каталозі якої на 1917 рік налічувало-
ся майже півтори тисячі томів етнографічних видань.

Етнографічний музей ХІФт був науково-організаційною 
установою, джерелознавчою базою для розвитку етнографічної 
науки україни та Півдня росії. Музей став одним з перших, де 
матеріальна та духовна культура населення слобідської україни 
були представлені всебічно та якнайповніше. з  вивченням ко-
лекцій музею ХІФт пов’язана діяльність відомих учених у галузі 
східнослов’янської етнографії, зокрема д. зеленіна. активна зби-
рацька діяльність членів ХІФт та співробітників Музею помітно 
вплинули на розвиток культури і народної освіти україни.

унаслідок реорганізації музеїв Харкова 1920 року було ство-
рено низку нових музейних установ, серед них – і Музей слобід-
ської україни ім. г. с. сковороди. Ідея його заснування належить 
етнографічній секції Харківського губкопмису [14]. В основу екс-
позиції Музею планувалося покласти дарунок художника с. Ва-
сильківського – написані ним картини з українського побуту й 
історії та 26 портретів українських історичних діячів.

Неабияка заслуга в організації Музею належить його фундатору 
та першому завідуючому (з 1920 до 1922 р.) – академіку М. сумцо-
ву. з ентузіазмом взявся він за справу. Хоч працювати доводилося в 
надзвичайно складних умовах, М. сумцов робив усе можливе, щоб 
зростали збірки, велася культурно-освітня та наукова робота, до-
магався дозволу на видання Музеєм «Вісника» [18, с. 24].

М.  сумцов намагався влаштувати при Музеї етнографічні 
курси, запрошував до участі в цій роботі провідних харківських 
учених, сприяв організації товариства друзів Музею слобідської 
україни. На його запрошення члени товариства (серед них  – 
д. зеленін та д. Багалій) усіляко допомагали Музею [18, с. 25].

учений розшукав коштовну збірку (60 томів) етнографічних 
книжок етнографа М. дикарєва і власноручно задокументував 
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їх для Музею. Він брав участь у впорядкуванні фондів Музею, 
збиранні колекції народних дитячих іграшок. уже важкохворим 
у 1921 році зібрав колекцію 17 цінних малюнків та карток старо-
давніх музичних інструментів.

уміло керував М. сумцов науковою роботою співробітників 
Музею, редагував програми та статті своїх колег. з  численних 
своїх праць (понад 700) значну частину присвятив питанням на-
родної творчості, етнографії.

у розробленій академіком сумцовим програмі діяльності 
Музею зазначалося, що завданням його є вивчення українського 
народного життя. «Переселення селянських мас, що відбували-
ся в часи революції з півночі на україну, виникнення нових по-
глядів на життя створили зміни в українських будівлях, одежі, 
харчах, у  виробництві, в  мистецтві і  т.  ін. І  конче потрібною є 
реставрація старих і нових впливів у пам’ятках народного по-
буту» [4, с. 5–6]. Програма націлювала на вивчення традиційних 
і сучасних явищ культури та побуту, виявлення динаміки їх роз-
витку та етнокультурних взаємовпливів.

за концепцією першого завідувача Музей мав три відділи: іс-
торичний, художній та етнографічний, присвячені відомим ді-
ячам української культури – г. Квітці-основ’яненку, с. Василь-
ківському та о. Потебні.

Етнографічний відділ Музею увібрав усі колекції Етногра-
фічного музею ХІФт, етнографічні експонати Харківського ху-
дожньо-промислового музею та ряд приватних етнографічних 
збірок.

доукомплектування фондових зібрань здійснювалося пере-
важно завдяки експедиціям. І сам Микола Федорович – людина 
вже досить поважного віку  – проводив екскурсії Харковом та 
його околицями для запису явищ переходового часу. ці етно-
графічні, краєзнавчі екскурсії, організовані Музеєм слобідської 
україни, були надзвичайно важливими з погляду необхідності 
фіксації явищ народної культури.

Багато уваги співробітники приділяли питанням науково-
го опрацювання та каталогізації фондових зібрань. у 1924 році 
було підготовлено до друку каталог збірок Музею.
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Експозиція Музею складалася з тематичних комплексів, що 
розкривали народне будівництво (за допомогою моделей жител, 
фрагментів інтер’єрів, діапозитивів); одяг; їжу; місцеві промисли 
та ремесла; основні заняття населення; обряди та звичаї; народні 
знання; народне мистецтво. окремий експозиційний комплекс 
був присвячений побуту дітей, що відбивало новітній у тогочас-
ній науці напрям етнографічних досліджень.

Широкого розмаху з перших років заснування набирає на-
укова робота Мсу. так, протягом 1920–1927 років у межах Хар-
ківського, зміївського та Валківського повітів за допомогою 
експедиційних оглядів вивчалися промисли та ремесла, народ-
на медицина, обряди, розписи хат, писанкарство. Було зібрано 
колекцію писанок, обрядового хліба, лікарських рослин, зробле-
но численні замальовки. у  ці та наступні роки співробітники 
здійснили експедиційні виїзди також у Київську, Полтавську, 
Кримську області, на Поділля та Кавказ. діяльність осередку ви-
світлювалась у «Бюлетені “Музей слобідської україни”», інших 
етнографічних виданнях. Протягом 1924–1925  років співробіт-
ниця музею р. данківська підготувала для «Етнографічного ві-
сника ВуаН» розвідки: «Про троїцькі й купальські обряди сло-
божанщини», «українські народні світильники», а  до «записок 
Етнографічного товариства»  – статтю про народне обрядове 
печиво  [4]. ці публікації вводили до наукового обігу широкий 
конкретний матеріал, що відбивав розмаїття локальних проявів 
різних явищ української традиційної культури, розкривав їхнє 
давнє архаїчне підґрунтя та еволюційний розвиток.

Програми та методично-інструктивні матеріали для етногра-
фів-аматорів («для збирання відомостей про троїцькі та купаль-
ські обряди», «для збирання обрядових хлібів», «Інструкція до 
збирання матеріалів з народного побуту» тощо) розроблялися та 
поширювалися працівниками Мсу.

значна увага приділялася в Мсу культурно-освітній діяль-
ності. Брак музейних площ не давав змоги створити постійну 
музейну експозицію, однак заклад систематично звертався до 
ефективної мобільної форми експозиційної роботи – щорічних 
профільних виставок. серед таких заходів були як регулярно 
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змінювані виставки нових надходжень, так і оновлювані тема-
тичні виставки: килимів, вишивок, народного вбрання тощо. 
Музей проводив лекційну роботу, переважно етнографічного 
спрямування.

самовіддана праця співробітників Мсу високо цінувалася 
відвідувачами. дані свідчать, що в 1927–1928 роках Музей відві-
дали 52 622 особи, значно більше, ніж протягом 1925–1926 років 
(44 869 осіб) [4].

таким чином, завдяки діяльності, зокрема, Миколи  Федо-
ровича сумцова до 1930 року Харків був центром регіональної 
етнографії та етнографічного музейництва україни. діяльність 
етнографічних музейних осередків краю цілеспрямовано велася 
за всіма напрямками роботи, досягаючи особливо високого рів-
ня в галузі науково-дослідної та науково-педагогічної.

розвиток етнографічного музейництва україни тісно 
пов’язаний з науковою діяльністю академіка ВуаН М. сумцова. 
Передумовою виникнення етнографічних музеїв на сході укра-
їни було постання Харкова як університетського центру. діяль-
ність викладачів університету, зокрема історико-філологічного 
факультету, стала новим етапом розвитку вітчизняної етногра-
фії та фольклористики, а зібрані ними речові колекції – зародком 
музейних зібрань Харкова ХХ ст.

у Харкові в 1904–1918 роках функціонував один з перших ві-
тчизняних профільних етнографічних музеїв  – Етнографічний 
музей Харківського історико-філологічного товариства – науко-
во зібрана, облаштована та описана збірка. до колекцій Музею 
вперше у світовій музейній практиці були включені зібрання пи-
санок, засобів народної медицини, обрядового хлібного печива 
та ін. уперше етнографи-музейники звернули увагу не лише на 
явища традиційної народної культури, але й на новітні – у Музеї 
була зібрана колекція шахтарського вбрання та начиння.

унікальну колекцію мав створений 1920  року Музей слобід-
ської україни ім. г. с. сковороди, до якого як відділ увійшов згада-
ний Етнографічний музей ХІФт. Музей у згаданому статусі існував 
до 1930 року, нині його правонаступником є Харківський історич-
ний музей, у якому з вересня 1993 року працює відділ етнографії.
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дослідник українського етнографічного музейництва 
г. скрип ник виділяє три етапи вітчизняного етнографічного му-
зейництва: І етап – перша половина ХІХ ст.; ІІ етап – від середини 
ХІХ до початку ХХ ст.; ІІІ етап – ХХ ст. слід зазначити, що згідно з 
таким розподілом, на слобідській україні та в Харкові відбувався 
потужний сплеск етнографічного музейництва на І-му, а особли-
во – на ІІ етапі, на ІІІ етапі розвиток етнографічного музейництва 
та регіональної етнографії був штучно перерваний. діячі ж етно-
графічного музейництва та науковці-етнографи були відстороне-
ні від активної наукової роботи та музейної практики.

Нині відбувається відродження етнографічного музейни-
цтва, однак досі рівень, якого сягнула ця галузь науки та куль-
тури на початку ХХ ст., залишається недосяжним для сучасних 
музейників.
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Summary

Kharkiv rise as a university center has become a ground for the eth-
nographic museums establishment in the East of Ukraine. Development 
of ethnographic museum affair of Ukraine is closely connected with the 
scientific work of Mykola Sumtsov as the academician of All-Ukrainian 
Academy of Sciences.

In 1904–1918 one of the first Ukrainian specialized ethnographic mu-
seums – Ethnographic Museum of Kharkiv Historical and Philological 
Society has worked in Kharkiv. It is scientifically chosen, arranged and 
described collection. Museum exhibits for the first time in world practice 
have included a collection of painted Easter eggs, traditional medicine, 
ritual bread cookies, etc. Ethnographers, museum workers have firstly 
paid attention not only to the phenomena of traditional folk culture, but 
also the newest ones. The museum has a collection of miners clothes and 
utensils.

H. S. Skovoroda Museum of Slobodian Ukraine has been established 
in 1920 with a unique museum collection. Previously mentioned Eth-
nographic Museum of Kharkiv Historical and Philological Society has 
become its part as a department. The museum has existed in that status 
until 1930. His legal successor at present is Kharkiv Historical Museum, 
where the ethnography department works since September, 1993.

The revival of ethnographic museum affair happens nowadays. How-
ever, the level of this branch of science and culture in the early twentieth 
century still remains inaccessible for the modern museum staff.

Keywords: ethnographic museum affair, Ethnographic Museum of 
Kharkiv Historical and Philological Society, H. S. Skovoroda Slobodian 
Ukraine Museum, expositioning work, scientific work of museums, col-
lecting work of the museums, popularizing work of the museums.
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УДК 39(477.52)(092)Сум Наталія ЛиТВиНЧУк 
(київ)

Микола суМцов  
як зНавець історіЇ проМислів 
та реМесел слобожаНЩиНи

у статті представлено аналіз опублікованих праць М. сумцова, що 
містять інформацію про традиційні промисли, ремесла та господар-
ські заняття населення слобідської україни, проаналізовано зміст і ха-
рактер відповідних даних. з’ясовано, що загальний доробок ученого в 
галузі етнографії народного виробництва є досить вагомим для осмис-
лення еволюції різних його ділянок і не втрачає своєї актуальності. 

Ключові слова: Микола сумцов, слобожанщина, промисли та ре-
месла, етнографічні студії, науковий доробок.

В статье предлагается обзор опубликованных трудов Н. сумцова, со-
держащих информацию о традиционных промыслах, ремеслах и хозяй-
ственных занятиях населения слободской украины, представлен анализ 
содержания и информативности данных. В результате исследования уда-
лось выяснить, что научные наработки ученого в области этнографии 
традиционного производства являются достаточно весомыми для осмыс-
ления эволюции различных его отраслей и не теряют своей актуальности.

Ключевые слова: Николай сумцов, слобожанщина, промыслы и 
ремесла, этнографические студии, научные наработки.

The article presents the analysis of published works by Mykola Sumtsov 
containing the information on crafts, trades and agricultural activities of 
the population of Slobidska Ukraine. The author has revealed the nature of 
traditional production data provided in Sumtsov’s researches. It has been 
discovered that the major contribution of the scientist to the field of eth-
nography of traditional production is very significant for understanding the 
evolution of its branches, and it is relevant nowadays.

Keywords: Mykola Sumtsov, Slobozhanshchyna, crafts and trades, eth-
nographic researches, scientific achievements.

Микола сумцов, завзятий дослідник етнографії слобожан, 
став непересічною постаттю української гуманітаристики кінця 
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ХІХ – початку ХХ ст. Його науковий доробок з історії та культу-
ри слобожанщини твердо переконує, що вчений належав до тієї 
когорти шукачів, які передусім орієнтувалися на регіональні іс-
торико-етнографічні студії. 

Метою цієї розвідки було виявити ті опубліковані праці 
М.  сумцова, у  яких міститься інформація про традиційну ви-
робничу діяльність населення слобідської україни, й проаналі-
зувати зміст і характер відповідних даних. 

з огляду на дослідницьку специфіку робіт М. сумцова, це пе-
редусім були монографічні праці. серед таких у контексті тема-
тики, що нас цікавить, вельми цінною є студія «Писанки» (1891). 
у ній одночасно подано детальний аналіз писанкарства і як мис-
тецтва, і як етнографічного явища. розвідка основана на низці 
історичних, етнографічних, мистецтвознавчих, фольклорних 
джерел, зокрема й іноземних. Насамперед звертає на себе увагу 
авторський науковий підхід до проведення та написання дослі-
дження, його структура та зміст. Власне, у монографії є короткий 
історіографічний огляд, перелік емпіричних джерел та речових 
пам’яток. Примітно також, що ця праця географічно охоплює 
різні історико-етнографічні регіони, зокрема й слобожанщину. 
Крім того, учений вводить багато порівняльного матеріалу. Ши-
рокою є проблематика розвідки: тут зібрано відомості про генезу 
писанок та писанкарського промислу на прикладі вітчизняних 
та іноземних джерел, технологічні аспекти виготовлення фарби 
і власне писанкарства, розглянуто локально-регіональні особли-
вості орнаментації, народну термінологію писанок та крашанок, 
а також окреслено релігійно-обрядове, магічне і символічне зна-
чення писанок, починаючи від дохристиянських часів [6].

за авторством М.  сумцова на початку ХХ  ст. виходять дві 
праці узагальнюючого характеру, де серед іншого в коло науко-
вих інтересів ученого потрапили різнобічні аспекти розвитку 
ремесел чи промислів. у першій з них – «очерки народного быта 
(из этнографической экскурсии 1901  г. по ахтырскому уезду 
Харьковской губернии)» (1902) – публікуються експедиційні ма-
теріали, записані дослідником в охтирському повіті Харківської 
губернії, зокрема в охтирці, Котельві, люджі, Боромлі, лебедині. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



114

Наталія ЛитвиНчук

Він пише про причини та наслідки зникнення чумацтва й посла-
блення гончарства, бджільництва, виробництва плахт, килимів, 
кольорових воскових свічок; цікавими є дані про збиральниць-
кий лісовий грушевий промисел, присадибний полуничний та 
хлібопекарський калачевий промисли, про вибійку як художній 
промисел; у  параграфі «На ярмарке» наведено факти про різні 
ремісничі вироби, їх художньо-декоративні особливості, геогра-
фію виробництва, вартість тощо  [5]. друга книга «слобожане. 
Історико-етнографічна розвідка» (1918) у частині «Хліборобство 
й промисловість» містить короткі, але змістовні порівняльно-іс-
торичні й кількісні характеристики багатьох місцевих галузей 
господарства, промислів і ремесел, починаючи від скотарства й 
вівчарства, садівництва й бджільництва до різновидів кожевни-
цтва, шевства, коцарства; окрім того, йдеться про стан гончар-
ства, історичні особливості чумацтва та ін. [7].

також за авторством М.  сумцова було опубліковано низку 
окремих статей, одну з яких він присвятив історії чумацько-
го промислу на слобожанщині «К  истории слободско-украин-
ского чумачества» (1884). тут дослідник представив короткий 
огляд розвитку чумацтва на теренах слобідської україни від 
часів його виникнення до занепаду. Хоча матеріал і стосується 
всього регіону, зі змісту зрозуміло, що розвідка автора переваж-
но ґрунтується на матеріалах із с. Боромля Харківської губернії 
(нині  – тростянецького  р-ну сумської  обл.). загалом робота є 
цінною для вивчення різних аспектів, серед них: організаційно-
виробничі особливості чумацького промислу, субкультура чу-
маків, чумацькі шляхи тощо. до того ж, подаючи у цій розвідці 
відомості про географію чумакування й предмети торговельно-
транспортного промислу, М. сумцов розвінчує міф про те, що 
чумаки їздили лише в Крим по сіль. за його даними, окрім солі, 
основним закупівельним товаром була також риба, а предметом 
збуту – місцева сировина (цукор, грушева деревина та ін.). тоді 
як основними пунктами торгівлі були Москва, Нижній Новго-
род, одеса і, звісно, Крим. Наприкінці статті, вказуючи на при-
чини згасання чумацького промислу, дослідник говорить також 
про еволюцію чумаків у хрущиків [1].
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Власне проблемі занепаду чумацтва як традиційного торго-
вельно-візницького промислу М. сумцов присвятив окрему сту-
дію «остатки чумачества» із циклу «Культурные переживания» 
(1889). у ній, зокрема, йдеться про трансформацію цього тради-
ційного промислу, його скорочення та прилаштування до нових 
умов буття. По суті, дослідник робить спробу показати, як змі-
нилися особливості організації чумацького промислу й, власне, 
професія чумака, як урізноманітнився асортимент товару, на-
прямки руху тощо. за ним, чумаки перейшли з категорії торгов-
ців у категорію перевізників солі, риби, кустарної продукції (ко-
ліс, возів, горщиків, ложок, тощо). При цьому М. сумцов робить 
також спробу порівняти деформації, які відбулися з чумацтвом 
слобожанщини, зі змінами, що сталися із цим промислом в ін-
ших регіонах україни [2].

окрім того, у  тогочасному періодичному виданні «Київська 
старовина» у згаданому циклі розвідок під загальною назвою 
«Культурные переживания» за авторством М.  сумцова в 1889 
та 1890 роках у різних випусках було опубліковано низку інших 
етнографічних студій, що спеціально чи опосередковано висвіт-
лювали особливості розвитку та занепаду таких традиційних ре-
месел і промислів, як свічкарство, гончарство, деревообробни-
цтво, кахлярство, чоботарство, коцарство, винокуріння, а також 
окремих господарських занять  – садівництва, бджільництва 
(«Харьковские коцарки», «слободско-украинское чеботарство», 
«садоводство у крестьян», «Вольное винокурение», «церковные 
свечи домашнего приготовления», «два слова о церковных и 
монастырских пасеках») тощо [2; 3]. також низку дослідів при-
свячено окремим ужитковим предметам – посуду, одягу, тран-
спортним засобам,  – що опосередковано стосуються тематики 
промислів і ремесел («Куманец», «Човен», «Плахта. дерга» та ін.). 
за обсягом це невеликі дослідження, однак у змісті кожного з них 
автором показано, наскільки збідніли ті чи інші виробничі тра-
диції і  що послужило цьому причиною. географічно більшість 
із цих праць базуються на матеріалах Харківської губернії, утім, 
автор нерідко проводить паралелі з іншими регіонами чи навіть 
країнами. Попри те, що ці студії носять загальний оглядовий ха-
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рактер, все ж дослідник не оминає технологічних питань того чи 
того ремесла (наприклад, свічкарства, коцарства), особливостей 
реалізації продукції та ринків її збуту тощо.

спеціальний інтерес становить також мовознавча праця 
М. сумцова «Малорусская географическая номенклатура» (1886) 
[4]. Вивчаючи ойконіми як складову частину топонімії, учений 
підкреслював, що українські назви населених пунктів та легенди 
про їх походження необхідно вивчати в тісному зв’язку з історією 
та побутом народу. По суті, це була перша спроба класифікувати 
певним чином назви населених пунктів україни, у різноманітті 
яких дослідник виділяв також назви сіл, що походять від про-
мислової спрямованості розташованого поряд заводу, фабрики 
чи місцевого кустарного промислу.

Попри те, що традиційні промисли та ремесла фактично не 
стали предметом спеціальної узагальненої наукової розробки 
М. сумцова, у цілому його доробок з цієї тематики є вельми ак-
туальним для вивчення структурно-функціонального складу 
базових для економіки слобожанщини галузей кустарного ви-
робництва, їхніх історичних змін у процесі еволюції, особливос-
тей функціонування, географії поширення тощо.
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Summary

Mykola Sumtsov is a well-known researcher of Slobozhanshchyna 
ethnography. This article presents the analysis of published works by 
Mykola Sumtsov, containing the information on crafts, trades and agri-
cultural activities of the population of Slobidska Ukraine region. Having 
comprehended and summarized the monographic researches and some 
articles of Mykola Sumtsov, the author of the article succeeded in finding 
out that the general achievement of the scientist in the field of the ethnog-
raphy of traditional production is significant enough to comprehend the 
evolution of its various branches. In particular, using the expeditionary 
empirical data in various scientific works, the researcher directly or in-
directly covered the peculiarities of the development and decline of such 
traditional crafts and trades as candles making, tiles making, pottery, 
woodworking and others, as well as some specific agricultural activities, 
such as horticulture, beekeeping. Furthermore, numerous studies were 
dedicated to such household objects as utensils, clothes, and vehicles 
which are indirectly related to the items of crafts and trades. Geographi-
cally, the overwhelming majority of Mykola Sumtsov’s works are based 
on empirical data collected by the author during the fieldwork activity in 
Kharkiv Gubernia (governorate). However, he often draws parallels be-
tween other regions of Ukraine or even countries. It has been found out 
that despite the fact that traditional crafts and trades did not become the 
subject of a special generalized scientific research by Mykola Sumtsov, in 
general, his work on this subject is highly relevant to studying the struc-
tural and functional composition of the handicraft production fields, ba-
sic for the economy of Slobozhanshchyna, their historical changes in the 
evolution process, functioning peculiarities, geographical spread, etc.

Keywords: Mykola Sumtsov, Slobozhanshchyna, crafts and trades, 
ethnographic researches, scientific achievements.
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УДК 39(092)Вовк Олена ТАРАН 
(київ)

роль федора вовка 
у стаНовлеННі украЇНськоЇ 
етНологічНоЇ Науки

статтю присвячено аналізу ролі визначного вітчизняного етноло-
га, антрополога та археолога Федора Кіндратовича Вовка у становленні 
української етнологічної науки, його внеску в скарбницю української 
гуманітаристики.

Ключові слова: Федір Вовк, етнологія, популяризація науки.

статья посвящена анализу роли выдающегося отечественного эт-
нолога, антрополога и археолога Федора  Кондратьевича Вовка в ста-
новлении украинской этнологии, его вклада в сокровищницу украин-
ской гуманитаристики.

Ключевые слова: Федор Вовк, этнология, популяризация науки.

The article is dedicated to the analysis of the significance of the promi-
nent ethnologist, anthropologist and archaeologist Fedir Kindratovych 
Vovk in the development of Ukrainian ethnological science, his contribution 
to Ukrainian humanities.

Keywords: Fedir Vovk, Ethnology, science popularization.

у березні 2017 року виповнилося 170 років від дня народжен-
ня видатного українського вченого, «невтомного діяча на науко-
вій ниві» [4, с. 14] Федора Кіндратовича Вовка. Багато років він 
працював у царині українського народознавства, займаючись 
збиральницькою, аналітичною та педагогічною роботою. Інтер-
ес до української етнографії вчений продемонстрував уже на по-
чатку 1870-х років, спрямований на те Володимиром антонови-
чем. Потрібно зауважити, що в третій чверті ХІХ ст. етнографічні 
матеріали збиралися хаотично, по-аматорськи, здебільшого по-
міщиками та священиками по своїх селах та парафіях. таким ен-
тузіастам потрібні були чіткі програми, за якими накопичувався 
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емпіричний матеріал для подальшого аналітичного осмислення 
та узагальнення. Ф. Вовк уклав програми для збирання етногра-
фічних матеріалів. у Борисполі він проводив дослідження фено-
мену українського ярмарку, матеріал якого ліг в основу наукової 
статті, у ній учений підтвердив економічну теорію М. Х. Бунге 
про межі виробничого району ярмарку та району споживання 
ярмаркової продукції  [3]. як дійсний член Південно-західно-
го відділу російського географічного товариства Ф.  Вовк під-
готував та видав кілька статей про народні назви рослин та їх 
застосування в народній медицині, про український орнамент, 
а також фольклорні матеріали (пісні, анекдоти). також 2 березня 
1874 року взяв участь в одноденному переписі населення Києва, 
збираючи статистичні дані на Подолі. На середину 1870-х років 
припала активна діяльність ученого в царині української архе-
ології, коли він працював на науковій ниві пліч-о-пліч з В. ан-
тоновичем: був одним з помічників В. антоновича в підготовці 
та проведенні ІІІ  археологічного з’їзду в Києві, на якому і ви-
голосив доповідь про український орнамент; взяв участь в ар-
хеологічних розкопках улітку 1875 та 1876 років у Київській та 
Волинській губерніях. у румунський період еміграції, у тульчі, 
він збирав етнографічні та історичні матеріали, які згодом стали 
джерелом для написання кількох праць з етнографії. уже в Же-
неві Ф. Вовк підготував статтю «українські колонії в добруджі» 
та вислав її в петербурзький «Вестник Европы», але розвідку не 
брали в друк, тому він змушений був змінити назву на «русские 
колонии в добрудже», під якою стаття вийшла 1889 року в «Ки-
евской старине».

На початку 1887 року Ф. Вовк подорожував Італією, а 2 трав-
ня приїхав до Парижа. Паризький етап життя вченого тривав до 
1905 року. саме в цей період він здобув антропологічну освіту, 
захистив докторську дисертацію з порівняльної антропології, 
розпочав антропологічні та етнографічні дослідження українців 
галичини, Буковини та закарпаття. Від середини ХІХ ст. Париж 
став одним з визнаних антропологічних центрів європейського 
наукового світу. Французька антропологічна школа, представ-
ником якої став Ф. Вовк, сформувалася завдяки діяльності Па-
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ризького антропологічного товариства, при якому існувала як 
автономна одиниця антропологічна школа. антропологія була 
ще молодою наукою і мала перед собою безліч невирішених пи-
тань. цим вона і приваблювала Ф. Вовка, який свого часу здобув 
природничу базову освіту. Протягом 1888–1896 років він слухав 
курси луї Манувріє, Ернста амі, Поля топінара з антропології; 
габріеля де Мортільє з геології, археології та походження фран-
цузької нації; Жоржа Ерве з етнології; адрієна де Мортільє з по-
рівняльної етнографії; Шарля летурно із  соціології; альберта 
Філоля з  порівняльної анатомії; станісласа Мьоньє з геології. 
завдяки цим лекціям Ф.  Вовк увібрав у себе специфіку фран-
цузької антропологічної школи, яку згодом переніс на україн-
ський ґрунт. Перебуваючи за кордоном, учений перебирав на 
себе важку місію інтеграції досягнень української науки до ши-
роких західноєвропейських наукових кіл шляхом ознайомлення 
на шпальтах французьких антропологічних часописів (таких, 
як «антропологія», «Бюлетень Паризького антропологічного 
товариства», «записки Паризького антропологічного товари-
ства», «огляд міжнародної соціології») з  новими відкриттями 
антропологів, археологів, етнологів та етнографів в україні (як 
у складі російської, так і австро-угорської імперії), висвітлюю-
чи ці досягнення з погляду західноєвропейської науки, адже ви-
дання Паризького антропологічного товариства виписували не 
лише всі європейські антропологічні та етнологічні товариства, 
а й університети. це давало можливість дізнатися про україну 
якнайбільшій кількості читачів. Ф.  Вовк прагнув ознайомити 
європейських учених з українським народом [10; 6], оскільки 
дослідник «любив україну гаряче, з якимось юнацьким ентузі-
азмом» [5]. український історик і публіцист Ілько Борщак, про-
фесор державної школи східних мов у Парижі, уже у 20-х роках 
ХХ ст. писав, що йому «самому довелося зустрічати французьких 
вчених, які перші вістки про україну дістали від Хведора Вов-
ка» [2]. у 1890–1891 роках Ф. Вовк опублікував наукові розвідки 
про весільну обрядовість українців, акцентуючи увагу на ви-
струнченій структурі обряду. за п’ять років вийшла його стат-
тя «сани в похоронному ритуалі на україні», у якій на підставі 
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літописних, фольклорних та порівняльних етнографічних мате-
ріалів спробував пояснити походження використання саней у 
поховальному обряді, що викликала резонанс у паризькому на-
уковому середовищі.

На зборах Паризького антропологічного товариства Ф. Вовк 
ознайомив присутніх з етнографічним доробком Митрофана 
дикарева, Пелагеї литвинової-Бартош; передав до фонотеки то-
вариства вісім  записів українських народних пісень, зібраних 
B. алчевським у Київській та Харківській губерніях; презентував 
товариству два екземпляри ілюстрованого каталогу приватної 
колекції археологічних артефактів різних епох, що належали по-
дружжю Ханенків, меценатів української культури. згодом саме 
з ініціативи Ф.  Вовка Богдана Ханенка (1902) та Пелагею лит-
винову-Бартош (1903) було обрано іноземними членами-корес-
пондентами товариства. з іншого боку, на сторінках «Киевской 
старины», «Матеріалів до українсько-руської етнології», «укра-
инского вестника», «літературно-наукового вісника», «русского 
антропологического журнала», «археологической летописи Юга 
россии», а  також численних австрійських та російських газет 
(«дело», «Жизнь и искусство», «Життє і слово» (львів), «По морю 
и суше») Ф. Вовк викладав та популяризував західноєвропейські 
наукові концепції та новітні досягнення європейської науки. 
Про цінність його науково-популяризаторської роботи яскраво 
свідчать слова В. антоновича, написані в листі взимку 1891 року: 
«то, что Вы делаете теперь по науке, в  высокой степени ценно 
и хорошо, напрасно Вы думаете, что публицистика и политика 
дали бы большие результаты» [1]. у виданнях, розрахованих на 
російських та українських науковців, Ф. Вовк постійно наголо-
шував, що дослідники обов’язково мають ознайомлюватися зі 
світовими досягненнями в галузі антропології та перестати ті-
шитися «із своєї начебто самобутності» [9].

згодом Ф.  Вовк застосував свої теоретичні знання на педа-
гогічній ниві  – почав викладацьку діяльність. так, 1901  року 
його одного з перших запросили (за рекомендацією В.  анто-
новича) читати лекції в новозаснованій Іллею Мечниковим та 
Максимом Ковалевським в Парижі російській вищій школі сус-
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пільних наук. Ф.  Вовка було обрано професором антропології 
та етнографії. цю посаду вчений обіймав протягом усього часу 
існування школи – з 1901 по 1905 роки. за час своєї роботи на-
уковець читав такі теоретичні курси: «основи антропології», 
«Порівняльна етнографія» (грудень 1901  – листопад 1902  рр.), 
«антропологічні особливості слов’янського населення Європей-
ської росії» (квітень 1905 р.). серед слухачів Ф. Вовка були Іван 
раковський (майбутній голова НтШ) та олександр Міллер (зго-
дом директор російського музею та державної академії історії 
матеріальної культури), а також Павло рябков (у майбутньому – 
колега по Етнографічному відділу російського музею імператора 
 олександра ІІІ). 

дослідницьку роботу в галузі українського народознавства 
Ф. Вовк проводив завдяки підтримці НтШ у львові, яке на почат-
ку ХХ ст. відігравало роль своєрідної української академії наук. 
Керівництво НтШ було зацікавлене в утворенні при товаристві 
етнологічного осередку для вивчення з антропологічного та ет-
нографічного погляду українського населення західної україни. 
таким осередком стала Етнографічна комісія. Ф. Вовк протягом 
багатьох років був заступником голови Етнографічної комісії 
Історично-філософічної секції НтШ (1898–1905), а потім її очо-
лював (1905–1909)  [7]. дослідник мріяв прислужитися україні, 
особливо коли зажевріла надія створити кафедру антропології 
та етнології у львівському університеті, на що покладали великі 
сподівання українські науковці та громадські діячі, насамперед 
олександр Барвінський, Михайло грушевський, Іван Франко. 
Проте створення української кафедри антропології та етноло-
гії у львівському університеті лишилося нездійсненим. улітку 
1904  року у львові було влаштовано український університет 
для українців з Наддніпрянщини, які приїхали до столиці гали-
чини на вакації. для них Ф. Вовк прочитав курс лекцій з антро-
пології обсягом шість годин, а також української етнографії [8].

у січні 1906  року Ф.  Вовк одержав офіційний дозвіл росій-
ського уряду повернутися до російської імперії, але із забороною 
мешкати в україні. тоді він оселився в санкт-Петербурзі та став 
консерватором (куратором) одразу двох відділів (арктичних на-
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родів й український та південнослов’янський відділ) російсько-
го музею імператора олександра ІІІ. саме завдяки клопотанню 
співробітників цієї академічної установи  – Миколи Могилян-
ського та дмитра Клеменца  – Ф.  Вовку вдалося повернутися з 
еміграції. Матеріали для українського відділу вчений на кошти 
петербурзького Музею імператора олександра  ІІІ почав збира-
ти ще 1904 року під час подорожей галичиною як позаштатний 
співробітник установи. організаторську роботу в царині україн-
ської антропології та етнології Ф. Вовк проводив також у межах 
Етнографічного відділу Імператорського російського географіч-
ного товариства та російського антропологічного товариства, 
у діяльність якого привніс нове життя, повернувшись з емігра-
ції. Підсумком організованих Ф.  Вовком наукових досліджень 
у галузі антропології та етнографії стали узагальнюючі студії 
антропологічних та етнографічних особливостей українського 
народу, що були вміщені у збірнику «украинский народ в его 
прошлом и настоящем» (1916). В  історію української етнології 
вчений увійшов як ґрунтовний дослідник духовної культури, 
насамперед весільної обрядовості. у царині української етногра-
фії Ф. Вовк одним з перших наголошував на важливості збору та 
опису предметів матеріальної культури, переважно це стосуєть-
ся типу господарювання, елементів одягу, конструктивних осо-
бливостей житлобудівництва, сільськогосподарських знарядь, 
хатнього начиння тощо. Фундаментальна праця вченого «Ет-
нографічні особливості українського народу» стала своєрідною 
енциклопедією і відправною точкою наукових пошуків для бага-
тьох вітчизняних народознавців.
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Summary

The future scientist has started his ethnological studies in the 1870s. 
He has taken part in the one-day census of Kyiv population (Podil) in 
1874. He has also investigated the Ukrainian fair phenomenon in Bo-
ryspil. He has prepared and published the Program on Ethnographic Ma-
terials Collection, as well as several articles on the folk names of plants 
and their use in folk medicine, the Ukrainian ornament, folklore ma-
terials. By the middle of the 1870s F. Vovk has worked fruitfully in the 
field of Ukrainian archaeology, where he cooperates side-by-side with 
V. Antonovych. He is one of the organizers of the Third Archaeological 
Congress in Kyiv, where he proclaims the report on the Ukrainian orna-
ment. In summer 1875 and 1876 he has taken part in the archaeologi-
cal excavations in Kyiv and Volyn provinces. Living in exile in Tulcha, 
Romania, he has collected ethnographic and historical materials, used 
later as the source for several works in Ethnography (Ukrainian Colo
nies in Dobrudzha first of all). In January, 1906 F. Vovk has received an 
official permission of the Russian government to return to the Russian 
Empire, but with a ban to live in Ukraine. F. Vovk has settled in St. Pe-
tersburg and become a conserver (curator) of two departments of the 
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Emperor Alexander III Russian Museum at once – the Arctic peoples and 
the Ukrainian and South Slavonic section. He has conducted organizing 
activities in the field of Ukrainian Anthropology and Ethnology within 
the Ethnographic Department of the Russian Geographic Society and the 
Russian Anthropological Society. The generalizing part, published in the 
collection Ukrainian People in the Past and Present (1916) has become the 
result of F. Vovk scientific studies. In the history of Ukrainian Ethnol-
ogy the scholar is known as a profound researcher of spiritual culture, 
wedding ceremonies first of all.  F. Vovk is one of the first persons in the 
field of Ukrainian Ethnography who has emphasized the importance of 
the subjects of material culture collecting and describing. It concerns the 
type of farming, clothing elements, the structural features of dwelling 
construction, agricultural implements, household utensils, etc.

Keywords: Fedir Vovk, Ethnology, science popularization.
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УДК 39(092)Лоб Лариса ШАпОВАЛ  
(полтава)

НапряМи діяльНості директора 
етНографічНоЇ коМісіЇ вуаН 
аНдрія лободи в 1920 -х рокаХ

у статті висвітлено життєвий шлях академіка андрія лободи, про-
аналізовано напрями його діяльності як керівника Етнографічної ко-
місії у 1920-х роках. авторка акцентує увагу на активній участі вченого 
в дослідженні народної культури та побуту, організації етнографічної 
науки, краєзнавчого руху в україні. Наголошено, що в першій поло-
вині 1920-х років були закладені основи для збору етнографічних ма-
теріалів, їх обробки, аналізу, а в другій половині – їх систематизація 
та видання в публікаціях а. лободи, який писав історіографічні, біб-
ліографічні роботи з фольклору, етнографії, літературознавчі праці, 
нариси з історії вітчизняного театру, освіти, досліджував український, 
слов’янський епос, редагував журнали «Етнографічний вісник», «Бю-
летень Етнографічної комісії», тематичні збірники, програми, запи-
тальники, які відобразили методологічні засади їх авторів та Етногра-
фічної комісії як наукової інституції ВуаН у 1920-х роках.

Ключові слова: етнографія, фольклористика, Всеукраїнська акаде-
мія наук, Етнографічна комісія, народна культура, побут, краєзнавчий 
рух, епос, фольклор, експедиція, наука.

В статье освещен жизненный путь академика андрея лободы, про-
анализированы направления его деятельности в качестве руководителя 
Этнографической комиссии в 1920-е  годы. автор акцентирует внима-
ние на активном участии ученого в исследовании народной культуры 
и быта, организации этнографической науки, краеведческого движения 
в украине. ставиться во внимание, что в первой половине 1920-х годов 
были заложены основы для собирания этнографических материалов, их 
анализа, комплектации, а во второй половине – их систематизация и из-
дание в публикациях а. лободы, который писал историографические, 
библиографические работы по фольклору, этнографии, литературовед-
ческие работы, очерки по истории отечественного театра, образования, 
исследовал украинский, славянский эпос, был редактором журналов 
«Этнографический вестник», «Бюллетень Этнографической комиссии», 
тематических сборников, программ, вопрос ников, которые отобразили 
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методологические принципы их авторов и Этнографической комиссии 
как научной институции ВуаН в 1920-е годы.

Ключевые слова: этнография, фольклористика, Всеукраинская 
академия наук, Этнографическая комиссия, народная культура, быт, 
краеведческое движение, эпос, фольклор, экспедиция, наука.

The biography of the academician Andriy Loboda is considered in the 
article, the activities trends of the head of the scientific institution All-
Ukrainian Academy of Sciences in the field of Folkloristic and Ethnography 
known as the Ethnographic Commission in the 1920s are analyzed. The au-
thoress emphasizes the scientist active participation in the investigation of 
folk culture, manners and customs, the organization of the ethnographic 
science, the movement of regional ethnography in Ukraine. It is pointed out 
that in the first half of the 1920s the fundamentals of ethnographic materials 
collecting, their processing, analysis have been laid. The second half is no-
table for the systematization and publishing by A. Loboda, who has written 
historiographical, bibliographical works in folklore, ethnography, history of 
literature, essays on the history of Russian theatre and education. He has 
also studied Ukrainian, Slavic epos, edited the Ethnographic Herald, the Eth
nographic Commission Bulletin magazines, thematic collections, programs, 
questionnaires, reflecting the methodological foundations of their authors 
and Ethnographic Commission as a scientific institution of All-Ukrainian 
Academy of Sciences in the 1920s. 

Keywords: Ethnography, Folkloristic, All-Ukrainian Academy of Scien-
ces, the Ethnographic Commission, folk culture, life, the movement of re-
gional ethnography, epos, folklore, expedition, science.

Події 1917 року стали поштовхом до державно-національного 
будівництва в україні, яке викликало піднесення розвитку на-
уки і культури. у роботі структур Всеукраїнської академії наук 
(ВуаН), поряд з історіографією і літературознавством, вагоме 
місце посіли фольклористика і етнографія. однією з провід-
них установ у галузі фольклористики була Етнографічна комісія 
ВуаН, яка в організаційних документах фігурувала як Фоль-
клорна або Етнографічна, чи Етнографічно-фольклорна, її по-
етапно очолювали а. лобода та В. Петров.

дослідженням діяльності Етнографічної комісії ВуаН, її ке-
рівника андрія лободи займалися такі вчені: В.  андрєєв  [1], 
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л. Божко [2], І. Курас, с. Водотика [3], с. Музиченко [5–7], Н. По-
лонська-Василенко [9], П. Попов [10], с. Проскурова [11], о. ру-
бан [12], г. скрипник [13], г. стельмах [14], г. Швидько [15].

Етнографічна комісія ВуаН сформувалася 20  квітня 
1920 року як секція українського народного товариства (уНт). 
головою секції був В. Клінгер, секретарем – а. онищук. у листо-
паді 1920 року обирають її президію, до якої увійшли а. лобода, 
К. Квітка, а. онищук, д. Щербаківський. у червні 1921 року Ет-
нографічна секція приєдналася до ВуаН, отримавши статус Ко-
місії, яка мала «об’єднувати наукових діячів у галузі етнографії в 
україні, провадити планомірну й систематичну дослідну працю, 
силами членів Комісії, залучаючи до праці дослідників на міс-
цях, допомагати розвитку осередків для дослідження селянсько-
го, міського народного побуту, усної творчості, збирати й вивча-
ти етнографічно-фольклорний матеріал» [13, с.  356]. Професор 
андрій лобода був директором Етнографічної комісії з травня 
1921 року, а Віктор Петров обійняв посаду її керівника 1 жовтня 
1927 року. На початку діяльності до штату Комісії входили В. Ка-
мінський, д.  ревуцький, л.  Шульгіна. Позаштатними членами 
стали о. алешо, М. Біляшівський, К. Квітка, о. Курило, а. Носів, 
а. онищук, П. рулін, Є. тимченко, д. Щербаківський [11, с. 75].

андрій Митрофанович лобода народився 14 червня 1871 року. 
Він вважав себе чернігівцем за походженням, хоча народився і 
перші роки жив у м. свенцянах (литва) за місцем роботи бать-
ка-службовця. середню освіту здобув у Катеринославській кла-
сичній гімназії. В  автобіографії а.  лобода писав, що «першим 
об’єктом захоплення була антична класика, гімназистом міг 
вільно читати латинську і грецьку книги» [10, с. 42]. у 1890 році 
а.  лобода вступив на історико-філологічний факультет Київ-
ського університету, цікавився класичними мовами й літерату-
рами, захоплювався слов’янською філологією, сербським і бол-
гарським епосом. По закінченні навчання а. лобода залишився 
при Київському університеті для підготовки до професорського 
звання. андрій Митрофанович був учнем професора російської 
словесності П.  Владимирова, професора світової літератури 
М.  дашкевича. Його курсова, а  потім дипломна робота стосу-
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валися славістичної теми: «Бановичь страхиня. Материалы для 
изучения южно-славянского народного эпоса». Перша друко-
вана праця дослідника відзначалась ерудицією і цікавими ви-
сновками щодо характеру й хронології маловідомих сюжетів 
південнослов’янського героїчного епосу косовського циклу [10, 
с.  42]. Праця «русский богатырский эпос» є історіографічним, 
критико-бібліографічним оглядом досліджень, зокрема і влас-
них напрацювань, билинного епосу від епохи Київської русі до 
сучасності, вона була надрукована окремою книгою в 1896 році. 
основною його роботою є «русские былины о сватовстве», що 
вийшла 1904 року в Києві й була подана на здобуття вченого сту-
пеня магістра російської філології. спробу дослідити видозміни 
образу билинного богатиря а. лобода здійснює в студії «Песня 
о соловье-разбойнике, слышанная в Васильковском уезде Киев-
ской губернии». з билинних сюжетних мотивів учений обрав для 
дослідження групу билин про сватання богатирів. Після захисту 
магістерської дисертації а. лобода надрукував кілька розвідок, 
присвячених російському героїчному епосу та його зв’язкам з 
фольклором слов’янських народів, зокрема статтю «русско-
польские параллели». Приділяючи увагу історіографії фолькло-
ру, андрій Митрофанович виступав з промовами в Історичному 
товаристві Нестора літописця про фольклористів: о.  гільфер-
дінга, л.  Майкова, о.  Пипіна, М.  дашкевича, о.  Веселовського 
[10, с. 47]. а. лобода викладав фольклор у межах курсу російської 
літератури в Київському університеті та на Київських вищих жі-
ночих курсах, читав курс з української літератури ХІХ ст., підго-
тував посібник «лекции по народной словесности» (чотири ви-
дання – 1909–1914 рр.), підручники «лекции по истории новой 
русской литературы, ч. 1 ХVІІІ век», «лекции по методике рус-
ского языка в литературе». у 1914 році в Київському університеті 
викладав спецкурс «Элементы русской народной поэзии в худо-
жественной литературе ХVІІІ и ХІХ веков». учений читав лекції 
вільно, цікаво, стисло, майстерно проводив спецсемінари, де об-
говорювалися кращі реферати студентів. На початку 1922 року 
андрія Митрофановича обрали академіком аН урср на кафедрі 
етнографії і фольклору та призначили віце-президентом, голо-
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вою управи ВуаН. учений редагував журнали «Етнографічний 
вісник», «Бюлетень Етнографічної комісії», у змісті яких «яскра-
во відбилося складне переплетіння позитивного і негативно-
го в роботі Комісії, часу зародження і становлення української 
радянської етнографічної науки»,  – зазначав с.  Музиченко [6, 
с. 130]. обіймаючи посаду голови Краєзнавчої комісії при ВуаН, 
дослідник був також дійсним членом центрального бюро кра-
єзнавства при Всесоюзній академії наук. у 1924 році а. лободу 
обрали кореспондентом академії наук срср, членом товари-
ства любителів природознавства, антропології та етнографії при 
Московському університеті, дійсним членом Московської секції 
російської академії історії матеріальної культури. за етнографіч-
ну і фольклорну роботу в 1927 році ленінградське етнографічне 
товариство нагородило а.  лободу золотою медаллю. П.  Попов 
зазначав, що «пафосом наукової діяльності лободи було не від-
шукування запозичень, а передусім з’ясування національної іс-
торії та побутового ґрунту епосу, зв’язків його з масовим народ-
ним середовищем» [10, с. 50]. у 1925 році андрій Митрофанович 
захворів, залишив адміністративну роботу в Президії аН урср 
та педагогічну роботу у вузах, як вчений і громадський діяч 
працював до 1 січня 1931 року, помер на 60-му році життя. для 
сучасників а.  лобода  – академік аН урср, член-кореспондент 
аН срср, вихованець і професор Київського університету, за-
сновник Вищих жіночих курсів у Києві, вихователь школи фоль-
клористів, етнографів, літературознавців, педагогів.

здійснюючи плідну роботу Етнографічної комісії ВуаН, її 
штатні та позаштатні співробітники в 1925–1928  роках займа-
лися різною проблематикою наукових досліджень, що вражали 
масштабністю та унікальністю. у середині 1920-х років Етногра-
фічною комісією під керівництвом а. лободи та В. Петрова було 
розроблено план масштабного проекту комплексного досліджен-
ня пережитків професійних об’єднань в україні, створено карту 
етнічного розселення українців. Формування краєзнавчих осе-
редків на місцях було важливим у діяльності Етнографічної ко-
місії, таким чином організовувалася кореспондентська мережа. 
а. лобода приділяв значну увагу краєзнавчому руху в україні,  
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написав кілька статей за цією темою, зокрема «Краєзнавство на 
україні», «Краєзнавство, його минуле та сучасні завдання при 
будуванні нового життя». Члени Етнографічної комісії здійсню-
вали тотальне збирання фольклорного матеріалу, залучаючи че-
рез роботу краєзнавчих гуртків при хатах-читальнях, сільбудах 
та робітничих клубах місцевих жителів. При цьому український 
комітет краєзнавства (уКК) виконував роль організаційного і 
координаційного центру, підтримував зв’язки з центральним 
бюро краєзнавства, республіканськими, зарубіжними органі-
заціями, що зумовило позитивні тенденції в краєзнавстві та ет-
нографії [3, с. 88]. у журналі «Краєзнавство» (1927) друкувалися 
статті, нариси, методичні поради, інструктивні матеріали крає-
знавців, викладачів вищих навчальних закладів і шкіл. одними 
з найактивніших краєзнавчих комісій урср були осередки Хар-
кова, Житомира, Чернігова, одеси, Полтави [12, с. 130]. основні 
теми для збирання матеріалів: соціологічний фольклор, вироб-
ничий, родинний, народний календар, пісні, казки, легенди, при-
казки, прислів’я, перекази, космогонія, народні знання. На основі 
зібраних Етнографічною комісією матеріалів були упорядковані 
такі тематичні збірники: Є. Марковський «український вертеп. 
розвідки і тексти» за редакцією а. лободи, В. Петрова «Матері-
али до вивчення виробничих об’єднань», «дніпровські лоцма-
ни» (2 вип., 1929 р.), «Чумаки» а. лободи, В. Білого (1931), «Вільні 
матроси», «гончарі», «цехові пережитки на україні», «Корпус 
народного календаря» (5  вип.), «Корпус казок» (5  вип.), «Кор-
пус пісень» (5  вип.), «Корпус частушок», «Корпус ігр та забав», 
«Корпус народної медицини». діяльність Етнографічної комі-
сії ВуаН охоплювала збирання, впорядкування, досліджен-
ня фольклорних матеріалів. основою збирацької роботи були 
експедиції, екскурсії, які проводили члени Комісії власним ко-
штом, без асигнувань, на теренах Волині, Київщини, Поділля, 
Чернігівщини, запоріжжя та за межами україни для організації 
фольклорно-етнографічних осередків. завдяки проведеній на-
уковцями роботі у фондах Комісії зосередилася значна кількість 
фольклорно-етнографічних записів, колекція рецептів народ-
них ліків, ритуальних предметів [1, с.  81]. Важливим починан-
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ням Етнографічної комісії було видання фольклорних матеріа-
лів, зібраних у XIX ст., перевидання цих збірників проводилося в 
1970–1980-х роках ІМФЕ ім. М. т. рильського. Варто наголосити, 
що в першій половині 1920-х  років були закладені основи для 
збору етнографічних матеріалів, їх обробки й аналізу, а в другій 
половині 20-х років ХХ ст. – систематизація та видання в публі-
каціях а. лободи, В. Петрова, В. Кравченка та інших.

а.  лобода писав історіографічні та критико-бібліографічні 
роботи з фольклору, етнографії, наприклад, «П. о. Куліш – етно-
граф», «до літературної історії “записок о Южной руси” Куліша», 
рецензії на праці М.  сумцова про українські пісні, на збірник 
К.  Квітки «українські народні мелодії», на працю М.  драго-
манова «Нові українські пісні про громадські справи», книгу 
К.  грушевської «з  примітивної культури», журнал «Первісне 
громадянство» [5, с. 76]. В. Перетц назвав академіка «видатним 
фольклористом», «прекрасним ученим» і охарактеризував його 
так: «Філолог за освітою і дослідник усної словесності з точки зору 
її зв’язків з історичними переказами, побутом і літературними 
явищами, він умів поєднувати з філологічною акрибією, з еру-
дицією заінтересованість явищем суспільного життя, літератури 
та реагування на все, чим жила сучасність» [8]. андрій Митро-
фанович як керівник Етнографічної комісії досліджував укра-
їнський, слов’янський епос. Його перу належать статті з історії 
та етнографії, фольклористики, присвячені діяльності М. Мак-
симовича, В. антоновича, П. Куліша, ґрунтовні літературознавчі 
праці, нариси з історії вітчизняного театру, освіти. Популярни-
ми були посібники з народної творчості, української літератури, 
підготовлені а. лободою з тексту лекцій і надруковані на правах 
рукопису для потреб студентів. загалом він опублікував близько 
100 наукових праць [5, с. 75]. На жаль, не зберігся архів ученого, 
а  його докторська дисертація «Шексперизм в россии», яку він 
писав понад 10 років, у 1914 році була схвалена до друку в «уни-
верситетских известиях», але не побачила світ через труднощі 
воєнного часу.

Видавнича діяльність Етнографічної комісії ВуаН активно 
розвивалася в першій половині 1920-х років, що дало потужний 
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поштовх для плідного видання праць членів Комісії в другій по-
ловині 20-х років ХХ ст. «Етнографічний вісник» (1925–1932 рр., 
10  випусків), «Бюлетень Етнографічної комісії» (1926–1930  рр., 
16 номерів) і «Матеріали до вивчення виробничих об’єднань» – 
друковані органи Етнографічної комісії ВуаН, головним за-
вданням яких було опублікування статей методологічно-ін-
структивного характеру, програм з окремих питань та оглядів 
тематичної літератури, наукових досліджень духовної і матері-
альної культури: традицій, звичаїв, обрядів, вірувань, народного 
календаря, житла, господарства, знарядь праці, записів легенд та 
пісень. учені редагували друковані видання Комісії: упродовж 
1925–1929 років академік а. лобода був редактором 8 випусків 
«Етнографічного вісника», 16  номерів «Бюлетеня Етнографіч-
ної комісії» та «Матеріалів до вивчення виробничих об’єднань». 
також було вміщено 150 публікацій з питань фольклористики, 
етнографії, 100  рецензій на українські та зарубіжні видання 
[7,  с.  27]. На сторінках «Етнографічного вісника» а.  лобода та 
В. Петров виступили з програмними статтями, у яких визначили 
організаційні засади діяльності Етнографічної комісії, постави-
ли завдання перед етнографією та фольклористикою, намічали 
шляхи її розвитку: вийти на новий теоретичний рівень шляхом 
створення нових праць теоретичного характеру на основі влас-
них розробок і за рахунок звернення до теорій зарубіжних уче-
них, визначити місце етнографії в системі наук, вивчити досвід 
етнографічних досліджень зарубіжних та західноукраїнських 
колег для реалізації практичної діяльності, інтегрувати україн-
ську етнографію у світовий науковий простір, створити програ-
му досліджень, яка дозволила б проводити тотальне вивчення 
етнографії україни, ліквідувати прогалини у вивченні конкрет-
них тем, досліджувати форми народного життя, перевидавати 
малодоступні збірки етнографічних матеріалів, виявляти фаль-
сифіковані матеріали та вилучати їх з наукового обігу, започат-
кувати практику проведення етнографічних з’їздів, на зразок ар-
хеологічних, вивчати народну творчість. Під рубрикою «статті й 
матеріали з історії української етнографії» виходили публікації, 
бібліографічні покажчики, повідомлення про рукописи фольк-
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лорних записів, які зберігалися в архівах, та нариси про діяль-
ність українських учених. у першому випуску «Етнографічного 
вісника» було вміщено статті а. лободи «сучасний стан і чергові 
завдання української етнографії», К. Квітки «Музична етногра-
фія на заході», олени Пчілки «українські народні легенди остан-
нього часу», В.  Петрова «спроби монографічного дослідження 
села». Етнографічна комісія ВуаН, використовуючи роботу 
крає знавчих осередків та кореспондентів на місцях, не тільки 
збирала матеріал для наукового осмислення, а й водночас залу-
чала людей до краєзнавчої праці, виховувала інтерес до неї. Про-
грами, складені членами Комісії, докладні запитальники відо-
бразили методологічні засади їх авторів та Етнографічної комісії 
як наукової інституції в 1920-х роках. Багаторічна і масштабна 
діяльність Комісії через посилення тоталітарного режиму була 
визначена маловартісною, тому в 1933 році Етнографічна комісія 
ВуаН припинила існування. отже, створення та діяльність Ет-
нографічної комісії при ВуаН у 1920-х роках відіграли важливу 
роль у становленні української етнографії як науки та розвитку 
етнонаціональних процесів, традиційно-побутової культури в 
контексті духовного відродження українців. заслуги керівників 
Етнографічної комісії ВуаН – а. лободи та В. Петрова – були за-
буті на Батьківщині, а в середовищі української еміграції на за-
ході вважалися великими здобутками в роботі ВуаН та академії 
наук урср. роль андрія  Митрофановича лободи в організації 
етнографічної науки в україні, активна діяльність у дослідженні 
народної культури та побуту була визнана науковою спільнотою 
української соціалістичної радянської республіки, оскільки він 
був ключовою фігурою Етнографічної комісії ВуаН.
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Summary

The biography, scientific studies problems of the academician Andriy 
Loboda are considered in the article, the activities trends of the director 
of the Ethnographic Commission of All-Ukrainian Academy of Sciences 
in the field of Folkloristic and Ethnography in the 1920s are analyzed. 
It is stated that the members of the Ethnographic Commission under 
the leadership of Andriy Mytrofanovych have collected local folklore, 
involving the population to the regional ethnography through the cir-
cle work in the reading and rural houses, working clubs. Folk calendar, 
knowledge, industrial and family folklore including songs, tales, legends, 
sayings, proverbs have been chosen as the subjects to be collected. Expe-
ditions, trips have become the form of ethnographers work. They are held 
with their own expense to Volyn, Kyiv region, Podillia, Chernihiv region, 
Zaporizhzhia and abroad to establish folklore and ethnographic centres.

The authoress emphasizes the scientist active participation in the 
investigation of folk culture, manners and customs, the organization 
of the ethnographic science, the movement of regional ethnography in 
Ukraine. It is pointed out that in the first half of the 1920s the funda-
mentals to collect ethnographic materials, their processing, analysis have 
been laid. The second half is notable for the systematization and pub-
lishing by A. Loboda, who has written historiographical, bibliographical 
works in folklore, ethnography, history of literature, essays on the history 
of Russian theatre and education. He has also studied Ukrainian, Slavic 
epos, edited the Ethnographic Herald, the Ethnographic Commission Bul
letin magazines, where the articles, programs, questionnaires and the re-
views of the subject literature, the legends and songs, scientific researches 
of spiritual and material culture are published. They reflect the method-
ological foundations of their authors and Ethnographic Commission as a 
scientific institution of All-Ukrainian Academy of Sciences in the 1920s. 
It is affirmed that the academician Andriy Loboda active work in the field 
of folk culture, manners and customs investigation is appreciated by the 
scientific society of the USSR, as he has been a key figure of the Ethno-
graphic Commission of the All-Ukrainian Academy of Sciences. 

Keywords: Ethnography, Folkloristic, All-Ukrainian Academy of Sci-
ences, the Ethnographic Commission, folk culture, life, the movement of 
regional ethnography, epos, folklore, expedition, science.
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УДК 929"388"Кос Олексій ДєДУШ  
(київ)

до 200 -річНого ЮвілеЮ 
Миколи костоМарова –  
корифея досліджеННя 
украЇНськоЇ ідеНтичНості

у статті здійснено спробу дослідити внесок Миколи Костомарова 
в дослідження національної ідентичності українців у контексті його 
широких наукових інтересів. По-новому представлено суперечливі 
погляди науковця щодо українського питання, які час від часу зазна-
вали змін разом з політичною кон’юнктурою. 

Ключові слова: Микола Костомаров, національна ідентичність, 
українське питання, етногенез.

В статье сделана попытка исследовать вклад Николая Костомарова 
в исследование национальной идентичности украинцев через призму 
его широких научных интересов. По-новому представлены спорные 
взгляды ученого относительно украинского вопроса, которые время 
от времени менялись вместе с политической конъюнктурой.  

Ключевые слова: Николай Костомаров, национальная идентич-
ность, украинский вопрос, этногенез.

The article is an attempt to research Mykola Kostomarov contribution 
to the investigation of Ukrainian national identity within the context of his 
own scientific interests. The contradictory issues as for the Ukrainian ques
tion, raised by the scientist, are considered in the modern. They have been 
changed sometimes because of the impermanent political conjuncture. 

Keywords: Mykola Kostomarov, national identity, Ukrainian question, 
ethnogenesis. 

у 2017 році україна відзначає 200-річний ювілей одного з 
корифеїв української науки  – Миколи Івановича Костомарова. 
одними з найактуальніших студій для сучасності, проведених 
ним, були дослідження української ідентичності та її історично-
го розвитку.
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М.  Костомаров народився у зросійщеній сім’ї, на території 
сучасної росії [27], що не завадило йому на найвищому рівні ово-
лодіти українською мовою та згодом зблизитися з українською 
інтелігенцією. Можливо, вся глибина емпатії в українське се-
редовище разом зі стороннім поглядом на українців дала змогу 
йому звернути увагу на особливість українців, яких офіційна 
російська пропаганда вважала частиною так званого «триєдино-
го народу». сам дослідник не раз задавав собі питання ким він 
власне є – росіянином чи українцем, але, найвірогідніше, зали-
шав це питання без відповіді.

Його батько  – колишній військовий Іван Костомаров  – був 
поміщиком із суворим гонором, що, зрештою, призвело до його 
загибелі від рук експлуатованих ним селян. Хоча існує версія, що 
його вбили селяни суто з меркантильних інтересів, оскільки при 
ньому зникла чимала сума грошей [11]. Попри це, пам’ятаючи 
своє селянсько-кріпацьке коріння по материній лінії, Микола 
Іванович завжди відстоював права трудового народу, розуміючи 
наслідки визиску кріпаків для розвитку держави та суспільства. 

Перші життєві труднощі дорослого життя М.  Костомарова 
були пов’язані з дослідженнями історії україни – його доктор-
ська дисертація про історію впровадження Флорентійської унії 
на українських землях була заборонена цензурою та знищена че-
рез «історичні помилки та неспівпадіння», а конкретно через не-
акуратні формулювання на адресу Вселенського Константино-
польського патріарха. Близький друг М.  Костомарова отець 
Інокентій домігся направлення його дослідження в імперські 
ідеологічні інституції [16]. Інша спроба здобути науковий сту-
пінь стосувалася історичної ролі руської поезії та була вдалою 
[5, c. 345–462]. Інтерес до фольклору як масиву історичних даних 
часто стає одним з головних напрямів його наукових досліджень.

у 1861 році була опублікована праця Костомарова «дві русь-
кі народності» [10]. у  ній автор описує та аналізує відмінності 
українського та російського етносів не лише в культурі, але і в 
ментальності, образному сприйнятті довкілля та історії [18], що 
кардинально суперечило державному шовіністично-експансій-
ному міфу про етнічну єдність усіх східних слов’ян, який був 
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офіційною точкою зору в російській імперії. Більше того, дослід-
ник порівнював історичний розвиток та національний харак-
тер українців з іншими етнічними спільнотами, які мали свої 
держави, зокрема євреями, греками, поляками. з позицій сучас-
ності важливо, що Микола Іванович виділяв однією з основних 
прогресивних рис українців, на відміну від росіян, терпимість 
до інших вір та народів [20], тобто толерантність. Навіть з по-
зиції ХІХ ст. толерантність як явище було швидше винятком із 
правил, оскільки навіть в освічених західноєвропейських колах 
панували расистські та соціал-дарвіністські теорії. М. Костома-
ров зробив виклик не лише типовому для старого світу епохи 
Нового часу російському погляду на міжнаціональні відносини, 
але й випередив час і за довго до Франца Боаса з його культур-
ним релятивізмом визначив терпимість наріжним каменем бут-
тя цивілізованих народів. 

Важливим елементом національного характеру будь-якого 
народу М. Костомаров вважав її релігію. На його думку, для укра-
їнців релігія відігравала колосальне значення, оскільки її сліди 
містяться в народній творчості, особливо в народній поетиці. 
апокрифічні образи українського Ісуса Христа були важливим 
елементом народної педагогіки та моралі [9, c. 52], а інтеграція бі-
блійного в національне могла свідчити про високу ідейну адап-
тивність українства. Водночас віра у всесильність Бога є значною 
мірою негативною українською рисою, яка сковує раціональне 
пояснення українцями причин власних лих та шляхів подолан-
ня проблем. [9, c. 55] як релігійна людина М. Костомаров часто не 
бачив у церкві, яка на підросійській україні була московською, 
елемент експлуатації та національного визиску. у статті «Мало-
русское слово» автор щиро дивується відчуженню українців від 
православного духовенства, яке він пояснює неосвіченістю мас, 
вульгарністю та язичницьким пережиткам у світогляді народу 
[12]. Хоча Микола Іванович вважав основною причиною таких 
тенденцій відсутність та заборону української мови під час бого-
служінь, все ж синод та імперські органи чітко визначали росій-
ську православну церкву головним інструментом русифікації та 
маргіналізації православних-неросіян. 
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релігійність слов’ян, зокрема українців, М.  Костомаров по-
яснював доволі своєрідно. за ним, «слов’янське плем’я» завжди 
мало фактичне єдинобожжя, але лише отримавши християн-
ський монотеїзм, воно почало власну історію. до приходу нім-
ців, слов’яни мали фактично «золотий вік» свого розвитку [2, 
c.  10–19]. Хоча конкретних доказів, чому саме німці, а  не інші 
етнічні спільноти мали такий негативний вплив на слов’янську 
спільноту, дослідник не демонструє. Водночас при описі пізні-
ших сторінок історії україни Микола Іванович згадує проник-
нення шкідливих іноетнічних елементів в українство, зокрема 
«москалів», «ляхів». це породжує певну суперечність із загаль-
ною ідеалізацією слов’янства, оскільки щонайменше поляки 
були представниками колись часто згадуваного Костомаровим 
слов’янського племені. 

Не можна сказати, якими були витоки федералізму Косто-
марова. зрозуміло, що ідея незалежності українських земель 
була вкрай радикальною як для деспотичної російської імперії, 
але, можливо, зіграло свою роль розуміння М.  Костомаровим 
слов’янських народів як чогось відносно цілісного, хоча зі сво-
єю специфікою. дослідник часто вживає термін «Південна русь» 
щодо україни, що, ймовірно, свідчить про розуміння ним русі як 
метаетнічно-історичного простору, який не має бути розірваним, 
а  інтегрованим у федерацію слов’янських народів. дослідник 
Іван Куцин називає панславістські погляди Костомарова «обра-
зом слов’янщини», який, на його думку, є  його цивілізаційний 
автостереотипом. автор звертає увагу, що у творчості Миколи 
Івановича домінує термінологія, яка рясніє означеннями, похід-
ними від слова «слов’янський», що стосувалося значно ширшого 
поняття, ніж популярний у імперії слов’яно-православний так 
званий «русскій міръ», але і не суперечило ідеологічним анти-
західним настроям самодержавства [15, c. 5–12]. але водночас не 
можна згадати про умовне віднесення Московщини до царини 
«слов’янського племені», оскільки росіян М. Костомаров окрес-
лював як «суміш південноросів та ослов’янених народів фінсько-
тюркського племені, акцентуючи на їхній чудській етнічній 
основі» [8]. Попри таку синкретичну заяву, про яку заявляли до 
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Костомарова й інші, зокрема російські дослідники орлов, Шах-
матов, Пассек та інші, тим не менше вона підтверджується рядом 
сучасних генетичних досліджень [19].

суперечливим було ставлення Миколи Івановича до укра-
їнської мови, яку він вважав загалом мовою простолюду, а саму 
її літературу мужицькою, якій важкодоступні переклади іно-
земних авторів. Важко без емоцій коментувати тезу Костома-
рова, виголошену ним у тенденційній статті «украинский се-
паратизм» (1864), де він вважає прогресивним прокладення 
залізниці до «Юго-западного края», що сприяло б переселенню 
«великого руського населення в південноросійські міста» [13, 
c. 196]. у приватних розмовах він пояснював свою позицію по-
боюванням зникнення української мови через зростання темпів 
наступу російської культури через масове прокладання заліз-
ниці та капіталістичним промисловим зиском, якому чуже все 
сільське, а  відтак і українське  [4]. у  статті «Малорусская лите-
ратура» М. Костомаров несподівано доходить висновку, що не-
потрібно перекладати українською шедеври світової літерату-
ри, оскільки освічені верстви можуть прочитати їх в оригіналі 
або російською, а простолюд просто не зрозуміє суті цих творів  
[23, c. 50–58]. 

Повертаючись до статті «украинский сепаратизм», варто 
звернути увагу на історичне тло, яке передувало створенню пра-
ці. у 1861 році через студентські виступи було закрито санкт-
петербурзький університет, а М. Костомарову було заборонено 
викладати. двома роками згодом, після Польського повстан-
ня, усіх українських громадських діячів було взято під нагляд, 
а  українську мову загнано в підпілля Валуєвським циркуля-
ром. таким чином ця стаття стала, з одного боку, індульгенці-
єю, щоб мати можливість публікувати свої твори, а  з другого 
боку, у ній м’яко пояснювалася важливість української мови для 
українців, з натяком на надмірну суворість прийнятої Валуєвим 
 постанови [25].

Певну непослідовність можна помітити у висвітленні Косто-
маровим важливості окремих політичних постатей української 
історії. якщо Богдан Хмельницький зображувався важливою 
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персоною, яка відродила українську державність, то щодо Іва-
на Мазепи вчений ставиться як до політичного авантюриста [22, 
c. 191]. деякі дослідники, зокрема й Пінчук, сходяться на думці, 
що це був вимушений крок Костомарова, який постійно був під 
пресингом влади. Проте, на нашу думку, тут відігравав роль той 
факт, що російська церква підділа Мазепу анафемі. М.  Косто-
маров як людина глибоко релігійна мав, можливо, переконання 
про безпомилковість такого рішення московського православ-
ного кліру, ігноруючи факт абсолютної лояльності російського 
духовенства до державних інституцій з визнанням їхньої домі-
нантності над собою. 

зв’язок української самобутності та народної творчості 
М. Костомаров розглянув у таких своїх доробках, як «об истори-
ческом значении южнорусского песенного творчества», «история 
казачества в южнорусских народных песнях» [17, с. 124]. Подібно 
до драгоманова, Микола Іванович трактував фольклорні твори 
з історичними подіями як політичні, тобто такими, що несуть 
розуміння власного історичного буття самим народом. у  своїх 
наукових працях учений використовував цілий пласт етнологіч-
ної термінології, зокрема слова «народ», «народність», «народона-
селення», «народець», «національність» та «нація» [3, с. 39], тож 
можна констатувати, що його студії ішли в ногу із часом. 

Важливо згадати внесок М. Костомарова як дослідника місце-
вої історії окремих українських населених пунктів. Наприклад, 
у статті «Поездка в Белую церковь», опублікованій 1882 року в 
журналі «Киевская старина», автор описує міську історію разом 
із власними враженнями як історика від цього міста. цікавими 
є дані з історичної демографії з детальним описом соціальної 
структури та зайнятості населення міста в різні періоди і реф-
лексію історичних політичних подій на ці процеси [26, c.  355–
373]. Подібні описи і спогади про подорожі Микола Іванович 
залишив майже про всі місця, у яких йому довелося побувати, 
особливо на Волині, де були місця бойової слави Хмельниччини 
[21, c. 8–9]. Багато етнологічних даних щодо українців і народів 
Криму автор залишив в «автобіографії», у якій він часто згаду-
вав свої відвідини численних археологічних об’єктів [24].
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окремо варто сказати про політичний твір та програмний 
маніфест «Кирило-Мефодіївського братства»  – «Книгу буття 
українського народу», автором якої був, найвірогідніше [6], Ми-
кола Костомаров. описуючи на біблійних аналогіях історію та 
характер українців, автор торкнувся багатьох моментів, які та-
кож можна віднести до перших спроб опису та аналізу україн-
ської ідентичності, яка визначила історично-політичний розви-
ток україни. 

деякі дослідники вважають Костомарова одним з перших на-
уковців вітчизняного штибу, які почали дослідження категорії 
образів і таким чином започаткували українські імагологічні 
студії [14]. образ українця вчений розглядав у різних ракурсах 
та з позицій різних сфер українського буття. зокрема, визначено 
основні архетипні особливості українців, які найбільше прояви-
лися в соціальному ладі українців, що значною мірою відрізня-
лося від інших східнослов’янських етносів, завдяки індивідуа-
лізму, кордоцентризму, підвищеному естетичному смаку тощо 
[1, c. 55].

окремо слід зазначити, що позиція до творчості Костомарова 
в різні періоди була різною. у радянський час його звинувачува-
ли в українському націоналізмі. у сучасній росії представники 
неоімперських та шовіністичних кіл вважають М. Костомарова 
одним з ідейних поборників «триєдиної русі» та противника не-
залежності україни. як доказ цьому російські націоналісти на-
водять факт того, що щодо українців Микола Іванович вживає 
термін «руський». але через призму такого профанного погляду 
представники російського ура-патріотизму не помічають відсут-
ності вживання цього етноніма «руський» Костомаровим щодо 
власне росіян. Навпаки, автор надає перевагу словам «москов-
ський», «москвитянський» [25], що власне підкреслює перифе-
рійно-субстратний характер предків росіян. Подібно до багатьох 
сторінок спільної спадщини, російська наука та публіцистика 
зараз активно привласнює спадщину вченого, що негативно 
впливає й на висвітлення Костомарова у світі [7]. Більшість ро-
сійськомовних та навіть англомовних електронних джерел подає 
Костомарова як російського вченого, який працював в україні, 
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досліджуючи історію. Публічний багатомовний проект Вікіпедія 
містить статті декількома мовами про Миколу Івановича, де ні-
мецькомовна та англомовна версії мають лише поодинокі згадки 
про внесок ученого в українську науку [28]. 
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Summary

Mykola Kostomarov is an outstanding person who has become one of 
the most important ideologists of Ukrainian freedom in spite of his Rus-
sian origin. Some social difficulties of early life and acquaintance with 
Ukrainian intellectual community have defined his lifeway as an opposi-
tionist to the Russian imperial regime. His first professional research has 
been banned with a severe state censorship because of the trespass of the 
official view on the Uniate church. This fact has forced him to pay atten-
tion to Ukrainian folklore as a historical source. His historical studies are 
turned to the Slavs ethnic processes. The work Two Russian Nationalities 
has become the main result of this scientific research. The author proves 
scientifically the distinctions of the Ukrainians and Russians as absolute-
ly different ethnic groups with own mental, linguistic, cultural, economic 
features. M. Kostomarov uses a term Russian as for the Ukrainian sur-
roundings calling the Russians themselves as Moskovyty. Ukrainian sci-
entific community suppose that Kostomarov has written the manifest of 
The Brotherhood of Saints Cyril and Methodius called Book of the Ukrai

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



147

До 200-річного ювілею Миколи Костомарова...

nian People Genesis. This work explains why Ukrainian people are an im-
portant part of Christian world and why Ukraine is a center of the Slavic 
space. The permanent state pressure on Kostomarov is reflected on his 
works. He has revised his own standpoint on Ukrainian history, political 
figures and the fate of Ukrainian language. Although many researches 
of his biography suppose that it has been an original manoeuvre to have 
possibility to publish and partially to show his own antiregime position 
in these published works. In general, Kostomarov has made an important 
contribution to Ukrainian science, often using modern approaches, in 
particular imagological methods and local history investigations.

Keywords: Mykola Kostomarov, national identity, Ukrainian ques-
tion, ethnogenesis.
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УДК 39(477.52/.54):303.4(092)Щер Анатолій БОРейкО  
(київ)

сХідНа слобожаНЩиНа 
в досліджеННяХ 
федора ЩербиНи

у статті висвітлено період наукової діяльності видатного історика, 
етнографа і статиста Ф. Щербини, проаналізовано його науковий вне-
сок в етнологічні дослідження східної слобожанщини.

Ключові слова: Ф.  Щербина, східна слобожанщина, Воронезька 
губернія, етнологічні дослідження, бюджетні книги.

В статье освещен период научной деятельности выдающегося исто-
рика, этнографа и статиста, проанализирован его научный вклад в 
этно логические исследования этого региона.

Ключевые слова: Ф. Щербина, Восточная слобожанщина, Воро-
нежская губерния, этнологические исследования, бюджетные книги.

The period of scientific activity of Fedir Shcherbyna as a famous histo-
rian, ethnographer and statistician is considered in the article. His scientific 
contribution to the ethnological investigation of the Eastern Slobozhan-
shchyna is analyzed.

Keywords: F. Shcherbyna, Eastern Slobozhanshchyna, Voronezh pro-
vince, ethnological studies, budget books.

актуальність пропонованої статті полягає в необхідності на 
належному рівні висвітлити науковий доробок ученого Ф. Щер-
бини, котрий досліджував матеріальну культуру населення сло-
бідської україни. Вивчення наукової діяльності вченого зумов-
лено ще й тим, що його наукові студії активно досліджуються 
російськими науковцями, тоді як ім’я дослідника в контексті 
української етнографії майже не відоме.

східна слобожанщина – це етнічні українські землі, що нині 
належать до територій Курської, Білгородської, Воронезької об-
ластей (рФ). дослідження історії, етнокультурних особливос-
тей цього регіону важливі з погляду розуміння питань тяглос-
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ті української культурної традиції за межами україни. серед 
дослідників східної слобожанщини особливе місце належить 
Федору Щербині (1849–1936). На жаль, на теренах україни ім’я 
вченого маловідоме, на відміну від наукових кіл сучасної росії.

Метою нашої статті є висвітлення наукового внеску Ф. Щер-
бини в дослідження історії та етнології україни.

у сучасній українській етнології сформувався підхід до ви-
вчення земель слобожанщини, що за адміністративним поділом 
радянського періоду опинилися у складі рФ, як регіону, який 
має відмінні етнографічні особливості, порівняно із землями 
слобідської україни, що територіально залишилися в межах 
сучасної україни. такий підхід пропонує М. Воропай  у своєму 
дисертаційному дослідженні «Етнокультура українців Північ-
но-східної слобожанщини в другій половині ХХ – на початку 
ХХІ століть», у якому дослідниця розкриває етнічні особливос-
ті розвитку етнографічного регіону в контексті сучасних націо-
нальних відносин [3].

сучасник Ф.  Щербини, випускник харківського університе-
ту дмитро Іванович Багалій у своїй праці «Історія слобідської 
україни» зазначав: «за московського царя олексія Михайловича 
з Право- і лівобережної україни, котра була тоді під польським 
урядом, переселилася велика сила українців. Вони поосажували 
багато міст, слобід, сіл і хуторів, котрі, власне, й склали з себе 
слобідську україну, або інакше – слобідські козацькі полки». за 
твердженнями д.  Багалія, перше переселення українців відбу-
лося за часів Хмельниччини, а саме – після битви під Берестеч-
ком 1651 року. друге і найвизначніше переселення на слобідську 
україну відбулося в період руїни (1657–1687). у результаті пере-
селення українцями було утворено п’ять полків: Харківський, 
охтирський, сумський, Ізюмський та острогозький [1, с. 27].

заселення східної слобожанщини етнічним населенням 
з Правобережної та лівобережної україни справило значний 
вплив на її устрій, автономію, на всі сторони соціального й еко-
номічного життя її населення, на культуру й освіту краю. укра-
їнські козаки та селяни, переселяючись разом зі своїми сім’ями 
та господарством, переносили на нові території методи обробіт-
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ку землі, а також власні традиції. Проживаючи в новому для себе 
етнокультурному середовищі, українці не втратили ні своїх зви-
чаїв, ні своїх аграрних знань, ні методів господарювання.

за першим загальним переписом населення російської імпе-
рії (1897), у межах слобожанщини налічувалося: у Харківській 
губернії  – 2  492  316  осіб, серед них українців (за «мовою»)  – 
2 009 411 осіб, або 80,62 %, а серед сільського населення – 85,30 %; 
у  Воронезькій губернії було 1  967  054  мешканців, з  них укра-
їнців – 854 039, або 43,41 %; у Курській – відповідно 1 604 515 і 
523  277  осіб, тут на українців припало 32,61  %. загалом укра-
їнське населення на території спільного українсько-російсько-
го освоєння (слобожанщини) у 1897  році мало чисельність 
3 386 727 осіб, або ж 55,85 % [7].

центральна частина східної слобожанщини, де виникли 
й динамічно розвивалися українські громади, входила в ад-
міністративні межі Воронезької губернії російської імперії. 
Найбільший культурний вплив українців на динаміку соці-
ально-економічного та етнокультурного розвитку Воронезької 
губернії у ХІХ  – на початку ХХ  ст. спостерігався в таких пові-
тах, як острогозький, де етнічні українці складали близько 90 % 
місцевого населення; Богучарський – 82 %; Валуйський – 52 %; 
Павловський – 42 %; Бірючевський – 37 %; Бобровський – 17 %; 
Коротоякський – 16 %; Новохоперський – 15 %. саме в цих по-
вітах Воронезької губернії була сконцентрована основна части-
на етнічного українського населення східної слобожанщини. 
згідно з «отчетом Курской губернской земской управы по ис-
следованию кустарных промыслов», протягом XVII – першої по-
ловини ХІХ ст. основою соціально-економічного життя східної 
слобожанщини було сільськогосподарське виробництво, про-
дуктивну силу якого становили українські селяни та козаки, які, 
за деякими винятками, вели власне господарство [6, с. 54].

Можемо стверджувати, що сфера майбутніх наукових інтер-
есів Ф. Щербини значною мірою сформувалася під впливом його 
зростання в середовищі українського козацтва Кубані.

Федір андрійович Щербина народився 13 лютого 1849 року в 
селі Новодерев’янківка Кубанської області. як він зазначав у сво-
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їх «Воспоминаниях: пережитое, передуманное, осуществленное», 
«это казачья станица бывшего Черноморского казачьего войска». 
Народився вчений у родині священика: «виборного пан-отця з 
козаків» [4, с. 1026] Щербини андрія лукича. згодом в еміграції, 
у Чехії, Ф. Щербина у своїх «Воспоминаниях...» занотував: «я ро-
дился 13 февраля по старому стилю 1849 года. Многое пережил 
на своем веку; хотелось бы передать пережитое возможно ближе 
к действительности... я  живо представляю себе детскую дере-
вянковку, не нынешнюю, огромную и многолюдную, а прежнюю, 
в которой в первый раз я увидел Божий свет, людей и природу и 
которая долго потом рисовалась мне в радужных красках детских 
воспоминаний... и  это приятное, очаровавшее меня в детстве 
впечатление крепко засело в моем мозгу, так, что вне деревянков-
ки оно оставалось для меня длящимся, приятным и, несомненно, 
возвышенным переживанием» [8, с. 11].

Ще з юнацьких років у Ф.  Щербини виявилися літературні 
здібності, уміння художньо майстерним словом переповідати 
свої спостереження, описуючи народне життя. Про це він так за-
значав у своїх спогадах: «я хорошо владел пером, и учителя не 
раз говорили мне, что некоторые мои письменные работы мож-
но печатать хоть и в газетах. Поэтому у меня как-то само собою 
возникло желание попробовать силы в литературной работе. 
Мне хорошо были знакомы факты пьянства и связанные с ним 
правонарушения. Над этой темой я задумался и решил ее ис-
пользовать, серьезно взявшись за работу». саме тоді він розпо-
чав свою літературну діяльність. у 1872 році дослідник написав 
та опублікував низку статей про повсякденне життя простого 
люду, а  саме про «пьянство казаков», що виходили під назвою 
«из станицы» в газеті «Кубанские областные ведомости» [5, с. 8].

Юнака вирізняв різносторонній життєвий кругозір, пошук 
ціннісних життєвих орієнтирів. так, його світогляд еволюціону-
вав від ідеології революційного народника до ідей народника-ре-
форматора. тому з часом він очолив Воронезьке земство. саме на 
цей період його життя припало найпродуктивніше дослідження 
народного життя слобідського краю, що принесло йому ім’я ав-
торитетного вченого в цій галузі етнологічних досліджень.
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у 1884 році (у віці 35 років) Ф. Щербина розпочав роботу у Во-
ронежі, очоливши статистичне бюро губернського земства. Май-
же два десятиліття він очолював статистичні дослідження, які 
організовувало Воронезьке земство. у період служби у Воронезь-
кому статистичному бюро Ф. Щербина керував науковими експе-
диціями з дослідження життя населення Воронезької губернії, її 
соціально-економічного розвитку з 1884 по 1890 роки [4, с. 1026].

Водночас упродовж 1886–1902  років міністерство землероб-
ства і міністерство державного майна залучали його до експеди-
цій з вивчення економіки та народного життя степових регіонів 
імперії [4, с. 1029].

ця діяльність мала позитивний результат. свої дослідження, 
спостереження, описи Ф. Щербина узагальнив майже в 30 книгах 
та у великій кількості наукових і літературних статей, що були 
опубліковані в різних наукових, публіцистичних, літературних 
збірниках, журналах, газетах та щорічниках. ученим були напи-
сані змістовні дослідження зі статистики, у тому числі «сводный 
сборник по 12 уездам Воронежской губернии» та «Крестьянские 
бюджеты», а  також праці, присвячені соціально-економічним 
проблемам сіл Воронежчини – цього північно-східного регіону 
слобідської україни.

Не менш важливе значення в роботі статистичного бюро мала 
його участь у переписі населення (1896–1897) тієї самої губернії 
як голови комісії. діяльність на теренах земської статистики не 
залишилася непоміченою в наукових колах. Його внесок у роз-
виток земської статистики було відмічено бронзовою медаллю 
російського географічного товариства [2, с. 84].

Ф.  Щербину вирізняла величезна працездатність. Невтом-
но працюючи на державній службі, він успішно поєднував її 
з науковими дослідженнями різних галузей життя селянства 
Воронежчини. 

аналізуючи статистичні дані, збір яких було розпочато ще 
1884 року, учений дійшов невтішних висновків: відмічаючи ба-
гатство та родючість ґрунтів краю, називаючи його «житницей 
россии», водночас він писав про розорення селянських госпо-
дарств, господарський занепад регіону, зубожіння населення 
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цілих сіл. ці спостереження вченим узагальнено в низці статей 
(«Хозяйственные нужды и задачи Воронежского края», «Потреб-
ности и потребления земледельческого населения», «разрушение 
почвенных покровов», «рабочие силы крестьянского населе-
ния»), уміщених у місцевих періодичних виданнях. так, у статті 
«Хозяйственные нужды и задачи Воронежского края» автор на-
голошував на поступовому занепаді села як господарської оди-
ниці [5, с. 19]. головну причину такої ситуації він вбачав у  не-
раціональному використанні місцевих природно-господарських 
та земельних ресурсів. 

Характеризуючи господарство губернії, Ф. Щербина відмічав, 
що важливе місце в економічному житті цих земель у попередні 
роки належало переробній і харчовій галузям промисловості, 
а  також тваринництву. зокрема, розведенню коней і розвитку 
кінних заводів: «Воронежские лошади считались лучшими ра-
бочими лошадьми россии» [9, с. 126].

досліджуючи Воронезький край, дослідник-етнолог проана-
лізував стан розвитку регіональних ремесел та місцевих торго-
вих центрів. так, за його оцінкою, центр східної слобожанщини, 
місто острогозьк, «колись славився торговими ринками риби та 
сала, а алексєєвськая слобода – була найбільшим центром з ви-
готовлення олії» [9, с. 132]. Водночас він зазначав, що на час про-
ведення статистичних досліджень ці ремесла вже втратили своє 
економічне значення. 

активно беручи участь у діяльності громадських культурно- 
освітніх організацій, товариств, виступаючи на сторінках міс-
цевих періодичних видань, проводячи ґрунтовні наукові до-
слідження та аналізуючи різні сторони повсякдення простого 
народу, Ф. Щербина не тільки констатував ситуацію, що склала-
ся, а й пропонував практичні заходи, які б мали поліпшити ста-
новище сільського господарства й умови життя селянства Воро-
незької губернії, сприяти розвитку сільського господарства.

упродовж 1891–1897 років громадський діяч, учений-статис-
тик Ф.  Щербина виявив себе як історик воронезького земства. 
25-річну діяльність Воронезького земства він узагальнив у фун-
даментальній праці «Воронезьке земство: 1865–1889 рр.» [9]. ця 
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робота вченого й сьогодні зберігає свою наукову значущість. 
Навіть враховуючи втрату низки архівних матеріалів, якими по-
слуговувався Ф. Щербина, це дослідження варто розглядати як 
цінне історичне джерело, що дозволяє реконструювати та висвіт-
лити напрями діяльності Воронезького земства другої половини 
XIX – початку XX століть. Ф. Щербина як історик земського руху 
розкрив безкорисливу, самовіддану працю десятків земських ді-
ячів, які, працюючи в земських установах (при досить невеликій 
заробітній платні), доклали немало зусиль, спрямованих на по-
ліпшення умов життя та праці пересічних підданих Воронезько-
го краю імперії романових.

цей досвід історичного узагальнення діяльності земства, учас-
ті земських діячів у виробленні заходів з поліпшення становища 
віддалених від центру губерній імперії став вагомим прикладом 
для наслідування, сприяючи вирішенню як суто наукових за-
вдань, подальшої координації діяльності земств різних губерній, 
так і громадсько-політичних завдань земств і вироблення ними 
дієвих заходів щодо поліпшення становища населення. 

у  1900  році Ф.  Щербина опублікував 230  бюджетів селян-
ських господарств, зібраних у Воронезькій губернії, у книзі 
«Крестьянские бюджеты». Матеріалом для видання стали не 
тільки бюджетні дані по Воронезькій губернії, а й зібрані свого 
часу матеріали про фінансове становище та фінансові й майно-
ві статки киргизів-кочівників, аналіз фінансового й матеріаль-
ного становища, життєвого рівня західноєвропейських і сімей 
американських робітників. Працюючи над цим дослідженням, 
Ф.  Щербина запропонував нову детальну програму опису се-
лянського господарства, увівши в облік, крім грошових при-
буткових витрат, усі натуральні, звернувши особливу увагу на 
докладний облік як господарського інвентарю, так і всього май-
на господарства селян. дані досліджень 230 селянських госпо-
дарств Воронезької губернії було оброблено й проаналізовано 
та опубліковано у формі статистичних таблиць, складених за 
677 критеріями [10].

«Крестьянские бюджеты» і «сводный сборник по 12  уездам 
Воронежской губернии» Ф. Щербини були першими узагальню-
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ючими статистичними виданнями і цілком об’єктивно відбили 
тогочасний соціально-економічний стан Воронезького краю. ді-
яльність експедиції Ф. Щербини з дослідження Воронезької гу-
бернії заклала основу для подальших статистичних робіт. Воро-
незькі бюджети селянських господарств дорадянського періоду 
через свою унікальність мають величезну наукову цінність для 
сучасного розвитку етнології. Хоча їхні показники й не розкри-
вають усієї картини соціально-економічного розвитку регіону, 
а  є лише статистичним матеріалом, що дозволяє робити певні 
реконструкції та висновки щодо розвитку окремого селянського 
регіону.

Науковий доробок Ф.  Щербини в галузі статистики був ви-
соко оцінений центральним статистичним комітетом Імпера-
торського російського географічного товариства: Ф. Щербина за 
статистичні праці в Воронезькій губернії був нагороджений ве-
ликою золотою мeдaллю. а санкт-Петербурзьке відділення Ко-
мітету ощадно-позичкових і промислових товариств за «сбор-
ник оценочных сведений по крестьянскому землевладению в 
землянском, задонском, Коротоякском и  Нижнедевицком уез-
дах» і другий випуск по острогозькому повіту присудило йому 
премію князя І. а. Васільчікова в сумі 500 руб. [4, с. 1025].

отже, численні та плідні дослідження, громадська актив-
ність і наукові праці Ф. Щербини стали яскравою сторінкою в 
історію вивчення Воронезького краю, регіону Північно-схід-
ної слобожанщини. у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
українські громади Воронезької губернії значно збагатили ба-
гатогранну палітру соціально-економічного, культурного, сіль-
ськогосподарського життя українських етнічних земель, що в 
силу історичних обставин були інкорпоровані до іншого наці-
онального тіла. тому дослідження Ф.  Щербини цього регіону 
українських етнічних земель, зокрема в галузі розвитку селян-
ського господарювання, як основи збереження української са-
моідентичності є неоціненним скарбом та значимим науковим 
інструментарієм для сучасних науковців-етнологів, що вивча-
ють життя та побут українців ХІХ–ХХ ст. як у межах україни, 
так і поза ними.
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Summary

The urgency of our study consists in the necessity to describe the sci-
entific work of the scholar F. Scherbyna in an appropriate level. He is 
known as an investigator of the material culture of Slobidska Ukraine 
inhabitants. The study of his scientific activities is also conditioned with 
the fact that F. Shcherbyna scientific works are actively investigated by 
Russian researches, while his name within Ukrainian ethnography is al-
most unknown.

Eastern Slobozhanshchyna includes the ethnic Ukrainian lands that 
are now a part of the Kursk, Belgorod, Voronezh regions (the Russian 
Federation). Studies of the history, ethno-cultural features of this region 
are important in the comprehension context of the issues of the Ukrai-
nian cultural tradition continuity outside Ukraine. Fedir Shcherbyna 
(1849–1936) occupies a special place among the Eastern Slobozhanshchy-
na researchers. Unfortunately, the name of the scientist is little known in 
Ukraine. His scientific creation is on the contrary actively studied and 
investigated in the scientific circles of modern Russia.

The colonization of Eastern Slobozhanshchyna by the ethnic popula-
tion from the Right-Bank and Left-Bank Ukraine has influenced greatly 
on its order, autonomy, all sides of its inhabitants social and economic 
life, the region culture and education. Living in a new ethno-cultural en-
vironment, Ukrainians have not lost their habits, agrarian knowledge, 
the methods of management.

The central part of the Eastern Slobozhanshchyna, where Ukrainian 
communities have been emerged and dynamically developed, forms the 
administrative boundaries of the Voronizh province of the Russian Em-
pire. F. Shcherbyna is one of the researchers of the region in the XIX – 
early XXth centuries. The vital character of his future scientific interests 
has been mainly formed under the influence of his growth among the 
Ukrainian Cossacks of Kuban.

His studies, observations, descriptions F. Shcherbyna has summed 
up in almost 30 books and in a large number of scientific and literary 
articles published in various scientific, publicistic, literary collections, 
magazines, newspapers and annual books.

Numerous and creative studies, social activity and scientific works of 
F. Shcherbyna form an outstanding page in the history of the Voronezh 
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region investigation as a part of the North-Eastern Slobozhanshchyna. In 
the mid – to late XIXth – early XXth centuries the Ukrainian commu-
nities of the Voronizka province have considerably enriched the diverse 
palette of social, economic, cultural, agricultural life of the Ukrainian 
ethnic lands incorporated into another national body because of the his-
torical circumstances. That’s why F. Shcherbyna investigation of this re-
gion of Ukrainian ethnic lands, namely in the field of peasant farming as 
the basis for the preservation of Ukrainian self-identity, is an invaluable 
treasure and significant scientific source for modern scientists – ethnolo-
gists studying the life, manners and customs of Ukrainians of the ХІХ – 
ХХ centuries both in Ukraine and abroad. 

Keywords: F. Shcherbyna, Eastern Slobozhanshchyna, Voronezh 
province, ethnological studies, budget books.
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УДК 398(=16):001.32(477)"196/197" Тетяна РУДА  
(київ)

стаНовлеННя славістичНоЇ 
фольклористики  
в іНституті МистецтвозНавства, 
фольклористики та етНологіЇ 
ім. М. т. рильського:  
1960–1970 -ті роки

у статті зроблено огляд історії формування наукової школи в 
українській славістичній фольклористиці та її діяльності в 1960–
1970-х роках. 

Ключові слова: відділ слов’янської фольклористики ІМФЕ, між-
слов’янські фольклористичні та фольклорні зв’язки, полоністика, боге-
містика, болгаристика, русистика.

В статье дан обзор истории формирования научной школы в укра-
инской славистической фольклористике и ее деятельности в 1960–
1970-х годах. 

Ключевые слова: отдел славянской фольклористики ииФЭ, меж-
славянские фольклористические и фольклорные связи, полонистика, 
богемистика, болгаристика, русистика.

A review of the history of the formation of a scientific school in Ukrai-
nian Slavic Folkloristic and its activity in the 1960s–1970s is presented in the 
article. 

Keywords: The Slavic Folkloristic Department of M. Rylsky Institute for 
Art Studies, Folkloristic and Ethnology, Inter-Slavic Folkloristic and Folk-
lore connections, Polonistics, Bohemian Studies, Bulgarian Studies, Russian 
Studies.

Наукова школа в українській славістичній фольклористиці 
формувалася в Інституті мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім.  М.  т.  рильського (далі  – ІМФЕ) з  початку 60-х 
років ХХ ст. у 1955 році за ініціативою М. рильського, який був 
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тоді директором ІМФЕ, при відділі фольклористики, очолюва-
ному о.  деєм, було створено групу славістів. М.  рильський у 
своїх працях неодноразово підкреслював необхідність розгор-
тання слов’янознавчих студій і підтримував науковців, котрі 
бажали спеціалізуватися в цій галузі. сам він зробив поміт-
ний внесок у славістику: у  1946  році видав збірник перекладів 
юнацьких та гайдуцький пісень («сербські епічні пісні»), читав 
лекції про сербський епос, наводив паралелі з епічної пісеннос-
ті слов’янських народів у працях, присвячених українським ду-
мам. М.  рильський брав участь у діяльності Всеслов’янського 
комітету й Міжнародного комітету славістів, у повоєнний пері-
од здійснював поїздки слов’янськими країнами, був учасником 
міжнародних з’їздів славістів.

до новоствореної в ІМФЕ групи славістів увійшли В. Юзвенко, 
Н. Шумада, г. сухобрус, М. гайдай, М. гуць, о. Мордвінцев. спів-
робітники підготували низку колективних та індивідуальних 
праць, що отримали високу оцінку в україні та за її межами. од-
ним з таких видань став збірник статей і розвідок «Міжслов’янські 
фольклористичні взаємини» (Київ, 1963) зі вступним словом 
М.  рильського. Книгу було видано до V  Міжнародного з’їзду 
славістів (софія, 1963  р.). автор передмови згадує видатних 
попередників, які працювали на ниві української славістики 
(М. старицький, М. грабовський, І. Франко, М. драгоманов, леся 
українка), потім – згідно з традицією радянського часу – пише 
про злет науки, літератури та культури після 1917 року.

утім, певною мірою порушуючи цю традицію, пише про те, 
що «в  бурях громадянської війни, в  боротьбі з іноземними ін-
тервентами бували хвилини, які можна було б назвати коротко-
часними паузами в розвитку тих чи інших галузей науки й куль-
тури. Були такі короткочасні паузи і в нашому слов’янознавстві» 
[6, с. 165]. зазначимо, що «короткочасна пауза» в розвитку порів-
няльних славістичних студій у вітчизняній філології розтяглася 
на пару десятиліть. Кінець 50-х – 60-ті роки ХХ ст. – це період 
відновлення порівняльних досліджень. у  славістичній україн-
ській фольклористиці ці дослідження розпочинаються з поглиб-
леного вивчення міжслов’янських фольклористичних зв’язків. 
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цей напрям передбачав аналіз і популяризацію наукової спад-
щини видатних слов’янських учених, вивчення архівних мате-
ріалів, визначення місця й ролі української фольклористики в 
загальнослов’янському контексті.

у 1960-х роках видані монографії В. Юзвенко «українська на-
родна поетична творчість у польській фольклористиці ХІ  ст.» 
(1961), М. гайдая «Чехословацько-українські взаємини в сучас-
ній фольклористиці (1918–1960)» (1963), Н. Шумади «українсько-
болгарські фольклористичні зв’язки. Період болгарського відро-
дження» (1963) та ін.

у 1967 році я поступила до аспірантури відділу фольклорис-
тики ІМФЕ. Керівником моїм призначили о.  дея (1921–1986)  – 
відомого вченого, автора низки монографій, присвячених про-
блемам фольклористики, журналістики, літературознавства, 
досліджень про фольклористичну діяльність І. Франка, М. Пав-
лика, В. гнатюка, а. Кримського, лесі українки, М. рильського. 
Через два роки славісти виокремилися, мене перевели до ново-
створеного відділу слов’янської фольклористики, яким керувала 
В. Юзвенко. На той час відділ об’єднував фахівців з полоністи-
ки (В. Юзвенко), богемістики (М. гайдай, Ю. Круть, В. скрипка), 
болгаристики (Н.  Шумада, о.  Мордвінцев, т.  руда), русистики 
(Ю. цвєткова).

На початку 1970-х років тематика досліджень дещо зміню-
ється: від вивчення фольклористичних зв’язків науковці пере-
ходять до аналізу фольклорних текстів, дослідження окремих 
жанрів та міжжанрової взаємодії, до виявлення спільного (мо-
тивів, образів, поетичних засобів тощо) та особливого в народ-
ній творчості слов’ян. з’являється низка індивідуальних праць 
(о.  Мордвінцев «славянская антирелигиозная сказка», 1970  р.; 
В.  скрипка «українська, чеська та словацька народна ліри-
ка», 1970  р.; Ю.  Круть «Хліборобська обрядова поезія слов’ян», 
1973 р.); колективних монографій («Визвольний рух слов’ян у на-
родній пісенній творчості», 1971 р.; «розвиток і взаємовідношен-
ня жанрів слов’янського фольклору», 1977 р.; «Інтернаціональне 
і національне в сучасному слов’янському фольклорі», 1977 р.). ці 
роботи цікаві й цінні своїм фактичним матеріалом, виробленою 
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авторами методикою порівняльного аналізу, вирішенням окре-
мих питань жанрології (проблематика якої залишається чи не 
найскладнішою у філології).

Видання ці не лише характеризують новий етап у повоєнній 
порівняльній фольклористиці (що відроджувала традиції, запо-
чатковані видатними діячами науки й культури минулого), але 
й визначають напрям подальшого розгортання компаративних 
студій. значну увагу в них приділено фольклору інослов’янських 
етносів, що живуть в україні. сьогодні інтерес учених поширю-
ється на фольклор (і взагалі на народну культуру) неслов’янських 
національних меншин – євреїв, кримських татар, корейців, гага-
узів та ін.

статті, розвідки, збірки фольклорних матеріалів друкувалися 
в 1960–1970-х  роках у щорічнику «слов’янське літературознав-
ство і фольклористика», журналі «Народна творчість та етно-
графія», інших періодичних виданнях, у тому числі зарубіжних 
(«Всесвіт», «радянське літературознавство», «Български фолк-
лор», «Literatura ludowa» та ін.).

Постійна складова діяльності відділу – міжнародні з’їзди сла-
вістів, конференції, семінари різного рівня. В. Юзвенко та Н. Шу-
мада співпрацювали з Комітетом славістів, товариством куль-
турних зв’язків із зарубіжними країнами (пізніше – товариством 
«дружба»). співробітники їздили у відрядження до соціалістич-
них країн, інших республік срср, працювали в бібліотеках Мо-
скви, ленінграда, Мінська, львова.

регулярно проводилися експедиції – переважно до регіонів, 
де в селах компактно проживали представники нацменшин (за-
карпаття, рівненська, Житомирська, Хмельницька області). ці 
поїздки відбувалися, як правило, влітку та восени. В  Інституті 
була спеціально обладнана стара військова машина, яку часто 
доводилося ремонтувати, але саме такий транспорт міг дола-
ти складні ґрунтові дороги або бездоріжжя, якими добиралися 
до віддалених сіл і хуторів. завгосп надавала все необхідне для 
експедицій: намети, спальні мішки, казани, магнітофони. Після 
повернення магнітофонні записи розшифровувалися і разом із 
плівками й фотодокументами (в експедиціях часто брав участь 
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інститутський фотограф о.  сланко) потрапляли до фондів 
ІМФЕ. значна частина цих матеріалів увійшла до багатотомного 
видання «українська народна творчість».

співробітники у відділі були талановитими й цікавими людь-
ми, дуже різними, але кожен був особистістю. Вікторія Юзвен-
ко  – прекрасний організатор; за її участю підготовлено понад 
двадцять монографічних видань; вона представляла українську 
науку на міжнародних з’їздах і конференціях, була активним 
членом редколегій кількох наукових часописів, упорядником 
фольклорних збірників.

доктор філологічних наук, професор Наталя Шумада  – ав-
тор численних наукових праць з історії фольклористики, теорії 
фольклору (серед них – 7 монографій, 5 навчальних посібників), 
упорядник низки фольклорних збірок, хрестоматій та антологій. 
Під її керівництвом захищено 15 кандидатських і 6 докторських 
дисертацій.

Михайло гайдай  – надзвичайно ерудована, інтелігентна 
людина, син відомого фольклориста і музикознавця Михай-
ла Петровича гайдая. Його наукові інтереси не обмежувалися 
фольклористикою  – він цікавився також філософією, пробле-
мами естетики та етики. різносторонність ерудиції відбилася в 
його монографії «Народна етика у фольклорі східних і західних 
слов’ян. Проблема добра і зла» (1972). Продовжуючи досліджу-
вати цю проблематику, М. гайдай 1978 року видав монографію 
«Етичні та естетичні принципи у слов’янській народній баладі». 
упорядкував також збірник «Чеські та словацькі приказки та 
прислів’я» (1976). В останні роки свого життя він працював над 
збірником, присвяченим пам’яті свого батька – «українські на-
родні пісні в записах Михайла гайдая» (книга вийшла друком 
2010 року, уже після смерті Михайла Михайловича).

Юрій Круть працював у відділі з 1967-го по 1975 рік, потім пе-
реїхав у Кіровоград (нині – Кропивницький). Відчувалося, що в 
його минулому були якісь серйозні прикрощі, і лише тепер стало 
відомо, що під час навчання у львівському університеті його заа-
рештували і засудили за «антирадянську агітацію» (1949). звіль-
нили в 1953-му, судимість зняли. Крім монографії про хлібо-
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робську поезію, підготував збірники «Жниварські пісні» (1971), 
«Величання і побажання в обрядовій поезії слов’ян» (1973), пере-
кладав з чеської та словацької твори художньої літератури.

драматично складалися наукові долі М.  гуця і В.  скрипки. 
Михайло гуць, фахівець із сербського фольклору, писав канди-
датську дисертацію під керівництвом завідувача кафедри фоль-
клору Мду професора М. Кравцова; у 1966 році його звільнили 
з академії наук за «неблагонадійність». Певний час працював 
редактором у видавництві «радянська школа»; у 1970 році захис-
тив кандидатську дисертацію. згодом викладав у різних вишах, 
нині – професор Київського міжнародного університету. у його 
науковому доробку  – монографія «сербохорватська пісня на 
україні» (1966), у якій автор проаналізував переклади сербських 
і хорватських народних пісень, здійснених українськими поета-
ми ХІХ – першої половини ХХ ст. М. гуць видав також антологію 
«сербохорватські народні пісні» (1970).

Василь скрипка (1930–1997) працював над кандидатською 
дисертацією «українська, чеська та словацька народна лірика» 
(захистив у 1965 р., у 1970 р. видав однойменну монографію). Ві-
домо, що він був добре знайомий з В. стусом, о. Мешко, о. ти-
хим. у 1970 році завершив планову тему «стильові особливос-
ті козацьких, чумацьких та рекрутських пісень», рукопис був 
жорстко розкритикований за «некритичне ставлення» до праць 
М. драгоманова, М. Костомарова, а також за посягання на одне 
з основних положень радянської фольклористики  – начебто 
радянська дійсність сприяє розвитку народної творчості, від-
новленню її традицій. «Ідеологічні збочення» В. скрипки стали 
причиною серйозних неприємностей і для нього самого, і  для 
відділу. Про якусь теоретичну дискусію тоді не йшлося, наслідки 
«збочень» були передбачуваними. тодішній директор Інституту 
М. сиваченко – відомий літературознавець, автор праць з істо-
рії української літератури – викликав співробітників відділу до 
свого кабінету для обговорення ситуації навколо роботи Василя 
Микитовича. як видається, ця історія була для нього неприєм-
ною, однак директор мусив «відреагувати». Вирішення справи 
було порівняно м’яким: «неблагонадійного» співробітника пере-
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вели на посаду лаборанта. В. скрипка гірко жартував: «Напевно, 
я єдиний лаборант в академії наук з кандидатським ступенем». 
а в 1972 році за постановою Президії аН його звільнили. Пев-
ний час він працював у видавництвах Києва, у 1986 році переїхав 
до Кривого рогу, викладав у педагогічному інституті. Постанову 
1972 року було скасовано в 1995-му, але до Києва Василь Мики-
тович уже не повернувся.

Ще одна незабутня постать – Юлія цвєткова. Вона займалася 
історією публікації українських народних пісень у російських 
виданнях, багато працювала в архівах, знаходила маловідомі ма-
теріали в періодиці. опублікувала ряд статей, готувала збірник, 
доопрацьований колегами вже після її передчасної смерті.

Відділ слов’янської фольклористики поступово зростав, попо-
внювався новими кадрами. На початку 1970-х до нього прийшли 
л. Вахніна, В. лірниченко, пізніше – Є. Пащенко, л. Мушкетик, 
о. Микитенко, В. Шабліовський, я. Пилинський, В. головатюк, 
а. Єрьома.

леся Вахніна спеціалізувалася з полоністики; добре воло-
діючи французькою, перекладала художні та наукові книжки. 
Писала хороші ліричні вірші, друкувалася в престижних пері-
одичних виданнях, підготувала й видала поетичну збірку. тема 
її дисертації (науковий керівник – В. Юзвенко) – польський ро-
бітничий фольклор – раптом виявилася небезпечною (у зв’язку 
із заворушеннями в ПНр, діяльністю громадського робітничо-
го об’єднання «солідарність»). л.  Вахніна не відмовилася від 
теми, розширила її, залучаючи фольклорний матеріал інших 
слов’янських народів. захист кілька разів відкладався  – з  при-
чин як ідеологічних, так і суб’єктивних, про які сьогодні не варто 
згадувати. у справу втрутився с. зубков, який змінив М. сива-
ченка на посаді директора (1974). леся Костянтинівна з блиском 
захистилася. згодом видала монографію «славянские рабочие 
песни: социальный контекст. Художественно-эстетические осо-
бенности» (1986), яка й нині залишається одним з кращих дослі-
джень робітничої пісенності (перекладена англійською мовою). 
згодом л.  Вахніна зайнялася вивченням народної творчості 
національних меншин україни, написала низку статей, видала 
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збірник своїх праць (2016). упорядкувала кілька фольклорних 
збірок. Представляє українську фольклористику на багатьох 
міжнародних форумах.

Володимир лірниченко вступив до аспірантури, керівником 
його дисертації призначили Миколу Кравцова. за короткий 
строк В. лірниченко підготував і захистив дисертаційну робо-
ту, присвячену любовній ліриці сербів, хорватів і македонців, 
згодом вийшла його монографія «сербо-хорватська народна лі-
рика (любовні пісні)» (1977). у нього була унікальна бібліотека, 
привезена із сербії, де він викладав літературу в університеті. 
зарубіжні видання К.  Бальмонта, з.  гіппіус, д.  Мережковсько-
го тоді можна було побачити хіба що в «спецхранах» бібліотек. 
Володимир анатолійович давав співробітникам читати і твори 
письменників «срібного віку», і «самвидав». Він помер від тяжкої 
хвороби у віці 40 років.

Відділ підтримував постійні зв’язки з ученими зарубіжних 
країн, інших республік, багатьох міст україни; до Києва приїз-
дили В. гусєв, Б. Путілов, П. динеков, р. Кирчів та ін. деякий час 
за сумісництвом в ІМФЕ працював М. Кравцов.

Час од часу в інших відділах ІМФЕ траплялися НП у ви-
гляді «ідеологічних помилок» або навіть «державної зради». 
у 1974 році залишився у Франції Ю. турченко – керівник відділу 
образотворчого мистецтва. якось спалахнув скандал навколо бі-
бліографічного покажчика з карпатознавства, до якого потрапи-
ли «небажані» імена, упорядники отримали суворі догани, дехто 
мусив піти з Інституту. Надворі були 1970-ті – «відлига закінчи-
лася», «закручувалися гайки», і гуманітарії відчували це досить 
болісно.

Через деякий час відділ слов’янської фольклористики був 
реформований, до нього прийшли фахівці з театру, кіно, обра-
зотворчого мистецтва; завідувачем призначили о.  Федорука. 
у 2005 році його змінила л. Вахніна. але це вже інша історія...
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Summary

A scientific school in the Ukrainian Slavic Folkloristic has been 
formed in M. Rylsky Institute for Art Studies, Folkloristic and Ethnology 
since the 1960s, after the creation of the Slavic group (1955) at the Folk-
loristic Department according to M. T. Rylsky initiative. The scientists 
have prepared a number of works, in particular, the collective monograph 
InterSlavic Folkloristic Connections (1963) with the preface of M. Rylsky. 
In the 1960s the monographs Ukrainian Folk Poetic Works in the Polish 
Folkloristic of the XIX century (1961) by V. Yuzvenko, Czechoslovakian
Ukrainian Mutual Relations in Modern Folkloristic (1918–1960) (1963) by 
M. Haidai, UkrainianBulgarian Folkloristic Connections. The Period of 
Bulgarian Revival (1963) by N. Shumada, etc. 

The Slavic Folkloristic Department under the leadership of V. Yuzenko 
has appeared in 1969. It has united the specialists in Polonistics (V. Yuz-
venko, later – L.  Vakhnina), Bohemian Studies (M.  Haidai, Yu.  Krut, 
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V. Skrypka), Bulgarian Studies (N. Shumada, T. Ruda, O. Mordvintsev), 
Russian Studies (Yu. Tsvietkova).

In the early 1970s, the scientists have turned to the analysis of folklore 
texts, the investigation of song and prose genres, revealing a common 
and special folk curiosity of the Slavs (monographs by O. Mordvintsev, 
V.  Skrypka, Yu.  Krut, collective works). Articles and studies are pub-
lished in the Slavic Literary Criticism and Folkloristic annual, Folk Art 
and Ethnography magazine and other editions, especially the foreign 
ones. In the 1970s–1980s, the new staff has appeared in the department, 
like L.  Vakhnina (the Polonist, who has studied the workers folklore), 
V. Lirnychenko (he has investigated Serbian, Croatian and Macedonian 
lyric poetry), later - Ye. Pashchenko, V. Shabliovskyi, Ya. Pylynskyi, L. 
Mushketyk, O.  Mykytenko, V. Holovatiuk and others. The researchers 
of the department have participated in the International Slavic con-
gresses, conferences, seminars. They have espoused connections with the 
scientists from the other republics and foreign countries. The names of 
P. Dynekov, V. Husiev, B. Putilov, M. Kravtsov are among them.  They 
have recorded Slavic and Ukrainian folklore during the expeditions. 
Professor M. Kravtsov, the head of the Folklore Department of the Mos-
cow State University has worked at M. Rylsky Institute for Art Studies, 
Folkloristic and Ethnology for some time and supervised postgraduate 
students (M. Huts, V. Lirnychenko).

The scientific fate of some scholars has developed dramatically. In 
1966 M. Huts, a researcher of Serbian folklore, has been dismissed from 
the Academy of Sciences for unreliability. V. Skrypka has to leave the In-
stitute in 1972 for so-called Ideological perversions. In the 1970s, when the 
Thaw is over, humanities feel ideological pressure particularly painful. 

In the early 1990s, the department is reformed, it is headed by O. Fe-
doruk. L. Vakhnina is the leader of the department since 2005.

Keywords: The Slavic Folkloristic Department of M. Rylsky Institute 
for Art Studies, Folkloristic and Ethnology, Inter-Slavic Folkloristic and 
Folklore connections, Polonistics, Bohemian Studies, Bulgarian Studies, 
Russian Studies.
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лірНицтво як феНоМеН 
дуХовНиХ і МаНдрівНицькиХ 
МузичНиХ практик у Європі

у статті на матеріалі порівняльних зіставлень етноорганологічних, 
ергологічних та етноорганофонічних параметрів лір Франції, Німеч-
чини, Португалії, Польщі, Білорусі, україни та інших країн Європи 
автор простежує часові, соціальні та просторові аспекти розвитку єв-
ропейського лірництва в розрізі їх міжетнічного та соціально-суспіль-
ного функціонування. 

Ключові слова: ліра, лірництво Європи, придворне лірництво, ман-
дрівницькі лірницькі практики. 

В статье на материале сравнительных сопоставлений этнооргано-
логических, эргологических и этноорганофонических параметров лир 
Франции, германии, Португалии, Польши, Беларуси, украины и дру-
гих стран Европы автор прослеживает временные, социальные и про-
странственные аспекты развития европейского лирничества в разрезе 
их межэтнического и социально-общественного функционирования.

Ключевые слова: лира, лирничество Европы, придворное лирниче-
ство, путешествующие лирнические практики.

The temporal, social and spatial aspects of European hurdy-gurdy playing  
development within their interethnic and social functioning are considered 
by the author. Comparative material of ethnoorganological, ergological and 
ethnoorganophonic  parameters of hurdy-gurdies from France, Germany, 
Portugal, Poland, Belarus, Ukraine and other European countries is used. 

Keywords: hurdy-gurdy, hurdy-gurdy playing of Europe, court hurdy-
gurdy playing, itinerant hurdy-gurdy playing practices.

сучасні системно-етноорганологічні, епікознавчі та етно-
фонічні дослідження на теренах усього Європейського істо-
рико-територіального простору переживають складний про-
цес переосмислення й переоцінки історичних, методологічних, 
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морально-духовних і почасти структурно-типологічних засад 
і принципів розгляду. На тлі згасання і деградації фольклору й 
культури поспіль, пов’язаних із наступом глобалістичних про-
цесів великих імперсько-великодержавницьких утворень на сус-
пільну свідомість і культуру людства дедалі активніше виявля-
ється тенденція звернення до вивчення та наукової реконструкції 
так званих «екзотичних» первісно-синкретичних форм звукоут-
ворення (бурдонова культура, вузько-амбітусні звукові комплек-
си, рідкісні форми лінеарної та «вертикальної» поліфонії, зразки 
горлового співу, мирлитонної та обертонової гри тощо).

утім, незважаючи на таку зростаючу зацікавленість, скажімо, 
лірництвом як явищем сакрального сліпецького співу, ареал по-
ширення якого на континенті обіймає увесь Європейський про-
стір від Великобританії до української Кубані, сучасна наука не 
може похвалитися достатньо аргументованими дослідженнями 
з історії походження, еволюції, особливостей функціонування 
та сучасних форм наукової реконструкції як самого інструмента 
(колісної ліри), так і характерних жанрів лірницької музики, влас-
тивої для кожного конкретного національного чи етнографіч-
ного осередку їх побутування. Навіть майже 40-річний набуток 
двох найвідоміших в Європі (Франція та Німеччина) фестивалів 
бурдонової культури не спромігся пролити бодай-якесь світло 
на питання шляхів поширення лірництва обширами Європи та, 
особливо, на причини й наслідки виникнення абсолютно відмін-
них й феноменальних розмаїтостей ергології інструмента (ліри) 
та стилю й характеру виконуваної на ньому музики (співогри).

утім, найближче, на наш погляд, до вирішення цієї проблеми 
підійшов відомий щорічний фестиваль бурдонової музики Dreh
leierund Dudelsackfestival in Lißberg (Ortenberg) з його незмінним 
керівництвом  – відомим майстром-реконструктором тради-
ційних народних музичних інструментів п. Куртом райхманом 
та дослідницею ліри й лірництва, авторкою фундаментального 
тритомника Die Drehleier. Ihr Bau und ihre Geschichte. Textband [7]; 
Die Drehleier. Ihr Bau und ihre Geschichte. Bild und Registerband [8]; 
Die Drehleier. – Nachtrag. Neues material zu Bau und Geschichte der 
Drehleier [9] професором Маріянною Брьокер з дюссельдорфа.
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Навіть досить побіжний огляд цієї ґрунтовної праці ознайом-
лює нас із засадничими відомостями з ергології (будови), бур-
донової природи та звукоідеалу ліри, порівняно зі своїми бур-
доновими «побратимами» в різних народів орієнту та Європи, 
застосування кола як способу фрикційного звуковидобування в 
різних культурах [7, S. 13–38] та історії виникнення ліри як одно-
го з найдавніших бурдонових примітивів і шлях її торговими й 
мандрівницькими шляхами (близько VІІІ–ІХ ст.) з Візантії через 
арабську Іспанію до Балтики та через дунай до західної Європи 
[9, S. 816]. з рук трубадурів та іспанських мандрівних музик ( fah
renden Spilleute), через ансамблеві форми та функцію інструмен-
та, що супроводить спів, долаючи мавританські, мусульманські, 
грецькі, єврейські впливи, колісна ліра добирається до Франції 
та Фландрії й нестримно прямує до опанування територіального 
обширу всієї Європи [7, S. 38–43]. у ХІІ ст. спостерігаємо значне 
пожвавлення лірницької духовної музики внаслідок поширен-
ня християнства, а в епоху середньовіччя ліра набирає великої 
популярності через численні зображення її на картинах і скуль-
птурних зображеннях. Ліраорганіструм успішно конкурує як зі 
своїми спорідненими струнними бурдоновими різновидами, так 
і з близькими за фактурою аерофонами, серед яких найпоміт-
ніше вирізняється дуда (Dudelsack) [7, S. 43–58], а в XV–XVII ст. 
український (колісна ліра, реля, руля, лірва, кобза) та білоруський 
(ліра колавая) різновиди ліри формують потужні осередки лір-
ницької сакрально-епічної співогри на теренах сучасних украї-
ни та Білорусі [1; 5, c. 82–128, 139–163].

Подальший розвиток лірницьких практик у Європі, як свід-
чать численні джерела, прямував шляхом дедалі більшого відхо-
ду від традиційно-народних конструкцій і форм та переходу на 
засади професійно-майстрових технологій виготовлення й удо-
сконалення форм, конструкцій та строїв, що орієнтувалися не 
так на вимоги усної традиції, як на фактурні можливості автор-
ської писемної композиторської практики [7, S. 57–185, 244–297].

Монографія професора М. Брьокер подає розгорнутий пере-
лік і аналіз самоназв колісної ліри в eвропейських традиціях: 
organistrum, organica cymbala (Becken), organica tintinabula (Glöck
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chen), organcae fistulae (Orgelpfeifen), oganica lira [7, S. 187–189], lira 
[7, S. 191], symphonia [7, S. 192–206], armonie [7, S. 206–216], hurdy
gurdy [7, S. 216–217], vielle [7, S. 217–229], leier [7, S. 229–233] та ін.

якщо перелічені самоназви та світлини [8, № 1–236] та, особ-
ливо, нотні зразки [8, bsp. 1–60] з другого тому монографії до-
слідниці з дюссельдорфа мають надзвичайну цінність для іден-
тифікації ліри та її традиції з погляду етноорганологічних  / 
етноорганофонічних студій, то відомості про удосконалені типи 
лір та технологій їх виготовлення носять радше деструктив-
ний щодо автентичних лірницьких традицій Європи характер. 
Коли більшість ілюстрацій до цієї праці засвідчують функцій-
ну належність лірництва до сакральної та мандрівницької лір-
ницьких традицій різних країн Європи, то основна маса нотних 
публікацій стосуються, головно, придворної музики середньо-
віччя та новітньої історії. це в основному танцювальна музика 
авторського походження, що свідчить про повну втрату автен-
тизму фольклорної традиції та супровідного характеру грою на 
лірі стародавніх духовних співів [8, bsp. 1–47]. Вочевидь, далася 
взнаки відома в науці закономірність – як тільки народний ін-
струмент перетинає імператорський, королівський, царський, 
султанський, гетьманський чи навіть панський поріг, його ти-
пова фольклорна функція (сакральна, епічна, обрядово-риту-
альна) неодмінно зникає. її замінює потреба славити волода-
ря. а  надмірне захоплення лірою жінок у Європі спричинило, 
врешті-решт, повне виродження медитативно-сакральної сут-
ності лірницької співогри в рекламну функцію приваблювання 
клієнтури до нічних клубів і будинків терпимості [10]. 

саме цим, вочевидь, пояснюється майже повна відсутність 
співаних фольклорних лірницьких творів у нотному додатку 
праці М. Брьокер. саме ці факти спонукали дослідницю вдати-
ся до написання третього додаткового томика, де з-поміж інших 
допущених у перших двох томах недохопів бачимо й унікальні 
фольклорні зразки французьких, португальських, іспанських, 
моравських, білоруських, українських лір [9, S. 57–185] та оригі-
нальних творів лірницької музики, занотованих писемним спосо-
бом Європейської нотної системи. застереження викликає лише 
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хибне тлумачення, услід за Н. Приваловим [3], артефактів укра-
їнської лірницької традиції як московської версії європейського 
лірництва [9, S. 815–821]. як відомо, Н. Привалов «южнорусские» 
(тобто білоруські та українські) інструменти смоленського, ста-
родубського, курсько-білгородського, кубанського ареалів за-
раховував до числа «русских народных», що цілком відповідало 
тодішній великодержавницькій доктрині імперського мислення. 
Насправді, жодної російськомовної лірницької традиції ніколи 
не існувало. це переконливо доводить повна відсутність росій-
ськомовних прикладів у нотному додатку розглядуваної праці 
М. Брьокер. таким чином, маємо всі підстави твердити, що на-
лежність лірницьких атрибутів до тієї чи іншої етнотрадиції за-
свідчує не тенденційне приписування їх собі великодержавними 
«дослідниками», а  наявність зафіксованих автентичних зразків 
лірницької музики в автохтонних зонах їх побутування [див. 7, 
прикл. 48–49; 8, S. 823–824, 826–827]. дещо інакше мається справа 
з питаннями кореляції потужних колись і ще донедавна реально 
існуючих лірницьких традицій україни та Білорусі з «дідівськи-
ми» практиками сусідніх Болгарії, румунії, угорщини та Польщі. 

Найґрунтовнішою з цього погляду працею, яка збалансо-
вано фіксує сучасний стан герменевтичних досліджень давніх 
старцівських практик на теренах так званого «слов’янського» 
світу – у Польщі, Чехії, в Київській русі-україні, у болгар, хор-
ватів, сербів, словенців, московитів, включно з реставраційно-
реконструктивними експериментами кобзарсько-лірницьких 
цехів в україні, є  монографія болгарської дослідниці Каті Ми-
хайлової «странстващият сляп певен просяк във фолклорната 
культура на славяните» [2]. На жаль, ця фундаментальна праця 
недостатньо висвітлює другу після української за потугою і роз-
галуженістю форм старцівську практику білорусів [2, с. 84–86], 
натомість, за старою фамінцинсько-приваловською традицією 
всіляко вивищуючи просяцькі практики москвинів [2, с. 79–84] 
і приписуючи їм те, що ніколи їм не належало ані історично [2, 
с. 43–45], ані територіально [2, с. 81–83] належати не могло. Чи 
не в подібний спосіб у цій праці кваліфікується й належність 
практик лемків-русинів до міфичної «східної словаччини», що 
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фактично є «Південною лемківщиною» [2, с. 145–146, 500–512]? 
так само дискусійними залишаються питання віднесення мело-
дії відомого «Комаринського гопака» до пізніх впливів міської 
культури [2, с.  260], приписування конкретно україномовних 
творів лірницького репертуару етнічно безликому «Полесию» [2, 
с. 447–464], невідкоментований авторкою факт подання К. Квіт-
кою заміни українськими лірниками свого питомого інструмен-
та гармонікою [2, с. 262] та ін. 

Вочевидь, що тут може йтися не лише про етнологічну неко-
ректність, пов’язану з претензійно великодержавницьким по-
трактуванням культур «інородцев» московською квазінауковою 
доктриною, але й про мандрівницький характер розвинутих 
старцівських традицій, які в природний спосіб могли заносити 
елементи своїх питомих практик на терени суміжних з ними на-
родів, що проживали з ними в межах певних великодержавних 
утворень.

значно толерантніше до цієї болісної теми підійшли польські 
дослідники старцівсько-лірницької традиції  – о.  Кольберг [12; 
12], т. левинська [14, s. 85, поз. 223; s. 190, поз. 222; s. 252, поз. 223; 
s.  298, поз.  222], з.-Є.  Пшерембський [4], П.  гроховський [11], 
р. Мазур-ганай [15] та ін. Наприклад, із 19 лірницьких пісень, по-
даних о. Кольбергом в «Покутті», лише псальми «Про св. анто-
нія Подольського» [12, № 503] та «Про страшний суд» [12, № 508] 
мають достатньо виразні ознаки польськомовності. решта або 
відверто україномовні, або ж артикулюються мовною сумішшю 
на рівні діалектних відмін. схожа ситуація і в кольбергівській 
«Волині» [13]. стаття з.-Є. Пшерембського «ліра корбова у Поль-
щі» [4], окрім коректно поданої назви, містить чіткий поділ зраз-
ків на ліри придворної та чисто фольклорної лірницької практик, 
не даючи, однак, відповіді на цілком закономірне питання, сфор-
мульоване р. Мазуром-ганаєм: «Na ile polski lirnik to postać fanta-
styczna, a na ile realna?... Na przestrzeni 400 lat ledwie kilku znamy z 
nazwiska, kilkunastu było widzianych (w sensie udokumentowanych 
relacji). A czy ktoś zaprotestuje, jeśli powiem, że wciąż pozostajemy we 
władaniu XIX-wiecznego mitu lirnickiego i to tego lirnika fantastycz-
nego, wyobrażonego, znamy dużo lepiej?» [15, s. 1].
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зі сказаного та з поданих у монографії П. гроховського світ-
лин і малюнків можна констатувати, що польська лірницька 
практика таки існувала, хоча і, вочевидь, не так звичаєво та ін-
ституційно акцентовано, як у Білорусі та україні. особливо пе-
реконливою, зосібна, є теза автора, що «Wydaje się, że szlaki wę-
drówek niektórych ukraińskich czy białoruskich lirników wiodły na 
zachód. W rozmaitych żródłach znajdujemy informacje świadczące o 
tym, że wędrowce zapuszczali się nie tylko z rejony Krosna, Rzeszo-
wa czy Krakowa, ale dociedrali niekiedy aż na Mazowsce i Kurpie» 
[11, s. 147]. Не дивно, що за таких обставин виникали умови для 
утворення змішаних (українсько-білорусько-польських) лір-
ницьких осередків на теренах значної частини етнографічних 
регіонів україни, Білорусі та Польщі.

Джерела та література
1. Лось А. генезіс лірніцкіх спевау і формы старчаства на Беларуси // 

родовід. – Київ, 1993. – Чис. 6. – с. 31–36.
2. Михайлова к. странстващият сляп певен просяк във фолклорна-

та культура на славяните. – софия, 2006. – 527 с.
3.  привалов  Н.  и. лира. русский народний музыкальный инстру-

мент. – санкт-Петербург, 1905.
4.  пшерембський  є.  З. Корбова ліра у Польщі  // родовід.  – Київ, 

1993. – Чис. 6. – с. 43–56.
5. Хай М. Микола Будник і кобзарство. – львів, 2015. – 320 с.
6.  Хоткевич  Г. Музичні інструменти українського народу.  – 2-га 

ред. – Харків, 2012. – 510 с.
7. Bröcker М. Die Drehleier. Ihr Bau und ihre Geschichte. Textband. – 

Düsseldorf, 1973. – 431 s.
8. Bröcker М. Die Drehleier. Ihr Bau und ihre Geschichte. Bild- und Re-

gisterband. – Düsseldorf, 1973. – 692 s. + 62 вspl.
9. Bröcker M. Die Drehleier. – Nachtrag. Neues material zu Bau und Ge-

schichte der Drehleier. – Düsseldorf, 1973. – S. 723–861.
10.  Bröcker  M. Freizeitgestaltung oder Existenzsicherung. Zur Sozial-

geschichte eines «Frauen»  – Instrumentes.  – Musikalische Volkskunde.  – 
Band 15. – Köln, 2002. – S. 53–69.

11. Grocowski P. Dziady. Rzecz o wedrownych żebrakach i ich pieśniach. – 
Toruń, 2009. – 388 s. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



177

Лірництво як феномен духовних і мандрівницьких музичних практик...

12. Kolberg O. Pokucie. – Wrocław ; Poznań, 1963. – т. 30. – 437 s.
13. Kolberg О. Wołyń. – Wrocław ; Poznań, 1964. – T. 36. – 450 s.
14.  Lewińska  T. Polske ludowe instrumenty muzyczne.  – Warszawa, 

2001.– 320 s.
15. MazurHanaj R. Czy istnieje polska tradycja lirnicza? [Електронний 

ресурс]. – режим доступу  : MazurHanajRemigiuszCzy istniejepolskatra-
dycjalirnicza?

Додатки

фрагменти лірницьких українських псальмів  
(за М. брьокер)

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



178

Михайло Хай 

фрагмент думи «про дівку-бранку Марусю богуславку» 
(анфрф іМфе)

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



179

Лірництво як феномен духовних і мандрівницьких музичних практик...

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



180

Михайло Хай 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



181

Лірництво як феномен духовних і мандрівницьких музичних практик...

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



182

Михайло Хай 

Summary

The problem of the total dissemination of the hurdy-gurdy and its 
executing practices all over the Western, Central and Eastern Europe has 
been in the centre of its researchers attention for almost the last three 
centuries. However, the study of West and East European branches of 
world hurdy-gurdy playing has been violently hindered because of the 
absolute reticence of scientific schools and trends within each branch. 
Only in the late XXth – early XXIst centuries the scientists studying hur-
dy-gurdy playing from Eastern and Western parts of European continent 
have managed to explain difficult but extremely fruitful interrelation and 
ways of interpenetration of hurdy-gurdy-beggaring practices of the rep-
resentatives from various European countries.

A fundamental thesis concerning a sharp separation of court and 
folklore (itinerant) hurdy-gurdy playing in Europe as a diametrically op-
posite parts of the spiritual and aesthetic range of hurdy-gurdy playing 
practices in general is expressed. The author’s statement on a transitional 
zone of Polish hurdy-gurdy playing tradition, its dominating disposition 
in Belarus and Ukraine and its absolute absence in Moskoviya is consid-
ered to be the second important novation in Eropean hurdy-gurdy play-
ing studies. The author refers the last affirmation to imperialistic tends of 
Moskoviya historical, scientific and ethnomusicological doctrines.

The reader’s attention is accentuated for the first time in European 
and universal hurdy-gurdy playing studies on the urgency of internation-
al investigations revival of such still rather faintly studied epic-beggaring 
cultural phenomenon as European and wider global itinerant hurdy-
gurdy playing. However, one cannot permit the world of the blind men 
from the past centuries to see and explain the prospects of interethnic 
cultural mutual relation better than the world of modern social and sci-
entific thought in succession.

Keywords: hurdy-gurdy, hurdy-gurdy playing of Europe, court hurdy- 
gurdy playing, itinerant hurdy-gurdy playing practices.
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УДК 784.4(477.41)+78.071.3 Людмила єФРеМОВА 
(київ)

з історіЇ збираННя 
НародНиХ пісеНь На киЇвЩиНі

Історія збирання народних пісень на Київщині нараховує понад 
півтора століття. Народні пісні краю фіксували видатні діячі культури 
та мистецтв україни, відомі фольклористи, збирачі-аматори. знач ну 
кількість народних пісень регіону надруковано у фольклорних збір-
ках. Водночас більша частина записів зберігається в державних та 
приватних архівах і чекає на опублікування.

Ключові слова: Київщина, народні пісні, публікації, архіви, 
експедиції. 

история записывания народных песен на Киевщине насчитывает 
более полутора столетия. Народные песни края фиксировали выдаю-
щиеся деятели культуры и искусств украины, известные фольклорис-
ты, собиратели-любители. значительное количество народных песен 
региона напечатано в фольклорных сборниках. В то же время большая 
часть записей хранится в государственных и частных архивах, ожидая 
опубликования. 

Ключевые слова: Киевщина, народные песни, публикации, архивы, 
экспедиции. 

The history of folk songs collecting in Kyiv region is more than a century 
and a half. Folk songs of the land have been recorded by prominent figures of 
culture and arts of Ukraine, famous folklorists, amateur collectors. A signif-
icant number of folk songs of the region is published in folklore collections. 
At the same time, the majority of the records is kept in public and private 
archives waiting for publication.

Keywords: Kyiv region, folk songs, published works, archives, expeditions. 

Київщина, розташована по обох берегах дніпра в централь-
ній та північній частині україни, є  осередком формування й 
розвитку визначної регіональної культурної традиції, зокрема 
народного співу. з Київщиною пов’язане життя та діяльність ба-
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гатьох митців і громадських діячів минулого й сьогодення: ком-
позиторів, музикознавців, етнологів, кобзарів та лірників, музи-
кантів, виконавців народних пісень, збирачів-фольклористів.

Історія збирання народних пісень на Київщині нараховує вже 
понад півтора століття. у зв’язку із цим корпусу зібраного фоль-
клорного матеріалу притаманна нерівномірність якості фіксацій 
мелодій і текстів пісень. В окремих випадках збирачі вдаються 
до обробки записів народних пісень. Професійно до цього ста-
вилися видатні композитори й виконавці М. лисенко, г. Верьов-
ка та  ін. Крім того, народні пісні Київщини фіксували визна-
чний композитор П. Козицький, відомі фольклористи К. Квітка, 
М. гайдай, с. грица та ін. 

одним з перших на Київщині народні пісні записував антін 
гіацинтович Коципінський (1816–1866)  – український і поль-
ський композитор та фольклорист. Працюючи в 40-х  роках 
ХІХ  ст. у Києві, він записував народні пісні в Білій церкві [5, 
с. 11, № 3] та інших населених пунктах краю.

український етнолог, фольклорист, поет та громадський діяч 
Павло Платонович Чубинський (1839–1884) народився на хуто-
рі Чубинський (нині  – м.  Бориспіль Київської  обл., колишньої 
Полтавської губернії), навчався в Петербурзькому університеті 
на юридичному факультеті. Будучи членом географічного това-
риства, у травні 1870 року очолив етнографічно-статистичну екс-
педицію. Протягом двох років експедиція досліджувала населені 
пункти Київської, Волинської та Подільської губерній, україн-
ське населення окремих територій Білорусі, Польщі та Бессарабії.

за результатами цієї широкомасштабної експедиції П. Чубин-
ський зібрав величезний етнографічний і фольклорний матері-
ал, обробив його та підготував до друку 7 томів (у 9-ти книгах). 
у виданні зосереджено значний масив пісенних текстів, зафік-
сованих майже по всій території україни, зокрема й на Київщи-
ні, переважна більшість – у рідному Борисполі. у третьому томі 
вміщено народний календар із піснями [13], у четвертому – опис 
родинної обрядовості з текстами значної кількості весільних пі-
сень [14], основу п’ятого тому склали тексти необрядових пісень 
різних жанрів [15].
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записуючи народні пісні, П. Чубинський прагнув точно від-
творити фонетику народної говірки центральної Київщини, зо-
крема подвійні голосні (дифтонги). до календарно-обрядових 
пісень та опису обряду весілля з Борисполя в додатку до ІІІ та 
IV томів «трудов...» додано мелодії в запису М. лисенка [2]. Ком-
позитор також записав чимало пісень від П. Чубинського, зазна-
чивши це в ремарках до мелодій. 

Неоціненний внесок у записування, публікування та попу-
ляризацію пісенного фольклору Київщини здійснив видатний 
український композитор, виконавець, педагог, збирач пісенно-
го фольклору, громадський діяч Микола Віталійович лисенко 
(1842–1912). Народившись на Полтавщині, майбутній класик 
української музики навчався в Харківському та Київському уні-
верситетах. На студентських вакаціях М. лисенко, як і інші ки-
ївські студенти, ретельно фіксував зразки народної творчості. 

зимові канікули 1861 року він провів у товариша по універси-
тету П. Чубинського в Борисполі, де зафіксував весільний обряд 
з текстами та мелодіями пісень, чимало календарно-обрядових 
зразків, опублікованих П. Чубинським у «трудах...». у Борисполі 
композитор відкрив для себе справжню скарбницю фольклору, 
записавши від народних виконавців чи не найбільшу кількість 
фольклорних творів [16, с. 12], серед яких веснянки «а вже вес-
на», «а в кривого танця», «горобеїчку спадку, спадку», «ой Шум 
ходить по діброві», «ой під вербою да не метяно», «При долині 
мак», купальська «а в льонку, на клинку», колядка «у Єрусалимі 
рано задзвонили» тощо.

у Борисполі М.  лисенко познайомився з освіченим селяни-
ном-наймитом антоном Калитою, який став помічником ком-
позитора й фольклориста – занотовував тексти пісень. а. Калита 
був музично обдарованою людиною, знав багато народних пі-
сенних творів, які залюбки виконував лисенкові для нотування 
мелодій. Понад 50  мелодій зафіксував від співака композитор: 
календарно-обрядові (весняні ігри «а  в  неділеньку рано» [16, 
с. 75], «Королі», «Перепілка», веснянки «ой там на горі», «ой чи-
жику, горобейчику», «у  городі Боришполі», купальська «Іване, 
Вашеньку», жнивна «соловейко на маківці», колядки «Коляда, 
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коляда», «ой гула, гула крутая гора», «Ніхто не знає, як спрежде 
було», щедрівка «ой там за горою»), жартівливі «Казала ж мені 
солоха прийти», «у  Києві коло бані», бенкетна «як діждемо 
літа», родинно-побутові, балади тощо.

Є  також записи М.  лисенка із с.  Корніївка Переяславського 
повіту (нині – Баришівського р-ну). це веснянка «ой у лісі на го-
рісі». Від М. Василевської із с. Хрещаті яри таращанського повіту 
(нині – с. Червоні яри таращанського р-ну) композитор зафіксу-
вав купальські пісні «Посаджу я рожу», «Перегороджу тинком 
річку» та ін.

Частина фольклористичної спадщини М.  лисенка була об-
роблена й опублікована композитором, а також його послідов-
никами, решта залишилася в рукописах. Видання частини нео-
публікованої фольклористичної спадщини готував до друку 
М. гайдай (аНФрФ ІМФЕ, ф. 14–3, од. зб. 48). у 1990 році вийшла 
друком цитована вище перша частина зібрання рукописної спад-
щини «українські народні пісні в записах М. В. лисенка», друга 
була підготовлена до друку, але з різних причин залишилася нео-
публікованою. серед записів наспівані а. Калитою купальська 
пісня, балади, зразки необрядової лірики, пісні у виконанні ло-
боди, Є. Красковської та Й. Карпенка.

у с. янишівка таращанського повіту (нині – с. Іванівка стави-
щенського р-ну) народився й виріс український фольклорист, хо-
ровий диригент та композитор Порфирій данилович демуцький 
(1860–1927). Його батько цікавився хоровим співом. П. демуцький 
здобував освіту в церковно-приходській школі в рідному селі, де 
навчали співів та був організований шкільний хор [18, с. 4]. Му-
зичну освіту майбутній фольклорист здобув у Київській духовній 
семінарії, співав у хорі М.  лисенка, з  яким підтримував творчі 
контакти протягом усього життя. Народні пісні почав записувати 
ще в підлітковому віці і, незважаючи на основну медичну освіту та 
здобутий фах, не втрачав зв’язку з фольклористикою, збираючи й 
видаючи народні пісні. у фольклористичній спадщині П. демуць-
кого нараховують близько 700 записів народних пісень.

Народні пісні П.  демуцький фіксував як від окремих ви-
конавців, так і від народних гуртів, дотримуючись настанови, 
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що потрібно записати все, що ще збереглося. Більшість записів 
зроблено на західному кордоні Київської та Черкаської облас-
тей: у  рідному селі янишівка та с.  охматів таращанського по-
віту (нині – Жашківського р-ну Черкаської обл.). у с. янишівка 
1928 року народні пісні також записував П. Івашкевич. 

у 1905–1907 роках у Києві вийшла друком збірка композито-
ра «Народні українські пісні з Київщини» у двох частинах  [7], 
яка містить подані за абеткою 253 фольклорні твори, записані 
від талановитих виконавців. значну частину збірки становлять 
зразки народного багатоголосся з ознаками народної поліфонії 
зі збереженням своєрідної ритміки й інтонаційного складу ме-
лосу пісень. у  1906  році опубліковано дві збірки (десятки) пі-
сень з репертуару охматівського народного хору. збірка «ліра і 
її мотиви» (1903) [1] містить 52 лірницькі пісні, записані зокре-
ма й від а. Калити, від якого майже весь репертуар зафіксував 
М. лисенко. ця збірка також містить чимало записів від різних 
виконавців з Київщини. 

у 1918 році П. демуцький переїхав у Київ, де з 1921 року пра-
цював на посаді наукового співробітника етнографічної комісії, 
викладав у Музично-драматичному інституті ім. лисенка, брав 
участь у роботі хорової капели «думка».

Із М.  лисенком також тісно співпрацював фольклорист-му-
зикознавець андрій Михайлович Конощенко-грабенко (1857–
1932), який першу збірку, упорядковану ним, присвятив «слав-
ному українському кобзареві Миколі Віталієвичу лисенкові». 
записуючи пісні від різних виконавців з різних регіонів україни, 
фольклорист не оминув увагою й Київщину. у його рукописній 
спадщині залишилися невиданими записи із с. Мирівка (нині – 
Кагарлицького  р-ну) та с.  гатне (нині  – Києво-святошинсько-
го р-ну).

Класик української літератури Іван семенович Нечуй-ле-
вицький (1838–1918) народився в с.  стеблів на Черкащині, але 
більша частина його життя пов’язана з Київщиною. Перебува-
ючи в Богуславі та навчаючись у Київській духовній семінарії, 
працюючи в Богуславському духовному училищі, І. левицький 
захоплювався не тільки світовою та українською літературою, 
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але й народною піснею, любов до якої успадкував від матері та 
селянського оточення в дитинстві. 

Народна пісня стала для письменника джерелом естетичного 
натхнення, поетичної образності та колоритної місцевої мови. 
з метою поглиблення народного духу у власній творчості І. ле-
вицький збирав пісні, прислів’я та приказки, характерні народні 
вислови. у  його драматургічному доробку щедро використано 
обрядове тло подій. у 1974 році І. левицький записав у с. труш-
ки на Білоцерківщині весільний обряд з піснями, які планував 
використати у своїй творчості. 

у 1985 році була видана збірка «Народні пісні в записах Івана 
Нечуя-левицького» [9], у якій зібрано фольклорні записи пись-
менника, переважно передруковані з його Повного зібрання 
творів 1968 року (тт. 9–10). серед обрядових творів представле-
но цикл весільних пісень із с.  трушки (нині  – Білоцерківсько-
го  р-ну). Необрядову лірику репрезентують пісні про кохання 
«Вчора була субітонька», «Перебреду бистру річку», родинно-
побутова «ой горе, горе калині» із с. острійки Васильківського 
повіту (нині  – Білоцерківського  р-ну), солдатська «Ішов козак 
дорогою», жартівливі «Кину кужіль на полицю», «Полька»  – 
з м. тетіїва.

особливу увагу письменник приділяв збереженню автентич-
ності народної мови, заперечуючи необхідність її редагування 
згідно з літературною граматикою. Він писав: «Бгати під грама-
тику живу мову  – це помилка і помилка шкодлива. граматика 
це рабиня живої мови, що повинна слідком ходити позад сво-
єї панії, а  не пхатись поперед батька в пекло та псувати живу 
мову» [9, с. 13]. 

у с. трушки в 1936–1937 роках народні пісні записував М. лап-
тєв. Пізніше, 1983 року, о. Ю. Чебанюк було здійснено експеди-
ційний виїзд у с. трушки Білоцерківського р-ну слідами записів 
І.  Нечуя-левицького, де збирачка записала понад 50  весільних 
пісень, кілька зразків балад та необрядової лірики, жартівливі 
пісні, пізні балади, транскрибовані автором цієї статті. Частину 
весільних мелодій опубліковано в додатках збірки «Народні піс-
ні в записах Івана Нечуя-левицького». 
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значний внесок у музичну етнографію Київщини зробив 
Климент Васильович Квітка (1880–1953), який записував народ-
ні пісні в населених пунктах із теперішніх Кагарлицького, обу-
хівського (c. трипілля), Миронівського та тетіївського районів. 
Майже всі записи К. Квітки ввійшли до його збірки «українські 
народні мелодії» [3], яку перевидано а. Іваницьким 2005 року [4]. 
це колядки та щедрівки, веснянки, купальські, весільні пісні, ба-
лади, зокрема історичні.

Життя та творчість григорія гурійовича Верьовки (1895–1964) 
були тісно пов’язані з Київщиною. Народився й виріс видатний 
композитор, хоровий диригент і громадській діяч на Чернігів-
щині, але на навчання 1918  року приїхав у Київ, де 1920  року 
разом з П.  тичиною організував самодіяльний хор. тоді почав 
записувати народні пісні, зокрема багатоголосні зразки, маючи 
чудовий музичний слух. особливу увагу записувач звертав на 
маловідомі й невідомі фольклорні твори. завдяки фольклорис-
тичним зацікавленням композитора народна пісня завжди пере-
бувала в основі репертуару державного українського народного 
хору, переважно у вигляді обробки. 

у 1974 році вийшла друком збірка «Народні пісні в записах 
григорія Верьовки» [8]. у збірці представлено записи компози-
тора, який фіксував народні пісні при будь-якій нагоді, майже з 
усіх областей україни, зокрема й від співаків хору. цікаві запи-
си з Київщини: с.  трипілля обухівського району (календарно-
обрядова «Поскакав коник під гречкою», чумацька «Косарики 
сіно косять», пізня лірика «зацвіла в лузі лоза»), с. літки Бровар-
ського району (весільна «Що й у неділеньку рано»), с. дзвінкове 
Васильківського району (ліричні про кохання «ой стелися, бар-
віночку», «ой нічка темненька», «там, де ятрань круто в’ється», 
«ой плавають каченята», «Чом дуб не зелений», «а в полі бере-
за», «Із-за гори вітер віє», козацька «Попід ланом, ланом», балада 
«ой поїхав милий», жартівлива «Попід гайком»), с.  Вишеньки 
та с. рогозів Бориспільського району (родинно-побутові «ой на 
лану, на ланочку», «Із-за гори та вітер повіває», жартівлива «я в 
середу родилася»), с. Красне Білоцерківського району (родинно- 
побутова «Пусти ж мене, моя мати»), с.  синяки та с.  гнатівка 
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Києво- святошинського району (балади «ой піду я в ліс по дро-
ва», «ой зайшов же місяць»), с. Копачі колишнього Чорнобиль-
ського району (жартівлива «дівчино моя переяславко»). 

транскрипції г.  Верьовки характеризуються надзвичайною 
увагою до фіксації тонкощів багатоголосного звучання, мінли-
вої ритміки українських народних пісень, утіленої в мішаних 
тактових розмірах, своєрідних ладово-інтонаційних особливос-
тей народного мелосу, альтераційних змін щаблів основних ла-
дових утворень. 

Найбільшу кількість записів народних пісень г.  Верьовка 
здійснив у с.  дзвінкове Васильківського району. Вони є в ру-
кописній збірці, що зберігається в архівних наукових фондах 
рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім.  М.  т.  рильського (аНФрФ 
ІМФЕ, ф. 6–4, од. зб. 154).

у 20-х роках ХХ ст. в україні була активізована робота зі зби-
рання й дослідження української народної творчості, укладені 
відповідні програми. Фольклорні матеріали на Київщині зби-
рали різні фольклористи та аматори народного мистецтва, такі 
як П. Козицький, а. Бабій, В. Бафталівський, М. Босенко, М. до-
бровольський, В.  Івашкевич, М.  Калістратенко, М.  Коросташ, 
а. Кудрицька, М. сапко, В. Хоменко-доленко, І. Чижський та ін. 
у 1930-х роках, перед війною та в часи воєнного лихоліття, на-
родні пісні краю фіксували с. андрієвський, р. Верещага, а. ли-
ходій, М.  лаптєв, І.  литвин, т.  онопа, І.  руденко, т.  тихонова, 
В. уманець; у повоєнні роки – І. гурин, а. Шмиговський.

Михайло Петрович гайдай (1878–1965), будучи співробіт-
ником Кабінету музичної етнографії ВуаН, провадив активну 
збирацьку роботу, зокрема й на Київщині. Частину творів опу-
блікував його син М. гайдай у збірці «українські народні пісні в 
записах Михайла гайдая» [17]. 

Неопубліковані записи М. гайдая з теренів теперішньої Ки-
ївської області мають неабияку цінність, оскільки були зроблені 
надзвичайно скрупульозно, на високому фаховому рівні із зазна-
ченням усіх тонкощів наддніпрянської мелізматики й орнамен-
тики, чудового багатоголосного співу, із детальними вказівками 
на варіативність у мелодії, навіть у записах від одного виконавця. 
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у 1920-х роках на теренах Київщини М. гайдаю вдалося за-
писати безпосередньо зі співу та на фонограф зразки народної 
пісенності з теперішніх Переяслав-Хмельницького, Бориспіль-
ського, обухівського, Бородянського та Баришівського районів. 

серед неопублікованих записів фольклориста колискова 
«Пішла киця по водицю», дитяча дражнила, сороміцькі весіль-
ні пісні, балади, зразки необрядової лірики, чумацьких пісень, 
наймитські, рибальська блискуче транскрибовані талановитим 
фольклористом.

Більшу частину життя провів у Києві уродженець нинішньої 
Черкаської області композитор, музикознавець і викладач Пи-
лип омелянович Козицький (1893–1960). Він був одним із засно-
вників та керівників Музичного товариства ім. М. леонтовича, 
викладав у Київському музично-драматичному інституті ім. ли-
сенка, Київській консерваторії, був головою спілки композито-
рів україни. Музика К. Козицького ґрунтується на основі народ-
нопісенної творчості, його інтонаційно-ритмічних засадах, адже 
сам композитор не тільки використовував надбання фолькло-
ристів попередників та сучасників, але й сам записував народні 
пісні з вуст автентичних виконавців, зокрема з Київщини, зали-
шивши нащадкам рукописну фольклористичну спадщину. 

українська журналістка, письменниця та фольклористка з 
Поділля антоніна Миколаївна Кудрицька (1885–1971) навчала-
ся в Києві, зібрала майже шість сотень пісень, переважно з Ві-
нниччини, а також записи з теперішнього тетіївського району 
Київської області. серед них християнські колядки та щедрівки 
(№ 83, 92), весняні ігри «Жельман» та «Жучок», балади, необрядо-
ва лірика. у селах лісники (нині – Києво-святошинського р-ну), 
трипілля (обухівського  р-ну) тощо народні пісні фіксував 
М. Калістратенко. 

у 30-х роках ХХ ст. у кількох населених пунктах Київщини, 
переважно в Борисполі, здійснював записи народних пісень 
а. Бабій. серед його записів колодійна пісня, веснянки, купаль-
сько-веснянкова, весільна, балади, необрядова лірика, чумацька 
пісня. також у Борисполі народні пісні фіксував а.  Витошин-
ський, у с. глібівка (нині – Вишгородського р-ну) – М. Коросташ.
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у 1935 році на Київщині народні пісні фіксував а. лиходій, 
а  в с.  стайки Кагарлицького району від цимбаліста й талано-
витого співака П. середи чимало фольклорних творів записала 
т. тихонова. у репертуарі виконавця переважали зразки необря-
дової лірики та ліро-епіки, зокрема балади, пісні про кохання, 
були також родинно-побутові, наймитська та запорізька козаць-
ка, а також жартівливі пісні. 

у 1938  році в Бородянському та Переяслав-Хмельницькому 
районах народні пісні записувала т.  онопа. серед її ретельно 
зроблених транскрипцій балади, необрядова лірика, наймит-
ська пісня, історична про Кармалюка та інші фольклорні твори. 
у 1939 році у с. Велика Вільшанка Васильківського району від на-
родної співачки Ф. лігоміної (1883 р. н.) низку пісень зафіксував 
с.  андрієвський. серед його записів  – християнська колядка, 
балади, необрядова лірика, соціально-побутові балади, жартів-
ливі пісні та зразки пізньої лірики. у 1940 році в с. Фасова Мака-
рівського району фольклорні твори фіксував І. литвин. 

Наприкінці ХІХ ст., у роки другої світової війни та в пово-
єнні роки на Київщині від різних виконавців записував народні 
пісні фольклорист а. Шмиговський. завдяки його методиці за-
писування при будь-якій нагоді, від респондентів (зокрема від 
вторинних, які перейняли пісні від автентичних виконавців) у 
м. Києві та на місцях, географія фіксацій вражає: півсотні на-
селених пунктів майже з усіх районів Київської області. серед 
його записів християнські колядки, веснянки, купальські, пе-
трівчані пісні, численні балади, необрядова лірика, чумацькі й 
солдатські пісні, наймитські, історичні пісні та балади, пісенні 
жарти.

у своєму рідному селі Бзів Баришівського району 1946 року 
народні пісні фіксував фольклорист та мовознавець І.  гурин 
(1905–1995). серед його записів купальська пісня тощо.

у  1952 та 1954  роках відбулися експедиції співробітників 
ІМФЕ ім.  М.  т.  рильського НаН  україни в Переяслав-Хмель-
ницький район Київської області. Пісенний матеріал було роз-
шифровано о.  стьожкою, а.  Михайловим, л.  ященком. серед 
записів учасників експедицій  – веснянка «Журавель», балади, 
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необрядова лірика, рекрутські та солдатські пісні, історична ба-
лада, зразки пізньої лірики. 

у другій половині минулого століття подільський фолькло-
рист с.  турик записував народні пісні не тільки з тернопіль-
щини, але й із Київщини. у 1975 році на Чорнобильській аЕс 
фольк лорні записи здійснювали с. грица та о. Бріцина.

у 1958 році Київський обласний будинок народної творчості 
видав збірку «Народні пісні Київщини» [10], що складається із чо-
тирьох десятків фольклорних та авторських творів. у  короткій 
передмові записувач й упорядник Ю.  таранченко зазначив, що 
пісні зафіксовано переважно від народних хорових колективів у 
2–4-голосному викладі із сс. рогозів та лебедин Бориспільського 
району, с. Потоки таращанського району, сс. демидів та старі Пе-
трівці димерського району, с. В’юнище Переяслав-Хмельницького 
району, смт Бородянка, с. Калинівка Броварського району тощо.

у  1990  році під егідою цієї самої організації вийшло також 
препринтне видання «ой у лузі калина...» [11] з метою збережен-
ня й популяризації народнопісенної спадщини області. у вступ-
ному слові В. гайдаржі проінформував про діяльність обласного 
науково-методичного центру народної творчості (оНМц) та про 
записи народних пісень (близько 40), зроблені а. Капустинським 
у сс. старе та сулимівка Бориспільського району, сс. Морозів-
ка та Бзів Баришівського району, с.  Кищинці Фастівського ра-
йону (більшість записів), с. Кожухівка Васильківського району, 
с. Вільне Макарівського району, сс. запрудка, розважів, тетерів-
ське та зимовище Іванківського району, с. Млачівка Поліського 
району, с. лісовичі таращанського району, с. тетіївка Богуслав-
ського району. Пісні було занотовано як від гуртів (с. Кищинці 
в нетиповій для народного виконавства хоровій фактурі тощо), 
так і від поодиноких виконавців. особливо цінні записи з по-
ліської зони Київщини (Поліський та Іванківський райони), що 
постраждала від Чорнобильської аварії, здійснено переважно від 
поодиноких виконавців, а в текстах не збережено діалектні осо-
бливості північнокиївської говірки. 

у 1992 році в цьому самому упорядкуванні була надрукована 
збірка народних пісень з Київщини «Біля джерел народної пісні».
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у селах Київської області протягом багатьох років записува-
ли народні пісні співробітники та студенти Проблемної науково-
дослідної лабораторії музичної етнографії Національної музич-
ної академії ім. П. Чайковського (ПНдлМЕ НМау). їхні записи 
вміщено на дисках «традиційна музика Київщини», «традиційна 
музична культура україни. Колискові». серед записів на остан-
ньому переважають колискові пісні, є також дитячі потішки та 
забавлянки, зафіксовані переважно г. Коропніченко.

у 1988  році (4–14  серпня) відбулася експедиція обласного 
товариства охорони пам’яток історії та культури в складі спів-
робітників ІМФЕ ім.  М.  т.  рильського НаН  україни В.  Бори-
сенко, М. дмитренка, К. І. Ковтун, с. стефанович та студентки 
Кду о.  Борисенко на Київське лівобережжя. у  с.  озерне яго-
тинського району було зафіксовано пісні різних жанрів. серед 
них колискові, весільні, необрядова лірика, козацька балада, 
жартівливі пісні. у с. Кулябівка записано колискові пісні, весіль-
ну, балади, необрядову лірику, солдатський романс, жартівливі 
пісні та романси. у  с.  Богданівка зафіксовано дитячі колядки 
та щедрівки, низку весільних пісень, балади, зразки необрядо-
вої лірики, чумацьких та солдатських пісень; у с. райківщина – 
купальську, балади, пісні про кохання, родинно-побутові, цілу 
низку жартівливих пісень, зразки пізньої лірики; у с. Плужни-
ки – весільні, балади, необрядову лірику, чумацьку та жартівли-
ву пісні, романс; у с. Капустинці – весільну пісню, давні й пізні 
балади, зразки необрядової традиційної та пізньої лірики; у ро-
китному  – весільні пісні, балади, твори необрядової лірики та 
соціально-побутові пісні; у  яготині  – весільні пісні та балади. 
транскрипції здійснено л. Єфремовою та с. Копил.

у межах цієї експедиції М. дмитренком індивідуально було 
записано народні пісні в с.  турівка згурівського району. се-
ред них колискові, купальсько-петрівчані співи, весільні піс-
ні, балади, необрядова лірика, жартівливі пісні та фольклорні 
новотвори. 

у 1989 році Київським обласним товариством пам’яток історії 
та культури було організовано експедиційний виїзд до сіл Київ-
ської області співробітників ІМФЕ ім. М. т. рильського В. Бори-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



195

З історії збирання народних пісень на Київщині

сенко, К. Ковтун, с. стефанович. у с. скибинці тетіївського ра-
йону від талановитої співачки т. Мотузюк записано колискову, 
веснянки; від неї та інших виконавців – колискову, низку весня-
нок, зокрема до обряду «закопування каші», петрівчані, купаль-
ські, весільні пісні, зразки необрядової лірики, солдатські пісні.

у тетієві учасники експедиції зафіксували щедрівку (№ 66), 
купальсько-петрівчані співи, зразки необрядової лірики, солдат-
ську баладу, пізню лірику; у с. П’ятигори тетіївського району – 
ігрові веснянки «Володар», «Шум», «Кривий танець», купальські, 
петрівчані, цикл весільних пісень.

у селищі рокитне співаки виконали колискові пісні, дитячу 
забавлянку, родинно-побутову пісню, романс. у  с.  синява ро-
китнянського району учасникам експедиції вдалося зафіксува-
ти чимало колискових пісень, колядку, купальську, петрівчану, 
значну кількість весільних пісень, необрядову лірику, жартівли-
вий пісенний діалог. у с. довгалівське від ансамблю буряководів 
записано щедрівку, колядки, купальські та петрівчані, весільні 
пісні, балади, зразки необрядової лірики, козацьку баладу, роз-
горнуту жартівливу пісню.

Кілька записів здійснено учасниками експедиції в смт стави-
ще. у с. Винарівка ставищенського району зафіксовано щедрів-
ки, петрівчану пісню, баладу, родинно-побутову пісню. 

у 2008 році вийшла друком збірка «Крізь віки і серця...» [6] в 
упорядкуванні народної поетеси Надії даценко, музичне оформ-
лення Віктора диби. упорядниця зібрала пісенний матеріал у 
рідному селі Чапаєвка таращанського району Київської облас-
ті, що розташоване на річці гнилий тікич в басейні Південного 
Бугу. село має давні історичні коріння, мало кілька назв, серед 
яких – затонське, Калинова гребля тощо; у 1856 році село було 
волосним центром. 

Н.  даценко походить зі співучої родини, першу пісню від 
мами записала 1967 року. Мелодії погодився записувати викла-
дач музичної школи, баяніст В. диба. до запису було залучено 
майже все село, списано більшість пісенного репертуару села, 
остання пісня – 2008 року. збірка розпочинається довідкою про 
збирачку й упорядницю та передмовою «з історії села». 
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Фольклорні матеріали видання репрезентовано за жанровою 
ознакою. у  першому розділі «різдво» вміщено деякі світські, 
переважно християнські колядки та щедрівки, зокрема дитячі. 
серед веснянок, що співали діти й молодь на майдані, на виго-
нах, є закличні, ігрові, танкові, ліричні на теми кохання. Є також 
кілька купальських та петрівчаних пісень, коноплянки, що їх 
виконують під час збору конопель (серед яких балади та побуто-
ві ліричні пісні).

збирачкою детально описано весільний обряд, ретельно за-
фіксовано весільні пісні села (близько 150 зразків) сумної та ве-
селої емоційної сфери, що їх виконують протягом усього весілля 
[6, с. 38–71]. 21 текст колискових пісень виконують з однією мело-
дією східноукраїнського типу [6, с. 72–74].

Найбільші розділи традиційно присвячені пісням про ко-
хання [6, с. 94–124] та родинному побуті [6, с. 125–142]. також у 
збірці представлено історичні, козацькі, чумацькі, повстанські, 
рекрутські та солдатські пісні [6, с.  76–85] з окремим розділом 
суспільно-побутової лірики [6, с.  86–94]. Є  також невеличкий 
розділ пісень «з філософським змістом і на літературні тексти» 
[6, с. 143–149]. отже, при упорядкуванні збірки збирачка вико-
ристала традиційний жанровий поділ народних пісень з його 
власним коригуванням.

у 2009 році була опублікована збірка «Пісенна традиція села 
лука»  [12] в упорядкуванні професора кафедри фольклористи-
ки Інституту філології Київського національного університету 
ім. т. г. Шевченка Івана Павленка. Книга розпочинається «сло-
вом до читача» андрія гуленка, голови гореницької сільради 
Києво-святошинського району, та об’ємною статтею від автора- 
упорядника І.  Павленка. у  статті мовиться про с.  лука, розта-
шоване на річці Ірпінь, його історичне минуле та сьогодення, 
фольклорні багатства, виконавиць народних пісень, особливості 
народного місцевого співу; розглянуто репертуар народних ан-
самблів та солістів, варіативність мелодій записаних пісень. упо-
рядник вдався до обробки деяких творів з метою оптимізації їх 
виконання вокальними колективами. це дещо знижує фолькло-
ристичну цінність опублікованого матеріалу, яка все-таки зали-
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шається досить високою з огляду на спробу відтворити пісенну 
культуру одного села.

Восени 2015  року здійснено кілька експедиційних виїздів 
л. Єфремової, провідного фольклориста ІМФЕ, олени яринчиної 
та аспірантки дарії Бєлобородової до сіл Васильківського райо-
ну Київської області. Під час цих виїздів у селах Велика Бугаївка, 
Путрівка та Кожухівка вдалося записати майже триста народних 
пісень від фольклорних ансамблів та поодиноких виконавців. 

Першим (2 вересня) відвідали с. Велика Бугаївка, яке цікаве 
тим, що в ньому компактно проживають переселенці із Чорно-
бильської зони (с. луб’янка Поліського р-ну). Фольклорний гурт 
села «Відлуння Полісся» під керівництвом Н.  Прилипко ще й 
досі зберігає традицію північноукраїнського співу, пісенний ре-
пертуар рідного села, особливості поліської вимови. Жінки про-
співали чимало пісень, серед яких фольклорні твори рідкісних 
жанрів: релігійна постова, русальна та більш поширені балади, 
зразки необрядової лірики, жартівливі співи, вокально-інстру-
ментальна композиція «розійдись, хоровод», пісенні твори піз-
нішого походження, зокрема пізні балади та романси, авторська 
пісня про Чорнобиль. 

Найважче для виконавців гурту було пригадати сольні тво-
ри, зокрема зразки дитячого фольклору, колискові. лише окремі 
співачки були готові виконати їх. Кілька колискових пісень про-
співала г. Безверха, закличку дощику – Н. Шевченко. 

Пізніше (9 вересня), за домовленістю з колективом, було здій-
снено запис кількох обрядових пісень по мобільному телефону. 
Незважаючи на погану якість такого запису, удалося зафіксувати 
давню поліську колядку й кілька напливових, веснянку «Шум».

4 вересня відбувся сеанс запису фольклорних творів у с. Пу-
трівка Васильківського району від фольклорного ансамблю 
«родинне дерево» (керівник Б. Малик), здійснений автором цих 
рядків. На диктофон записано місцевий репертуар народних ви-
конавців: щедрівку, християнську колядку, чимало весільних пі-
сень, балади, необрядові ліричні пісні, солдатські та рекрутські 
пісні, соціально-побутові, жартівливі пісні й пісенні новотвори, 
часом перероблені на новий лад старі патріотичні пісні. 
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Найбільшу кількість творів проспівала талановита народна 
виконавиця, лідер колективу Валентина Карпівна Беньковська. 
у  більшості ансамблевих виконань вона виступала заспівувач-
кою, кілька фольклорних творів виконала соло, оскільки інші 
співаки не знали цих пісень або ще не зібралися для співу. се-
ред них  – дитяча колядка, весільні пісні, балади, пісенна ліри-
ка, старовинна солдатська пісня, жартівливі співанки, сучасні 
новотвори. 

заспівувала та співала соло ще одна талановита народно-ав-
тентична виконавиця ансамблю галина андріївна Варення. соло 
вона виконала дитячу щедрівку, весільні пісні. деякі весільні 
пісні г. Варення та В. Беньковська, В. Беньковська та М. Надуєва 
виконали вдвох. у репертуарі Б. Малика були переважно сучасні 
пісенні новотвори. 

за один сеанс було неможливо записати репертуар ансамб-
лю, особливо його лідера В. Беньковської. тому 21 вересня здій-
снено повторний виїзд до с. Путрівка автора цих рядків разом з 
аспіранткою д. Бєлобородовою. цього разу вдалося зафіксувати 
чимало фольклорних зразків, зокрема найдавнішого календар-
но-обрядового циклу. це заклична веснянка «ой весна, весна», 
чимало весільних пісень, а також балади, твори необрядової лі-
рики, соціально-побутові пісні, зокрема пізнішого походження, 
жартівливі та пісенні новотвори, зокрема повоєнної тематики.

На 27  вересня було домовлено про зустріч із фольклорним 
колективом с. Кожухівка. Могла поїхати лише упорядник збір-
ки. у холодному приміщенні Будинку культури зібралися вико-
навці фольклорного ансамблю «джерело» села під керівництвом 
о. Бойко. Вона була основним виконавцем багатьох пісень та їх 
незмінною заспівувачкою. серед творів, проспіваних ольгою 
Павлівною, – давня колискова «ой ходить сон біля вікон», схід-
ні приколискові співи з типовими наспівами східноукраїнських 
колисанок, закличка дощику, авторська дитяча пісня, дитяча ко-
лядка, щедрівки, жартівливі пісні. у сольному виконанні також 
записано щедрівку (співала л. сачик).

Кілька пісень було транскрибовано упорядником з диска, 
подарованого сільським головою В.  Бецем, із  записами народ-
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них пісень від виконавців с.  липовий скиток Васильківського 
району. 

1 листопада другий сеанс фольклорного запису в с. Кожухів-
ка здійснила о. яринчина. Від о. Бойко вона записала дитячу ко-
лядку, від учасниць ансамблю – християнську колядку, весільні 
пісні, балади, позаобрядові ліричні пісні, солдатські й рекрутські 
пісні, жартівливі, пісенні новотвори пізнішого походження.

таким чином, фольклористична спадщина Київщини нарахо-
вує чимало опублікованих та архівних джерел, що зберігаються, 
зокрема, в архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів 
ІМФЕ ім.  М.  т.  рильського НаН  україни, у  колекціях приват-
них осіб. Водночас ґрунтовне видання народнопісенних багатств 
краю зараз на часі й вимагає якнайшвидшого видання.
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Summary

Kyiv region is situated on both banks of the river Dnipro in the Cen-
tral and Northern parts of Ukraine. It is the centre for the formation and 
development of a remarkable regional cultural tradition, folk singing in 
particular. Life and activities of many artists and public figures of the 
past and present are connected with Kyiv region, including composers, 
musicologists, ethnologists, kobzars and lyre players, musicians, execu-
tors of folk songs, collectors, folklorists.

The history of folk songs collecting in Kyiv region is more than a cen-
tury and a half. Folk songs of the land have been recorded by prominent 
figures of culture and arts of Ukraine. A significant number of folk songs 
of the region is published in folklore collections. At the same time, the 
majority of the records is kept in public and private archives waiting for 
publication.

A. Kotsypinskyi, Ukrainian ethnologist and folklorist P. Chubynskyi 
are considered to be the first persons who have recorded folk songs in 
Kyiv region. An outstanding Ukrainian composer, collector of song folk-
lore M. Lysenko has made an inestimable contribution to the recording, 
publication and popularization of the song folklore of the region. P. De-
mutskyi and A. Konoshchenko-Hrabenko have closely collaborated with 
him. 

I. Nechui-Levytskyi, a classic of Ukrainian literature, collecting folk 
songs in Bilotserkivshchyna and Vasylkivskyi district, has tried to reflect 
the living Ukrainian language as precisely as it is possible. 

K.  Kvitka, H.  Veriovka, M.  Haidai, P.  Kozytskyi, A.  Kudrytska, 
I. Huryn, S. Turyk, T. Onopa, A. Shmyhovskyi, A. Lykhodiy, T. Tykhon-
ova, S. Andriyevskyi, I. Pavlenko, N. Datsenko and others have made a 
significant contribution to the musical ethnography of the Kyiv region.

Expeditionary departures of M. Rylsky Institute for Art Studies, Folk-
loristic and Ethnology researches, Regional Society for the Historical 
and Cultural Monuments Protection, as well as the Kyiv Conservatory 
(S. Hrytsa, V. Borysenko, M. Dmytrenko, H. Koropnichenko, L. Yefre-
mova and others) have been realized to different districts of Kyiv region.

Keywords: Kyiv region, folk songs, published works, archives, expedi-
tions, folklorists, collectors.
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УДК 398(437.6=161.2)(092)Зіл Леся МУШкеТик,  
Олександра ЛІСОВА 

(київ)

фольклористичНі праці 
ореста зілиНського в коНтексті 
сучасНиХ НауковиХ поглядів

у статті проаналізовано наукову діяльність ученого світового рів-
ня, замовчуваного в радянські часи, – фольклориста, славіста ореста 
зілинського. розглянуто його доробок у контексті сучасної славістики, 
компаративістики, гуманітаристики в цілому.

Ключові слова: фольклорист, орест зілинський, славістика, бала-
да, Пряшівщина, збірка, вчений, публікації.

В статье проанализировано научную деятельность ученого миро-
вого уровня, замалчиваемого в советские времена,  – фольклориста, 
слависта ореста зилинского. рассмотрено его наследие в контексте со-
временной славистики, компаративистики, гуманитаристики в целом.

Ключевые слова: фольклорист, орест зилинский, славистика, бал-
лада, Пряшевщина, сборник, ученый, публикации.

Scientific activity of the world-wide range scholar, whose name has been 
ignored during the Soviet period, the folklore studier, specialist of Slav lan-
guages and literature Orest Zilynskyi is analyzed in the article. His work 
within modern Slavic studies, comparative studies, humanities in general is 
considered.

Keywords: folklore studier, Orest Zilynskyi, Slavic studies, ballad, Pri-
ashivshchyna, collection, scientist, published works.

ученим світового рівня був замовчуваний у радянські часи 
літературознавець, фольклорист, славіст орест зілинський 
(12.04.1923, с. Красна, Польща – 14.07.1976, свидник, словаччи-
на). Він навчався у Краківському ліцеї та ярославській україн-
ській гімназії, вищу освіту здобув на філософському факультеті 
українського вільного університету в Празі (1943), де під керів-
ництвом о. Колесси та І. Панькевича вивчав українську філоло-
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гію; далі навчався на факультеті слов’янської філології Карлово-
го університету у Празі (1948–1949), де захистив малу докторську 
дисертацію на тему «семантична та стилістична функція непов-
ноголосся в літературній мові української території» (1949).

о.  зілинський працював викладачем польської мови, дав-
ньоруської та радянської літератури, російського і слов’янського 
фольклору на філософському факультеті університету ім.  Па-
лацького в оломоуці (1949–1958); далі – в науково-освітніх уста-
новах Чеської академії наук у Празі (1958–1976). у цей період він 
опублікував понад 200 розвідок з різних царин філології. В Ін-
ституті мови й літератури ЧаН він захистив кандидатську дис-
ертацію на тему «Народні ігри східних і західних слов’ян» (1966). 
На початку 50-х років ХХ ст. о. зілинський брав участь в укла-
данні перших підручників, хрестоматій, навчальних програм, 
методичних довідників з української літератури для українських 
шкіл Пряшівщини. Він вільно володів кількома мовами (україн-
ською, російською, польською, чеською, німецькою, словацькою 
та  ін.), про що свідчать його статті у «Вибраних працях»  [3; 4], 
він брав участь у конгресах славістів (V Міжнародний конгрес 
славістів у софії 1963, VI Міжнародний конгрес славістів у Празі 
1968, VII Міжнародний конгрес славістів у Варшаві 1973 тощо).

о.  зілинський підтримував стосунки з українськими фоль-
клористами, разом з якими (о. деєм, р. Кирчівим та Н. Шума-
дою) виголосив доповідь на конгресі славістів 1963 року в софії 
під назвою «український фольклор у слов’янських літературах», 
яку було видано окремою брошурою в Києві 1963 року [2]. однак 
згодом через звинувачення в націоналізмі він перестав згадува-
тися в україні.

На сторінках української пряшівської преси учений опублі-
кував десятки статей з літератури, фольклористики, суспільно-
громадської тематики, виступав на семінарах молодих літерато-
рів, рецензував і редагував рукописи нових книжок, упорядкував 
та видав у Пряшеві твори раніше заборонених українських пись-
менників тощо.

На  Пряшівщині о.  зілинський зорганізував групу любите-
лів фольклору (М.  Шмайда, Ф.  лазорик, а.  дулеба, а.  Каршко, 
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І. Чижмар, а. Куцер, В. любимов, а. таптич, М. Мушинка), які 
постачали його польовими записами. Він розробив план їх ви-
дання, розрахований на десять томів. Першим томом мали бути 
«Балади», другим – «Весілля», третім – «Календарні обряди і зви-
чаї» і т. д. На жаль, керівні органи Пряшівського краю перервали 
його реалізацію [4, с. 570].

учений досліджував творчість І. Котляревського, т. Шевчен-
ка, І. Франка, І. Нечуя-левицького, М. Коцюбинського, М. риль-
ського, Ю. яновського та ін. Він опрацював чимало фольклорних 
матеріалів Пряшівщини спільно з М. Мушинкою, із яким позна-
йомився 1955 року в Празі. о. зілинський був консультантом та 
офіційним опонентом курсової та кандидатської робіт М.  Му-
шинки (1957–1958). у наш час видано «літературознавчі праці» 
о. зілинського, підготовлені до друку М. Мушинкою та завідува-
чем кафедри полоністики Київського національного університе-
ту імені тараса Шевченка професором р. радишевським [8].

о. зілинському належить упорядкування першої книги про 
літературний процес Пряшівщини періоду після другої світової 
війни – «література чехословацьких українців. Проблеми й пер-
спективи» (1968) [14, с. 158], низка інших праць із даної тематики.

Посмертно видавництвом академії наук Чехії та словаччи-
ни було опубліковано дві монографії о.  зілинського: «Lidové 
balady v oblasti západních Karpat» (Народні балади західних Кар-
пат, 1976) у Празі [15] та «Slovenská ľudová balada v interetnickom 
kontexte» (словацька народна балада в міжетнічному контексті, 
1978) у Братиславі  [16]. остання була відзначена почесною гра-
мотою словацького етнографічного товариства при академії 
наук. Книга «Lidové balady v oblasti západních Karpat» – це ката-
лог балад західнокарпатського регіону (словаків, чехів, поляків 
та українців), що містить посилання на 2039  записів балад та 
282 наукові студії окремих баладних сюжетів. за словами М. Му-
шинки «щодо всебічності, ґрунтовності та вичерпності опрацю-
вання баладних сюжетів книга о. зілинського не має аналогів у 
слов’янській фольклористиці» [6, с. 707].

Із царини фольклористики о. зілинському належать студії з 
історії науки, обрядового фольклору, народних ігор, пісень, дум, 
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балад та  ін., слов’янської компаративістики. Чи не найбільше 
уваги дослідник присвятив аналізу українських народних балад, 
передусім карпатського регіону. На рубежі 1960–1970-х років він 
підготував до друку збірник «українські народні балади східної 
словаччини». це був найбільший регіональний збірник народ-
них балад у слов’янській фольклористиці. однак через політичні 
обставини це видання в той час так і не з’явилося, у видавництві 
було знищено набір книги та її рукопис. збережена коректура 
праці зі всіма додатками та кольоровими відбитками ілюстра-
цій видатного словацького художника д.  Миллого була опра-
цьована та упорядкована М.  Мушинкою до 70-річчя з дня на-
родження о. зілинського окремою книжкою під назвою «Мала 
мати сина. Народні балади із знищеної збірки о.  зілинського» 
(1993) [11]. спадщину вченого було поновлено в Інституті мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології НаНу, до 90-річчя 
з дня народження дослідника опубліковано написані різними 
слов’янськими та німецькою мовами його «Вибрані праці з фоль-
клористики» у двох книгах (2013) [3; 4] та розлогу збірку народ-
них балад краю під назвою «українські народні балади східної 
словаччини» (2013) [6], упорядковану М. Мушинкою.

у  збірнику «українські народні балади східної словаччи-
ни», що став подією у слов’янознавстві, подано зразки баладної 
творчості українського населення східної словаччини, історію 
їх збирання і дослідження, перераховано імена виконавців ба-
ладної традиції, стильові особливості та ін. у книзі опублікова-
но 133 балади, згруповані за тематикою в рубрики, 472 текстових 
та 219  нотних записів із 118  українських сіл Пряшівського ре-
гіону [6]. Балади класифіковано за рубриками: переродження в 
рослини і птахів, втручання надприродних сил, зустрічі з мерт-
вими, поранення і смерть на війні, любовні пригоди, незгоди в 
родині, еміграція тощо. у кінці вміщено словник невідомих слів, 
іменний реєстр, резюме словацькою та німецькою мовами. та-
кож у праці подано ілюстративний матеріал відомого художника 
д. Миллого, що стосується фабул окремих балад.

збірник відкривається невеликою вступною статтею о.  зі-
линського, після чого слідує його розлоге теоретико-практичне 
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дослідження «Підбескидські народні балади. Що таке народна 
балада?», у  якому він розглядає український баладний масив 
східної словаччини із залученням взірців з різних регіонів укра-
їни, а також інших європейських народів – словацького, чесько-
го, російського, польського та ін. о. зілинський у своїй розвідці 
продемонстрував гарне знання теоретичних праць зарубіжних 
дослідників зазначеної території; окрім вказаних іноетнічних та 
українських, це угорські, німецькі та ін. студії та збірники.

дослідження складається з кількох розділів, у  кожному з 
яких о. зілинський виявляє чималу ерудицію і дослідницький 
талант, він має власні погляди як на систематизацію творів, 
так і на їх аналіз, поетику, стилістику тощо. це такі розділи: що 
таке народна балада?; історія збирання та дослідження україн-
ських та словацьких народних балад; носії баладної традиції; 
відбиття дійсності в баладах східнослов’янських українців; сти-
льові властивості; історичне наверстування матеріалу; зовніш-
нє пов’язання наших балад; місцевий вклад. до книги увійшли 
також примітки, коментарі, додатки та резюме (словацькою, ні-
мецькою, російською).

у своїй праці о. зілинський наголосив на великому значенні 
текстових та  ін. варіантів творів, вміщуючи в додатку до осно-
вних версій балад ще й менш поширені та усічені, розуміючи їх 
вагу у вивченні, на чому наголошують і сучасні дослідники. уче-
ний вважав фольклор динамічною, а не статичною системою, го-
ворив про різночасові напластування творів, зміни та модифіка-
ції в них, у зв’язку з чим критикував класифікацію закарпатських 
балад у збірнику П. лінтура (зокрема йдеться про історичні бала-
ди, які, на думку дослідника, не завжди відбивають дійсність часу 
їх творення). сам він дуже уважно і глибоко підійшов до цього 
питання, вивчаючи широкий історичний, культурний та ін. кон-
текст побутування того чи іншого твору або групи творів, його 
ґенезу, розвиток, впливи і запозичення тощо. за поетичними осо-
бливостями учений поділив балади на дві великі групи. до пер-
шої належать балади старшого походження, але й деякі новіші; 
дія розвивається дуже стрімко, без затримок, перескакуючи дру-
горядні епізоди, як це прийнято вважати притаманним баладам у 
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цілому. Балади другого типу засновані на протилежному компо-
зиційному принципі затримування дії, ретардації, він характери-
зує їх стилістику, композицію, художні засоби тощо.

о. зілинський запропонував доволі цікаву класифікацію тек-
стів балад за «історичними наверствуваннями», що вирізняють-
ся стилістичними формальними, психологічними й емоційними 
елементами, структурою, мелодією, варіантами тощо. Він ви-
окремив п’ять основних груп [6, с. 40–43]:

1. Балади простого епічного складу, дія в яких розгортається 
швидко, без затримок, «переходячи скоками від епізоду до епі-
зоду». Вчинки героїв не мотивуються, їхнє внутрішнє життя не 
розкривається. гармонійне поєднання швидкого епічного ритму 
з елементами чуттєвої рефлексії піднімає саме ці тексти на дуже 
високий художній рівень, ставить їх на чільне місце в цілій ба-
ладній традиції. серед пісень збірника до цієї групи належать: 
«Мати зачаровує невістку в тополю», «Чорт несе грішну дівчину 
в пекло», «Кінь післанцем від убитого вояка», «Милий не верта-
ється з війни» та ін.;

2.  Балади, зміст яких насичений сентиментальною рефлек-
сією. дія тут більш послідовно супроводжується виразом чут-
тєвих станів, акцент переноситься на внутрішнє переживання. 
Ідейно-тематичний діапазон цих пісень неширокий і замкнутий: 
трагічні непорозуміння в родині, неможливість пережити втра-
ту єдиної коханої людини. Пісні цього типу: «Коханець, передчу-
ваючи лихо, приїжджає до мертвої милої», «Коханці, роз’єднані 
матір’ю, поєднуються по смерті», «Хресна мати труїть майбутню 
невістку» та ін.;

3.  Балади хронікального складу, в  яких типізація поступа-
ється перед конкретним малюнком (частіша поява власних імен 
героїв). Натиск тут кладеться на більш вичерпне змалювання зо-
внішніх подій та побутової обстановки, найчастіше селянської. 
Приклади: «Парубок Матвій вбиває Магдалину», «дівчина тру-
їть хлопця гадиною в пирозі», «Козак зводить дівчину, що шукає 
дороги в лісі», балада про смерть чумака та ін.;

4. Новіші пісні сентиментального складу, в яких з’являються 
оригінальні психологічні ситуації. дійова основа таких творів 
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нескладна, малюнок психічних станів інколи наближається до 
мелодрами. у порівнянні з піснями другої групи, тут притлум-
лені схематизуючі елементи в композиції, побудова сюжету та 
добір засобів стилізації більш індивідуальні. їхня естетична і 
психологічна виразність залежать від майстерності авторів; тра-
пляються між ними твори високохудожні («Вояк прощається з 
рідними», «Близькі прощаються зі схопленим рекрутом», «дівчи-
на шукає в дунаї втрачений вінок» та ін.), але частіше малюнок 
чуттєвих станів у цих піснях «переекспонований» і невиразний; 

5. Із ґрунту пісень хронікального типу виростає нова тради-
ція, виражена найсильніше в заробітчанському циклі та в піснях 
про Першу світову війну. її риси: поєднання скрупульозного пе-
реказу подій із намаганням виразити чуттєві стани.

о.  зілинський писав про те, що розвиток баладного стилю 
йшов двома лініями (шляхами): «В лінії з перевагою чисто епіч-
них елементів (типи 1, 3, 5) увага пересувалася з поля “зовнішньої 
драматичності”, що йшла від самого життя, на поле розкриття 
психічних реакцій, при одночасному намаганні передавати зо-
внішню дію більш детально. В  другій лінії розвиток ішов від 
схематизованого виразу почуття до розв’язок більш індивідуаль-
них, хоч не завжди вдалих. Проникання психологічного й емо-
ціонального елементу, посилення уваги до дрібних конкретних 
явищ – це дві сили, що керували історичним розвитком балади. 
На свої найвищі художні вершини виступила балада тоді, коли 
ці сили опинялися в рівновазі, не затемнюючи головних обрисів 
драматичного конфлікту» [6, с. 43].

глибоким є порівняльний та зіставний аналіз різних слов’ян-
ських балад, до якого додається чимало кількісних покажчиків, 
таблиць, що посилює висновки ученого. Вражає його глибока 
обізнаність з аналізованим різномовним, часто діалектним ма-
теріалом. окремий розділ присвячено особливостям місцевих 
балад, які показують значну спільність з іншими слов’янськими, 
та, насамперед західноукраїнськими – лемківськими, галицьки-
ми, закарпатськими баладами, а також із баладами різних регіо-
нів україни, що свідчить про їх генетичну спільність. о. зілин-
ський писав про баладне багатство, розмаїтість баладних взірців 
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у краї  – адже через нього пройшло чимало запозичень: «три 
основні властивості виділяють баладну традицію нашої області 
в міжнародному контексті: 1) виняткове багатство й міжнародно 
мішаний склад репертуару, 2) добре збереження епічних якостей 
текстів, 3) тенденція до циклізації цього рівнорідного матеріалу, 
що виявляє себе значною кількістю рухомих, переносних моти-
вів. складний і широкий генетичний профіль наших балад є від-
биттям багатої історичної долі нашої області, що лежала на пере-
хресті багатосторонніх культурних контактів і щедро черпала з 
їх джерел» [6, с. 52].

автор не оминув таку важливу характеристику баладної пі-
сенності, як виконавство, зокрема він схарактеризував талано-
витих носіїв баладної традиції  – Василя смоляка, анну ябор 
та ін., розглянув їхній репертуар та особливості творчої манери.

Видання отримало високу оцінку дослідників, які зазнача-
ли, що це «найбільша регіональна збірка не лише в українській 
фольклористиці, але й в усій слов’янщині. та й у європейському 
контексті немає такого об’ємного і так старанно опрацьованого 
корпусу балад», – зауважила г. скрипник [6, с. 5]. «це унікальне, 
рідкісне й небувале видання, у якому автор зібрав, узагальнив і 
проаналізував багатющий за обсягом баладний матеріал у ши-
рокому історичному діапазоні, здійснивши, таким чином, нео-
ціненний внесок у справу збирання, вивчення, систематизації 
та популяризації народних балад українців східної словаччи-
ни», – писала Н. Вархол [1, с. 115].

о.  зілинський був прекрасно обізнаний із фольклорними 
текстами, добре орієнтувався і в різномовній критичній літера-
турі, вивчав праці багатьох українських та зарубіжних учених. 
Йому належать студії з історії фольклористики. так, він деталь-
но розглянув спадщину дещо призабутого талановитого збирача 
і дослідника І. Панькевича («Іван Панькевич як фольклорист»), 
високо оцінив збірку В. антоновича та М. драгоманова («исто-
рические песни малорусского народа / с объяснениями Вл. анто-
новича и М. драгоманова», 1874), вважаючи її неперевершеною і в 
новітні часи, вказавши водночас і на її недоліки. Йому належить 
і стаття про внесок Івана Франка у вивчення лемківської пісні 
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(«Іван Франко – ранній дослідник лемківської пісні»), він згадав 
напрацювання фольклористів із різних слов’янських країн (зо-
ріан доленга-Ходаковський, ї.  горак, Б.  Вацлавек та  ін.), подав 
цікаву характеристику збірки пісень о. духновича, що увійшли 
до двотомної збірки я. головацького «Народные песни галицкой 
и угорской руси» тощо. до цих студій учений залучив чимало 
нових, досі невідомих фактів та відомостей.

окрім згаданих монографій про балади та вступу до збірника, 
о.  зілинському належить низка статей різними слов’янськими 
мовами, таких як «словацька народна балада в міжетнічному 
контексті» (словацьк.), «Народні балади в західнокарпатському 
регіоні. Міжетнічна група» (чеськ.), «Народні балади східно-
словацьких українців у їх міжетнічних взаєминах» (словацьк.), 
«Польська, словацька і лемківська народна балада: спроба по-
рівняння» (словацьк.) та ін., де вчений обґрунтовував цілісність 
національної культури і фольклору на всій території історично-
го розселення українського народу у всьому його регіонально- 
локальному розмаїтті [4, с. 45].

до наукової спадщини о.  зілинського належать і розвід-
ки про українські народні думи. учений вважав, що вони сто-
ять ближче до південнослов’янського героїчного епосу, ніж до 
російських билин: «Варто пам’ятати, що козацька дума фор-
мувалася в атмосфері свідомої опозиції до різних джерел фео-
дальної ідеології. тому її важко було б вважати типовою пред-
ставницею і наступницею традиції середньовічної лицарської 
пісні. Натомість “польські думи” ХVІІ століття є явищем зовсім 
нового етапу розвитку, що характеризувався занепадом первіс-
ного наївного епічного сприйняття реальності та заміною цьо-
го сприйняття вибагливою рефлективною думкою, що форму-
валась у школі класичної ерудиції. Козацькі та “польські” думи 
(лицарські жалібно-хвалебні пісні ХVІІ  ст.) належать до двох 
різних етапів розвитку в історії пісні на героїчну тематику. їх 
між собою наблизили термінологічні концепти пізніших ча-
сів»  [4, с.  17]. Є  в дослідника і порівняльні праці про польські 
«думи» (рицарські пісні XVII ст.) та український героїчний епос: 
«українські думи в більш пізні періоди свого розвитку» (чеськ.), 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



211

Фольклористичні праці Ореста Зілинського...

«українські думи та проблеми розвитку слов’янського народного 
епосу» (чеськ.), «українська дума і проблеми розвитку епічних 
утворень у слов’янському музичному фольклорі» (чеськ.), «дав-
ня українська та польська дума крізь призму історичних даних» 
(польськ.). Праця о. зілинського «дослідження дум за останніх 
сорок років» (1928–1969) стала своєрідним продовженням вступу 
К. грушевської до її двотомного корпусу «українських народних 
дум», а в дослідженні «українська історична пісня ХV–ХVІІІ ст.» 
автор указав на незрівнянно багатшу спадщину українських 
історичних пісень порівняно з аналогічним жанром в інших 
слов’янських народів та піддав критиці класифікацію пісенних 
зразків цього типу за принципом періодизації історії україни, 
а також запропонував покласти в основу їх класифікації хроно-
логічний принцип за окремими століттями [3, с. 16–18].

детально розглянута о.  зілинським і народна лірика  – це 
праці як загального характеру («Про проблеми і методи історич-
ного вивчення народної пісні» (чеськ.), «Про взаємозвідносини 
між українськими, чеськими та словацькими народними пісня-
ми» (укр.), «дослідження чеських і словацьких народних пісень 
в україні» (чеськ.), «текст народної пісні як предмет аналізу» 
(чеськ.)), так і скрупульозне простеження різних часових та ло-
кальних, різномовних версій окремого сюжету, твору  – як, на-
приклад, пісні про стефана-воєводу, що, на думку о. зілинсько-
го, відбили чимало історичних реалій (статті «стара українська 
пісня про стефана воєводу та її значення для історії слов’янської 
народної пісні» (чеськ.), «Вступна стаття до праці Ф. М. Колес-
си “Віршова форма старовинної української народної пісні про 
стефана воєводу”» (укр.), «Історичні та жанрові риси пісні про 
стефана воєводу» (укр.)). І хоча про пісню вже чимало написано 
різними вченими (І.  Франком, М.  Мушинкою та  ін.), о.  зілин-
ський додав велику кількість власних спостережень і висновків 
про цей оригінальний твір. Він також навів доволі переконливі 
докази – спростовуючи висновки о. Веселовського про доісто-
ричне походження позитивного психологічного паралелізму у 
фольклорі, на відміну від негативного («Психологічний парале-
лізм та його місце в розвитку пісенного стилю», рос.). аналізую-
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чи поетику народної пісні, о. зілинський першим в українській 
фольклористиці подав власну систематичну класифікацію обра-
зів природи в піснях за формою їх композиційного зв’язку з тек-
стом, з додатками прикладів: 1 – форми, у яких образ природи 
безпосередньо пов’язаний із сюжетом, представляючи обстави-
ни або носія пісенної дії; 2 – форми, у яких він грає автономну 
роль, утворюючи в тексті уламок паралельного образного плану, 
не пов’язаного із сюжетом [3, с. 152].

до першого типу належать такі конкретні форми: 1) ситуацій-
ні «введення», які містять образ природи та інші її описи, безпо-
середньо пов’язані з пісенною дією; 2) звернення до сил природи 
та живих істот; 3) метафори, символи, алегорії; 4) в окремих ви-
падках зміст пісні відноситься до уособлених сил природи, тва-
рин, рослин. у формах другої групи образи природи з’являються 
поруч з образами людського життя без прямого зв’язку із сюже-
том; за допомогою смислової аналогії або емоційного тону вони 
відтіняють і висувають його важливі елементи. до таких форм 
можна віднести: 1)  різні види порівняння; 2)  семантично мо-
тивовані паралелізми (психологічні паралелізми) позитивного 
типу; 3)  семантично мотивовані паралелізми (психологічні па-
ралелізми) негативного типу; образ, що входить до складу осно-
вного плану, розкривається через заперечення подібного образу 
природи; 4)  формальні паралелізми, у  яких образ природи не 
утворює смислову аналогію із суміжним членом; обидва члени 
пов’язані тільки ритмо-синтаксичною кореляцією або зовнішні-
ми подібностями в лексикальному складі; 5)  ізольовані образи 
природи з’являються найчастіше на початку пісень і не мають 
іншого змісту, ніякого видимого відношення, крім ритмічної 
конформності та поєднання римою [3, с. 153–156]. Чимало уваги 
учений приділив аналізу ритміки народних пісень, її поетики та 
художніх засобів, мови та стилістики.

о. зілинський привернув увагу наукової спільноти до класи-
фікації слов’янського пісенного фольклору, народної лірики, що 
є складною і досі неусталеною проблемою («Проблеми історич-
ної класифікації слов’янського пісенного фольклору», чеськ.). Він 
писав і про переклади пісень («українська народна пісня в чесь-
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кій літературній еволюції», чеськ., «українська народна пісня в 
ранніх німецьких перекладах», чеськ.).

о.  зілинський віднайшов важливі відомості про народних 
поетів Пряшівщини, подавши їх характеристику та твори – опу-
блікував вірші талановитого селянського поета-мігранта григо-
рія олійника («два політичні вірші галицьких селян-емігрантів 
з початку ХХ  століття» (укр.), «григорій олійник і його вірші» 
(укр.)). Прикметно, що зв’язок усної і писемної творчості нині ак-
тивно вивчається у фольклористиці європейських країн. з цього 
терену ученому належить рідкісна розвідка про студентські ві-
рші-орації («старі гумористичні вірші-орації»).

Фольклорист написав і чимало вдумливих, глибоких рецен-
зій. серед них – на збірники П. лінтура, ї. горака, працю відо-
мої української полоністки, багаторічного завідувача відділу 
слов’янського фольклору Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім.  М.  т.  рильського НаН  україни 
(далі – ІМФЕ ім. М. т. рильського НаН україни) В. Юзвенко про 
українсько-польські зв’язки ХІХ  ст. [4, с.  512–516], колишнього 
співробітника того ж відділу Ю.  Крутя про хліборобську об-
рядову поезію слов’ян [4, с.  542–544], працю літературознавця 
М. яценка про В. гнатюка [4, с. 533–536], російські фольклорні 
матеріали (зб. «русский фольклор. Материалы и исследования» 
(1956–1959), дослідження І. земцовського «Поэзия крестьянских 
праздников»), cлов’янські переклади та ін.

Пісні-балади регіону ввійшли також до рукописних збірок 
XVIII–XIX  ст., збірок Ф.  Колесси, о.  гижі та  ін. Паралельно з 
о.  зілинським на закарпатті балади збирав і вивчав знаний 
український фольклорист П.  лінтур, власне їхні дослідження 
мають багато спільного як у зібраному матеріалі, так і в напря-
мах вивчення. збірки балад П. лінтура та о. зілинського станов-
лять найбільший масив пісенної баладної творчості українців 
закарпаття і Пряшівщини (у минулому це був один регіон) та є 
безцінним матеріалом для дослідження.

На пошану о. зілинського організовують наукові конферен-
ції, симпозіуми, круглі столи. так, до 60-ліття з дня народжен-
ня вченого видано монографію М.  Мушинки «Науковець з ду-
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шею поета» (1983) [12], з нагоди його 70-річчя відбулася наукова 
конференція в Музеї української культури у свиднику  (1993). 
2013 року у слов’янській бібліотеці у Празі мав місце науковий 
симпозіум «Внесок ореста зілинського в дослідження чесь-
ко-українських відносин у літературній науці та фольклорі» 
до 90-ліття вченого, у якому взяли участь співробітники ІМФЕ 
ім.  М.  т.  рильського НаН  україни (л.  Вахніна, л.  Мушкетик 
та  ін.). На семінарі співробітниками ІМФЕ було презентовано 
двотомне видання фольклористичної спадщини о. зілинського 
«Вибрані праці з фольклористики», яке вийшло друком у рам-
ках видавничих проектів Міжнародної асоціації україністів. Під 
час заходу у слов’янській бібліотеці у Празі від ІМФЕ було пе-
редано цілий ряд наукових видань, зокрема «українські думи» 
К. грушевської у двох томах, енциклопедичні словники, випуски 
щорічника «слов’янський світ», спецвипуски журналу «Народна 
творчість та етнологія» тощо.

однак зазначимо, що, на жаль, спадщина о. зілинського ще 
досі не отримала належного резонансу в незалежній україні, 
його великий доробок, глибокі і нині так само актуальні думки 
та спостереження лише спорадично висвітлені у працях сучас-
них учених.

Внесок о. зілинського у славістику і фольклористику є вели-
ким та розмаїтим. це був учений світового рівня, який володів 
багатьма мовами і послуговувався своїми знаннями у різнопла-
нових студіях. Фахівець виявив себе і як досвідчений польовик, 
збирач фольклору, і як теоретик науки, його думки з різних ца-
рин фольклористики донині зберігають свою актуальність, низ-
ка поставлених ним наукових проблем і сьогодні перебуває у 
сфері дискурсу слов’янської фольклористики. Його порівняльні 
студії позначені широтою охоплення матеріалу як у синхронно-
му, так і в діахронному аспектах, а також залученням масштаб-
ного загальнослов’янського та ін. матеріалу.
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Summary

Scientific activity of the world-wide range scholar, whose name has 
been ignored during the Soviet period, the folklore studier, specialist of 
Slav languages and literature Orest Zilynskyi is analyzed in the article. 
His work within modern Slavic studies, comparative studies, humanities 
in general is considered.

O. Zilynskyi contribution to Slavic studies and folkloristic is large and 
diverse one. It is a world range scientist who has known many languages 
and used the knowledge in various studies. He has published articles in 
Literature, Folklore, social and public subjects. The volume collections of 
ballads, studies in the history of science, ceremonial folklore, folk games, 
songs, dumas, Slavic comparative studies, etc. belong to the researcher 
in the field of Folkloristic. The scientist has proved the integrity of na-
tional culture and folklore on the territory of Ukrainians historical set-
tling throughout its regional and local diversity. The scientist has also 
shown himself as an experienced field explorer, folklore collector, a sci-
ence theoretician. His thoughts in various fields of Folkloristic are still 
topical ones, a number of scientific problems raised by him is nowadays 
in the field of the Slavic Folkloristic discourse.

Keywords: folklore studier, Orest Zilynskyi, Slavic studies, ballad, 
Priashivshchyna, collection, scientist, published works.
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УДК 801.81:398(=411.16) Тетяна ШеВЧУк 
(київ)

фольклорНий репертуар 
Єврейського оповідача 
яНкеля МиНакеса  
в записаХ василя кравчеНка

у статті використано фольклорні записи з архіву Василя Кравчен-
ка, що здійснені в 1920-х роках у Житомирі. авторка аналізує фольк-
лорний репертуар єврейського оповідача янкеля Минакеса, зокрема 
казку «смерть і лиха рикля», відзначаючи особливості єврейсько-
української фольклорної взаємодії.

Ключові слова: єврейський фольклор, чарівна казка, контекст си-
туації, контамінація, український фольклор.

В статье использованы фольклорные записи из архива Василия 
Кравченко, осуществленные им в 1920-х годах в Житомире. автор ис-
следует фольклорный репертуар еврейского рассказчика янкеля Ми-
накеса, в частности сказку «смерть и злая рикля», отмечая особеннос-
ти еврейско-украинского фольклорного взаимодействия.

Ключевые слова: еврейский фольклор, волшебная сказка, контекст 
ситуации, контаминация, украинский фольклор.

Folklore notes from Vasyl Kravchenko archives, executed in the 1920s in 
Zhytomyr are used for the article. The authoress is analyzing folklore reper-
toire of the Jewish narrator Yankel Mynakes, a tale Death and Wicked Ryklia 
in particular, drawing attention to the peculiarities of Jewish-Ukrainian 
folklore interaction.

Keywords: Jewish folklore, fairy tale, context of the situation, contami-
nation, Ukrainian folklore.

у  світовій гуманітаристиці активне захоплення контек-
стом і контекстуальними дослідженнями розпочалося в 1920–
1930-х  роках: саме тоді, згідно з узагальненнями Михайла 
алексєєвського, з’явилися нові наукові терміни (з 1929 р. – кон-
текстуалізм) та методологічні праці про значення контексту, які 
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писали лінгвісти, соціологи, психологи, філософи та історики 
[1, с.  43]. Першопрохідцем серед авторів таких праць фахівці 
вважають Броніслава Малиновського, який ще 1923 року звер-
нув увагу на два типи контексту: контекст культури та контекст 
ситуації. згодом, 1954 року, його міркування підхопив і розви-
нув американський фольклорист Вільям Беском у статті «Чоти-
ри функції фольклору». однак в історії фольклористики є ще 
одне ім’я, яке неможливо залишити поза увагою у зв’язку з об-
говорюваною темою: це український збирач і дослідник фольк-
лору Василь  григорович Кравченко, що в 1920-х  – на початку 
1930-х років завідував Етнографічним відділом Волинського на-
уково-дослідного музею (м. Житомир). здійснюючи фольклорні 
й етнографічні записи, В.  Кравченко дуже уважно, до наймен-
ших подробиць відтворював контекст ситуації, щоб згодом зро-
бити певні висновки щодо контексту тієї культури, яку ці тексти 
маніфестували. це стосується і записів єврейського фольклору, 
що їх зробив В. Кравченко протягом 1927–1932 років.

Проблеми українських євреїв увійшли в життя дослідника 
ще тоді, коли йому було 19 років: він учився в одеській школі 
юнкерів і був свідком єврейських погромів 1881  року. згодом, 
1927 року, мешкаючи в Житомирі, етнограф написав свій жит-
тєпис і в ньому згадав про ці події, що вразили його: «літом в 
1881 р., під час єврейських погромів у одесі, разом з моїми то-
варишами-юнкерами, я брав участь у припиненні тих погромів» 
[2, арк. 26].

у  1927  році Василь  григорович познайомився з 59-літнім 
житомирським євреєм янкелем Минакесом, який виявився чу-
довим оповідачем, – від нього дослідник записав чимало казок, 
легенд: «засіб на те, щоб угамувати люту жінку», «смерть і лиха 
рикля», «рабен переміг нахабу», «дурний», «як караїми намага-
лись відібрати в євреїв право торгівлі собі», «Батькові штани», 
«якщо в тебе брак бороди, то тобі й роги не личить мати», «обоє 
сердиті», «як Мошко ошукав кагал», оповідання про святкуван-
ня судного дня, а також розповіді про особливості єврейських 
традиційних свят. записам власне фольклорних текстів переду-
ють детальні описи тих ситуацій, за яких вони були здійснені, 
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звідки й довідуємося про життєві імпульси до «пригадування» 
традиційних народних єврейських сюжетів. записи зафіксовані 
В. Кравченком у формі щоденника, і перший з них (від 26 червня 
1927  року) висвітлює деталі знайомства з янкелем Минакесом: 
«Моя дружина, коли в неї не вистачало, чим би сплачувати “пан-
ському” кравцеві за пошиття деякого мого одягу, відшукала над-
то талановитого кравця й зробила його моїм “придворним крав-
цем”. це був янкель Минакес» [3, арк. 3]. Іронічне «придворним» 
вказує на те, що я. Минакес здійснював примірки в помешканні 
В. Кравченка, який жив тоді у власному будинку на вул. Карла 
Маркса, 101 (зараз це вул. Велика Бердичівська). так, у записах, 
датованих 30.08.1928 року, знаходимо шанобливі рядки про жи-
томирського шевця: «янкель, мов той “янгол”, вирізався на по-
розі нашої веранди» [3, арк. 35]. В. Кравченко детально відтво-
рив особливості портрета я. Минакеса: «Повільний – ліва рука 
ніколи не залишає відповідної частини величенької, сивуватої, 
склочченої бороди. ця ж частина бороди рудіша за другу й більш 
склоччена» [3, арк. 3–4]. Проте найдужче цінував В. Кравченко 
талант янкеля-оповідача: «у  янкеля своєрідна здібність  – на 
кожний життєвий випадок у нього є відповідне оповідання, 
анекдот і т. п. В міру можливості я записував їх і, можливо, мав 
би багато. та за янкелем стежить його дружина – “щоб працю-
вав, не розважався, бо – діти ж!”» [3, арк. 4].

одним з яскравих прикладів фіксації ситуативного контек-
сту, у  якому спонтанно виникає й функціонує фольклорний 
текст, є  запис В. Кравченка 16 лютого 1928 року, що відтворює 
обставини розповідання я. Минакесом казки «смерть і лиха ри-
кля»: «сьогодні ранком Минакес, помірявши на мені камізельку, 
одержав від моєї дружини кілька собі докорів за невдале при-
пасування тії одежини. Після того він усе-ж таки насмілився по-
просити собі кілька копійок на базар, бо цього вимагає від нього 
його господиня. Моя дружина, зробивши з себе сердиту, каже:

– В мене нема... сама мушу десь позичати!..
Хвилинна тиша. а далі:
– Погані, кажу, жінки, тільки не знаю, чия гірша?
– о. моя гірша!
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– Чому так?
– Вона на мене дуже кричить... Вона в мене так, як то є одна 

така казка» [3, арк.  18]. І  янкель став розказувати народну єв-
рейську казку «смерть і лиха рикля». Варто зауважити, що за-
питання В. Кравченка щодо жінок, адресовані я. Минакесу, не є 
випадковими: дослідниця наукової спадщини етнографа тетяна 
лобода зауважила, що у своїх численних щоденниках В.  Крав-
ченко нарікав на труднощі подружнього життя: «усі кажуть, що 
ми живемо гарно, “счасливі супруги”, – кажуть, – щастя, хлопці, 
зверху, а що всередині буває часом, того – бодай не казати» [4, 
с.  39]. це запис у щоденнику від 26  лютого 1892  року, він про-
ливає світло на життєвий підтекст його діалогу з я. Минакесом.

Казка «смерть і лиха рикля», розказана житомирським 
кравцем, засвідчує традиційну компетентність оповідача та 
його потяг до контамінації сюжетних ліній, відомих у світово-
му казковому репертуарі. Померлий чоловік, потрапивши на 
небо, розповідає про свою лиху дружину. янгол смерті вирішує 
спуститися на землю, щоб переконатися в правдивості цих слів, 
одружується з лихою риклею, терплячи її лайку. згодом він роз-
лучається з нею при допомозі свата, нагородивши того даром 
лікувати людей. свата-лікаря закликали до царя, щоб він вилі-
кував його доньку, але янгол смерті вже стояв біля її голови – це 
означало, що царівна мусила померти. Новоспечений лікар про-
чинив двері й покликав лиху риклю – янгол смерті втік і царівна 
одужала.

у сюжеті цієї казки простежуються кілька сюжетних типів, 
відомих у світовому фольклорі, зокрема в східнослов’янському: 
янгол на землі (сус 795) 1, смерть кума (сус 332), про злих, лі-
нивих та хитрих жінок і їхніх чоловіків (сус 1405–1429), спіль-
на робота людини з чортом: людина обдурює чорта (сус 1030–
1059). однак текст казки «смерть і лиха рикля», записаної 
В. Кравченком від я. Минакеса, аж ніяк не є переказом відомих 
українських чи російських сюжетів. Щоправда, яків ліберман у 
дослідженні «Єврейська казка: її народження й еволюція» вка-
зав на дивовижну схожість сюжетів про смерть і лікаря росій-
ської казки «як бідняк кума шукав» і єврейської – «зла жінка»: 
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«В обох казках лікар виліковує хворого, якщо смерть стоїть біля 
його ніг, і не може вилікувати, якщо біля голови. Щоправда, всу-
переч поширеній думці про те, що євреї хитріші, аніж росіяни, 
в  російських казках лікар здогадується повернути невиліков-
ного хворого навпаки – ногами до смерті – і  так зробити його 
виліковним, але в іншому сюжети один від одного не відрізня-
ються» [6]. однак цими словами не можемо обмежитися, харак-
теризуючи варіант казки «смерть і лиха рикля» з фольклорного 
репертуару я.  Минакеса  – він настільки самобутній, так тала-
новито поєднує різні сюжетні версії, що потребує детальнішого 
розгляду. цей текст є ще одним приводом для міркувань про те, 
якою є автентична єврейська казка. олександр львов у розвідці 
«структура і семантика їдишської чарівної казки про євреїв» на-
гадав про два погляди на єврейську казкову прозу. Відповідно до 
першого, що належить семену ан-ському, власне єврейськими 
є тільки ті казки, що мають моральне повчання. На переконан-
ня ж Ієгуди-лейб Кагана, який здійснив перше наукове видання 
єврейських фольклорних казок, автентичними є їхні «нерелігій-
ні й неморалістичні» тексти (тобто ті, що суголосні казковому 
репертуарові світового фольклору). Ще один дослідник, Валерій 
димшиць, укладач відомого збірника «Єврейські народні каз-
ки...» (2000)  [7], дотримується золотої середини  – він переко-
наний, що форма і зміст єврейських фольклорних казок мають 
різну природу: форма може бути й запозичена, а от зміст є ви-
ключно єврейським, транслюючи власне єврейські цінності [8]. 
з цим висновком не можна не погодитися, перечитуючи запис 
казки «смерть і лиха рикля», зроблений В. Кравченком. янгол 
смерті спустився на землю, бо не вірив, що на світі бувають такі 
злі жінки, які можуть «загризти» чоловіка. однак один з прикін-
цевих епізодів янкелевої казки завершується словами: «допіро 
вже вірю тому, що погана жінка – гірше за смерть!.. (це є й в зако-
ні написано. Минакес)» [3, арк. 23]. останні рядки є коментарем 
оповідача з посиланням на високий авторитет «закону», тобто 
талмуду. В  одному з його російськомовних перекладів (з  ко-
ментарями урі гершовича й аркадія Кавельмана, під загальною 
редакцією раввіна адіна Евен-Ісраеля та сергія аверинцева) 
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читаємо: «На западе [в земле израиля], когда человек женится, 
спрашивают его:

– Нашел или находишь?
“Нашел”  – согласно сказанному: “Нашел жену  – нашел бла-

го”. “Находишь” – согласно сказанному: “и нахожу я, что горше 
смерти женщина...”

сказал рава:
– Прогнать злую жену – это заповедь, ибо сказано: “Прогони 

кощунствующего – и кончатся раздоры, и прекратятся тяжба и 
посрамление (Прит. 22: 10)» [9]. янгола смерті в єврейській казці 
відлякують, вказуючи на лиху жінку, в українській казці з поді-
бним сюжетом такою жінкою лякають чорта.

у примітці до тексту, записаного від я. Минакеса, В. Кравчен-
ко зазначив: «Прикінцева частина оповідання цілком тотожна до 
оповідання “Про лиху Настю” – див.: “Народні оповідання й каз-
ки Василя Кравченка, т. ІІ, № 47, Житомір”» [3, арк. 24]. цю казку 
записав сам В. Кравченко 1889 року в Житомирському повіті від 
дячихи супруновички. текст розпочинається з того, що Настя 
била чоловіка, «била й під піч загнала», а завершується втечею 
від неї самого чорта: «так чорт злякався і як тікав, то й дах зі-
рвав» [10, с. 30]. у згадуваній уже російській казці про лиху дру-
жину смерть обдурюють, але в єврейській казці фігурує янгол 
смерті – персонаж високого статусу, якого обдурювати не можна 
(нагадаємо: на землі янгол смерті стає хасидом, що теж є вельми 
шанованим серед євреїв). дослідники єврейського поховального 
обряду відзначають: «смерть у євреїв персоніфікується в обра-
зі ангела смерті, котрого й називають “ангел смерті” (Малхе-
мунс) <...> у талмуді про нього сказано, що коли він приходить 
до узголів’я вмираючого, то тримає в руках меч» [11, с. 25].

отже, казка «смерть і лиха рикля», розказана й прокоменто-
вана я. Минакесом, позначена впливом талмудичної традиції та 
єврейської обрядової практики, тому її зміст дещо виходить за 
межі звичних уявлень про фольклорну казкову прозу. В  аналі-
зованому тексті переплелися сюжетні лінії чарівної (сус 332) та 
легендарної (сус 795) казки, а її смислове ядро формується, зо-
крема, з талмудичних настанов («лиха жінка гірша смерті»), тоді 
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як суголосні українські варіанти розвивають тему демонологіч-
ної природи недобрих жінок («лиха жінка гірша чорта»).

сюжет казки «смерть і лиха рикля», як і інші тексти прозово-
го єврейського фольклору, не залишався поза увагою В. Кравчен-
ка навіть тоді, коли його було ув’язнено за «справою сВу» (з 17 ве-
ресня 1929 року й до 9 березня 1930 року): перебуваючи в Будинку 
примусової праці, він продовжував записувати зразки усної сло-
весності від євреїв-співкамерників. у серпні 1931 року дослідник 
залишив Житомир і переїхав до дніпропетровська, де його було 
призначено на посаду завідувача відділу Історичного музею. По-
знайомившись з Б.  топорковським, 3  квітня 1932  року В.  Крав-
ченко розпитував його про почуті від я. Минакеса сюжети казок, 
сподіваючись здійснити повторні записи. Відповіді дніпропет-
ровського інформанта були короткими, але й вони проливають 
світло на особливості фольклорного репертуару українських 
євреїв: «рассказ этот я слышал от моей бабушки, которая умер-
ла уже больше 50 л. назад. я из этого делаю вывод, что этот рас-
сказ представляет из себя об[ъ]ект действительно коллективного 
творчества – распространенного очень в народе» [3, арк. 175].

смерть і лиха рикля 2

 аркуш 19
умер чоловік, прийшов на небо, а його там і питають:
– Чого ти вмер, нащо сюди прийшов [?]
а на небі такий порядок: як тільки людина туди прийшла, то 

треба ж її розпитати, щоб знати, яке їй місце опреділити.
– Жінка, каже, загризла.
а там був той аньгол, то смерть він. то той смерть і каже 

здивовано:
– Невже жінка може загризти чоловіка до смерті?
Ні, цього не може бути!
допіро там на небі постановили: послати смерть на землю, 

щоб він пожив там, роздивився та навчився у людей – довідався-б, 
які то є на землі жінки.

Прийшов він на землю й перекинувся в дуже такого поваж-
ного хусида.
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 аркуш 20
з пейсами. той хусид прийшов до школи, сів собі в куточку, 

дивиться в книгу й дуже пильно читає...
Приходят євреї, побачили таку статечну поважну особу й 

один до другого почали шепотіти. допіро всякий підходив до 
нього, протягував йому руку й казав:

– «Шулим алейхем...» – (здоровкались так).
Що далі євреї-громадяни приглядались до невідомого, то їх 

ще більше й більше вражала науковість і порядність невідомої 
для них особи.

один насмілився й запитує:
– ти не маєш тут нікого з близьких?
– Не маю... –
І він знов читає, не одриваючи од книжки очей.
Бачать  – таки-ж дуже вчений! треба його зробити меламе-

дом 3 – хай учить наших дітей...
а ще згодом:
– Ми тебе оженимо... у нас є така пекарка – вона з тебе не буде 

требувать...
 аркуш 21
Погодились. Приходить сват до пекарки:
– рикля, приїхав дуже вчений талмудиста... Він лише молить-

ся та читає без кінця... Хочеш – повінчаємо?!
– я побачу... –
Подивилась – понаравився!.. Хусид – великий хусид!
Погодились: вона буде працювати, кормитиме його, а він буде 

читати й молитись...
Минув місяць-два. Вона годує його добре: печеня 4 йому дає, 

часом – курку дає... але що далі йшла справа, то все менше й мен-
ше вона поважала свого богомільного чоловіка, а  далі  – давай 
сваритись:

– Шо мені з того: я буду працювати, а ти будеш муркати?
а ще за тиждень – лає, примушує до праці!.. Він мусить мовч-

ки муку сіяти, тісто місити... Працює – трудиться...
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 аркуш 22
далі вона почала його штурхати, лупити!.. Накладе важкого 

мішка хліба – «неси!». Вона пекла хліб до крамниці. знесилений 
повернувся він і впав на землю... Вона давай його лупсувати вус-
пітками 5.

– а щоб ти не діждав зо мною жити!..
аж допіро смерть «довідався», що то за жінка на світі! Хоч 

і «анголь» він, але з землі не має права так піти на небо, тільки 
треба розлукі взяти з жінкою.

заговорив він про «розвід» з рикльою... Коли-ж гроші потріб-
ні, а вона своїх не дає! Він звернувся до того свата, що звів його 
з жінкою:

Ходи но, – я маю секретноє дєло 6... у куточку поговоримо... 
Маю до тебе велику прозьбу – розскажу... за це тобі буде велика 
нагорода, багатим будеш – за те.

 аркуш 23
– а що ж там таке?
– ти нас звів з риклею, а допіро розлучи нас... Піди то погово-

ри з нею... Чи ти відаєш, хто я? я – «смерть». – одвів у куточок 
і показує, шо «він» – ангьол, шо він – смерть! – І розповів, чого 
то він прийшов на землю, – бо не вірив, що тобто на світі були 
жінки злії...

допіро вже вірю тому, що погана жінка – гірше за смерть!.. (це 
є й в законі написано. Минакес). як розведеш, то зробисся ліка-
рем. а коли тебе покличуть до слабого й коли ти побачиш, що я 
стою в ногах, то ти якого-б лікарства не дав, я зараз-же оступ люсь, 
а з того слабий і виздоровіє. як-же я стоятиму в головах слабого – 
твої ліки будуть ні до чого – така бо людина мусить померти.

сват знайшов спосіб – розлучив риклю з ангьолом-смертю. 
Після того сват так і робив, як той смерть його навчив. заробляв 
сват багато грошей!

 аркуш 24
а раз його закликали до цара з такою умовою: якщо не вико-

руєш моєї слабої дочки, то тобі – смерть буде! –
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Він приходить до цара, аж смерть стоїть у головах царівни, 
каже до свата – ніби то до лікаря:

– геть звідси, вона мусить померти!
– Не можу оступитись, бо цар мені голову втне!..
– але ж я тобі казав, що коли я стоятиму в головах, то таке 

мусить померти!..
допіро той лікар прочинив двері й гукнув:
рикля, іди, ось він є – твій чоловік!
то той ангьол-смерть, як почув слово «рикля», то враз так і 

зник з хати!
царівна одужала.

примітки
1 типи сюжетів вказані за виданням «сравнительный указатель 

сюжетов. Восточнославянская сказка» [5].
2 збережено орфографію записувача [див.: 3, арк. 19–24].
3 Меламед  – учитель єврейських дітей після досягнення ними 

п’ятирічного віку. Він сам ходив по хатах, забирав дітей і приводив їх 
до власної господи. 

4 Ідеться про печиво.
5 Імовірно, підтяжки для штанів.
6 Прикінцева частина оповідання цілком тотожна до оповідання 

«Про лиху Настю» [див.: 10, № 47].
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Summary

Folklore repertoire of Zhytomyr tailor Yankel Mynakes shows the pe-
culiarities of the Jewish narrator traditional competence within Ukraini-
an-Jewish cultural interaction. These features have caused the structure 
formation principles of the folklore tale text by him. Vasyl Hryhorovych 
Kravchenko has thoroughly fixed the prose repertoire of Yankel Mynakes 
during 1927–1928. He has reconstituted the situational context of the 
Jewish folklore texts functioning. A tale Death and Wicked Ryklia is one 
of the most striking samples: the dead man, having got to the heaven is 
telling about his evil wife. The Angel of Death decides to come down to 
the earth to check up his words truth and marries with wicked Ryklia. 
Some time later he is divorced with the matchmaker help, imparting him 
with the gift of people treating. The matchmaker-doctor is called to the 
king to heal thoroughly his daughter. But the Angel of Death has already 
stood at her head. It means the tsarina has to die. The newly-formed doc-
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tor calls wicked Ryklia. The Angel of Death is frightened and runs away. 
The tsarina is recovered. 

Several plot types, well-known in the world folklore, in the works of 
Eastern Slavs in particular are used in this tale. These are: angel on the 
earth (the plot of an unusual tale 795), godfather’s death (the plot of an 
unusual tale 332), about evil, lazy and artful women and their husbands 
(the plot of an unusual tale 1405–1429), teamwork of a man and a dev-
il, a man deceives a devil (the plot of an unusual tale 1030–1059). Vasyl 
Kravchenko in the comments to the tale Death and Wicked Ryklia has 
mentioned that its final part is identical with the end of Ukrainian tale 
On Evil Nastia, which he has also fixed in Zhytomyr region. Neverthe-
less, the Jewish tale Death and Wicked Ryklia shows the value orientation 
toward the Talmudical tradition and Jewish ritual practice. We have in 
mind Talmudical instructions, according to which evil woman is worse 
than death. At the same time the theme of the evil women demonic na-
ture (wicked woman is worse than devil) is evolved in the Ukrainian tale 
On Evil Nastia.

Keywords: Jewish folklore, fairy tale, context of the situation, con-
tamination, Ukrainian folklore.
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УДК 398(092)(051)Рус Лідія кОЗАР 
(київ)

фольклористичНий доробок 
олексаНдра русова  
На сторіНкаХ журНалу 
«украиНская жизНь»

у статті розглянуто праці о. русова («Как я стал членом “громады”», 
«Н. В. лысенко (Вместо некролога)», «из воспоминаний о П. П. Чубин-
ском») і публікації про о. русова (некрологи л. Жебуньова, П. смут-
ка (стебницького), Н. романович-ткаченко, В. Науменка). досліджено 
роль творчої та громадської діяльності олександра русова в історії 
української фольклористики. Відзначено, що о. русов став визнаним 
фольклористом, сприяв встановленню наукових зв’язків з багатьма 
слов’янськими науковими центрами.

Ключові слова: олександр русов, журнал «украинская жизнь», 
українська фольклористика.

В статье рассматриваются работы а.  русова («Как я стал членом 
“громады”», «Н. В. лысенко (Вместо некролога)», «из воспоминаний о 
П. П. Чубинском») и публикации об а. русове (некрологи л. Жебуньо-
ва, П.  смутко (стебницкого), Н.  романович-ткаченко, В.  Науменко). 
исследуется роль творческой и общественной деятельности алексан-
дра русова в истории украинской фольклористики. отмечается, что 
а. русов стал признанным фольклористом, способствовал установле-
нию научных связей со многими славянскими научными центрами.

Ключевые слова: александр русов, журнал «украинская жизнь», 
украинская фольклористика.

The published works by O. Rusov (How I have Become a Member of Hro
mada, N. Lysenko (Instead of the Obituary), Reminiscences on P. Chubynskyi) 
and the works on O.  Rusov (obituaries by L.  Zhebunev, P.  Smutko (Steb-
nytskyi) N. Romashkevych-Tkachenko, V. Naumenko) are considered in the 
article. The significance of Oleksandr Rusov creative and social activity in 
the history of Ukrainian folkloristic is investigated. It is noted that O. Rusov 
has become a recognized folklorist, who helped to establish scientific con-
tacts with many Slavic scientific centers.

Keywords: Oleksandr Rusov, Ukrainian Life magazine, Ukrainian folk-
loristic.
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олександр русов (7 (20) лютого 1847 р., м. Київ – 25 вересня 
(8 жовтня) 1915 р., м. саратов) народився в родині олександра 
захаровича та олени антонівни русових. Батько о. русова, ро-
сіянин за національністю, вихідець із Костроми, працював лі-
карем у Київському військовому шпиталі. о. русов відомий як 
статистик, етнограф, фольклорист, громадський діяч Києва, 
Чернігівщини, Херсонщини, Харківщини, Полтавщини, Петер-
бурга, автор понад 240  праць. як справедливо зауважила су-
часна дослідниця Н. Побірченко [11], чимало сторінок біографії 
о. русова ще чекають своїх дослідників. І кожна з них – це по-
двиг в ім’я україни. тому нашим завданням у цій статті стало 
з’ясування ролі творчої та громадської діяльності олександра 
русова в історії української фольклористики, зокрема розгляд 
праць о. русова і публікацій про о. русова, уміщених на сторін-
ках часопису «украинская жизнь».

детальну інформацію про публікації о. русова та праці, при-
свячені його діяльності, подає біобібліографічний покажчик 
праць «олександр олександрович русов (1847–1915)», складений 
о. рахном [9]. серед них знаходимо відомості про такі праці з 
фольклористики, як «Програма для збирання етнографічних і 
статистичних даних», укладена о. русовим і П. Чубинським [12], 
статті про о. Вересая [16], М. лисенка [19; 20], В. антоновича [17], 
П. Житецького [18], П. Чубинського [22], М. драгоманова [32], ре-
цензія на «Мелодії українських народних дум» (львів, 1910, 1913) 
Ф.  Колесси  [23]. репрезентовано відомості про те, що о.  русов 
був редактором фольклорних збірників с. Чернявської [34; 35], 
я. Новицького [8], Б. грінченка [2]. тут же подано перелік літе-
ратури про о. русова (понад 450 позицій). Перші повідомлення 
про о. русова з’явилися ще за життя вченого в енциклопедичних 
виданнях [25; 26; 27].

Історіографію праць, присвячених постаті о. русова, детально 
розглянуто в статті «олександр олександрович русов у індивіду-
альних згадках та колективній пам’яті представників української 
ліберально-народницької еліти початку ХХ ст.» с. Іваницької [3], 
зокрема відзначено тематичні праці д. антоновича, І. Витанови-
ча, М.  добриловського, В.  садовського, л.  Шрамченка, спогади 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



231

Фольклористичний доробок Олександра Русова...

Юрія та софії русових й історика дмитра дорошенка, «Бібліогра-
фію писань о. русова та про о. русова» В. огоновського, що опу-
бліковано в 5 томі «студій з поля суспільних наук і статистики» 
(львів, 1938). Із сучасних праць виділено дослідження а. Катрен-
ка, В. Мойсієнка, Б. Петрук [4; 5; 6], Н. Побірченко [10], о. рахна 
[13; 14], у яких детально розглянуто діяльність і творчу спадщину 
о. русова. Внесок о. русова в етнологію охарактеризовано в стат-
ті г. скрипник [30], громадську діяльність о. русова висвітлено в 
праці В. Швидкого [33]. опубліковано також частину епістоляр-
ної спадщини, щоденник [28] та перевидано праці В. Науменка й 
о. рябініна-скляревського [29], присвячені діяльності о. русова. 

с. Іваницька розглядає історію опублікування збірки праць, 
присвяченої пам’яті о.  русова, яку готувало «Благодійне това-
риство видання загальнокорисних і дешевих книг», керівни-
ком якого був П.  стебницький. Проте збірку опублікувати не 
вдалося через різні несприятливі обставини. утім, у  виданні 
українського наукового товариства в Києві, головою статис-
тично-економічної секції якого в 1908–1915  роках був о.  ру-
сов,  – «українському науковому збірнику» (Москва, 1916.  – 
Вип. 2) – було вміщено редакційну колективну статтю «Пам’яті 
олександра русова». редакція відзначала, що «о.  о.  русов на-
лежить до тої течії в українському відродженні, котра скріпила 
за собою термін “українофільство”, але українофіл з нього був 
чистого типу, себто – небіжчик не був українець з роду, а велико-
рос, але на Вкраїні вирісши, бачучи коло себе українську стихію, 
свідомо пішов на службу українському народові, прийняв і за-
своїв культурні й політичні традиції його інтелігенції, психічно 
акліматизувався і під кінець життя своїми звичками, мовою, ін-
тересами, діяльністю був справжнім українцем – чим і ріжнить-
ся він, як особа, від своїх сучасників-українофілів ріжного похо-
дження. <...> Наукові студії русова, його практичні й громадські 
виступи пішли двома шляхами: в результаті бачимо о. русова, як 
заслуженого громадського діяча, видатного вченого на полі еко-
номічнім, і  спеціально- статистичнім, а  також і етнографічнім, 
почасти філологічнім» [3, c. 275–276]. с. Іваницька детально про-
аналізувала постать о.  русова в індивідуальних згадках та ко-
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лективній пам’яті представників української ліберально-народ-
ницької еліти початку ХХ ст., зокрема П. стебницького, І. Шрага, 
Є. Чикаленка, М. грушевського, о. грушевського, с. Єфремова, 
с. русової, В. Науменка, л. Жебуньова, Н. романович-ткаченко, 
о. лотоцького, д. дорошенка, о. Барвінського, І. Петрункевича.

у журналі «украинская жизнь» о. русов опублікував чотири 
статті. це його спогади «Как я стал членом “громады”» [21] та роз-
дум «Есть ли украинская жизнь?» [24]. Інші дві статті присвячені 
пам’яті М. лисенка («Н. В. лысенко (Вместо некролога)») [20] та 
П. Чубинського («из воспоминаний о П. П. Чубинском») [22]. тут 
уміщено чотири статті, у  яких висвітлено життєвий і творчий 
шлях о. русова. це некрологи л. Жебуньова «Памяти а. а. русо-
ва» [1], П. смутка (стебницького) «Памяти а. русова» [31], Н. ро-
манович-ткаченко «Вечной памяти светлого»  [15] та ґрунтовне 
дослідження В.  Науменка «александр александрович русов и 
его общественная и литературно-научная работа на украине и 
для украины» [7]. 

у статті «Как я стал членом “громады”» о. русов подав деталь-
ні описи свого дитинства з метою пояснення переходу від росій-
ської мови на мову «крепостных», тобто українську. «як не не-
хтувалася у вітальнях ця мова, але якщо повз наш двір проходив 
лірник або бандурист, його запрошували в двір, щоб нагодувати 
борщем або супом, і він для кучера, кухарки і покоївки виспіву-
вав про “Біду” або “ярему та Хому”, а нам, дітям, “по вольності 
дворянства” дозволялось прослухати ці рапсодії на неприйнят-
ній у вітальнях мові» *, – згадував о. русов [21, c. 42–43]. Ще в 
дитинстві о. русов зрозумів, як він пише, що «б’ють жорстоко 
тільки українців» [21, c.  44]. далі вчений пояснював, що стало 
причиною його вступу до Київської громади в 1870 році: «дра-
гоманов запропонував мені взяти участь у складанні збірника 
українських пісень і дум з історичними коментарями до них. Він 
і тепер стояв на тому ж твердженні, що видання такого збірника 
буде ще одним фактом, який доводив існування тієї мови, про 
яку “обрусителі” говорили як про щось неіснуюче. Мене просив 

* тут і далі цитати подаємо в українському перекладі.
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драгоманов переписувати для друку ті пісні і думи, які зі ста-
рих збірок він і антонович знаходили потрібним внести в свою 
збірку. я з охотою взявся за це, тим більше, що мені допомага-
ли мої молодші брат і сестра, і це-то і стало приводом до мого 
вступу в число “громадян”» [21, c. 45–46]. о. русов детально роз-
повів про ту гігантську роботу, яку виконували громадівці з ме-
тою утвердження українства в україні: «у цій громаді були не 
тільки корінні українці, а й поляки, і великороси, і євреї, яких 
об’єднувало одне прагнення – виставити напоказ ті ідейні цін-
ності, які зберегло місцеве українське населення. Видання казок 
і чумацьких пісень, зібраних рудченком, мелодій пісень, запи-
саних і аранжованих лисенком, як продовження видання тих 
прислів’їв, які зібрані були Номисом і видані раніше, організа-
ція Південно-західного відділу географічного товариства, а при 
його допомозі – одноденного перепису міста Києва, постановка 
на сцені опери “різдвяна ніч”, текст якої склав один член грома-
ди, а музику писав інший, видання праць відділу географічного 
товариства, – ці та багато інших публічно-громадських актів об-
говорювалися спочатку на таємних зібраннях гуртка членів гро-
мади, а потім вже виходили на світ Божий» [21, c. 46–47]. 

значно доповнює інформацію про П. Чубинського публікація 
о.  русова «из  воспоминаний о П.  П.  Чубинском», з  яким автор 
особисто познайомився у 1872 році. ось як о. русов передає свої 
враження від спілкування з П. Чубинським: «це був кремезний 
чоловік з невеликою стриженою бородою і молодими вусиками. 
говорив він гаряче, захоплюючи слухачів планами різних науко-
вих ідей. І коли його слухали, всім здавалося, що то, що він про-
понує, – і природно, і необхідно, і здійснимо, і тільки дивували-
ся, чому це саме раніше нікому в голову не прийшло» [22, c. 39]. 
зі  спогадів о.  русова дізнаємося те, що ініціатором збереження 
фольклорного репертуару остапа Вересая був також П.  Чубин-
ський: «Привозить Чубинський остапа Вересая з маєтку григорія 
Павловича галагана і мені каже: “Нехай він у тебе поживе, а ти у 
нього весь репертуар його пісень запиши”. Чи можна заперечува-
ти проти такого наказу? я записую не тільки пісні і думи, але і його 
біографію, яка з’являється потім в “записках” Південно-західного 
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відділу Імператорського російського географічного товариства» 
[22, c. 40]. Він же спонукав о. русова до видання повного зібрання 
творів тараса Шевченка: «саша-ангел молодший за всіх нас; нехай 
він поїде в Кирилівку і привезе сюди або обох братів тараса григо-
ровича, осипа і Микиту, або хоч одного з них. тепер їм належить 
право власності творів бездітного поета; ми з ними сторгуємося, 
укладемо формальну купчу і будемо видавати» [22, c. 40].

останньою працею о. русова стала стаття «Есть ли украин-
ская жизнь?», яка засвідчила те, що вчений до кінця своїх днів 
не переставав хвилюватися за долю україни, життя її народу, 
розвиток її культури. Його турбувало те, що в україні немає 
періодичних видань і що тільки один російськомовний журнал 
«украинская жизнь», який виходив у Москві, залишився єдиним 
друкованим органом, де можна хоч що-небудь почути про життя 
українського народу.

«або дійсно життя цього народу завмерло під натисками ад-
міністративного розсуду і підтасуваннями виборів в державну 
думу, або це тільки короткочасне непорозуміння, яке після за-
кінчення війни вирішиться і уясниться?» [24, c. 54] – на жаль, це 
риторичне питання о.  русова через сто років залишається ак-
туальним і сьогодні. Помер о. русов у саратові, куди був еваку-
йований під час Першої світової війни Київський комерційний 
інститут, де він викладав статистику. Похований на старому Бай-
ковому кладовищі в Києві.

В. Науменко в публікації «александр александрович русов и 
его общественная и литературно-научная работа на украине и 
для украины» наголосив на тому, що смерть о. русова, яка за-
стала його в саратові, куди він поїхав зі своїми студентами Ки-
ївського комерційного інституту, засвідчила те, що він до остан-
ньої хвилини залишався на «посту» громадського діяча. учений 
дослідив біографію о.  русова, зауваживши на обставинах, які 
вплинули на формування його поглядів, надихнули його, «вели-
коросса по крови», «“украинофильскими” настроениями и чув-
ствами». В. Науменко описав вплив «київського життя із укра-
їнськими національними течіями на початку 60-х років ХІХ ст.» 
на засвоєння о.  русовим української мови, звичаїв, обрядів. 
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Навчаючись у Київській другій гімназії з 1857  року, о.  русов 
став учасником університетського хору, де почало проявлятися 
його «сознательное понимание идеи национально-украинской». 
В. Науменко стверджував, що «о. о. русов, великорос за похо-
дженням, пройшов ту ж дорогу перевтілення, яку трохи раніше 
пройшли В. антонович і т. рильський, покинувши польські свої 
родові традиції і перейшовши в українство для того, щоб бути 
друзями і слугами того народу, серед якого долею визначено було 
їм жити і діяти» [7, № 1, c. 36]. автор детально розповів про за-
родження «ядра» Київської старої громади з таких громадських 
діячів, як П. Житецький, В. Беренштам, В. антонович, М. драго-
манов, М. лисенко, М. старицький, К. Михальчук, та участь у ній 
о. русова. аналізуючи 1869–1874 роки, В. Науменко наголосив на 
тому, що «на першому плані в роботі “громади” були тоді різні 
етнографічні дослідження і збирання матеріалів» [7, № 1, с. 38]. 

В. Науменко зазначав те, що «на долю о. о. русова випадала 
маса всяких доручень, і він, як молода, енергійна особистість, не 
тільки не відмовлявся від них, але сам охоче викликався викону-
вати їх» [7, № 1, c. 41].

Першою друкованою працею для ПзВ ргт зі сторони о. ру-
сова стала «Программа для собирания этнографических и ста-
тистических сведений», схвалена на засіданні Відділу 4  червня 
1873 року. Важливим завданням для о. русова була організація 
записування всього пісенного репертуару від кобзаря остапа Ве-
ресая, результатом якого став його науковий реферат, написаний 
лише за 5 днів і прочитаний на засіданні Південно-західного від-
ділу ргт 28 вересня 1873 року. В. Науменко наголосив на тому, що 
це був «перший досвід (і майже останній) докладного і всебічного 
вивчення життя, частково психології і побутових особливостей 
кобзаря, а також повного його репертуару» [7, № 1, c. 42]. Праця 
о. русова була високо оцінена англійським ученим ральстоном 
на сторінках лондонського журналу «Athenaeum» (29  серпня 
1874 р.), нагороджена премією Іргт. Навіть перебуваючи за меж-
ами Києва, о. русов продовжував надсилати до відділу ргт свої 
доповіді про фольклористичну діяльність І. Манжури, М. Кома-
рова, зокрема його етнографічні матеріали, зібрані в Харківській 
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губернії. «з його талантом, з його енергією, з його наполегливістю 
можна було б все перемогти, і якщо він не переміг славістики, то 
тільки тому, що не було тоді в цій течії належного захоплюючого 
початку», – писав В. Науменко [7, № 1, c. 44]. це пояснюється тим, 
що значне місце в житті о. русова, крім славістичної, займала пе-
дагогічна і статистична робота. В. Науменко поділив діяльність 
о.  русова на два періоди, межею яких став 1876  рік. На другий 
період життя о. русова припадає його діяльність у сфері статис-
тики, коли він, починаючи з 1876 року, майже безперервно брав 
участь у статистико-економічних описах різних повітів ліво-
бережної україни. В. Науменко наголосив на тому, що «у всяку 
справу, яку брав на себе о. о., він вкладав не тільки свою працю, 
але і свою душу, завдяки чому він не тільки розумом і міркуван-
ням оцінював фактичний матеріал, видобутий статистичними 
описами, але одухотворяв його своєю чутливою душею; він в цих 
сухих цифрових даних і бачив, і відчував, і серцем сприймав ті 
побутові картини, які малюють життя людей в їх буденній що-
денній обстановці, радів з їх радощів і сумував з печалей» [7, № 3, 
c. 14]. учений відзначив те, що о. русов «як художник в душі за 
своєю природою» вніс у галузь статистики «ту ж чуйність, яка ви-
ражалася у нього й у сфері музики: цифри, що характеризують 
життя на україні, так само відбивалися в душі о.  о., як звуки 
української пісні викликали в ній ті пориви, завдяки яким він 
навіть при дуже скромних голосових засобах міг, виконуючи ці 
пісні, до глибини душі зворушити слухачів» [7, № 3, c. 14–15].

розглядаючи людські якості о.  русова, В.  Науменко наголо-
сив на тому, що «чутка про нього як про прекрасного працівника 
взагалі і як про “щиру” і добру душу стала відомою і за межами 
Києва», що «ніхто ніколи не чув від о. о. ні слів розчарування в 
особистому житті, ні тону невдоволення, як би кепсько не склада-
лися умови його існування, – хворів він душею тільки з приводу 
фактів суспільного життя; що ж стосується характеру і гідності 
робіт його спеціальності, то кожна нова його статистична праця 
була кроком вперед» [7, № 3, c. 21]. В. Науменко також зауважу-
вав, що о.  русов «при дивовижній скромності і простоті» був 
«істинним носієм глибоких пізнань в своїй галузі і разом з тим 
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не замкнувся в вузькій спеціальності» [7, № 3, c. 23]. дослідник 
відзначив численні праці о.  русова, опубліковані на сторінках 
журналу «Киевская старина», зокрема «Несколько слов о значе-
нии трудов и творчества Н. В. лысенка для малорусскаго народа» 
(1903. – № 12), «де-що про панів у колядках» (1907. – № 7–8). Він 
наголосив на тому, що до кінця життя о. русова не переставало 
хвилювати основне питання – чи є життя українського народу, 
і в чому воно проявляється? «Не дочекався покійний о. о. від-
повіді на своє фатальне запитання, як, ймовірно, не дочекаються 
і його ті деякі старі друзі, але все-таки будемо вірити, що народ, 
який пережив уже багато століть у всіляких тертях і не втратив 
до сих пір свого колективного національного вигляду, збереже 
його і в майбутньому, особливо якщо буде підкріплювати таки-
ми щирими і трудовими силами в культурних шарах своїх, які 
представив нам у своєму майже півстолітньому свідомому житті 
покійний о. о. русов», – на такій оптимістичній ноті завершив 
свою статтю В. Науменко [7, № 3, c. 31]. 

Керівник української громади в Петербурзі Петро стеб-
ницький також опублікував на сторінках журналу «украинская 
жизнь» статтю «Памяти а.  русова» під псевдонімом П.  сму-
ток [31]. Він охарактеризував о. русова як людину «великої душі, 
кришталевої чистоти і високої чутливості», відзначив його не-
перевершений внесок у галузь статистики, якій о. русов віддав 
30 років своєї праці, кочуючи по всій україні, – Київ, Чернігів, 
Херсон, Полтава, Ніжин, Харків. Водночас П. смуток указав на 
те, що «професія статистика» «не лежала в сфері його початко-
вих симпатій» [31, c. 10], окреслив його внесок у розвиток укра-
їнської етнографії завдяки участі в роботі Південно-західного 
відділу ргт та монографії про остапа Вересая. Хоча за націо-
нальністю о. русов був росіянином, однак за переконаннями й 
поглядами він був глибоким і переконливим українцем. «абсо-
лютно так само, цілком і органічно, о.  о.  русов приєднувався 
до всякої громадської роботи в сфері українських інтересів, де 
б і в яких би формах ця робота не ставила до нього свої вимо-
ги, – наголошував П. смуток. – Член старої київської “громади” 
70-х років, учасник і організатор перших українських вистав у 
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Києві, редактор празькаго видання “Кобзаря” Шевченка, упо-
рядник популярно-наукових брошур українською мовою (“При-
года на хуторі”  – популярна метеорологія), голова українсько-
го видавничого товариства в Петербурзі, гарячий учасник всіх 
українських громадських зібрань, член “союзу автономістів-фе-
дералістів” від українців, співробітник українських періодичних 
видань, учасник академічної комісії з перекладу українського 
Євангелія і т.  д., і т.  д.,  – усюди русов вносив свій запал, свою 
безпосередність, гаряче серце і безмежну віру в національне від-
родження рідного краю...» [31, c. 12].

Письменниця Наталка романович-ткаченко опублікувала 
на сторінках журналу «украинская жизнь» ліричний некролог 
«Вечной памяти светлого» [15], у якому наголосила на тому, що 
о. русов «словом і прикладом впливав на людей: апатичних він 
спонукав до роботи, розчарованим вселяв віру в життя, в людей, 
в краще майбутнє, втомлених підбадьорював» і що «навіки неза-
бутнім залишиться образ сильного духом, м’якого серцем, чуй-
ного, лагідного, ласкавого, симпатичного чоловіка» [15, c. 16].

громадський діяч леонід Жебуньов у некролозі «Памяти 
а. а. русова» [1] поділився спогадами про життя родини русо-
вих на хуторі біля села Шаповалівка  [14] Борзнянського повіту 
Чернігівської губернії, де він проживав наприкінці 1870-х років 
і  разом з о.  русовим працював земським статистом у Ніжин-
ському повіті. «Незважаючи на важку працю, проживання по 
кілька днів у простій сільській хаті (він рідко зупинявся в по-
міщицьких будинках), обмеження в їжі та інші незручності, 
олександр олександрович не втомлювався віддаватися хоч на 
годину пристрасно улюбленому мистецтву – музиці: лише тіль-
ки почує, бувало, уривок народної пісні (деколи вона вривалася 
в відкриті вікна хати під час опитування), негайно на клаптику 
паперу з’являлися ноти цієї пісні. Він на диво швидко вмів схо-
плювати швидкоплинно почутий мотив і покласти його на ноти. 
цим умінням він володів як фахівець-музикант», – так описував 
л. Жебуньов фольклорні захоплення о. русова [1, c. 23].

отже, о.  русов приділяв неабияку увагу вивченню україн-
ської етнографії і фольклору, історії та статистики різних регіо-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



239

Фольклористичний доробок Олександра Русова...

нів україни, що знайшло відображення в його багатогранній 
творчій спадщині. Частину фольклорних записів о.  русова 
опуб ліковано в збірниках Б. грінченка «Живі струни», «Етногра-
фічні матеріали, зібрані в Чернігівській і сусідніх з нею губерні-
ях», окремі рукописні записи зберігаються в архівних наукових 
фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. т. рильського. Бу-
дучи членом Київської громади, секретарем Південно-західного 
відділу ргт, о. русов зробив вагомий внесок у розвиток україн-
ської фольклористики, сприяв консолідації українського націо-
нально-визвольного руху, установленню наукових зв’язків з ба-
гатьма слов’янськими науковими центрами. Він став визнаним 
фольклористом, розробив «Програму для збирання етногра-
фічних і статистичних даних», за реферат «остап Вересай, один 
из последних кобзарей малорусских» був нагороджений росій-
ським географічним товариством срібною медаллю. а численні 
спогади-некрологи про о. русова засвідчили його визначну роль 
в історії українського національного відродження. своєю науко-
вою та громадсько-політичною діяльністю він сприяв обґрунту-
ванню права українського народу на існування, його споконвіч-
них прагнень до незалежного, вільного життя.
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Summary

The published works by O. Rusov (How I have Become a Member of Hro
mada, N. Lysenko (Instead of the Obituary), Reminiscences on P. Chubyn
skyi) and the works on O. Rusov (obituaries by L. Zhebunev, P. Smutko 
(Stebnytskyi) N. Romashkevych-Tkachenko, V. Naumenko) are conside-
red in the article Folklore Work of Oleksandr Rusov on the Pages of Ukrai
nian Life Magazine: on the Occasion of the 170th Anniversary of Birthday. 
The significance of Oleksandr Rusov creative and social activity in the 
history of Ukrainian folkloristic is investigated. It is noted that O. Rusov 
has become a recognized folklorist, who helped to establish scientific con-
tacts with many Slavic scientific centers. A part of O. Rusov folklore re-
cords is published in B. Hrinchenko collections Live Strings, Ethnographic 
Materials Collected in the Chernihiv and Neighbouring Provinces. Separate 
written notes are kept in the Archival funds of M. Rylsky Institute for Art 
Studies, Folkloristic and Ethnology. O. Rusov has developed the Program 
for the Ethnographic and Statistical Data Collection. He has been rewarded 
with a silver medal by the Russian Geographical Society for the essay Os
tap Veresai as One of the Last Ukrainin (Maloruskyi) Kobzars. Numerous 
reminiscences and obituaries on O. Rusov have assured his outstanding 
significance in the history of the Ukrainian national revival. 

Keywords: Oleksandr Rusov, Ukrainian Life magazine, Ukrainian 
folkloristic.
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УДК 82–343:82.09"18/19" Ольга ТРеБик 
(київ)

куМулятивНі казки  
у видаННяХ дослідНиків  
ХіХ – початку ХХ століття

у статті розглянуто основні видання українських народних казок 
ХІХ – початку ХХ ст., упорядниками яких були олександр афанасьєв, 
Павло Чубинський, Михайло драгоманов, Іван рудченко, Борис грін-
ченко. Проаналізовано ці збірники щодо наявності кумулятивних ка-
зок. Подано короткий аналіз едиційних принципів кожного видання.

Ключові слова: кумулятивна казка, казкознавство, структура 
тексту. 

В статье рассмотрены главные издания украинских народных ска-
зок XIX – начала ХХ в., составителями которых являются александр 
афанасьев, Павел Чубинский, Михаил драгоманов, иван рудченко, 
Борис гринченко. Эти издания проанализированы на предмет со-
держания кумулятивных сказок. Подан краткий анализ эдиционных 
принципов в каждом издании.

Ключевые слова: кумулятивная сказка, сказковедение, структура 
текста.

The article deals with the main editions of Ukrainian folk tales of the 
XIXth – early XXth centuries. The compilers of these fairy-tale collections 
were Oleksandr Afanasyev, Pavlo Chubynskyi, Mykhaylo Drahomanov, Ivan 
Rudchenko, and Borys Hrinchenko. In particular, analysed is the content of 
cumulative fairy tales in these editions. A brief analysis of variorum-edition 
principles of each publication is given as well.

Keywords: cumulative fairy tale, research of fairy tales, text structure.

Кумулятивна казка  – це особливий, близький до казок про 
тварин, вид казкової прози. Вирізняється він насамперед струк-
турою тексту оповідного матеріалу. Найчастіше це композицій-
ний різновид казки про тварин.
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Кумулятивні казки мають певні композиційно-структурні 
ознаки, що дають підставу виділити їх в окрему групу. для цьо-
го виду казкової прози характерний багаторазовий повтор одні-
єї ланки. Відбувається текстове нагромадження: вибудовується 
ланцюг, послідовна низка зустрічей чи відсилань, обмінів тощо. 
у кумулятивних казках немає опису сюжетних подій, навпаки, 
усі події незначні, неважливі, тому створюється комічний контр-
аст з їх наростанням чи несподіваною кінцівкою. у такому на-
громадженні й полягає поетика казки.

Предметом пропонованої статті є аналіз наявності кумуля-
тивних казок у збірниках ХІХ – початку ХХ ст. 

у 1844 році пантелеймон Куліш, продовжуючи справу сво-
їх сучасників-фольклористів, розробив проспект багатотомно-
го серійного видання фольклору під загальною назвою «Життя 
українського народу». до восьми запланованих томів мали уві-
йти різножанрові фольклорні матеріали: пісні, думи, казки, ле-
генди, перекази, прислів’я, загадки тощо. На жаль, реалізувати 
задумане повністю не вдалося. світ побачив лише двотомник 
«записки о Южной руси» (1 том – 1856 р., 2 том – 1857 р.)  [10]. 
слід зазначити, що П.  Куліш один із перших систематизував 
тексти за оповідачами та співаками. окрім того, він досліджу-
вав їхній побут, спосіб виконання фольклорних творів. також до 
здобутків дослідника слід зарахувати його комплексний підхід 
до збирання й вивчення явищ фольклору.

Книга вміщує значну кількість матеріалів з багатьох губерній, 
автентичні тексти, коментарі видавця із зазначенням іноземних 
аналогів українських казок. головна мета видання  – пояснити 
схожість казок і легенд різних народів, указати на їх наукове й 
поетичне значення та подати зразки українських народних казок. 

у  1855–1863  роках у восьми випусках вийшли «Народні ро-
сійські казки» олександра афанасьєва  [1]  – це велика збірка 
(загалом із варіантами  – близько 640  текстів), складена з ори-
гінальних записів, що зберігалися в архіві російського геогра-
фічного товариства. Книга вміщує чимало матеріалів з багатьох 
губерній, автентичні тексти, коментарі видавця із зазначенням 
іноземних аналогів російських і українських казок. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



245

Кумулятивні казки у виданнях дослідників...

основна мета видання  – показати схожість казок і легенд у 
різних народів, указати на їхнє наукове й поетичне значення та 
подати зразки текстів. 

у першому томі вміщено 13 українських казок. Про що свід-
чать примітки, де вказано, що казка записана в україні, або ж 
казка подана українською мовою. серед них вісім кумулятивних 
казок: «лисичка сестричка и волк» (два  варіанти), «лиса-пла-
чея», «Колобок», «Кобиляча голова», «Покатигорошек», «иван 
Попялов», «летучий корабль».

загалом у другому томі вміщено 139 казок, три з яких є укра-
їнськими. для визначення чого, як і під час аналізу першого 
тому, авторка статті спиралася на додатки (паспортизацію) та 
мову казки. з них дві казки – кумулятивні: «Казка про козла и 
барана», «Казка про кравця і вовка».

В інших томах «Народних російських казок» українських ку-
мулятивних казок не виявлено.

з 1872 по 1879 роки в Петербурзі вийшли друком ґрунтовні 
семитомні «труды этнографическо-статистической экспедиции 
в западно-русский край» під редакцією павла чубинського. 
другий том цього видання (1878) [14] містив систематизовані до-
слідником міфічні (146  одиниць) та побутові (146  одиниць) на-
родні казки, повчальні й гумористичні оповідання. 

серед казок, упорядкованих П. Чубинським, було 16 про тва-
рин. На думку вчених, вони є автентичними (не зазнали втру-
чання записувача). у виданні, крім власне кумулятивних, опу-
бліковані казки з кумулятивними структурами. таких текстів 33: 
«Про бідного парубка і царівну», «дідова дочка і бабина дочка», 
«дівчина – вошивий кожушок», «Про царевича дурня», «дід на 
кулак, борода на сажень», «Пропущені науки», «Про клад», «Про 
рукавицю», «Про кука», «лев і щука», «Про вовчика братика і ли-
сичку», «Про вовка», «Куций вівк та кравець», «Про козу дерезу», 
«Іван Іванович, руський царевич, його сестра і змій», «Про царе-
вича Івана і царівну Марусю», «Про охоту», «Про змія» (два варі-
анти), «Про Івана багатого», «Про сученка-богатиря», «Елена ца-
рівна», «Про царевича дурня», «Про скриньку, скатерть, барана 
і рога, що Бог дав убогому чоловіку», «як баба бабувала чорта», 
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«ох», «три брати», «Про відьму», «Мороз», «дідова дочка і бабина 
дочка», «Про жінку, що уткого зроблена», «Про трьох братів».

Паралельно з П. Кулішем та П. Чубинським власні фолькло-
ристичні розвідки здійснював відомий громадський діяч та іс-
торик Михайло Драгоманов. у  дослідженнях він удавався до 
компаративістських та історико-генетичних методів. Про це 
свідчить значний його доробок у вивченні народної прози та 
пісенності. серед фольклорних праць слід відзначити «Мало-
русские народные предания и рассказы» (1876)  [9]. для цього 
збірника характерний поділ не за жанрами, а за тематикою. та-
кий сюжетно-тематичний підхід застосовано і в дослідницьких 
працях ученого. Науковець насамперед вивчав не художні осо-
бливості жанрів, а психологію та причини зародження образів і 
мотивів, їх витоки.

Предметно-тематичний принцип був застосований у ХІХ ст. в 
покажчику аарне – томпсона [15]. В українській фольклористи-
ці ініціатива впровадження цього принципу в наукову методику 
подання фольклорного, зокрема прозового, матеріалу належить 
саме М. драгоманову. оскільки вчений вважав, що «в народній 
словесності, котру так багато людей схильні брати в її цілому 
складі за продукт місцевого національного витвору, міститься 
бодай певна кількість елемента заграничного та інтернаціональ-
ного» [12, c. 173]. 

Матеріали для збірника М. драгоманова було зібрано з різних 
джерел, зокрема, туди ввійшли тексти, отримані від записувачів 
та їхніх посередників. так, деякі фольклорні тексти надійшли 
від І. Манжури, я. Новицького, Н. Мурашка, В. Менчиця, с. ру-
данського, І. рудченка, о. лоначевського, г. Купчанка. 

Частина матеріалів раніше були надруковані в газеті «Прав-
да» у 1874-му і 1875 роках.

у збірнику виділено такі розділи:
I. Представления и рассказы о явлениях природы и изобре-

тениях.
ІІ. Приметы и поверья.
III. знахарство, молитвы и пародии их.
IV. Верования и рассказы о чертях. 
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V. рассказы о мертвецах.
VI. Верования и рассказы о людях с чудесною силою.
VII. о кладах.
VIII. рассказы о церковных лицах и явлениях.
IX. рассказы о явлениях жизни семейной и общественной.
X.  Предания о лицах и явлениях политических (историчес-

ких).
XI. Предания о местностях.
XII. Былины.
XIII. сказки, игра слов и остроумия.
загалом у виданні дев’ять кумулятивних казок: «Чортова ма-

терь», «избавление запроданнаго черту», «Клад давался детям», 
«господь и св.  Петр дають счастье», «гибель чотырех попов», 
«Мужик, баба, поп, дьякон и цыган», «иван царевич и железный 
волк», «Мороз, голод и посуха», «лисица-кума».

Наприкінці ХІХ  ст. на західноукраїнських землях плідно 
працював володимир гнатюк. саме йому належить перший 
окремий збірник казок про тварин «українські народні бай-
ки» [6]. досліджуючи аналогії в казках інших народів, В. гнатюк 
віднаходив у текстах риси анімістичних вірувань первісної лю-
дини [5]. це дало йому підставу датувати виникнення казок гли-
бокою давниною [5]. автор дійшов висновку, що з найдавніших 
часів казки були тісно пов’язані із суспільним побутом, життє-
вим досвідом людей, їхніми прагненнями й ідеалами. 

звернувши увагу на цю лакуну, у передмові до збірника «укра-
їнська народна словесність» [5] В. гнатюк запропонував розріз-
няти серед прозових наративів казки («фантастичні видання, 
в яких дійсність перемішана з чудесним елементом. героями ка-
зок є люди, а як їх помічники, яким приналежить не раз головна 
роль, виступають звірі. Казки сягають дуже глибокої давнини та 
всі вони мандрівні та міжнародні»), байки («також фантастичні 
оповідання, в яких героями виступають звірі, а люди являють-
ся лиш епізодично і в підрядних ролях. ці оповідання сягають 
також глибокої старини й належать до вандрівних, міжнарод-
них тем»), міфи («оповідання, в яких говориться про такі фан-
тастичні постаті та явища, що творили або й досі творять пред-
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мет живого вірування простолюдина»), легенди («фантастичні 
оповідання, але оперті на основах християнської віри. Походять 
вони з різних джерел і з різних часів, від найдавніших до най-
новіших»). цієї класифікаційної схеми В. гнатюк дотримувався 
і в публікаціях фольклорних добірок: «українські народні каз-
ки» [7], «українська народна словесність» [5], «Баронівський син 
в америці: вибір народних казок» [3], «галицько-руські народні 
легенди» [4], «українські народні байки» [6]. В останній подано 
авторську класифікацію байок за різними критеріями (біологіч-
ні види: ссавці та птиці (окремо дикі й домашні), плазуни, земно-
водні, риби, «шкаралупники», «павуківці», комахи; голоси звірів). 
ця його збірка має неоціненну наукову вартість, адже доводить 
значущість у народній пам’яті українців епосу про тварин. 

зважаючи на актуальність теми, у  передмові В.  гнатюк 
звернувся до популярної на той час праці л.  Колмачевсько-
го «Животный эпос» і дав їй відповідну оцінку. збірка містить 
400 народних казок про тварин, з яких 39 – передруки з інших 
видань, а решту становлять записи самого видавця і його корес-
пондентів. Бажаючи надати виданню наукової філологічної вар-
тості, учений зумисно уникав редакцій, подаючи тексти в пер-
винній редакції. 

Визначний чеський фольклорист їржі Полівка високо оцінив 
збірку В. гнатюка, вказавши на її феноменальність у слов’янській 
літературі. Не даремно, адже саме цей збірник нині є прикладом 
роботи справжнього принципового фольклориста. 

В. гнатюк обґрунтував критерії укладання наукового видання 
текстів казок, де неодмінними мали бути такі пункти: 1) доклад-
на паспортизація запису з усіма обов’язковими елементами (міс-
це, дата запису, збирач, інформатор, його рік народження, освіта, 
заняття), про помітних носіїв фольклору рекомендувалося по-
дати докладніші відомості; 2)  посилання, примітки, коментарі 
редактора щодо кожного випадку виправлень, уточнень чи еле-
ментів реконструктивної роботи, пояснення незрозумілих слів і 
виразів; 3) указівки на паралелі й аналогії в інших публікаціях, 
джерелознавчу базу фольклорного твору. така широта наукового 
апарату збірників вимагала від фольклористів теоретичної під-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



249

Кумулятивні казки у виданнях дослідників...

готовки. так, відомо, що між о. Кольбергом та В. гнатюком навіть 
виникла дискусія з приводу вказування в примітках інформації 
про оповідача. Проте саме від публікацій В. гнатюка та І. Франка 
в «Етнографічному збірнику» починається відлік систематичних 
спроб українських фольклористів подавати в примітках не лише 
паспорти до опублікованих текстів, а й інші відомості, зокрема 
вказівки на сюжетні паралелі й тематичну літературу. ці плідні 
тенденції не набули належного розвитку, адже впродовж усього 
ХХ ст. переважала публікація науково-популярних та популяр-
них видань прозових наративів. 

На думку івана рудченка, упорядника першої збірки укра-
їнських народних казок «Народные южнорусские сказки» 
(1869–1870)  [11], фольклорні зразки не варто літературно опра-
цьовувати. Казкові тексти збірки о. Бодянського «Наські україн-
ські казки» [2] він уважав літературно обробленими. друковані 
тексти, за зауваженням В.  гнатюка, повинні відповідати пер-
винним усним народним творам. І. рудченко зазначав, що їхні 
автори йдуть шляхом власної інтерпретації казкових сюжетів з 
використанням прийомів контамінації, відсікання певних час-
тин сюжету, доповнення текстового матеріалу власними епізо-
дами [11]. дослідник був упевнений, що такі казкові твори втра-
тили етнографічне значення, проте дещо виграли з художнього 
боку [11, с. 6].

Важливим моментом для аналізу едиційних підходів упо-
рядника до казкового матеріалу є принцип розміщення текстів у 
виданні. у збірнику І. рудченка вони поділені за сюжетно-тема-
тичним критерієм. «у цьому відношенні мірилом однохарактер-
ності служило мені швидше народний розподіл казок, ніж на-
уковий», – зазначив фольклорист у «Передмові» [11, с. 6]. отже, 
у книзі маємо такі розділи:

1. «Про звірів і птахів» (28 текстів);
2. «Про нечисту силу» (14 текстів);
3. «Про зміїв і богатирів» (9 текстів);
4. «Про Білина, бувальщини» (32 тексти).
Важливо зауважити, що спершу розміщено казки про тва-

рин, далі  – героїко-фантастичні казки, а  на завершення  – по-
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бутові казки, оповіді, що висміюють щоденний побут народу і 
сатиричні ситуації. цінність аналізованого збірника полягає, 
зокрема, у  тому, що представлені в ньому казки та їх варіанти 
були надруковані вперше. Винятками є деякі українські казки, 
раніше опубліковані в «Чернігівських губернських відомостях», 
але І. рудченко, посилаючись на видання, не вказує точних сто-
рінок і номерів. 

з наукового погляду, важливим також є той факт, що казки не 
зазнали редагування, – упорядник не вносив жодних корективів 
у тексти. Про це свідчать як репліка в передмові до видання [11, 
с. 6], так і сам матеріал.

Важливою складовою збірки є паспортизація казок – вказані 
ім’я оповідача, місце запису. якщо ж текст був записаний не са-
мим укладачем, то зазначено особу, яка його зафіксувала. опо-
відачами казок найчастіше були селяни, неписьменні, які не ви-
їжджали за межі своєї губернії. 

усього у збірнику «Народные южнорусские сказки» вміще-
но 83  казки, з  використанням прийомів кумуляції  – 27: «Бід-
ний вовк», «Кравець и вовк», «Марко убогий и вовк», «собака 
и вовк», «лисичка сестричка», «лисица, ведмідь и мужик», «ли-
сичка, кіт, вовк, медвідь и кабан», «Пан Коцький», «лисичка, 
котик и півник», «Журавель и лисичка», «Бідний чоловік», «Пів-
ник» (два  варіанти), «луплене теля», «Коза-дереза», «горобець 
та билина», «Хозяйство», «иван иванович», «Безщасний иван», 
«царенко навішній», «змій» (два варіанти), «три брати» (два ва-
ріанти), «три жінки», «явдоха-святоха», «Вірний крепак». серед 
них – 23 ланцюгові, дві змішані, одна маятникова і одна вклю-
чена. за частотністю використання кумуляції в збірнику маємо 
такі показники: 9 казок є власне кумулятивними, 18 текстів міс-
тять кумулятивні структури. Кількість кумулятивних ланок  – 
від 3 до 60.

у передмові до «Етнографічних матеріалів» бориса грінчен-
ка [8] описано історіографію та особливості казок. зокрема, по-
дано інформацію про жанровий склад видання. зазначено, що 
тут вміщені розповіді, легенди, перекази, казки та інше. Фольк-
лорні тексти записані в період від 1878-го до 1893 років. Казки 
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зафіксували такі збирачі: М. Ничипоренко, и. Шоломій, М. грін-
ченко, В.  андріївський, а.  гарне, М.  дикарєв, І.  Журавський, 
а. русов, М. рилицький, П. солонина, В. степаненко, П. Черепа-
ненко, т. зіньківський, М. гаврилов.

як зазначає упорядник, до кожного твір подано інформацію 
про, де і ким він був записаний (винятком стали лише матеріали 
т. зіньківського). якщо записувача не вказано, то текст зафіксо-
ваний безпосередньо упорядником.

Майже всі представлені казкові сюжети відомі в різних регі-
онах україни. тексти впорядковано згідно з поділом у виданні 
М.  драгоманова  [9]. Водночас, як зазначає Б.  грінченко, назви 
деяких рубрик було змінено. у збірнику вміщено вказівки на ра-
ніше надруковані варіанти. 

у перших семи розділах («Представленія и разсказы о явлені-
ях природы и изобретениях», «Приметы и поверья», «знахарство, 
заговоры и проч.», «Верованія и разсказы о сверхъестественных 
существах», «разсказы о мертвецах», «Верованія и рассказы о лю-
дях с чудесною силою (ведьмы, ворожки, волшебники)», «о кла-
дах») кумулятивні казки відсутні. у восьмому розділі («грихы») 
знаходимо дві кумулятивні казки: «Про свырыдона», «янголь». 

у  дев’ятому розділі («разсказы о явленіях жизни семей-
ной и общественной») вміщено дев’ять кумулятивних казок: 
«робоча жинка (дивка)», «Прядиння», «горе», «Вирный Іван», 
«Прыкащык та гадюка», «Коваль», «Велыки вивци», «цыган ко-
сарь», «лытвыны поздоровляють».

у десятому («Преданія о лицах и явленіях политических (ис-
торических)») та одинадцятому («Преданія о местностях») розді-
лах кумулятивних казок немає. дванадцятого розділ відсутній, 
можливо, була допущена помилка при друці. 

у тринадцятому розділі («сказки фантастическія, игра слов 
и остроумія») вміщена одна кумулятивна казка – «Ведмидь, дид 
та лысыця».

особливу увагу на жанру казки приділяли члени Етнографіч-
ної комісії НтШ перед Першою світовою війною. 

у  1920-х  роках казки досліджували в Етнографічній комісії 
уаН. специфіку української казки розглядали також роман Вол-
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ков («сказка. разыскания по сюжетосложению народной сказки. 
т. 1. сказка великорусская, украинская и белорусская», 1924 р.), 
лідія дунаєвська («українська народна соціально-побутова каз-
ка (специфіка та функціонування)», 1987 р.; «українська народ-
на проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій», 1997  р.; 
2000  р.), олександра Бріцина («українська народна соціально-
побутова казка (специфіка і функціонування)», 1989 р.) та ін.

отримані результати дають підстави стверджувати, що каз-
ки з наявною кумулятивною структурою і власне кумулятивні, 
згідно із сучасним поділом цього жанру, належать до соціально-
побутові і фантастичні та казок про тварин. Наявність чи від-
сутність кумуляції, її вид та частота використання залежить, по-
перше, від локальних особливостей казкової традиції, по-друге, 
від естетичних уподобань оповідача, по-третє, від зв’язку з ауди-
торією, яка налаштована слухати казковий текст. 

у  статті розглянуто збірники українських казок ХІХ  – по-
чатку ХХ ст., упорядниками яких були олександр афанасьєв, 
павло чубинський, Михайло Драгоманов, іван рудченко, 
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борис грінченко. розвитком казкознавства в україні та усьому 
слов’янському світі ми завдячуємо цим дослідникам. 

Предметом аналізу стали українські казки. Водночас в ана-
лізованих збірниках представлені й інші жанри народної твор-
чості: байки, приказки, прислів’я, повір’я тощо. серед казкового 
матеріалу маємо такі результати:

1. «Народные русские сказки» о. афанасьєва – 11 кумулятив-
них казок з 16.

2.  «труды этнографическо-статистической экспедиции...» 
П. Чубинського – 33 кумулятивні казки з 146.

3. «Малорусские народные предания и рассказы» М. драгома-
нова – 9 кумулятивних казок з 163.

4. «Народные южнорусские сказки» І. рудченка – 27 кумуля-
тивних казок з 83.

5.  «Этнографические материалы» Б.  грінченка  – 12  кумуля-
тивних казок зі 119.

тобто загалом у збірниках вміщено 527 казок, з них кумуля-
тивних – 92, а не кумулятивних – 435. Найбільше саме кумуля-
тивних представлено в збірнику І.  рудченка, вони становлять 
33 % від загальної кількості.  
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Summary

The definition of cumulative fairy tale, as well as its peculiarities of 
creation and usage, is given. The article deals with the main editions of 
Ukrainian folk tales of the XIXth – early XXth centuries. The compilers 
of these fairy-tale collections were Oleksandr Afanasyev, Pavlo Chubyn-
skyi, Mykhaylo Drahomanov, Ivan Rudchenko, and Borys Hrinchenko. 
Today, we are indebted to these scholars for the development of fairy tale 
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studies in Ukraine and the entire Slavonic world. Analysed is also the 
content of cumulative fairy tales in these editions.

While analysing the collections, the authoress adhered to the follo-
wing criteria: the number of fairy tales, a type of cumulation. There is 
a consideration of the Aarne–Thompson Motif-Index and the initiative 
of introducing this principle into scientific methods of presentation of 
folkloric, particularly, prosaic materials.

The article leads to thought that fairy tales with an existing cumula-
tive structure, and cumulative fairy tales proper, are, according to the 
modern division of fairy tales, ones about animals, social and everyday 
life, as well as fantastic fairy tales. The presence or absence of cumula-
tion, its type and frequency of usage depends, firstly, on local features of 
a fairy-tale tradition, secondly, on aesthetic preferences of a narrator, and 
thirdly, on the relationship to an audience having a mind set to listen to 
a fairy-tale text.

Keywords: cumulative fairy tale, research of fairy tales, text structure.
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УДК 791.32"192" Лариса БРЮХОВеЦькА 
(київ)

досвід першиХ.  
кіНокритика і кіНотеорія  
1920 -х років

Інтенсивний розвиток кіновиробництва в україні в 1920-х  роках 
дав позитивні результати: фільми здобули популярність на батьків-
щині і за кордоном; поруч з іноземною продукцією вони оперативно 
аналізувалися в періодичних виданнях; виникали дискусії довкола 
актуальних проблем. Почали з’являтися теоретичні праці про молоде 
мистецтво кіно. об’єктом дослідження автора цієї статті стали надбан-
ня провідних українських кінокритиків і кінотеоретиків, доступні в 
тогочасних періодичних виданнях, – матеріал, що досі практично не 
був досліджений.

Ключові слова: українське кіно 1920-х років, українізація, ВуФКу, 
кінокритика, кінотеорія, журнал «Кіно», Микола Бажан, Микола уша-
ков, Євген Черняк, леонід скрипник, олександр довженко.

интенсивное развитие кинопроизводства в украине в 1920-х годах 
дало позитивные результаты: фильмы обрели популярность на родине 
и за рубежом; рядом с иностранной продукцией они оперативно ана-
лизировались в периодических изданиях; велись дискуссии, вызван-
ные актуальными проблемами. Начали появляться теоретические ра-
боты о молодом искусстве кино. объектом исследования автора этой 
статьи стали наработки ведущих украинских кинокритиков и кино-
теоретиков, доступные в периодических изданиях тех лет, – материал, 
пока практически не исследованный.

Ключевые слова: украинское кино 1920-х годов, украинизация, 
ВуФКу,  кинокритика, кинотеория, журнал «Кино», Николай Бажан, Ни-
колай ушаков, Евгений Черняк, леонид скрипник, александр довженко. 

Intensive development of film production in Ukraine in the 1920s has 
given positive results: Ukrainian films become popular at home and abroad; 
they are actively analyzed alongside with the foreign production in periodical 
publications, rising wide discussions on vital problems of cultural construc-
tions. The theoretical works on young cinema art appear. The proposed ar-
ticle is aimed to study the achievements of leading Ukrainian film critics and 
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theoreticians of the 1920s, basing on the published texts in periodical editions 
of that time. The material has not been investigated practically till now.

Keywords: Ukrainian cinema of the 1920s, Ukrainization, VUFKU, film 
criticism, film theory, Kino magazine, Mykola Bazhan, Mykola Ushakov, 
Yevhen Cherniak, Leonid Skrypnyk, Oleksandr Dovzhenko.

розвинута кінематографія, а саме такою вона була в україні 
в 1920-х, не може обійтися без таких її складових, як критика і 
теорія, тож їм обом надавалося важливого значення. тоді ці сфе-
ри інтелектуальної діяльності в європейських країнах, зокрема у 
Франції та Німеччині, потужно розвивалися. тексти відомих за-
рубіжних авторів про нове явище у світі мистецтва пропонував 
журнал «Кіно», тим самим стимулюючи розвиток творчих сил в 
україні. 

тексти зарубіжних теоретиків і практиків, зокрема полеміч-
но-іронічна стаття німецького графіка георга Ґросса «Мистецтво 
в небезпеці»  [17; 18], де розглянуто масовість кіно в контексті 
інших мистецтв і його вплив на тогочасну дійсність, стаття де-
віда Ворка гріффіта «Кіно через сто років», у якій передбачено 
нинішнє захоплення домашнім відео, не могли не стимулювати 
українську кінодумку. так, 1927  року читачі довідувались про 
фільми французького авангарду завдяки, наприклад, л’Ерб’є 
(журнал запропонував його текст), а. Кавальканті, рене Клера. 
цікаво, що статтю «Вилазка до нового виміру» австрійський те-
оретик, автор книги «Видима людина, або Культура кіно» (1924), 
що вплинула на формування естетики кіно в країнах централь-
ної Європи, Бела Балаш написав спеціально для журналу «Кіно». 
Його цікавили можливості кіно в поліфонічному відображенні 
дійсності. «Вже не раз, – пише він, – намагалися змальовувати не 
тільки окремі життєві нитки, а й сплетіння їхнє. Не тільки самі 
речі, але й стан їхній у світі, що оточує їх. Бо тільки усвідомлення 
одночасности, тільки поперечний переріз дає враження суціль-
ности» [9]. цінним є також його спостереження про спільність 
кіно і музики: «таємне споріднення фільму з музикою саме й по-
лягає в цій можливості оптичної поліфонії» [9].
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турбота про престиж українського кіно.  
Микола бажан

Кінематографічна кар’єра Миколи Бажана (1904–1983) припа-
дає на його молоді роки. у 1920-х він був редактором одеської 
кінофабрики, працював у ВуФКу (Харків). у 1927–1929 роках ре-
дагував журнал «Кіно», який виходив з 1925 по 1932 рік. Потім 
був редактором Київської кінофабрики. Його перу належать по-
пулярні брошури «Найважливіше з мистецтв. Нарис про кіно» 
(1929 р., під псевдонімом М. Буш), «о. довженко» (1930). за його 
сценаріями поставлено такі фільми: «алім» (за Іпчі, 1926 р.), «Ми-
кола джеря» (за повістю І. Нечуя-левицького, 1927 р.), «Пригоди 
полтинника» (за оповіданням В. Винниченка, 1929 р.), «Право на 
жінку» (1930  р., у  співав. з о.  Каплером), «Квартали передміс-
тя» (1930), «рік народження 1917» (1932 р., спільно з л. Бодиком), 
«Марш шахтарів» (1932), «Мокра пристань» (1932 р., у співавт. з 
М. зацем і М. Білинським, фільм не вийшов на екрани). Непо-
ставлені сценарії: «Катерина» (за поемою т. Шевченка, 1937 р.), 
«серця двох» і «Пристрасть» (у співавт. з Ю. яновським). 

у  другій половині 1920-х М.  Бажан, який належав до Ва-
ПлІтЕ, здобув визнання як один з найцікавіших тогочасних 
молодих поетів. у збірці «Будівлі» і поемі «сліпці» дослідники 
відзначали історіософське бачення. «В аварійних роках приєдну-
ється до відважних. Бажан (подібно, як Микола Куліш п’єсами) 
капітально зміцнює позиції молодого українського відродження 
своїми найкращими творами – “Будівлі”, “Ґетто в умані”, “роз-
мова сердець”, “сліпці”» [20, с. 302]. говорилось про пристрасну 
силу свідомості, індивідуальний вислів. На жаль, «ці твори,  – 
читаємо в “Енциклопедії українознавства”, – викликають гостру 
критику, з обвинуваченнями у “відриві від сов. дійсности”, в “аб-
страктності”, “ідеалізмі” та націоналізмі» [15, с. 81]. однак М. Ба-
жан знаходить вихід: завдяки віршам, присвяченим сталіну, він 
уцілів і зробив успішну кар’єру – і це був один з небагатьох ви-
падків з доби культурного відродження.

у 1920-х  роках і кінематограф, і  його критичне осмислення 
перебували на стадії становлення, а М. Бажан був одним з най-
активніших кінокритиків. але згодом ніхто, включно з ним са-
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мим, про цю спадщину не згадував. її, забуту, потрібно відкри-
вати наново, й віддамо належне Миколі лабінському, історику 
театру, колишньому співробітнику очолюваної Бажаном голов-
ної редакції «української радянської енциклопедії», який зібрав 
усе написане Бажаном про мистецтво і вмістив у досить об’ємній 
книжці «Микола Бажан. Маловідомі мистецькі сторінки» (ви-
йшла у 2014 р.). розділ «Кіно» вміщує рецензії, публіцистичні ви-
ступи, наукові дослідження, більшість з них написані в 1920-х і 
тільки сім – у пізніші роки. 

М.  Бажан добре орієнтувався в українському кіно, сприяла 
цьому робота сценариста і редактора журналу української кі-
нематографії. Його цікавили всі аспекти й проблеми, пов’язані 
з кіно. спрямований до успіху, він на перше місце ставив пра-
вильний добір та організацію людей для цього молодого мисте-
цтва, підготовку фахівців і потребу виховання кваліфікованих 
кінематографістів, вдаючись іноді до гри слів: «це ж істина, якої 
не варто доводити, що без кадру вивчених, досвідчених і куль-
турних спеціалістів-кінематографістів не може бути й доброго 
кадру в фільмі» [13, с. 1]. 

у журналі «Кіно» регулярно публікувалися його статті. одна 
з найперших – «Про Жовтень», де йдеться про чотири роки на-
пруженої творчої роботи української кінематографії  [6, с.  1–3]. 
тут уперше з’являється утвердження переваг і успіхів україн-
ського кіно: «українська кінематографія довела, що вона може 
стати і стала вже не лише одним з найміцніших осередків кіно-
промисловості союзу, ба й тією організацією, що навіть буржу-
азний захід до її роботи починає уважно приглядатися та на неї 
зважати <...> це є вже всіма визнаний факт, що з технічного боку 
ми озброєні не гірш за пересічну європейську кінофірму»  [6, 
с. 1–3].

у такому ж ключі – стаття «рік української революційної кі-
нематографії», яку можна назвати програмною, адже автор під-
сумовує певний етап і дає оцінку українському кіно в розрізі 
досить сміливого порівняння. спочатку оцінюється мистецтво 
десятої музи загалом: «Кіно стало мистецтвом мільйонів, мис-
тецтвом юрби, мистецтвом маси. Не порожню розвагу, а науку, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



262

Лариса Брюховецька

емоціональний вплив, естетичне задоволення принесло з собою 
кіно, дивно сполучивши в суті своїй новіші надбання сучасної 
техніки, оптики й механіки та найтендітніші, найглибші і найне-
вловиміші засоби впливу великого, культурного й багатого мис-
тецтва»  [7]. Наголошує, що й поява журналу «Кіно» є значною 
подією культурного значення. далі розглядає українське кіно в 
контексті європейського. «Хто не чув гасла “європеїзації україн-
ської культури”? <...> українська кінематографія вийшла на та-
кий шлях. озброєна технічно не згірш за пересічну європейську 
кіноіндустрію, вона прагне тепер до створення і своїх власних 
художніх форм» [7]. В автора є всі підстави назвати українську 
кіноіндустрію наймогутнішою кіноіндустрією союзу і порів-
няти її з російською, не на користь останньої. «цілком ясно для 
всіх не запереджених, що Київ, коли буде збудовано в ньому оту 
величезну кінофабрику, яку проектують будувати, стане цен-
тром Всесоюзної кінематографії.

Вже й тепер кінематографія рсФрр дає продукти значно ниж-
чі якісно й дає їх значно менше, ніж кінематографія україни <...> 
Не вмівши добре налагодити справи, не поставивши їх на пев-
ний ґрунт, як з боку фінансового, так і з боку організаційного, 
кінематографія рсФрр, замість поступового зросту та розвою, 
занепадає, зменшуючи своє виробництво і закриваючи фабри-
ки» [7]. у цій тезі відчувається відгомін памфлетів Миколи Хви-
льового в розпал літературної дискусії 1925–1927 років, коли він 
у статті «думки проти течії» писав: «оскільки наша література 
стає на свій власний шлях розвитку, остільки перед нами сто-
їть таке питання: на яку із світових літератур вона мусить взя-
ти курс? у всякому разі не на російську. це рішуче і без всяких 
застережень». 

М. Бажан критикує совкіно за те, що ця установа не показує 
в росії кращих українських фільмів. Він з гордістю пише про ви-
робничі успіхи українського кіно 1926 року – випущено 36 ху-
дожніх фільмів, і з кожним роком планується випускати їх де-
далі більше.

однак ці успіхи не є приводом для самозаспокоєння: М. Ба-
жан починає більше уваги звертати на якість фільмів, про що 
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свідчить його стаття в дискусії з приводу екранізацій україн-
ських творів, що розгорнулася на початку 1928 року. започатку-
вав її заступник голови Наркомосу антон Приходько («україн-
ські класики на екрані»), поставивши питання, чому на заході 
екранізуються твори національної літератури, а в україні цього 
немає. М. Бажан у статті «Кінофіковані класики» відповідає на 
поставлене питання, наголосивши на відмінності кіно й літера-
тури. «Не шкода, що перероблюють твори класиків. Шкода, що 
переробки ці бувають погані», – пише він [5, с. 4–5]. тема заче-
пила читачів, про що свідчило продовження дискусії в кількох 
наступних числах: у № 3 – В. Чапля «українські класики на екра-
ні»  1, у № 4 – «Бурлачка й Василина» з. Байдової і «Класики на 
екрані й для екрану» т. руссеса, у № 5 – «Проти компромітції» 
д. Фальківського. 

статтю «творець у кіно» М. Бажан присвятив одному з про-
відних творчих працівників кіно того періоду. Ішлося про Васи-
ля Кричевського, який був художником у фільмах «тарас Шев-
ченко», «тарас трясило», «Борислав сміється», «звенигора», про 
його проникливість, дивовижну широту знань і добросовісне 
ставлення до роботи в кіно. «Він почав учити абетці україноз-
навства наших кінематографістів», – підкреслив основну заслугу 
професора автор статті [8, с. 4–5]. 

М.  Бажана цікавила кіноіндустрія, технічні винаходи, 
пов’язані з кіно. Він  – один з тих, хто писав про будівництво 
Київської кінофабрики («голлівуд будується», 1927  р.), але не 
репортаж, а проблемну статтю. Йому не було байдуже, хто пра-
цюватиме на новозбудованій кінофабриці. у статті «якось воно 
буде!..» (1928) він писав: «Чим має бути Київська кінофабрика? 
Кіностайнею, де два-три режисери “з прохладцею” накручувати-
муть всіляких “Бенів Криків”? Парнасом, де невизнані по інших 
кінофабриках генії псуватимуть плівку? Чи дійсною фабрикою 
культури?» [3, с. 14]. На жаль, питання було своєчасне, бо ново-
збудовану кінофабрику майже відразу окупували «невизнані по 
інших кінофабриках генії».

Він чудово усвідомлював роль кінокритики й усіляко сприяв 
тому, щоб підняти її рівень («Про нашу пресу», 1927 р., «Книжку 
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про мистецтво – масам!», 1929 р.). Не обминав увагою і зарубіжне 
кіно: чи не єдиний написав статтю про кіно Польщі («Кіно на-
ших “приятелів”», 1927 р.), викривав американську систему ви-
зискування («голлівуд бенкетує», 1929 р.), де, на його переконан-
ня, існує разюча відмінність між екранною дійсністю і реальним 
життям за лаштунками тої дійсності. «сяє срібло, виблискують 
діаманти, шумує вино на столах для бенкету – це те, що діється 
на екрані. Поза екраном же – злиденне, голодне існування». звіс-
но, у голлівуді він не бував, однак його переконання базувалося 
на марксистській теорії класової нерівності в капіталістичному 
суспільстві, та й факти бідування пересічних голлівудських ак-
торів мали місце. у радянському кіно такого контрасту не могло 
бути в принципі, бо про таке «егоїстичне задоволення», як бен-
кети, ніхто навіть не помишляв: на екрані або точилися бої, або 
персонажі, як і люди в реальному житті, самовіддано працюва-
ли на благо держави. уболіваючи за мистецький рівень фільмів, 
критик застерігав від сліпого наслідування заходу. 

М.  Бажан підтримував талановитих людей і пишався успі-
хами, насамперед виробничими. Чимало з написаного ним – це 
рефлексії довкола ранніх фільмів олександра довженка: «зве-
нигори» («творці легенд і творці історії»), «арсеналу» і «землі», 
а також диптих про режисера: перша частина – 1929 року, дру-
га – спогад через 42 роки. Юрій лавріненко нагадав, що «Бажан 
був одним із перших відкривачів і захоплених пропагандистів 
геніального кіномистецтва довженка, а  пізніше видав книжку 
про нього (о. довженко. ВуФКу, 1930. – 32 с.)» [20, с. 304]. їх єд-
нало устремління до чистої поезії, о. довженко цього домагався 
в кіно, М. Бажан – у віршах.

Бажан-публіцист оперативно реагував на негаразди. «якось 
воно буде!..» – у цій уже згаданій статті, звертаючи увагу на мож-
ливі негативні наслідки від самозаспокоєння, він застеріг від мо-
рального дезертирства та панічних настроїв, виступив за рішучу 
роботу [3, с. 14]. М. Бажана непокоїло, що багато хто вважає кіно 
джерелом легких грошей і легкої слави – звідси ілюзія, що кіно 
може робити будь-хто. Він оцінив кіноманію як загрозливе со-
ціальне і психологічне явище. «Навкруг кінематографії утвори-
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лася нездорова, гарячкова атмосфера, що в спадщину від буржу-
азного кіно перейшла і до нас. І не тільки в спадщину від умерлої 
кінематографії кол. росії, але, перебравшись через радянські 
кордони, мікроби того повсякчасного блефу й сенсацій, що без 
них існувати не може сучасне кіно заходу, отруюють і заважа-
ють нашій роботі» [4, с. 1].

заклик до продуктивної роботи був одним з наскрізних мо-
тивів: він з радістю вітав інтенсивну та енергійну, жваву та впев-
нену, серйозну та заглиблену роботу заради мети. І це, на його 
думку, не вимагає «оскаженілого галасу». 

М.  Бажан наголошував і на необхідності науково-дослід-
ницької роботи (у журналі «Кіно» з’явилася інформація про те, 
що Правління ВуФКу ухвалило постанову про організацію на-
уково-дослідного кінозакладу), переконує, що вже давно треба 
відкрити навчальний заклад у Києві, в  осередку національної 
культури. 

Відразу після виходу фільму «арсенал» він пише коротку ре-
цензію на нього, а в № 12 друкує вже розгорнуту з фотоколажем з 
кадрів із фільму (візуальною формою представлення фільмів ди-
зайнери журналу обрали саме колаж). там є слова, які передають 
позицію і о. довженка, і  самого М. Бажана: «о. довженко про 
національне в соціальній революції говорить як революціонер, 
як більшовик, що національне не заховає від нього справжнього 
соціального обличчя»  [2, с.  10–11]. І  ще одне логічне і принци-
пове зауваження: «герої о. довженка, як справжні, живі люди, 
а не стабілізовані постаті “революційних мелодрам”, почувають і 
думають, ростуть у своїй класовій свідомості, чіткі класові істи-
ни поволі формуючи в собі, з підсвідомого класового інстинкту 
черпаючи для них матеріал. тому не тільки зовнішню динаміку 
подій, але й внутрішню динаміку героїв відбиває “арсенал”» [2, 
с.  10–11]. згодом радянські кінознавці назвуть цю особливість 
фільмів о.  довженка «суб’єктивним епосом»  [32, с.  27]. Важко 
сказати, наскільки щирим був М.  Бажан у пафосному ствер-
дженні «класового інстинкту», але вже наприкінці 1928-го без 
вживання комуністичної термінології стверджувати що-небудь 
було небезпечно.
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Відомо, що далеко не всі українські письменники сприйняли 
«звенигору» й «арсенал». але М. Бажан як кінематографіст оцінив 
їх дуже високо: їхню монолітність, суб’єктивний зміст тощо. Вихо-
дячи з мистецьких критеріїв, які сформувались завдяки «звени-
горі» й «арсеналу» о. довженка, М. Бажан звертає увагу на про-
блеми, які виникали в українському кіно і вимагали розв’язання.

одна з них – уже згадана нестача кваліфікованих творчих ка-
дрів. М. Бажана тривожив рівень національної свідомості випус-
кників одеського технікуму, які вже починали працювати в кіно, 
проте ситуація вимальовується досить невтішна. «Що можуть 
дати ці молоді творці кінематографічної культури радянській 
українській культурі? Невже можна творити українське кіно, 
не знаючи і не бажаючи знати нічого про українське мистецтво, 
літературу, культуру! <...> замало так-сяк орудувати термінами 
кінематографічної кухні. Потрібне глибоке розуміння молодими 
кінематографістами тієї ролі своєї, що вони її відограватимуть у 
культурному житті країни <...> українська кіношкола є україн-
ською тільки територіально» [10, с. 2]. слушно й, на жаль, акту-
ально. Він чудово розумів, що успіх кіно залежить від фахівців, 
які мають добре орієнтуватися в українській культурі, любити її. 

як рецензент М. Бажан сформувався упродовж трьох років. 
Він першої скромної рецензії (на фільм а. анощенка «тіні Бель-
ведера», 1926  р.) до аналізу «арсеналу» (1929)  – велика інтелек-
туальна відстань. Він відвертий у своїх оцінках: під псевдонім 
М. Буш виходить стаття «два фільми» про кінострічки «Новими 
шляхами» Павла долини і «Бенефіс клоуна Жоржа» олександра 
соловйова з Миколою Надемським у головній ролі. На його дум-
ку, обидва не є «відкриттям америки. справжні Колумбові подо-
рожі в високу кінематографію як-от о. довженко, трапляються 
рідко, та їх і не може бути багато» [12, с. 6–7]. М. Бажан звертає 
увагу на жанрову своєрідність фільму о. соловйова: «Починаю-
чись як ексцентрична й гостра буфонадо-комедія, беручи за осно-
ву свою чудний і дивний анекдот (розуміючи його не як сміхо-
винку, а як чудний випадок), учуднюючи таким чином і саму тему 
горожанської війни, “Бенефіс клоуна Жоржа”, через щабель аван-
турно-пригодницьких моментів, доходить до трагічності балади, 
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до ліричності у своїх останніх акордах» [12, с. 6–7]. М. Бажан від-
значив цінність того, що режисер реабілітував цю тему, оскільки 
вона була спрофанована в українських фільмах. Водночас він від-
мічає, що о. соловйов мало знає українське село. з приводу гри 
М. Надемського пише: «скупість кіноактора є чи не найбільшою 
запорукою його виразности» [12, с. 6–7]. Висновок – обидві карти-
ни таки є досягненням і надбанням українського кіно.

завдяки Бажану-редактору ми сьогодні маємо зарубіжні 
відгуки на українські фільми. Він уболівав за освіту, за те, щоб 
і кінематографісти, і  глядачі зростали інтелектуально, про це 
йдеться в статті «Книжку про мистецтво – масам!». Не цурався 
публіцистики, висміював те, що, на його думку, не підходило для 
українського радянського кіно. у  статті «Біржа облич» звертає 
увагу на типаж, яким дуже захоплювались російські кінорежи-
сери, і стверджує, що захоплення чистим типажем минає. «Ви-
явилося, що робота кіноактора анічим принципово не різниться 
від усякої роботи взагалі, цебто, що й тут потрібні певні навички, 
знання, здібність, майстерство <...> Минає вже п’ятий рік широ-
кої роботи української кінематографії <...> “розкладена буржу-
азія”, спеціалісти з фокстроту, чарльстону та пиятики, барони 
з геометричними проділами, панни зі скляними діямантами 
та посмішкою вампіра, – чи не надто вони вже часто мерехтіли, 
а той мерехтять на нашому екрані?» [11, с. 8–9]. усе це непотрібне. 
у контексті сказаного стає зрозуміліше, чому М. Бажан так пал-
ко підтримав фільми о. довженка, де були обличчя з народу, а не 
типажі, де були чудові актори театру «Березіль».

М. Бажан іноді випускав тематичні номери. Наприклад, № 15 
за 1929 рік присвячено темі «Імперіалізм і війна». у його статті 
«Наш фільм і війна» розглядаються дві кінострічки – «джіммі 
гіггінс» георгія тасіна та «арсенал» олександра довженка.

цікаві і донедавна невідомі моменти в біографії М.  Бажана 
можна дізнатися з щотижневих донесень, які готував для свого 
керівника Балицького начальних секретного відділу гПу усср 
Карл Карсон (родом з риги). Прізвище М. Бажана зустрічається у 
звіті під назвою «организация помощи арестованным в Киеве» 
(друга половина 1929 р.). Відомо, що влітку того року дПу про-
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вела арешти українських вчених і діячів культури, у результаті 
чого рідні багатьох з них залишилися без засобів до існування. 
декому з арештованих не було від кого чекати на підтримку. На 
квартирі Миколи Бажана, як ішлося в донесенні, Євген Плуж-
ник і дмитро Фальківський збирали засоби допомоги арештова-
ним. група систематично проводила зустрічі [14, с. 614]. 

захоплювався М. Бажан і творчістю братів Кауфманів, високо 
оцінюючи фільми дзиги Вертова (дениса Кауфмана). однак на 
початку 1930-х змушений був гостро засудити їхню творчість у 
великій статті «Місіонери чистого кіно», виступивши проти аб-
солютизації документального кіно. Щоправда, досить скоро зна-
йшлися критики і на самого М. Бажана за те, що він насмілився 
у «Місіонерах...» похвалити творчий метод о. довженка. 

І все-таки, чому М. Бажан згодом ніколи не згадував про свою 
роботу в кіно? По-перше, за радянських часів згадувати 1920-ті 
було не зовсім безпечно, адже українське кіно того періоду (і не 
тільки кіно!) було розгромлено, національно свідомих кінема-
тографістів – репресовано, натомість до Києва на збудовану за 
останнім словом техніки кінофабрику, як і передбачив М. Бажан, 
приїхали графомани з Москви і відчули тут себе повновладни-
ми господарями, кіногалузь було централізовано і русифіковано. 
досі ще повністю не розкрито масштаби погрому, який вчинила 
Москва в українському кіно на початку 1930-х. Про те, якими 
були масштаби, можна судити з тогочасної періодики, звичайно, 
враховуючи 90-річну дистанцію від часу написання. у 1933 році 
«Кіно» закрили, і натомість почав виходити журнал «радянське 
кіно». І хоча М. Бажан написав дев’ять сценаріїв, за якими було 
поставлено фільми, він і про це не згадував, оскільки той період 
радянські історики замовчували, ніби нічого тоді в українському 
кіно не відбувалося. Писати дозволялося про довженка і сав-
ченка (обидва жили і працювали в Москві) і то згідно з ідеоло-
гічними настановами і тогочасною риторикою, кваліфікуючи їх 
як радянських (а не українських) режисерів.

у 1930 році М. Бажан залишає журнал, і його діяльність як 
кінокритика припиняється, як поет він поступово займає про-
відні позиції в українській літературі, яких не здавав до кінця 
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життя. однак написане ним про кіно в 1920-х є цінним джере-
лом (одним із джерел) для дослідження і пізнання історії укра-
їнського кіно.

Микола ушаков про кінооператорів
Микола ушаков співробітничав з редакцією журналу «Кіно», 

писав репортажі зі зйомок. Він чудово орієнтувався в кіно і мав 
можливість спостерігати за знімальним процесом. у 1930 році в 
«укртеакіновидавництві» вийшла його книжка «три кінооперато-
ри» (данило демуцький, олексій Калюжний і Михайло Кауфман). 
Мотивацією її написання було те, що кінооператорам замало при-
ділялося уваги – «тінь режисера і актора заслоняють його від гля-
дача», тоді як «оператор також, як і режисер, керує організацією 
матеріалу до фільмування, він будує кадр, він розподіляє світло і 
тінь». М. ушаков вважав, що і д. демуцький, і о. Калюжний мо-
жуть позмагатися з найкращими операторами союзу і закордону.

автор подає біографії та наголошує на мистецькій своєрід-
ності кожного з них. зазначає, що д. демуцький, перш, ніж при-
йти в кіно, очолював фотолабораторію ВуаН, потім працював у 
музеї історії театру об’єднання «Березіль». згадує фотопортрет 
балетмейстера Касьяна голейзовського як найкращу його робо-
ту. Врешті д. демуцький очолив фотолабораторію одеської кі-
нофабрики і саме тоді за свої фотороботи одержав золоту медаль 
на Паризькій виставці.

Перші кроки як оператора почались на комедії «Вася-рефор-
матор», яку почав ставити Фавст лопатинський. «та в сценарії 
було накопичено стільки трюків, що демуцький готовий був від-
мовитись від кар’єри кінооператора і назавжди зненавидів трю-
ки». оскільки відмовився і лопатинський, то довелося завершу-
вати ту стрічку Йосипу роні, й вона виявилась невдалою.

дебютував демуцький-оператор у фільмі «свіжий вітер» 
геор гія стабового. Порозуміння з режисером було повне: г. ста-
бовий дав своєму оператору повну волю, дозволяючи по кілька 
разів перебудовувати кадр. Із цим режисером д. демуцький зняв 
ще «два дні» і «людину з лісу». «два дні» і «останню людину» ні-
мецького режисера Фрідріха Мурнау зіставляли не тільки через 
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подібність швейцара, зіграного Емілем яннінгсом, і  панського 
слуги, втіленого Іваном замичковським. В  обох фільмах кон-
структивним фактором слугує промінь, який вириває з темряви 
потрібні речі. «На думку самого демуцького, найвдаліші сцени 
у “двох днях” – нічні. Фільмуючи “два дні”, демуцький сміливо 
розташовує світляні плями в темряві, використовуючи їх як під-
креслення потрібних за ходом дії деталей».

далі був «арсенал» о. довженка – річ експресіоністична. «Було 
постановлено,  – пише М.  ушаков,  – що фотографія “арсеналу” 
повинна бути суха, жорстока й максимально насичена». знімали 
фільм вісім місяців – з березня по жовтень, багато чого перезніма-
ли. зате і сьогодні, через 90 років, фільм сприймається свіжо, він 
викликає захоплення у фахівців. зрештою, впродовж 1929  року 
тривали зйомки «землі», у  якій операторська робота досягнула 
вищої візуальної гармонії. «Всякий інший режисер та оператор 
на місці довженка й демуцького знизили б “землю” до звичайних 
наших сільських примітивів з солоденькими хатами, отарами й 
сіножатями. Поставники цього примітиву щасливо уникли.

Ні обріїв, ні хат, ні дерев <...> Жито й небо. дівчина й соняш-
ник і більш нічого. основна фактура картини – земля і небо.

їх зафільмовано на панхроматичну плівку, що зберігає при-
родні відтінки кольорів. з кадру викинуто усе зайве, все, що мо-
гло б відтягнути увагу глядача від основної ідеї».

у 1927 році дзиґа Вертов і Михайло Кауфман приїхали з Мо-
скви в україну і перейшли працювати у ВуФКу, де не злякалися 
їхніх експериментів. М. ушаков аналізує віртуозну операторську 
роботу «симфонії донбасу» та «людини з кіноапаратом». 

однак якщо про роботи цих кінематографістів написано чи-
мало досліджень, то про олексія Калюжного – практично нічо-
го. це був оператор-інтелектуал, теоретик, який глибоко знав 
техніку і шукав власний стиль. Його захоплення роденом і го-
йєю наклади свій відбиток на сцени «Бені Крика». як зазначає 
М.  ушаков, «весілля, що вдалося Калюжному особливо добре 
і що задовольняє його як майстра ще й досі, було зафіксовано 
за один раз, але здіймання йшло безперервно 36 годин підряд». 
Фільм «Підозрілий багаж» (1926) знімали в Криму. о. Калюжний 
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зняв 1000  метрів, але вони до фільму не увійшли  – їх роздали 
по інших фільмах ВуФКу, що потребували похмурих місячних 
пейзажів. «тоді в Калюжного вперше виникла думка організу-
вати матеріал так, щоб він впливав на глядачів не тематично, не 
тим, що він змальовує, а сам по собі, своєю погодженістю, своєю 
чистою формою». аби більше пізнати свою улюблену професію і 
читати провідних фахівців, він вивчив німецьку мову.

Його вабили пошуки досконалої форми  – і  тут можна про-
вести паралель з тим, що робили тоді неокласики в українській 
літературі. це була орієнтація на класичні взірці.

«Щоб жити життям творів Фідія, гомера й рафаеля, кіно, на 
думку Калюжного, повинно уникнути всього тимчасового, фей-
летонного, випадкового, воно повинно оперувати лише родовими 
поняттями речей». робота над фільмом «злива» відомого україн-
ського скульптора Івана Кавалерідзе і дозволила о.  Калюжному 
реалізувати свої ідеї. «завданням оператора було створити фільм в 
тонах граніту, мармуру, гобелену і офорта. селяни-повстанці мали 
бути подібні до гранітних брил, Катерина Велика – до мармурової 
статуї, польський король і польський двір до гобеленів, селяни під 
час праці  – до офорту». це тоді називалося «розкріпачення кіно 
від натуралізму». Калюжний втілив свою мрію про перетворення 
матеріалу до початку зйомки. світло було чинником конструктив-
ним. але «помилки Калюжного і Кавалерідзе полягали в тому, – 
зауважує М. ушаков, – що вони, перетворюючи світ перед зніман-
ням, міняли його пропорцію не за законами, що заховані в суті 
речей, а за рецептами театру, скульптури і малярства» [31]. 

забуте ім’я
Євген Черняк – публіцист, перекладач, редактор літературно-

наукового місячника «Життя й революція», у 1927–1928 роках – 
заступник голови Правління ВуФКу з художніх питань. діяльна 
людина, він був одним із численної когорти українського Від-
родження, його тексти, опубліковані в тогочасних журналах 
«Кіно» та «Життя й революція», цілком вписуються в парадигму 
тих років, свідчать про світлий розум і стратегічне мислення. На 
арену української культури його висунув період українізації. Він 
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активно впроваджував її в царині кіно, що була чи не найбільш 
русифікованою серед усіх інших видів культури. за що і був зни-
щений сталінською «каральною машиною». 

Є. Черняк, як і о. довженко, Микола Хвильовий і М. Куліш, 
сповідував нову україну, яка будує світле майбутнє. саме тому 
гаряче сприйняв фільм о. довженка «арсенал», надрукував ре-
цензію з акцентом на соціально-політичній концепції та аван-
гардній формі твору [33, с. 4–5].

Концептуальною є його стаття «Проти національної обмеже-
ності». це чи не єдиний текст з антиколоніальним змістом. тоді 
українська інтелігенція вірила, що російська імперія – це мину-
ле, яке ніколи більше не повернеться. Проте тягар минулого ще 
залишався у свідомості, й багато надбань зарубіжної літератури 
і мистецтва кіно українці сприймали з російської подачі. так, 
аналізуючи японські фільми, побачені ним у Москві, Є. Черняк 
пише: «Хоч і багата російська культура, та все ж вона старанно 
використовує на всі заставки культурні надбання інших націй 
і старається їх перетравити через свій апарат, збагачуючи тим 
самим себе. отже, коли йде справа про використання чужих 
зразків, то й нам не слід пасти задніх, і використовувати їх без-
посередньо, а не через апарат другої культури.

треба ставити так справу, що коли на терен радянського сою-
зу потрапляють зразки чужих культур, щоб українська культура 
з цими зразками знайомилась безпосередньо. В противному разі 
ми будемо звичайною провінцією, для якої досить того резонан-
су, що колись до неї докотиться від тої або іншої культурної по-
дії» [35, с. 12].

знання іноземних мов дозволило йому легко входити в кон-
такт із зарубіжною аудиторією, коли він був у складі делегації 
ВуФКу за кордоном (Париж, Прага) на початку 1928 року. Мож-
на припустити, що саме наслідком цієї поїздки і стала книжка, 
про яку згадав Віктор Петров у своїй брошурі «українські пись-
менники  – жертви большевицького терору». Найімовірніше, 
фрагментом цієї книжки була стаття «Кіно в нас і за кордоном. 
америка проти всього світу», надрукована в журналі «Життя й 
революція» (а, можливо, Віктор Петров і мав на увазі цю статтю).
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«Кіно-індустрія (читай мистецтво) є своєю природою най-
більш інтернаціональний товар  – жоден продукт сучасної ін-
дустрії не може йому дорівнюватись. той факт, що один фільм 
можна демонструвати в Пекіні, Москві, Вашингтоні (змінив-
ши тільки написи), робить з фільму продукт світового спо-
живання  <...> Краща американська картина, що потрапляє на 
екрани Німеччини, витягає з кешені німецького глядача пів-
мільйона карбованців, не кажучи вже про те, що вона в себе в 
америці збирає в своїх громадян мільйон, а часом і більше <...> 
Щоб потвердити це, досить сказати, що картина “акули Ню-
Йорку” по одній тільки україні з 125  комерційними театра-
ми дала прибутку 175  тис. карб.  – скільки ж ця картина могла 
дати в Німеччині, де 4  тис. театрів, або в америці, де 20  тис?»   
[34, с. 171–173]. 

Написано, наче сьогодні, – нічого не змінилося. Проте звер-
німо увагу на інше  – як легко орієнтується автор в економіці, 
у дистрибуції, прокаті, без яких економіка кіно не мислима. Він 
ретельно, з цифрами і фактами простежує ситуацію в прокаті єв-
ропейських країн і сШа, розглядає динаміку росту показників 
завоювання америкою європейських ринків з 1924 по 1927 рік.

далі Є.  Черняк пише про поширення продукції ВуФКу за 
кордоном, особливо радіючи за фільм «звенигора», «в якій укра-
їнське кіномистецтво переростає національні рямці й дає на на-
ціональному матеріялі твір, рівний “Потьомкіну”, “Матері”, “Ні-
белунгам”, “Наполеону” <...> отже, дарма, що економічно наше 
кіно слабіше за американське, наша конкуренція америці – це не 
порожні слова» [34, с. 171–173].

однак робота Є.  Черняка в царині кіно тривала недовго. 
В  умовах «залізної завіси», яка опускалась над однією шостою 
частиною світу, його європейський вектор уже не був актуаль-
ний. Більше того, правовірні сталіністи трактували його як щось 
вороже «лінії партії». у сенсаційній брошурі «українська інтелі-
генція – жертва большевицького терору» В. Петров поруч з чис-
ленними жертвами згадав і про нього: «року 1932 за свою книгу 
з враженням од подорожі закордон виключений був з партії й 
незабаром репресований Євген Черняк» [26, с. 703].
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аргументована критика
статті про кіно з’являлись у різних виданнях, зокрема у жур-

налі «Життя і революція». Взяти таку в усі часи актуальну про-
блему, як висвітлення історії україни на екрані. у нашій країні й 
нині багато хто переконаний, що кіно не має звертатися до істо-
рії, позаяк його місія – це гострі соціальні й політичні питання. 
така сама розбіжність була і в 1920-х – тоді багато хто відкидав 
історичні теми на користь теми сучасної, бо, мовляв, час такий. 
з  цього приводу Борис антоненко-давидович у ґрунтовній 
статті «дым отечества...» зауважив: «Не кажемо, що не треба на 
екрані п’ятилітки, нового побуту, соціялістичної реконструкції 
і ще багато потрібних речей, але п’ятилітка п’ятиліткою, а  істо-
рія історією. Кожному своє місце» [1]. Письменник прискіпливо 
проаналізував фільми «злива» І. Кавалерідзе та «Експонат з па-
ноптикуму» г. стабового, виявив хиби в осмисленні давніших і 
зовсім недавніх подій та постатей української історії.

серед текстів журналу «Кіно» варто згадати проблемну стат-
тю «дилетантизм, халтура та культура», яка містить слушні 
теоретичні висновки. її автор – сценарист М. лядов – аргумен-
товано доводить хибність думки, що написати сценарій – легка 
справа. Наслідком цієї ілюзії він бачить поки що кількісний ре-
корд, але аж ніяк не якість сценаріїв. Поняття ж «масовізму» то-
тожне поняттю «дилетантизму». у роздумах М. лядова є задатки 
теорії, що в 1960-х дістане назву структуралізму (намагання дати 
наукове тлумачення мови кіно в порівнянні з мовою як такою). 
Він наголошує, що монтаж є кінематографічним синтаксисом, 
і той, хто береться писати сценарій, має засвоїти «мислення ка-
драми», опанувати ритмічний малюнок кінопоказу. М.  лядов 
пише: «збудувати сценарій – це значить збудувати модель дуже 
складної конструкції, що вимагає досвіду в галузі фабричної 
кіноінженерії, і що має в той же час всі засоби максимального 
психічного впливу <...> Потрібна кваліфікація, потрібне високе 
мистецтво, тобто у буквальному розумінні, уміння» [22, с. 5–9]. 

авторитетними авторами були П. Могилянський та М. Ма-
котинський, які реагували на гострі проблеми, спростовуючи 
безпідставні наклепи російської преси на діяльність ВуФКу 
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та українське кіно. Перший у відповідь на статтю арустанова 
в журналі «советское кино» написав «Прокат і демагогія», де 
наголосив, що система прокату ВуФКу виключає всіляке «рва-
чество» і стимулює до раціональності експлуатації театрів [25]. 
другий тверезо оцінив критику діяльності ВуФКу так званою 
громадськістю, яка замість підтримати кіно, вправляється у де-
магогії [23]. Широкий кругозір виявив М. Макотинський в огля-
ді українських фільмів єврейської теми (стаття «трилогія», де 
йшлося про екранізації творів Шолом-алейхема) [24]. 

до аналітичного осмислення здобутків ВуФКу причетний і 
василь онисим́ович хмурий (справжнє прізвище  – Бутенко; 
1896–1940)  – український журналіст, мистецтвознавець, теа-
тральний критик. Жертва сталінського терору. Працював у жур-
налі «Нове мистецтво», видавництві «рух» у Харкові, друкувався 
в газеті «Вісті ВуцВК» і в тижневому додатку «Культура і побут», 
у  журналах «Червоний шлях», «сільський театр» та ін. автор 
книги «Нотатки про театр, кіно та просторове мистецтво» (1930). 
«зібравши під одною палітуркою вишукано написані нариси та 
фейлетони, автор м’яко називає їх нотатками, не претендуючи 
на серйозні узагальнення. Крім того, перед нами яскравий при-
клад, коли міждисциплінарний підхід закладений критиком як 
принцип – у полі зору автора уже не лише театр, але й кіно та 
сценографія. останню В. Хмурий означує неологізмом “просто-
рове мистецтво”. На теренах україни це чи не перший зразок те-
атрально-критичної збірки такого обсягу (115 сторінок), з оригі-
нальним дизайном у твердій обкладинці.

до збірки увійшли тексти, опубліковані в часописах “Нове 
мистецтво” та “сільський театр”. Про характер своїх текстів 
В.  Хмурий пише також у передмові, стилізованій під “щиру й 
приязну розмову автора з читачем про сучасне українське мис-
тецтво, про критику і про цю книжку”: “Нотатки я писав, до-
шукуючись форми газетного чи журнального фейлетону на 
мистецькі теми, що міг би заступити скучну і нікому непотрібну 
стандартну рецензію”» [30].

Його перу, зокрема, належить цікава й полемічна рецензія на 
фільм «звенигора», і не менш цікавим, що не втратило своєї ак-
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туальності, є його дослідження феномену реклами в аналітичній 
статті «реклама в кіно» [19, с. 9]. серед текстів журналу «Кіно» 
вона виділяється зрілим мисленням, науковими підходами, які 
свідчать про знання в галузі психології сприймання, образот-
ворчого мистецтва тощо. 

теоретик мистецтва кіно (леонід скрипник)
титул теоретика кіно діставався небагатьом. у 1920-х україн-

ське кіно дало авторитетного теоретика мистецтва і критика, на 
жаль, нині практично забутого – леоніда скрипника (1893–1929). 
Він закінчив Київський політехнічний інститут, 1914  року був 
мобілізований до армії. Будував у Мурманську залізницю. Про 
його інженерну діяльність свідчить те, що він одним з перших 
працював у відомого московського професора М. Жуковського в 
галузі аеродинаміки й робив перші спроби повітряних польотів 
ще перед Першою світовою війною. Після 1917  року перейшов 
у зовсім іншу сферу  – мистецьку. Працював на одеській кіно-
фабриці ВуФКу, у журналі «Всесвіт», у газеті «Культура і побут».

л. скрипник належав до літературної організації «Нова гене-
рація». Писав художню прозу під псевдонімом левон лайн, був 
автором романів «Інтелігент» та «Епізоди з життя чудної люди-
ни» (незакінчений). окремі оповідання з цього твору друкува-
лися в тодішній періодиці. сучасна дослідниця літератури того 
періоду Наталя Іванова зазначає: «Приклад леоніда скрипника 
цікавий через те, що своїми текстами він безоглядно брався за 
реалізацію “будівничої” настанови в літературі авангарду»  [16, 
с. 30–40].

досліджувати кіно він почав у 1926 році. як теоретик мисте-
цтва написав дві роботи: «Порадник фотографа» (Харків, дВу, 
1927 р.) та «Нариси з теорії мистецтва кіно» (Харків, дВу, 1928 р.). 
Вийшла низка його статей у журналах «Всесвіт» та «Кіно», зокре-
ма, в останньому, такі як «сценарист і кінорежисер», «режисер і 
кіносценарист», «Експериментальний фільм» (1927 р., № 17). 

На жаль, його життя обірвалося досить рано, у віці 36 років, 
коли його діяльність, успішно стартувавши, ще не сягнула зе-
ніту. Його не дуже великий за обсягом спадок засвідчує досить 
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високий рівень кінодумки в україні 1920-х  років. «Інженер з 
освіти, висококультурна й освічена людина, він усю силу свою і 
весь розум свій, розум плодючий і багатогранний, віддає справі 
будування української радянської культури», – ішлося в некро-
лозі [21]. Характерно, що головну працю – «Нариси з теорії мис-
тецтва кіно»  – випустило не ВуФКу, а  державне видавництво 
україни. «Можна не перебільшуючи стверджувати, що перша 
українська кінокнижка була і є й тепер чи не найліпшою книж-
кою з теорії кіномистецтва, що з’явилася в союзі» [21].

які ж ідеї висував л. скрипник? у статті «режисер і кіносце-
нарист» він ділив роботу режисера над фільмом на три основні 
творчі процеси: написання сценарію, «постановка» і знімання, 
тобто власне режисура. Водночас він розрізняв три стадії кіно-
сценарію: літературний, розроблений і кінопартитура. Від того, 
який сценарій обирає режисер, і залежить характер його роботи. 
якщо з написанням сценарію і процесом знімання все зрозумі-
ло, то «другий процес – найважливіший – досі, як окремий про-
цес, “випадає” зі свідомости навіть фахових кол. те, що я звати-
му “постановкою”, це є цілковите попереднє створення фільму 
силою творчої фантазії постановника. робота цілком аналогічна 
до роботи композитора, що пише партитуру до симфонічного 
оркестра. робота, що вимагає великої технічної кваліфікації й 
обов’язкової наявности певних спеціальних здібностів худож-
нього порядку. Постановник  – це не тільки “інженер” (термін, 
здається, Ейзенштейнів), що проектує фільм, але й художник, 
який створює його і бачить силою свого зорового уявлення. По-
становщик якнайдокладніше “списує” свою “партитуру” з екра-
ну, творчо ним уявленого. ясно, що він м у с и т ь  передба-
чати абсолютно всі елементи майбутнього фільму: мізансцени, 
декорації, рухи й гру акторів, техніку зйомок, композицію кадра, 
освітлення, точки зору і т. ін. і т. д. і головне – монтаж, я к и й 
м у с и т ь  п е р е д б а ч а т и с я » [29].

л.  скрипник відкидав рутину в кіно, відстоював право ре-
жисерів на експеримент. цьому присвятив спеціальну статтю, 
де писав: «Найяскравіший приклад великого значення експе-
риментальної праці навіть для старих мистецтв дав сучасний 
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театр: усі різноманітності, найкращі, дійсно нові й революційні 
досягнення його з’явилися наслідком експериментальної роботи 
(“Березіль”, “госет”).

з  цього безсумнівного прикладу треба скористатися якнай-
швидше.

Несміливі, випадкові експерименти деяких небагатьох ре-
жисерів треба виділити в самостійну галузь експериментальної 
праці.

тільки за таких умов наша кінематографія зможе вийти на 
справжній шлях і перестане плестися в хвості закордонних до-
сягнень щодо техніки та оригінальності постановок» [27]. зі ска-
заного випливає європейське спрямування українського дослід-
ника, який не мав сумнівів у тому, що українське кіно достатньо 
продуктивне, аби не відставати від відкриттів німецького чи 
французького.

л. скрипник у своїй головній праці, яка не втратила значення 
і сьогодні, неодноразово наголошує на тому, що кіно є найсклад-
нішим з усіх мистецтв. Власне, ця теза – засаднича, і нагадував 
він її, аби розвіяти хибну ілюзію щодо легкодоступності творен-
ня кіно. автор «Нарисів з теорії мистецтва кіно», маючи вищу 
політехнічну освіту, безсумнівно, робить наголос на технічно-
му боці кіно, на його технічних прийомах та можливостях. як 
він зазначив, «кіно – дитина сучасної техніки». це закономірно, 
адже було воно новим явищем, і потрібно осмислювати практич-
не використання техніки, без якої мистецтво кіно неможливе. 
звичайно, прийоми в кіно швидко змінюють одне одного, і  те, 
що в середині 1920-х здавалося новаторським і стабільним, не-
забаром, з появою звуку, вийшло з ужитку. зокрема, ті технічні 
прийоми, на яких наголошує автор (діафрагма, затемнення, на-
плив), залишилися в минулому. 

При тому наголосі на технічних можливостях та їхньому 
осягненні дивним може здатися наскрізна паралель кіно і музи-
ки. однак це не буде дивним, якщо врахувати, що у своєму ана-
лізі явища кіно л.  скрипник спирається на філософську базу, 
наголошує, що процес споживання художнього твору – процес 
творчий, і  художньо якісний фільм, як і музика, дозволяє різно-
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манітні інтерпретації. до того ж, кіно є виразником нашого часу, 
коли життя прискорило темп у багато разів 2.

значне місце автор виділив для розгляду палітри кіно, тобто 
інструментарію, яким користуються його творці. до нього на-
лежать: фотографічна інтерпретація дійсності, монтаж як орга-
нізація окремих зорових атракціонів  3, формальна композиція 
кадру, змінна точка зору на зображуваний предмет. Монтаж 
л. скрипник тлумачить і як зміну кадрів, розстановлених у часі.

основним засобом кіно він вважає владу над точкою зору 
глядача. з цих позицій л. скрипник класифікує мистецтво кіно 
відповідно до його установок:

1) у сШа установка на «зірку», на персональну привабливість;
2) у росії та Німеччині культивують установку психологічну, 

при якій актор – це основа, вісь усього фільму;
3) ейзенштейнівсько-пудовкінська установка: усі предмети – 

це матеріал для фотографування.
цікавими є міркування над структурою фільму. л. скрипник 

чітко розрізняє такі поняття, як архітектоніка («кістяк»), компо-
зиція («зовнішність») і монтаж («побудова»). далі він розглядає 
проблему взаємин кіно з іншими мистецтвами, наголошуючи, 
що мова літератури і мова кіно суттєво відрізняються. за словом 
залишається царина раціонального викладу понять.

авторова апологія техніки, зокрема фотографії як механічної 
фіксації дійсності, проявляється у міркуваннях про те, чим саме 
впливає кіно на глядача. тут бачимо його діалектичний підхід, 
тому що визначальним є чинник користувача технікою. отже, 
факторів впливу на глядача є кілька. Перший  –  вплив персо-
нального в автоматичній фіксації, тож фотографія умовно пере-
дає дійсність, і для фотографії роль освітлення – кардинальна. 
другий впливовий фактор – це експозиція, тому що спосіб пе-
редачі предмета залежить від оптики. також згадує про кут зору 
об’єктива, шкалу тонів, передачу перспективи, масштаб, тобто 
перспективну передачу розмірів. Власне, довіра до фотографії іс-
нує завдяки її механічній фіксації. очевидно, завдяки цій довірі 
сучасний споживач кіно прагне своєї автономії від автора твору. 
Кіно ці його вимоги задовольняє більше від інших мистецтв.
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автор свідомий того, що теорія кіно ще не розроблена, що те-
орії мистецтва кіно ще не існує, немає, зокрема, визначення про-
фесії кіноактора. та що там актора, якщо «процес “перекладу” 
з мови дійсности на мову фотографії цілком і досі недослідже-
ний» [28, с. 38]. л. скрипник поділяє погляди В. Пудовкіна, який 
вважав актора в кіно одним з предметів видимого світу. але йде 
далі, розглядає роботу актора, так би мовити, з  практичного 
боку: «справжнє вміння грати для свідомого й живого кіноак-
тора є вміння брати на облік методу, що нею його фотографу-
ють, та грати відповідно до цієї методи»  [28, с.  39]. Незалежно 
від французьких теоретиків, які розробили теорію фотогенії, він 
ставить питання про фотогенічність гри, необхідність зважати 
на характер роботи актора перед кінокамерою. л. скрипник вва-
жав також, що грим у кіно має бути мінімальним, бо давно відо-
мо, що кіно не любить фальші.

у характері дослідження виразно проявилась ерудиція авто-
ра, його апелювання до новацій у західному кіно (наприклад, 
до методу Шюффтана, коли під час знімань задіяне дзеркало), 
використання аналогій з іншими мистецтвами. Прихід звуку, 
про який тоді вже ширилась інформація, він не прийняв: «І не 
збагатять фільму кольоровість, стереоскопічність та звук, але 
зроблять його біднішим, зменшать його цінність для спожи-
вача» [28, с. 79]. Водночас він відкидав шаблони, які застосову-
вали консерватори в кіно. Він високо цінував у кіно простоту і 
доцільність. 

Науковий спадок л. скрипника сьогодні варто оприлюднити, 
ознайомлення з ним буде корисним для сучасних фахівців кіно.

очевидно, обсяг статті не дозволяє згадати всіх, хто писав 
про кіно в 1920-х  роках. Крім того, вона далеко не вичерпує 
окресленої теми. Потрібно ретельніше заглибитись у тогочасні 
видання – книги і періодику, аби точніше оцінити здобутки кіне-
матографічної думки 1920-х в україні, думки, яка, на відміну від 
наступних десятиліть існування срср, висловлювалась вільно, 
сприяючи розвитку мистецтва кіно.
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примітки
1 Василь Чапля – поет і редактор дніпропетровської «зорі».
2 На цьому, до речі, наголошував і андрій тарковський. див. його 

працю «закарбований час».
3 у той період з легкої руки сергія Ейзенштейна та завдяки його 

маніфесту «Монтаж атракціонів» це слово стало популярним.
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Summary

Comprehension of the cinematography as an art, its possibilities and 
specifics has started in the 1920s. It is connected, in particular, with such 
artistic movement known as French film avant-garde. In Ukraine this 
period is known as the time of Ukrainization, New Economic Policy and 
the epoch of cultural renaissance. The rapid development of Ukrainian 
cinematography has started in the mid-1920s and lasted up to 1930. The 
film industry has included not only films production but also their popu-
larization and a general study of cinema phenomenon.

Formation of film criticism in Ukraine has happened in a spontane-
ous and intuitive way as the specialists have not been taught yet. The ex-
perience is taken from the publications of foreign texts (Marcel L’Herbier, 
Bela Balazs and others). Such editions of that time as Zhyttia i Revolutsiya 
(Life and Revolution) have offered the analysis of Ukrainian films in dif-
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ferent genres – from articles to feuilletons. The poet Mykola Bazhan is a 
well-known person among the film critics of that time. He has worked as 
an editor-in-chief of the Kino magazine from 1926 till 1929. The emer-
gence of this edition, which has fulfilled an important mission of the in-
formation source and a mouthpiece of a young art, has become an impor-
tant event in the cultural life of Ukraine. Bazhan texts are characterized 
by the stylish easiness and literary skills that have helped to strengthen 
the cinema communicative freedom and its extension beyond its own 
limits. 

There are also other prominent names in Ukrainian film thought of 
the time. The texts of Mykola Ushakov as one of the Kino magazine cor-
respondents and the author of a book on Ukrainian cameramen form 
a valuable source for the researchers. This is particularly relevant to his 
reports from the films shootings, which have been lost some time later. 

Yevhen Cherniak as the publicist and a deputy of the VUFKU admi-
nistration head has raised the important questions concerning especially 
the quality of film script base, the efforts in the national identity con-
struction and Ukrainian cinema promotion in the world. The high level 
of education and knowledge of numerous foreign languages have assisted 
him in the activities. Oleksandr Dovzhenko films have stimulated the 
growth of the film criticism level. Literary and theatre critics have joined 
to their analysis (for example, Vasyl Khmuryi). 

Theoretical heritage of that times Ukraine is presented in substantial 
investigations of Leonid Skrypnyk, especially in his work Outlines on the 
Theory of Cinematographic Art. 

The achievements of Ukrainian film thought, both criticism and 
theory, are practically forgotten nowadays. They require further detailed 
study, professional interpretation, and, first and foremost, the publication 
of the texts themselves (as a Reader in Ukrainian Cinema) to return them 
into artistic and scientific circulation. 

Keywords: Ukrainian cinema of the 1920s, Ukrainization, VUFKU, 
film criticism, film theory, Kino magazine, Mykola Bazhan, Mykola 
Usha kov, Yevhen Cherniak, Leonid Skrypnyk, Oleksandr Dovzhenko.
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УДК 7.072.2Щер+303.425(477.43/.44) Ірина ХОДАк 
(київ) 

культове Мистецтво 
сХідНого поділля 
в експедиційНій діяльНості 
даНила Щербаківського: 
вербальНі та візуальНі практики

у статті систематизовано візуальні (світлини, замальовки, придба-
ні твори) та вербальні (описи в експедиційних щоденниках, нотатни-
ках) відомості про сакральне мистецтво східного Поділля (переважно 
на прикладі сучасної Вінницької області), зібрані данилом Щербаків-
ським за час співпраці з Київським художньо-промисловим і науко-
вим музеєм (Всеукраїнським історичним музеєм ім. т. Шевченка). 

Ключові слова: сакральне мистецтво, східне Поділля, данило 
Щербаківський, церква, іконостас, хрест, різьблення, ікона, синагога. 

В статье систематизированы визуальные (фотографии, зарисовки, 
приобретенные произведения) и вербальные (описи в экспедицион-
ных дневниках, записных книжках) сведения о сакральном искус-
стве Восточного Подолья (преимущественно на примере современной 
Винницкой области), собранные данилом Щербаковским за время со-
трудничества с Киевским художественно-промышленным и научным 
музеем  (Всеукраинским историческим музеем им. т. Шевченко). 

Ключевые слова: сакральное искусство, Восточное Подолье, дани-
ло Щербаковский, церковь, иконостас, крест, резьба, икона, синагога.

Both visual (photos, sketches, purchased artworks) and verbal (descrip-
tions in expeditionary diaries and notebooks) data on the sacral art of East-
ern Podillia (mainly by way of example of the modern Vinnytsia region) col-
lected by Danylo Shcherbakivskyi during the period of cooperation with the 
Kyiv Art-Industrial and Scientific museum / Taras Shevchenko All-Ukraini-
an Historical Museum are systematized in the article.

Keywords: sacral art, East Podillia, Danylo Shcherbakivskyi, church, ico-
nostas, cross, carving, icon, synagogue.
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упродовж ХХ ст. з огляду на ідеологеми совєтського періоду 
було знищено значну частину матеріальної національної куль-
турної спадщини, насамперед культових пам’яток. уцілілі наразі 
об’єкти архітектури, як і зосереджені в музеях колекції станкових 
творів, жодним чином не є репрезентативними ані для усвідом-
лення активності вітчизняних мистців, ані для розуміння роз-
маїття конструктивних та іконографічних типів, форм, стильо-
вих векторів розвитку тих чи інших видів мистецтва. у зв’язку 
з цим особливого значення набувають напрацювання дослідни-
ків першої третини минулого століття, які під час експедицій у 
різні українські регіони виявляли та вербальним (описи) чи ві-
зуальним (замальовки, світлини, естампажі) шляхом фіксували 
пам’ятки архітектури, монументальні розписи, твори іконопису, 
ткання, золотарства, різьблення тощо, а  також набували деякі 
з них для музейних колекцій. серед мистецтвознавців означе-
ного періоду активністю експедиційної діяльності вирізнявся 
д.  Щербаківський, візуальні та особливо вербальні матеріали 
експедицій якого потребують комплексного видання.

Хоча наукова діяльність д. Щербаківського привертала увагу 
багатьох дослідників, основними відомостями про набутки його 
подільських експедицій залишаються альбоми іконопису На-
ціонального художнього музею україни (далі – НХМу) [22; 20], 
каталоги виставок Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника (далі – НКПІКз) [4], дисертаційне до-
слідження І. Ходак [21] та розвідка Є. Котляра [9]. 

джерельною базою статті стали матеріали особового фонду 
д. Щербаківського в науковому архіві Інституту археології НаН 
україни (далі – На Іа НаНу), наукового архіву НХМу, колекцій 
НХМу, НКПІКз, Національного музею українського народного 
декоративного мистецтва (далі – НМуНдМ), а також публікації 
спогадів М. рябого [18; 19] і щоденника експедиції д. Щербаків-
ського 1926 року до Могилівської округи [13].

Мета статті полягає в систематизації візуальних і вербальних 
відомостей про сакральне мистецтво східного Поділля (пере-
важно на прикладі сучасної Вінницької обл.), зібраних д. Щер-
баківським за час співпраці з Київським художньо-промисло-
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вим і науковим музеєм (з 1924 року – Всеукраїнський історичний 
музей ім. т. Шевченка; далі – КХПНМ, ВІМтШ відповідно). 

Культове мистецтво східного Поділля ввійшло в ареал науко-
вих інтересів д. Щербаківського з перших кроків його співпраці 
з КХПНМ як кореспондента. так, інвентарні книги історичного 
відділу Музею містять записи про надходження від дослідника 
1904 року з липовецького повіту Київської губернії вінчальних 
вінців XVIII ст., церковного хреста початку XIX ст. та лиштв під-
ризників (інв. № 95–97, 101–106) з невіднотованої церкви в міс-
течку Іллінцях (нині – місто Вінницької обл.), дерев’яного сво-
лока 1758 року (інв. № 99) з Михайлівської церкви та дерев’яних 
путті (інв. № 98) з містечка дашева (нині – смт Іллінецького р-ну 
Вінницької обл.), а 1906 року – дерев’яного ставника (інв. № 397) 
із троїцької церкви в с. Павлівка (нині – Іллінецького р-ну Ві-
нницької обл.).

Крім окремих надходжень, наразі відомо про три значні 
експедиції д.  Щербаківського на східне Поділля 1908, 1914 
та 1926  років, причому завдяки збереженим в його особовому 
фонді експедиційним щоденникам  / нотатникам маємо більш-
менш повні відомості лише про першу й останню з них. Щодо 
експедиції 1914 року, факт проведення якої засвідчив річний звіт 
КХПНМ [15, с. 9], то скласти загальне уявлення про маршрут до-
слідника (точніше, локалізувати окремі місця його перебування) 
можемо хіба що на підставі походження набутих ним артефак-
тів, що було зафіксовано в інвентарній книзі історичного відді-
лу закладу. Водночас не слід забувати, що через брак співробіт-
ників, необхідність предметнішого опрацювання тих чи інших 
творів та наступну мобілізацію вченого до війська далеко не всі 
експедиційні набутки одразу вносили до інвентарної книги, що 
залишає чимало питань про час надходження низки пам’яток 
зі східного Поділля, які були описані лише наприкінці 1910-х – 
у першій половині 1920-х років. 

Принципове значення для д. Щербаківського як дослідника 
сакрального мистецтва мала експедиція 1908 року, під час якої 
він побував у майже вісімдесяти селах, містечках і містах Балт-
ського, Вінницького, гайсинського, літинського, летичівського, 
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ольгопільського, Проскурівського повітів Подільської губер-
нії [23]. як засвідчує експедиційний записник, мандрівка мала 
комплексний характер, насамперед дослідник намагався розшу-
кати експонати для другої південноросійської кустарної вистав-
ки (відбулася в КХПНМ 1909 року [10]), тому ретельно фіксував 
відомості про те, хто які твори може виготовити та надіслати на 
виставку, зокрема килими, рушники, скатерті, писанки тощо. 
з  іншого боку, він уважно обстежував культові споруди, зо-
середжуючись не лише на мистецькій, але й на етнографічній 
та обрядовій складових. так, перебуваючи в с.  Велика Мечет-
ня Балтського  повіту (нині  – Кривоозерського  р-ну Миколаїв-
ської обл.), занотував у записнику: «Был в церкви. Не мог отли-
чить по головным уборам молодиц от девушек: все в платочках, 
кофточках и платьях. лица вобщем не красивые, с удлиненным 
носом к концу. Бабы в черных платках и платьях, остальные в 
светлых. Платки одного тона, без цветов, 50 % белых, затем кре-
мовые, оранжевые, желтые. Был молебен и панихида, но без вы-
несения аналоя на середину церкви. Когда пели вечную память, 
2  лица (заказавшие панихиду?!) подняли высоко бублики, на-
низанные на 4 рожка, укрепленные на калаче (в дыру его рука 
пролезет), к ним прикреплены были по 3 зажженных свечи, и не-
сколько раз подняли их пока закончилось пение. Потом 2 бабы 
раздавали колево, ели все бабы и дети 2–3 лет» [23, арк. 26–26 зв.]. 

обстежуючи культові споруди, переважно церкви, д.  Щер-
баківський занотовував дату будівництва чи перебудови, звідки 
перенесено будівлю, її конструктивні особливості, а також еле-
менти її інтер’єру, головно іконостаси й окремі образи.́ Часом ро-
бив схематичний начерк плану чи розрізу храму або дзвіниці. Чи 
не в кожному населеному пункті замальовував надбанні хрести 
церков, іноді  – намогильні хрести, а  також ретельно копіював 
вкладні написи в рукописах та стародруках.

якщо інформацію про час будівництва  / перебудови, типо-
логію храмів східного Поділля на той час уже було зібрано у 
виданні «Приходы и церкви Подольской епархии»  [16], то за-
фіксовані дослідником відомості про іконостаси та інші твори 
культового мистецтва становлять винятковий інтерес. у щоден-
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нику експедиції 1908  року вчений, зокрема, зазначав кількість 
ярусів іконостасів, місце походження (для тих, які перенесено з 
інших церков), особливості структури, рідше – час створення чи 
ім’я майстра. Наприклад, після огляду церкви 1 в с. Мечиславка 
Балтського  повіту (нині  – Благовіщенського  р-ну Кіровоград-
ської обл.) занотував: «старый иконостас, купленный в с. Чер-
новодах Киев[ской] губ[ернии]  2, глубокий, в  6  ярусов. На нем 
Христос с застежкой и подпоясан веревкой, лица отличаются 
большим движением, особенно слепой лука, влагающий руку в 
раны Христа» [23, арк. 30 зв.]. цей вербальний опис доповнюють 
дві світлини, що збереглися в особовому фонді дослідника. На 
них зафіксовано царські врата та намісні образи «Христос Все-
держитель» і «Богоматір з немовлям» із фрагментами цокольно-
го ярусу. Монументальні ікони (із зображеннями на повен зріст) 
вигадливого абрису «одягнуто» в не менш соковите дерев’яне 
різьблення, у якому поряд з мотивом акантового листя присутні 
«мушлі», що домінують у різьбленні царських врат, ніби витис-
каючи на периферію інші мотиви, зокрема традиційні виноград-
ні кетяги. Проте різьблення занадто масивне, щоб викликати 
асоціації з легким та грайливим рококо, що зайвий раз потвер-
джує оформленням порталу над царськими вратами, де «мушлі» 
наче розчиняються серед більш агресивних «волют». 

Крім згаданого, дослідник неодноразово фіксував у сільських 
церквах високі (від п’яти до семи ярусів) іконостаси, наприклад, 
у  Покровській церкві в с.  сьомаки Вінницького  повіту (нині  – 
Жмеринського р-ну Вінницької обл.) і церкві св. димитрія со-
лунського в с. Жабокричка ольгопільського повіту (нині – Че-
чельницького  р-ну Вінницької  обл.)  – шестиярусні, а  в церкві 
св.  Миколи в слободо-лузі ольгопільського  повіту (нині  – 
с.  луги Чечельницького  р-ну Вінницької обл.)  – п’ятиярусний 
[23, арк. 52 зв., 62 зв., 61]. 

Повсякчас у нотатках трапляються згадки про залишки 
по передніх іконостасів у церквах, дзвіницях, капличках на 
кладовищах, наприклад, у  дзвіниці димитрівської церкви в 
с. лугова ольгопільського повіту (нині – Бершадського р-ну Він-
ницької обл.) переховувався давніший іконостас, царські врата 
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якого дослідник сфотографував [23, арк. 33]. Нерідко в храмах, 
що мали нові іконостаси, зберігалися залишки давніших ікон, на-
приклад, Богородиці, св. Варвари та св. Миколи в церкві святих 
Кузьми й дем’яна в с. леляки Вінницького повіту (нині – Жме-
ринського р-ну Вінницької обл.) або Христа, Воздвиження й Іо-
анна Богослова в церкві Воздвиження Чесного Хреста в с. сідава 
(нині – Жмеринського р-ну Вінницької обл.) [23, арк. 61, 64 зв.]. 

Щоденники містять надзвичайно цікаві відомості про струк-
туру українських іконостасів. скажімо, дослідник неодноразово 
натрапляв на приклади нетипового розміщення намісних ікон: 
у  дерев’яних церквах Іоанна Богослова в с.  Малі Хутори (нині  – 
у складі м. Вінниці), Покровській у с. Парпурівці Вінницького по-
віту (нині – Вінницького р-ну Вінницької обл.) і Михайлівській у 
с.  стуфчинці летичівського  повіту (нині  – Хмельницького  р-ну 
Хмельницької обл.) вони були розташовані над північними й пів-
денними дверима відповідно семи-, шести- та чотириярусного іко-
ностаса [23, арк. 52 зв., 55 зв.]. окрім центрального, у деяких храмах 
учений зауважив іконостаси в бабинці, скажімо, у церкві Іоанна 
Богослова в с.  слободо-осіївка ольгопільського  повіту (нині  – 
с. осіївка Бершадського р-ну Вінницької обл.), де по обидва боки 
від входу були розміщені великі ікони святих жон [23, арк. 36].

Щодо окремих образів, то дослідник виявляв інтерес до 
«страшних судів» та їхніх побутових подробиць, до символі-
ко-алегоричних композицій євхаристичної тематики, до «По-
кров», зображень Богоматері з немовлям, Христа, св.  Миколи 
тощо, у яких відзначав місцеві риси (обличчя, елементи строїв). 
так, у церкві св. трійці в с. Кам’яна Криниця Балтського повіту 
(нині – Благовіщенського р-ну Кіровоградської обл.) він деталь-
но описав і замалював композицію «страшного суду» 1816 року 
[23, арк. 29 зв. – 31 зв.]. серед символіко-алегоричних компози-
цій згадаємо старий жертовник у дерев’яному храмі різдва Бого-
родиці в с. Мала Киріївка ольгопільського повіту (нині – Бер-
шадського р-ну Вінницької обл.) із зображенням Христа, з ребра 
якого крапала кров на земну кулю [23, арк. 36 зв.]. 

оглядаючи образи «Покрова Богородиці», дослідник фіксу-
вав іконографічні особливості кожного з них, наприклад, зазна-
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чив, що на іконі із церкви св.  Параскеви в с.  Мала Жмеринка 
Вінницького повіту (нині – у складі м. Жмеринки) Богородиця 
«без омофора совсем покрывает одеждой предстоящих (романа 
нет)», тобто зафіксував поширеність іконографії «Madonna della 
Misericordia». Не помітив він омофора, як і пристоячих, на хра-
мовому образі в дерев’яній Покровській церкві в с. Мала Кісни-
ця ямпільського повіту (нині – с. Кісниця Крижопільського р-ну 
Вінницької обл.).

Найчастіше на сторінках щоденника д. Щербаківський зали-
шав описи богородичних ікон, скажімо, з церкви різдва Богоро-
диці в с. ставки гайсинського повіту (нині – Бершадського р-ну 
Вінницької обл.): «Прекрасного письма икона на полотне Бого-
родицы с младенцем, лица полные. Волосы Б[огороди]цы пере-
вязаны красной лентой. Младенець-Христос протянул руки впе-
ред, а мать слегка удерживает его правую руку. На темном фоне 
звезды» [23, арк. 33 зв.]. 

за свідченням дослідника, експедиція 1908 року сприяла по-
повненню колекції КХПНМ 13 чашами, 7 хрестами, 2 звіздицями, 
вінчиком з вінцем, лампадою, 11 різними колонками іконостасів, 
4 царськими вратами, 2 дерев’яними підсвічниками, рукописом 
1724 року, 9 іконами, 3 підризниками, 1 килимом, всенощником і 
2 дерев’яними путті [23, арк. 79]. Навряд чи ці підрахунки можна 
вважати остаточними, адже вони мають розбіжності з іншими 
відомостями експедиційного нотатника та інвентарними кни-
гами Музею. Наразі зауважимо, що, крім звичних типологічних 
груп пам’яток, музейна збірка поповнилася фрагментами іко-
ностасного різьблення XVIII  ст., зокрема царськими вратами 
й колонками іконостасів з Михайлівської церкви в с. Ходьківці 
Проскурівського повіту (нині – с. Хотьківці Красилівського р-ну 
Хмельницької  обл.), церкви успіння Богоматері в с.  Бершад-
ські Піски ольгопільського повіту (нині – у складі м. Бершаді), 
церкви святих Кузьми й дем’яна в с. леляки Вінницького пові-
ту, Покровської церкви в с. Вишня Вінницького повіту (нині – у 
складі м. Вінниці) (інв. № 501–505, 524, 1729–1736) [6]. Набутком 
цієї експедиції також стала група ікон XVIII cт., написаних як на 
дерев’яній основі, так і на полотні. 
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опрацювання експедиційного нотатника д.  Щербаківсько-
го та інвентарних книг історичного (історико-побутового) від-
ділу КХПНМ  / ВІМтШ з урахуванням топографічного чинни-
ка подільських експедицій ученого дозволяє стверджувати, що 
він набув і передав закладу щонайменше 11  образів: 1)  «Хрис-
тос – недремне око» з димитрівської церкви в с. лозовата Балт-
ського  повіту (нині  – с.  лозувата Благовіщенського  р-ну Кіро-
воградської  обл.); 2)  «розп’яття» із церкви зачаття св.  Іоанна 
Предтечі в с.  струньків гайсинського  повіту (нині  – частина 
м. гайворона Кіровоградської обл.); 3–4) «св. антоній (?) з Хрис-
том» (інв. № 9654) [8] та ікона невіднотованого сюжету із церкви 
в містечку М’ястківці ольгопільського повіту (нині – с. городків-
ка Крижопільського р-ну Вінницької обл.); 5) «страсті Христові» 
(інв. № 9686) [8] з онуфріївської церкви в с. Крижопіль ямпіль-
ського повіту (нині – с. Високе томашпільського р-ну Вінниць-
кої обл.); 6) «Притча про тріску та колоду» (інв. № 3956) [7] з По-
кровської церкви в с. Вишня Вінницького повіту; 7) «Богоматір 
з немовлям» (інв. № 9665) із церкви св. димитрія солунського 
в с. Жабокричка ольгопільського повіту; 8–10) «різдво Христо-
ве (Поклоніння пастухів)» 1777  року (інв.  №  9677), «Христос  – 
недремне око» (інв. № 9660), «св. Микола. Христос – недремне 
око. св. Варвара (?)» (інв. № 9668) [8] із церкви успіння Богома-
тері в с. Бершадські Піски; 11) «Христос» із троїцької церкви в 
с. Кам’яна Криниця Балтського повіту. Із жалем мусимо конста-
тувати, що наразі лише дві із зазначених ікон введено в науковий 
обіг – «Христос» із Кам’яної Криниці [22, c. 172–173] та «Притча 
про тріску та колоду» [4, c. 10, 24], а з фрагментів іконостасного 
різьблення експонується єдина колонка в НМуНдМ, решта по-
требують негайної реставрації. 

у  звіті КХПНМ не конкретизується, які повіти Подільської 
губернії д. Щербаківський відвідав 1914 року [15, с. 9]. у середині 
липня, тобто незадовго перед мобілізацією до війська, він влас-
норуч уписав в інвентарну книгу історичного відділу Музею чо-
тири гравюри («св. онуфрій», «архістратиг Михаїл», «Богоматір 
з немовлям», «Іоанн Хреститель з ягням», інв. № 2928–2931), при-
дбані у Вінниці та селах гайсинського повіту, дві ікони («св. Па-
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раскева з житієм» кінця XVIII ст. і «св. георгій» кінця XVII ст., 
інв. № 2933–2934) із церкви св. Параскеви та неіснуючого на той 
час георгіївського храму в с. лоївці гайсинського повіту 3 і ціка-
ву групу зразків металопластики (мідний підсвічник 1761 року 
з м.  Могилева, подвійні олов’яні посудини для мира та єлею 
1830 року з Іллінської церкви в с. гунча гайсинського повіту та 
Могилева, інв. № 2932, 2937, 2938 [7]) і шиття XVIII ст. (фрагмент 
воздуха з Могилева; покривало на аналой зі Жванця (нині – село 
Кам’янець-Подільського  р-ну Хмельницької  обл.); шиті запо-
лоччю, шовком чи сріблом лиштви підризників із церкви успін-
ня Богоматері в с. Кисляк, з Михайлівської церкви в с.  тимар, 
з церкви успіння Богоматері в с. Мар’янівка гайсинського пові-
ту (нині – гайсинського р-ну Вінницької обл.) і с. Могилівка Ві-
нницького повіту (нині – Жмеринського р-ну Вінницької обл.), 
інв.  №  2935–2936, 2940–2947)  [7]. отже, можемо стверджувати, 
що 1914 року вчений побував у гайсинському й Вінницькому по-
вітах, Могилеві-Подільському та на Кам’янеччині.

Після тривалої перерви д. Щербаківський здійснив експеди-
цію до Шепетівської та Могилівської округ упродовж 24  лип-
ня – 10 вересня 1926 року, на першому етапі якої йому допомагав 
студент архітектурного факультету Київського художнього ін-
ституту М. гвоздецький [13, с. 15]. Хоча основне завдання експе-
диції полягало в обстеженні панських палаців і типової міської 
забудови, за результатами поїздки дослідник передав до ВІМтШ 
1158 експонатів, поміж яких 210 творів сакрального мистецтва, 
зокрема 12 ікон на полотні й 13 на дошці, 13 скульптур, 15 гра-
вюр, царські врата тощо [5; 21, c. 143]. Переважна частина образів 
і скульптур надійшла з церков Шепетівської округи (Волинське 
Поділля). 

у  Могилівській окрузі дослідник перебував недовго  – 
з 24 липня до 4 серпня, але за цей час обстежив храмові спору-
ди, пам’ятки меморіальної пластики в півтора десятку населених 
пунктів, сфотографував чимало пам’яток [13]. При цьому 28 та 
30  липня він узяв для ВІМтШ з успенської церкви в містеч-
ку озаринцях (нині – село Могилів-Подільського р-ну Вінниць-
кої  обл.) виносні олов’яний і дерев’яний хрести, мідне блюдце 
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1798 року, а з церкви різдва Богородиці – виносний дерев’яний 
різьблений хрест 1721 року, грамотку 1822 року та веретку з хре-
щатим орнаментом [2]. Найбільш цінним набутком на Могилів-
щині стали три ікони В. тропініна («Богоматір», «св. Варвара», 
копія з Йорданса «два апостоли» 4) із церкви св. димитрія со-
лунського в с.  Кукавка (нині  – Могилів-Подільського  р-ну Ві-
нницької обл.) [1], про відвідини якої дослідник залишив запис 
у щоденнику: «їхав я до Кикавки спеціально, щоб забрати деякі 
з картин пензля тропініна, що находяться в церкві Кикавець-
кій. Вони усі описані й опубліковані рогозинським в “исскустві” 
Кульженка. цей самий рогозінський – син покійного священи-
ка Кикавецького, щоб не здохнути з голоду, зараз священиком в 
цій самій Кикавці у власному будинку (належить тром братам). 
Кикавська церква, збудована під доглядом тропініна, камінна, 
була в ампірному стилі, але зараз перероблена, колонки зняті, 
й вона дала декілька простовісних щілин дуже небезпечних, які 
в вівтарній частині виникли завдяки існуванню склепу. церкву 
конче треба стягнути залізними тягами, й на це треба не більше 
50–100  карб. В  церкві сиро, тропінівські ікони деякі з заду від 
стіни покрились цвілью. я взяв три 5» [14, арк. 15 зв. – 16; 13, с. 19]. 

Невдовзі а. рогозинський попрохав д. Щербаківського наді-
слати «яку-небудь хоть напівофіційну бумагу про те, що карти-
ни ці доставлені до Музею», щоб заспокоїти селян, які поширю-
вали чутки, ніби «піп з дяком та старостою продали наші образи 
якомусь з товаришів»  [12]  6. також кукавський священик пові-
домив про наміри написати розвідку про В.  тропініна, зокре-
ма про зник лі із с. Нижчий ольчедаїв (нині – Могилів-Поділь-
ського  р-ну Вінницької  обл.) твори, про які д.  Щербаківський 
також залишив запис у щоденнику: «у Ник. Ник. ляшкевича – 
зятя Моркових [живе в Могилеві був. дворянська вул. № 5 (?) – 
вул. урицького проти г.П.у.] були фамільні портрети Моркових, 
роботи тропініна, був краєвид Кикавки з виображенням церкви 
до перебудови – з чотирома ампірними портиками. усі ці карти-
ни, здається, вже продано кудись до Москви» [14, арк. 16; 13, с. 19]. 

д. Щербаківський уважав, що вивчення історії вітчизняного 
мистецтва потребує одночасного студіювання мистецтва тих на-
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родів, які мешкали по сусідству з українцями чи на українській 
етнічній території, оскільки між представниками різних етніч-
них і релігійних спільнот відбувався постійний діалог [21, c. 192]. 
Експедиційні щоденники, нотатки вченого й інші архівні матері-
али засвідчують, що з перших кроків наукової діяльності в полі 
його зору перебувало традиційне єврейське мистецтво. саме в 
ранній період експедиційної діяльності він обстежив кам’яні 
й дерев’яні синагоги в містах і містечках Київської та Поділь-
ської губерній, серед яких – Вінниця, Іллінці (нині – районний 
центр Вінницької обл.), Животів (нині – с. Новоживотів оратів-
ського р-ну Вінницької обл.), Погребище (нині – районний центр 
Вінницької обл.), тернівка (нині  – село Бершадського  р-ну Ві-
нницької обл.), уланів (нині – село Хмільницького р-ну Вінниць-
кої обл.) та ін. [25]. серед матеріалів його архіву виділяються по-
внотою фотофіксації синагоги в тальному уманського  повіту, 
Іллінцях липовецького  повіту й Животові таращанського  по-
віту. Чимало із зафіксованих культових споруд становлять не-
абиякий історико-архітектурний інтерес, наприклад, утрачена 
в роки другої світової війни велика дерев’яна синагога першої 
половини XVII  ст. (упродовж XVII–XIX ст. пам’ятку кілька ра-
зів перебудовували) у Погребищі, що мала дві прибудови з боків 
чільного фасаду й великий чотирисхилий дах [25, арк.  23, 24]. 
Прискіпливу увагу вчений виявляв до кам’яних намогильних 
сторчових плит (мацев) на єврейських кладовищах, зокрема в 
умані та липовці (нині – районний центр Вінницької обл.) [25]. 
зважаючи на втрату більшості згаданих пам’яток, колекція світ-
лин дослідника нині є важливим джерелом для студіювання 
традиційного єврейського мистецтва, особливо синагогального 
зодчества. На жаль, на багатьох фотографіях, переважно із зо-
браженням надгробків, автор не зазначив місцезнаходження 
пам’яток, що суттєво ускладнює їх наукове використання. 

цінні відомості про єврейські пам’ятки містяться в експеди-
ційних записниках д. Щербаківського. Хоча польові матеріали з 
юдаїки мають маргінальний характер, це не применшує їхнього 
значення, позаяк ширший контекст, з  одного боку, увиразнює 
особливості єврейського мистецтва, а з другого, – вказує на його 
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зв’язки з українським. Наприклад, під час експедиції 1908 року 
на Поділля вчений зафіксував мотиви розпису (знаки зодіаку, 
вазони, людина біля криниці) вінницької синагоги [23, арк. 57].

Під час експедиції 1926 року дослідник оглянув і сфотографу-
вав кам’яні й дерев’яні синагоги в озаринцях, яришеві, старо-
костянтинові, Ізяславі, Корниці, судилкові, Шепетівці, а також 
ритуальні предмети. у  щоденнику д.  Щербаківський заното-
вував відомості про час побудови й конструктивні особливості 
синагог, зробив начерки композиції розписів, відзначаючи окре-
мі мотиви, колорит тощо. так, він зафіксував сюжети й мотиви 
розписів, а  також схематично замалював композицію розписів 
восьми граней купола синагоги в озаринцях, які, на його думку, 
не вирізнялися високим рівнем виконання. спілкуючись з пред-
ставниками громади, учений прагнув з’ясувати значення окре-
мих символів синагогальних розписів, але йому пояснили лише, 
що знаки зодіаку озаринецької синагоги символізують місяці 
року, а інші зображення начебто малюють «так собі» [14, арк. 6; 
13, с. 17]. Він був змушений констатувати, що розуміння симво-
ліки переважно втрачене, що спонукало дослідника спробувати 
самостійно визначити значення деяких зображень: «В  центрі 
восьмикутної бані, наоколо гака, що на ньому висить люстра, 
виображено чотирох зайців, що біжать один за одним (символі-
зує біг часу?); на гранях бані намальовані 12 знаків зодіака, лев 
з однорогом, журавель із змієм, ведмідь, левіатан та инша сим-
воліка; в кутках стелі музичні інструменти. умед гарної різьби з 
грифонами й птахами; і цікава також різьба на поренчатах біми 
й арон-койдема. Побоювання виобразити людське обличчя при-
мусило художника намалювати вивідачів без голов, а  замісць 
діви – дві руки з відрами» [24, с. 205]. 

Крім синагог, дослідник фіксував найцікавіші мацевоти на 
кладовищах у славуті, Шепетівці, Корниці, Білгородці, ярише-
ві, ямполі, Могилеві-Подільському й особливо в Ізяславі та оза-
ринцях. Під час огляду кладовища в озаринцях д.  Щербаків-
ський знову-таки цікавився не тільки формою та конструкцією 
надгробків, але й значенням зображень на них, тому навідався 
до майстра гольденберга, щоб з’ясувати, «чим він керується, коли 
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робить на “мацейво” те, або инакше виображення, чи певними 
законами, чи традіціями, чи бажанням родичів покійного, чи 
власною фантазією» [14, арк. 7–7 зв.; 13, с. 17]. 

стислий огляд експедиційних матеріалів д. Щербаківського 
зі східного Поділля потверджує, що розширення та поглиблен-
ня знань про сакральне мистецтво регіону потребує ретельного 
опрацьовування не лише музейних збірок чи візуальних архів-
них джерел, але й вербальних описів. Перспектива дослідження 
теми пов’язана з комплексним виданням матеріалів експедицій 
ученого та інших дослідників першої третини ХХ  ст., зокрема 
його учнів, які вивчали культове мистецтво Поділля.

примітки
1 дерев’яна церква на цвинтарі Мечиславки була збудована 

1901 року, але, очевидно, тут ідеться про дерев’яну Михайлівську церк-
ву 1767 року в с. Юзефівка (нині – с. Йосипівка Благовіщенського р-ну 
Кіровоградської обл.). 

2 Можливо, ідеться про с.  Черноводи Кам’янецького  повіту По-
дільської губернії (нині – с. Чорниводи городоцького р-ну Хмельниць-
кої обл.).

3 дослідники помилково ідентифікують с. лоївці гайсинського по-
віту з населеним пунктом Хмельницької обл. [22, c. 92; 3, c. 891].

4 Нині твори зберігаються в Національному музеї «Київська кар-
тинна галерея».

5 за свідченнями краєзнавця, уродженця с. Кукавка Мефодія рябо-
го (1894–1974), на час приїзду д. Щербаківського в церкві зберігалося 
13  ікон роботи В.  тропініна. з  десяти  образів, що залишилися після 
від’їзду дослідника, шість у середині 1930-х років за сприяння М. ря-
бого надійшли до Вінницького краєзнавчого музею, а чотири загину-
ли [18; 19]. 

6 ВІМтШ направив до уповноваженого громади с. Кукавка листа, 
у якому засвідчив отримання ікон та просив ужити всі можливі заходи 
для «збереження Вашої старовинної церкви – зразка старого нашого 
будівництва» [11]. 
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Summary

Both visual (photos, sketches, purchased artworks) and verbal (de-
scriptions in expeditionary diaries and notebooks) data on the sacral art 
of Eastern Podillia (mainly by way of example of the modern Vinnytsia 
region) collected by Danylo Shcherbakivskyi during the period of co-
operation with the Kyiv Art-Industrial and Scientific museum  / Taras 
Shevchenko All-Ukrainian Historical Museum are systematized in the 
article. The cult art of Podillia has become one of the scholar scientific 
interests since the beginning of collaboration with the institution. It is 
confirmed with a number of carving, sewing, metalwork artifacts from 
churches of the Lypovets district received from him in 1904 and 1906. 
His expeditions in 1908, 1914 and 1926 have become the most fruitful of 
them. The artifacts in almost eighty localities of Balta, Vinnytsia, Hai-
syn, Lityn, Letychiv, Olhopil, Proskuriv districts have been studied dur-
ing the first expedition. The second one is located mainly in Vinnytsia 
and Haisyn districts. The third area is devoted to Mohyliv and Shepe-
tivka districts. The date of construction (reconstruction), types, struc-
tural characteristics of the temples (churches, Roman Catholic churches 
and synagogues) and bell-towers, composition (iconographic program) 
of iconostasis, iconographic peculiarities, everyday details of separate 
icons, deeds (supplementary records) in the books printed anciently, etc. 
have been fixed in verbal way. Regarding visual materials, photos have 
retained the images of temples, their interior decoration (iconostases, 
murals and so on) while usually they leave no details even in cases when 
temples are preserved, as well as memorial artifacts (crosses, matsevas). 
However, sketches in the expeditionary diary provide guidance to shapes 
and ornamental details of domical crosses. The wooden carved complex 
(the Royal Gates, columns of iconostases) dating back to the 18th century 
as well as the icons painted on boards or canvases are of a great interest 
among the pieces of sacral art handed over to the museum by Danylo 
Shcherbakivskyi, giving an important material to study regional art in 
iconographic, artistic and stylish aspects and to find out the issue of local 
cells (workshops) functioning. 

Keywords: sacral art, East Podillia, Danylo Shcherbakivskyi, church, 
iconostas, cross, carving, icon, synagogue.
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УДК 78.03(477)"193" Оксана ГНАТиШиН 
(Львів)

постаті та коНцепціЇ 
украЇНського 
МузичНо-естетичНого дискурсу 
довоЄННого періоду

у статті проаналізовано еволюцію української музично-естетич-
ної думки в її теоретичному вияві. з’ясовано збіги в поглядах, а також 
сліди впливів відомих західноєвропейських учених. доведено багато-
гранність напрацювань українських учених у цій сфері довоєнного 
періоду, котрі заявили про себе чи не в усіх відомих способах тракту-
вання таких зацікавлень.

Ключові слова: теорія музичної естетики, зародження, розвиток, 
модернізація ідей, співвідношення поглядів, впливи чужих ідей.

В статье проанализирована эволюция украинской музыкально-
эстетической мысли в ее теоретическом проявлении. Найдены сов-
падения во взглядах, а также следы влияния известных западноевро-
пейских ученых. доказана многогранность результатов украинских 
ученых в этой сфере довоенного периода, заявивших о себе почти во 
всех известных способах интерпретации таких интересов.

Ключевые слова: теория музыкальной эстетики, происхождение, раз-
витие, модернизация идей, соотношение взглядов, влияния чужих идей.

The development of Ukrainian musical and aesthetic thought in its theo-
retical expression is considered in the article. The opinions coincidence as 
well as the effects of the famous European scientists are found out. The ver-
satility of the Ukrainian scientists achievements in this field of the pre-war 
period, who has declared themselves in almost all known methods of such 
kind studies interpretation is proved.

Keywords: theory of musical aesthetics, origin, development, ideas mod-
ernization, opinions correlation, the effects of another’s ideas.

Проблеми музичної естетики є об’єктом уваги не одного по-
коління науковців. упродовж останніх років значний внесок 
здіснили провідні дослідники: с. грица, Н. герасимова-Персид-
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ська, Ю. ясіновський, о. цалай-якименко, о. Козаренко, л. Кия-
новська, о. самойленко, о. Маркова, о. рощіна, В. Шаповалова, 
В.  Москаленко, Н.  Кашкадамова та інші, котрі вивчають осо-
бливості різноманітних аспектів пізнання музики аж до філо-
софського її осягнення. Індивідуальні музично-естетичні кон-
цепції також поступово стають об’єктами спеціальної уваги  1. 
докладно проаналізований цей період значною мірою завдяки 
о. Немкович. 

загалом перша третина ХХ ст. слушно визначена як етап ста-
новлення самостійного наукового напряму; у  ньому окреслено 
головні проблемні зацікавлення (як-от походження музики, 
інтонаційність, національний музичний стиль, програмність) 
та чинники їх появи в широкому культурологічному аспекті; 
відзначено «складне переплетення» дискретного (раціональ-
но-логічного) та об’ємнішого (світоглядного) ракурсів пізнан-
ня, встановлено головні його тенденції (загальнофілософську й 
марксистську). Проаналізовано також деякі індивідуальні здо-
бутки українських музикознавців у висвітленні цих та інших 
проблем у вказані роки [6].

однак в узагальнюючих дослідженнях більше мовиться про 
історію музичної естетики загалом як наукового напряму («дис-
ципліни») і менше про еволюцію конкретних ідей, пов’язаних з 
естетикою музики як феномену, їхню специфіку, спадкоємну тя-
глість, національну визначеність, тобто ту оригінальну концеп-
туальну канву, що створює якісну картину цієї наукової сфери 
зацікавлення, її самобутнє оригінальне обличчя.

Практика досліджень ціннісно-смислових пріоритетів музи-
ки та їхнього текстового втілення доводить, що більшого успіху 
у відкритті нового досягали ті, хто вільно й компетентно опе-
рував специфічними (у тому числі найскладнішими) науковими 
поняттями зі сфери теорії музики. тому на часі виділити й усві-
домити спеціально-аналітичну (чи раціонально-логічну) складо-
ву української музичної естетики як справжнього визначника її 
науковості.

Перша третина ХХ ст. обрана невипадково: саме тоді, уперше, 
філософське естетичне бачення краси музики почало розкрива-
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тися в логічних мисленнєвих побудовах, зберігаючи світогляд-
ні засади українського етносу, його духовність. Накопичення 
таких побудов, їхня систематизація забезпечили усталення ви-
значальних проблем нового наукового напряму, специфічних 
методологічних підходів до них, сформували головні принципи 
(основні закони) цієї науки.

завдання історичної реконструкції теорії музичної естетики 
обраного періоду полягає у відтворенні тодішнього складного 
поєднання ідей метафізичної (зосередженої на мистецтвознав-
стві), виразової, психологічної, феноменологічної та інших есте-
тик, утілених аналітично.

Наукова парадигма української естетики почала формувати-
ся наприкінці ХІХ ст. Хоча її ідеї здобували свою специфічність 
і самостійність у різних спеціальних галузях знань, потужна в 
українській традиції мистецтвознавча естетика, по суті, залиша-
лася панівною. На тлі тоді численних критичних і публіцистич-
них розвідок, спрямованих на протиставлення ідеальної краси 
навколишній дійсності, виявлення досконалості окремого твору 
митця, порівняння свого й чужого тощо, до розвитку естетичної 
методології, її категоріальнопоняттєвого апарату, визнання 
доцільності його використання в спеціальних мистецтвознав-
чих дослідженнях найбільше долучилися мовознавець о.  По-
тебня й літературознавець І. Франко.

Формування естетики як науки розпочалося з розробки 
о. Потебнею та І. Франком проблем художнього процесу, його 
результату та донесення до адресата. ця тема безпосередньо 
стосувалася також музичної творчості, а тому є підстави наго-
лосити, що музична естетика як науково-теоретична галузь за-
родилася в лоні філософії мови і словесної творчості, однією з 
перших сформувавшись у «сім’ї» численних гілок української 
музикології.

для музичної естетики теорія творчості о. Потебні важлива 
тим, що в працях «думка і мова» (1862), «Із лекцій з теорії словес-
ності» (1894) та «Із записок з теорії словесності» (1905) творчість 
постала насамперед засобом упорядкування думкою людини 
величезного потоку інформації та емоцій, що надходять до лю-
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дини ззовні і зберігаються в ній до безпосереднього мовленнє-
вого акту [7, с.  51]. учений назвав мовленнєвий акт «процесом 
згущення думки» з метою творення образів. тому суть концеп-
ції філософа – бачення мистецтва як феномену (бо «є водночас і 
творчість, і художнє мислення»), що виник і «працює» в єдності 
мови, культури, світогляду, на межі пізнання і практичної твор-
чої діяльності. її продукт – твір разом зі створеним автором об-
разом – є певним знаком, і цей образ-знак у мистецтві є засобом 
комунікації та передачі інформації.

своєю філософською ідеєю мистецтва як феномену та лінгво-
естетичною позицією, утіленою в концепції триєдиності худож-
нього твору (звукова (зовнішня) форма, зміст і внутрішня форма 
(уявлення як спосіб зображення цього значення)), о.  Потебня, 
услід за г. сковородою, засіяв зерна майбутніх феноменологіч-
них досліджень у музичній естетиці, передбачаючи механізми 
«вилущення» носіїв значення, що відкривало виразні перспек-
тиви нового семіотичного напряму.

І. Франко, як і о. Потебня, належить до художньо-психоло-
гічної школи в теорії творчості, бо також наполягав на тому, 
що розкрити природу неможливо без аналізу її психологічних 
основ та неусвідомленої психічної енергії («еруптивності»), тоб-
то без наукових даних дисциплін, що вивчають психологічну ді-
яльність людини в різних її проявах. ці концептуальні погляди 
були викладені І.  Франком чи не найвиразніше в праці «Із  се-
кретів поетичної творчости» (1898), де автор відстоював повну 
свободу розвитку мистецтва, у якому все має право бути відо-
браженим, а аналіз плодів художньої творчості покликаний удо-
сконалити ту саму творчість і «оживити» її логічне осягнення. 
І. Франко довів необхідність попереднього врахування митцем 
специфіки сприйняття реципієнтом його доробку, поєднавши 
творчий акт зі сприйняттям його результату у вигляді «моделі 
резонансу». так, І.  Франко, услід за о.  Потебнею, теоретично 
пов’язав у цілісну систему виникнення, функціонування твору 
мистецтва та його рецепцію.

окрему увагу вчений звернув на реалізацію «скритих набут-
ків» людської душі (здобутих і відкладених думок та вражень) як 
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велику (свідому або й несвідому) працю поета (творця). звідси – 
одна з найважливіших його ідей – дворівневої («нижньої» і «верх-
ньої») структури свідомості; відтак твір мистецтва постав як ре-
зультат «повної гармонії», «душевного зворушення» (натхнення) 
«з холодною силою розумового обмірковування» [8, c. 65].

Характерною особливістю поетичного (і взагалі мистецького) 
твору І. Франко вважав те, що він є результатом специфічного 
способу думання, бачення і почування автора, маніфестацією 
його душі, образом його індивідуальності [9, c. 273]. удруге після 
о. Потебні поет указав на індивідуальну природу стильової ори-
гінальності мистецького продукту.

у теоретичному сенсі музичний твір І. Франко сприймав ви-
нятково крізь призму мелодії, підкреслюючи обопільне спряму-
вання думки творця музики (композитора) і слухача (пам’ятаючи 
про їх виконавця (інтерпретатора)) на ті самі «симетричні згру-
пування» в структурі мелодії, логіку пов’язання її тонів. Виявити 
насамперед природу того чи іншого виду мистецтва, його вну-
трішню структуру, взаємодію з різними явищами і вже тоді ана-
лізувати певний твір – суть підходу І. Франка до мистецтва як 
цілісної системи, що прокладало стежки до вироблення систем-
но-типологічного методу мистецтвознавчого дослідження.

як відомо, Франко-учений належав до покоління львівських 
інтелектуалів, котре своїм баченням завдань певних вузьких 
наук спричинилося до формування (або й безпосередньо твори-
ло) строгих методологій багатьох конкретних спеціальних наук, 
що іноді забезпечували їхній підйом до рівня «малих» філосо-
фій. у мистецтвознавстві започаткована І. Франком теорія при-
роди творчості, її продукту та рецепції згодом, у львові, у 1930-
х  роках доповнилася теорією конкретизації музичного тексту 
львівського польського філософа р.  Інґардена. Поєднання цих 
ідей творило багатогранність тодішньої львівської філософської 
школи, яка спричинила неабияке збудження наукової думки в 
європейській музичній естетиці, бо чітко окреслювала герме-
невтичне коло, що залучало в межі розуміння музики інтенцію 
(спрямованість свідомості, мислення на який-небудь предмет) 
автора, інтенцію (структуру) тексту та інтенцію реципієнта 2.
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доволі швидко, у перші роки ХХ ст., завдяки активній різно-
сторонній діяльності фахових українських музикологів у непро-
сту фазу свого методологічного формування ввійшла українська 
музично-естетична думка. долучаючись до усталених поглядів 
на естетику в мистецтві відомих українців та зазнаючи впливів 
найвідоміших західноєвропейських ідей (Е.  гансліка, л.  гель-
мгольца, В.  Вундта, р.  Валлашека, г.  адлєра, Х.  рімана, Е.  Кур-
та, Хаусеггера, р. Інґардена, К. дальгауза, Н. гартмана, т. адор-
но та ін.), вони шукали «генеральний» науково-методологічний 
шлях розвитку національної музичної естетики.

Перші кроки тут належать сучаснику й однодумцю І. Франка 
с.  людкевичу, який уже в 1908-му  році писав про «естетично-
психологічні закони мистецтва» і  досліджував їх на прикладі 
проблем звукозображальності та програмності, що в тій-таки 
західноєвропейській науці досягли тоді вершини свого розви-
тку [4, с. 63].

серед важливих висновків с.  людкевича виділяється кон-
цептуальне положення (що набуває значення закону) про залеж-
ність мистецького відтворення картин природи, її голосів тощо 
«від культурних умов епохи з її загальною мистецькою сферою 
та загальноприйнятими виразовими формулами й стилістични-
ми мистецькими принципами й манерами, <...> від національ-
ного світогляду та індивідуальної сфери мислення» [4, с.  119]. 
це ємке твердження продовжувало напрям філософської думки 
попередників і навіть указувало на не вивчені тоді проблеми в 
музичній науці загалом, починаючи від особливостей побуту-
вання музики, її форм і стилістики тощо, зрештою, національної 
музичної мови й мислення.

Від указаного похідними (або доповнюючими) є інші, не менш 
важливі ідеї. так, с. людкевич наголошував, що для адекватно-
го розуміння слухачем музичного твору необхідна «близькість» 
і навіть «рідність» для нього змісту закладеної в ньому програми 
та доцільні «чисто музичні» засоби, навіть запозичені завдяки 
«прогресуючому ендосмосу різних національних і культурних 
елементів». Безперервна взаємодія й взаємопроникнення всіх 
елементів (ритмічних, мелодичних, гармонічних, колористич-
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них тощо) [4, с. 146–147] не впливали на форму, а узалежнювали 
її від простого наслідування голосів природи, а згодом, у новій 
професійній музиці, від задуманої автором програми.

Пізніше, у  1930-х  роках, с.  людкевич почав цілеспрямовано 
працювати над предметними осягами нового наукового напряму, 
продовживши їх у 1949 році в неопублікованій більшій розвідці 
«Естетичні засоби виразовості вокального стилю» (присвяченій 
взаємовідношенню вокальної та інструментальної музики) та 
меншій, теж неопублікованій, програмного характеру, «до деяких 
питань музичної естетики» (де вибрав із кращої наукової літерату-
ри головні проблеми виразової естетики, про які тоді в україні не 
згадувалося, – питання пропорції і диспропорції в будові, катего-
рії симетрії та асиметрії, естетична економія в музиці, можливість 
розмежування форми і змісту, естетика поодиноких компонентів 
(мелодії, гармонії, поліфонії) музики, вираження конфліктності 
музичними засобами, вираження комізму, гумору). 

В «основах музичної естетики» – неопублікованому проекті 
задуманого підручника початку 1930-х років – с. людкевич дав 
загальне визначення естетики музики  3, указав на її окремішні 
специфічні основи, головні тогочасні наукові напрями. розро-
бляючи спеціальні теоретичні питання, керувався принципом 
пояснювати естетично-психологічні закони мистецтва «тільки 
в його безперервному розвитку від найпростіших елементів». 
тим-то «найбільш конкретними й суттєвими чинниками есте-
тичного враження», а відтак предметами аналізу для науки есте-
тики, с. людкевич назвав тони й тональні співвідношення (інто-
націю), ритміку, мелодію, поліфонію, гармонію, музичну форму 
в усіх родах музики.

таким чином, із двох найрозвинутіших у тодішній науці му-
зичної естетики напрямів («абсолютно-формального», очолено-
го Е.  гансліком, та «програмно-виразового», репрезентованого 
головно р. Вагнером) с. людкевич віддав перевагу другому, по-
кликаному розширити межі музичної виразовості, незважаючи 
на суб’єктивні чинники, ідеологічні впливи.

Примітно, що й у розвідках 1960-х років автор не змінив сво-
їх переконань. у них і надалі відчутні впливи позиції австрій-
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ського музикознавця, теоретика формалізму Е.  гансліка щодо 
впорядкованості й стрункості форми (музика як «рухомі звукові 
форми») та її єдності зі змістом, а також «духовного» трактуван-
ня основ музики р.  Валлашека, прагнення кожного мистецтва 
досягти власної чистоти стилю, за чеським істориком музики, 
естетиком о. гостінським, послідовності елементів музичної ес-
тетики від загального («Естетика. Мистецтво...») до часткового 
(«ритм. Мотив») у Х. рімана 4. Погляди с. людкевича відобража-
ють також рекомендації а. Маркса 5 творити «прекрасну» музи-
ку за відповідними правилами.

у цьому контексті не можна оминути зіставлення поглядів 
с. людкевича та феноменологічної концепції сучасника компо-
зитора – польського філософа р. Інґардена 6. обох єднали звер-
нення до детального аналізу структури музичного твору, дифе-
ренціація звукових і незвукових (хоч естетично ціннісних) його 
компонентів (у с. людкевича – «позамузичні домішки»). обидва 
вважали умовою художньої якості твору відповідні ритм, темп, 
тональність, «гармонію» (або навіть дисгармонію) звукових 
утворень.

Відмінність у їхніх поглядах полягала в тому, що прихильник 
психологічної естетики с.  людкевич підкреслював залежність 
оцінки музичного матеріалу від його спроможності зображува-
ти настрої та процеси нашої душі, від його характерних особли-
востей – культурних умов епохи, її стилістичних принципів, на-
ціонального світогляду та індивідуального мислення; натомість 
р.  Інґарден критикував психологічну естетику, феноменізував 
музичний твір, указуючи на його «надіндивідуальний характер» 
і «надчасовість» (бо для часового розгортання потрібне виконан-
ня), відстоював повне відокремлення його від різних позамузич-
них реальних предметів та явищ.

зазначені різновекторні впливи на погляди с.  людкевича, 
що позірно роблять його концепцію не цілком самостійною, на-
справді додають їй наукової значущості. В умовах формування 
національної музичної науки с. людкевич поспішав проростити 
на ще не засіяній теоретичними зернами ниві музичної естетики 
найпомітніші європейські ідеї. І хоча це відбилося деякою роз-
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митістю власної позиції в суто аналітичних моментах, необхідно 
віддати належне послідовному викладу суті поняття естетики, її 
іманентних основ, головних напрямів розвитку теорії, методо-
логічних підходів до вивчення основних звукових носіїв краси, 
і ширше – законів розвитку мистецтва. Наукові погляди с. люд-
кевича не тільки не позбавлені національної специфічності, але й 
власне виняткові завдяки їй, бо наснажені ідеями о. Потебні та 
І. Франка.

отже, с. людкевич та І. Франко представили той етап у розви-
тку науки музичної естетики, що замінив початковий, репрезен-
туючи зміну інтеграції знань про музику на їхню диференціацію, 
залучаючи українську музичну науку до авангарду європейсько-
го гуманітарного знання (представленого в 1930-х  рр., зокрема, 
Празьким лінгвістичним гуртком, французькою школою струк-
туралістів). тому загалом можна погодитися з висновком про 
те, що хронологічно перші музично-естетичні праці о. Потебні, 
І. Франка та с. людкевича стали найбільш фундаментальними, 
високопрофесійними в музичній естетиці та українській музич-
ній науці першої третини ХХ ст., хоча не всі з них (а саме с. люд-
кевича) у свій час були оприлюднені. Проте саме від них почала 
розвиватися ця дисципліна впродовж аналізованого періоду (кі-
нець ХІХ – перша третина ХХ ст.) одразу з «вершини-джерела» [9].

Ідеї І. Франка та с. людкевича були не чужі на сході україни 
і разом з поглядами о. Потебні прижилися в науковій спадщи-
ні М. грінченка. уже рання праця «Історія української музики» 
(1922) розкрила естетичні погляди автора. аналізуючи відомі 
йому теорії походження музики (наслідування та мовної), му-
зикознавець артикулював «вихідну» для всіх своїх наступних 
положень і висновків тезу про музику як «прояв великого духу 
людського», уперше висловлену о. Потебнею [2, с. 12]. Прийма-
ючи для себе його ідею пізнання людиною природи й космосу 
як джерела вражень, почуттів, здатних до художнього втілення, 
М. грінченко солідаризувався з ученим у мовній («акцентній») 
природі музики. спільне з попередниками також бачення роз-
витку музики як відтворення певною «формою тої “вічної дум-
ки”, в яку вкладає людина всі вражіння, всі переживання свого 
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життьового шляху» [2, с. 22], формою її «музичного думання за 
допомогою “логічно обґрунтованої музичної системи”» [2, с. 22] 
музичних чинників. Відтак історія музики в музикознавця по-
стала еволюцією втілених у певних формах художніх ідей. тими 
визначальними думками молодий М. грінченко в нових, напо-
внених ідеологічно заангажованими настановами, історичних 
умовах Великої україни початку 1920-х  років продовжив тра-
дицію своїх видатних попередників (філософа г.  сковороди, 
лінгвіста о. Потебні та літературознавця І. Франка) тлумачити 
музику як прояв духу через специфічну мову мистецтва і, як 
с. людкевич, визнав носіями естетичної краси твору структуру 
його музичної тканини й усю форму в єдності.

Неабиякою заслугою М.  грінченка було намагання застосу-
вати ці загальноестетичні ідеї до аналізу конкретної музичної 
творчості. так, у 1929 році, аналізуючи музичну мову я. степо-
вого, музикознавець наголошував на інтуїтивному збережен-
ні «чогось постійного» в  музично-художньому світорозумінні 
й світоуявленні, що єднає композитора з традицією, минулим, 
певними канонами національного мистецтва. це підтверджено 
на прикладі специфічних мелодій композитора з їхнім просвіт-
леним мінором і пом’якшеним, наближеним до мінору, мажо-
ром – засобами, характерними для українських народних пісень 
з їхнім «інтонаційним дуалізмом» у вигляді модуляцій у певну 
тональність [3].

Водночас ті перші вияви М. грінченком нормативності-кано-
нічності засвідчили також внесення в його естетичну свідомість 
паростків естетики соціалістиного реалізму, у якому іншого типу 
норми-канони набували форми ідеологем або міфологем задля 
постульованої доступності та зрозумілості мистецтва масам.

тій естетиці, що в усій україні на багато років запанувала в 
музичній творчості та її науці, передувала недовготривала, про-
те яскрава інтелектуальна атмосфера символізму, футуризму, 
у лоні яких зародилася естетика українського авангарду. Космо-
політизм як потяг до наднаціонального проявився поясненням 
різних явищ через світове тяжіння, що в кожному виді мисте-
цтва виявлялося через відповідні здібності людини.
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Філософською основою тих художньо-естетичних позицій 
був так званий глобальний енергетизм. тому в музикознавстві 
зародився «енергетичний ухил» (який виявлявся в розумінні 
музичного розвитку як дії потенційної енергії) з його намаган-
ням установити зв’язок між всесвітнім і «слуховим тяжінням». 
у творчому процесі вкрай важливою ставала диференціація ху-
дожньою свідомістю суми відчуттів. Подрібнені «кількості» чи 
«якості» загального цілого бачилися «елементами» (в  музиці  – 
звуки, інтонації), які створюють форму та заповнюють її певним 
змістом. тому художня цінність будь-якого мистецтва визнача-
лася взаємозв’язком «елементів» у ритмі часу.

символізм у музиці проявлявся, зокрема, у  втіленні таких 
ідей (образів), значення яких можна пізнати через їхній безпо-
середній вираз певною одиницею музичної мови, а також завдя-
ки тим або іншим її властивостям, наприклад, інтервальним або 
ритмічним атрибутами музичного мотиву.

ці естетичні засади зумовили особливість ладової теорії 
Б. яворського, а відтак повну концентрованість естетики на ло-
гіці, спрямування її інтересів винятково на внутрішні закони, 
закономірності форми, що в процесі пізнання забезпечує досяг-
нення об’єктивної істини.

розуміння ладу саме як сукупності всіх співвідношень зву-
кових тяжінь було в основі концепції ладового ритму Б. явор-
ського (1908). Хоча спеціально теоретичним опрацюванням есте-
тико-сприйняттєвих питань музикознавець (як і М. грінченко) 
уже не займався, у його теорії ладу виділяються деякі естетичні 
погляди, важливі своїм прагненням знайти тверді наукові осно-
ви для дуже конкретного розуміння музичного мистецтва і, зо-
крема, «будови музичної мови».

сприйняттєвий чинник пронизує комплексний розгляд 
Б.  яворським найголовніших для нього питань ладу, ритму й 
музичної форми. теоретик уперше артикулював здатність люди-
ни до звукового мислення шляхом контролю за зіставленням тя-
жінь, що зв’язують нестійкі та стійкі звуки кожного ладу. Вважа-
ючи таке мислення і сприйняття залежними від конкретної ідеї 
(образу) твору, історичних та соціальних умов часу, середовища, 
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особливої «теми творчого завдання», Б. яворський виявив свій 
неприхований соціологізм, яким «страждали» в той час (1920–
1930-ті рр.) гуманітарні науки.

дещо пізніше, розвиваючи проблему ладового сприймання 
(в  контексті сприйняття мелодичної лінії   7), Б.  яворський ви-
словив концептуальну тезу про лад як «внутрішнє налаштуван-
ня» («внутреннюю настройку»), що організовує звукову увагу 
слухача, тож він сприймає музику ладово. а в статті «структура 
мелодії» (1929) він писав, що «внутрішнє слухове налаштування 
оформлюється під впливом певного організуючого фактора, що 
виходить або з людини, або ззовні» [1, с. 9].

Естетичний аспект простежується також у трактуванні 
Б. яворським проблеми організації музичного твору. Провідна 
ідея вченого полягає в тому, що конструкцію формує зіставлення 
стійкості та нестійкості. Відповідно, музичний твір у його тлу-
маченні постає як процес розгортання ладу, системи інтонацій, 
співвідношення нестійкості та стійкості ладового ритму. тут він 
наблизився до явища, яке згодом Е.  Курт назвав «енергією му-
зичного становлення». у глибоко опрацьованому Б. яворським 
питанні зіставлення конструкції та процесу в музиці привертає 
увагу зауваження про визначальну закономірність сприйнят-
тя музичного процесу, яке однаково помічає розгортання кон-
струкції в процесі та згортання процесу в конструкцію.

Виразова роль ладової конструкції, значення інтонації – важ-
ливі складові музично-естетичної концепції Б. яворського. для 
вченого інтонація, крім того, – «власне мова і водночас її смисл, 
її виразовість, характер, а отже, прояв життя в часі за посеред-
ництвом звуку» [1, с. 13].

Ще однією цінною заувагою є визнання за певним ладом по-
тенційно визначених психофізіологічних можливостей: кожний 
задум творця можна втілити лише в межах того ладу, що містить 
у собі потенційну можливість. Відтак мелодія постає як «роз-
гортання в часі потенційної енергії певного ладу», як «розкриття 
виразової можливості внутрішнього слухового налаштування» 
[1, с. 14], гармонічні засоби мають відповідати певному образно-
емоційному складу музики, а форма кожного музичного твору 
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неповторна, бо вона – його зміст. разом вони розкривають осо-
бистість людини, її психічний стан у певний момент.

таким чином, естетичні принципи Б. яворського стали осно-
воположними для його нової теорії музичного мислення й мови, 
що в контексті звихреної доби, позначеної зростаючою актив-
ністю самопозиціонування теорії Маркса як найбільш наукової 
з її звуженням процесів пізнання світу до конкретного логічно-
го виміру (і тим неприйнятної для української естетики, яка іс-
нувала за іншими (нераціональними) законами упорядкування 
естетичних категорій, виділяючи на перший план емоціональне, 
сердечне, душевне), за відсутності відповідного наукового апа-
рату, перевірених практикою термінів і понять, було досягти не-
просто. тим більше, коли ця теорія мала зафіксувати складну й 
не зовсім зрозумілу широким масам музично-звукову реальну 
творчість.

усе-таки Б.  яворському було властиве не лише сприймання 
нових мистецьких виявів і наукових досягнень. Йому вдалося 
зберегти мисленнєві традиції української музично-естетичної 
думки (завдяки врахуванню індивідуальних психофізіологічних 
особливостей творця й реципієнта, артикулюванню виразовості 
елементів музичної мови, її залежності від музичного мислен-
ня, неповторності кожної музичної форми тощо), започатковані 
та розвинуті видатними українськими вченими о.  Потебнею, 
І. Франком, с. людкевичем. їхніми спільними зусиллями, беручи 
до уваги найновіші європейські тенденції в науковому осягненні 
естетичних віянь, суттєво доповнюючи їх, збагачуючи власними, 
не менш ціннісними, логічними положеннями, у першій третині 
ХХ ст. була повністю сформована нова галузь української музи-
кології – музична естетика зі своєю метою, національними й уні-
версальними засадами, принципами дослідження, завданнями.

На жаль, рефлексія проаналізованих «естетичних» ідей укра-
їнських учених у сучасній українській науці, як і сукупний вне-
сок науковців у його змістове наповнення, відбувається недо-
статньо. тому й досі, відповідаючи на питання, що таке музична 
естетика, що є предметом її аналізу, намагаючись визначити її 
категоріальний та понятійний апарат і методологічні засади, 
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наші музикознавці обмежуються проблемами вияву сутності 
музики як феномену, а щодо іншого найчастіше звертаються за 
допомогою винятково до зарубіжних учених (тут чомусь пріори-
тет російських), забуваючи про власний понадсторічний досвід 
напрацювань у цій сфері, давно визнаний у світі.
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1 Наприклад: Гнатишин  О. лінгво-психологічні ідеї філосо-

фії о.  Потебні у концепції музичної мови і мислення українського 
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Summary

In previous studies devoted to this subject, not enough attention is 
paid to the evolution of its specific ideas, their specificity, hereditary con-
tinuity, national definiteness, i. e. the things creating a qualitative picture 
of the scientific tendency. As the theoretical data are considered to be 
the best indicator of this picture, the task of historical reconstruction of 
musical aesthetics is to reproduce the complex combination of ideas of 
metaphysical (centered on art studies), expressive, psychological, phenom
enological and other aesthetics, embodied analytically.

The formation of the aesthetics as a science originates from the O. 
Potebnia and I. Franko scientific development of the artistic process 
problems, its result and delivery to the addressee. This subject has been 
directly concerned to musical works. That’s why we consider that musical 
aesthetics as a scientific and theoretical branch has been originated in 
the lap of the philosophy of language and verbal creativity. O. Potebnia 
concept essence is a vision of art as a phenomenon that combines both 
creativity and artistic thinking simultaneously. The received product is a 
means of communication and information transmission. Hence the idea 
of the artistic work triple unity (sound (external) form, content and in-
ternal form) appears.

One of the most important ideas of Ivan Franko is the two-levelled 
(lower and upper) consciousness structure. According to which the 
work of art has appeared as a result of entire harmony of inspiration and 
cold ruminating, i.  e. it has an individual nature of stylish originality. 
I. Franko ideas are compared with the theory of the musical text specifi-
cation by Lviv Polish philosopher R. Ingardin.

S. Liudkevych statement on the dependence of artistic recreation of 
the nature paintings, its voices, etc. on the epoch cultural conditions..., 
the national world outlook and the individual sphere of thinking. He also 
has given a general definition of the music aesthetics, pointed out to its 
separate principles, the main scientific tendencies of that time. Develop-
ing special theoretical questions, he has grounded on the analysis of keys 
and tonal compositions (intonation), rhythmics, melody, polyphony, har-
mony, musical form. It is interesting to compare Liudkevych views with 
the ideas of Hanslik, Vallashek and others. The beginning of the system 
and typological method of the art studying investigation working out by 
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a poet and specialist in literature I. Franko has been directly continued 
(and extended in some aspects) in the musical aesthetic works by S. Liud-
kevych first of all conserning the analysis of the musical work internal 
structure.

B. Yavorskyi has presented the energy trend in the musical aesthe-
tics. It is shown in the musical development comprehension as a poten-
tial ener gy effect. Reduced quantities or qualities of the whole have been 
seen as the elements (sounds and intonations in music) creating form and 
filling it with a certain content. Therefore, the artistic value (weight) of 
each art has been determined by the interconnection of elements in the 
rhythm of time.

The most significant musical and aesthetic ideas and conceptions of a 
theoretical nature are revealed in the article. Their evolution, views conti-
nuity are shown, typical national identity is exposed in comparison with 
the most important foreign achievements.

Keywords: theory of musical aesthetics, origin, development, ideas 
modernization, opinions correlation, the effects of another’s ideas.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



317

УДК 792.072.3"196"Куз Галина ЛипОВА 
(київ)

Наталя кузякіНа – 
театрозНавець-шістдесятНик

у статті здійснено спробу реконструювати життєвий і творчий 
шлях Н.  Кузякіної  – однієї з найвидатніших постатей українського  
теат рознавства і літературознавства другої половини ХХ  ст., дати 
максимально повне уявлення про неї. Масштабний науковий доробок 
Н. Кузякіної заслуговує на цілісне осмислення її внеску в досліджен-
ня імен періоду розстріляного Відродження і розвиток театрознавчої 
думки в теоретичному та історичному аспектах.

Ключові слова: історія театру, українська драматургія, театро знавство.

В статье осуществлена попытка реконструировать жизненный и 
творческий путь Н. Кузякиной – одной из наиболее выдающихся пред-
ставительниц украинского театроведения и литературоведения вто-
рой половины ХХ в., дать максимально полное представление о ней. 
Масштабное научное наследие Н. Кузякиной заслуживает целостного 
осмысления и оценки ее вклада в исследование имен периода расстре-
лянного Возрождения и развитие театроведческой мысли в теоретиче-
ском и историческом аспектах.

Ключевые слова: история театра, украинская драматургия, театро-
ведение.

The article is an attempt to reconstruct the life and creative way of N. Ku-
ziakina who is one of the most significant figures of Ukrainian theater stud-
ies and literary studies of the late XXth century, to give the most complete 
notion on her. Her large-scale scientific work deserves a thorough under-
standing of the contribution to the research of the persons of the Shuttle 
Renaissance period, as well as the development of theater studies in the theo-
retical and historical aspects.

Keywords: theatre history, Ukrainian dramatic art, theatre science.

Наталя Кузякіна (5  вересня 1928  р.  – 22  травня 1994  р.)  – 
український і російський театрознавець і літературознавець, 
яскрава і легендарна постать українського театрознавства 1960–
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1990-х років. людина складної долі й стоїчного характеру. її мати 
померла в 1931 році, батько (музичний майстер) – у 1943. одразу 
після війни Н. Кузякіна заочно закінчила філологічне відділення 
Київського університету (екстерном), а після нього – у 1951 році 
аспірантуру. Кандидатську дисертацію на тему «становлення 
української радянської драматургії. 1917–1934  рр.» вона захис-
тила в 1952 році. Після чого викладала в Ізмаїльському педаго-
гічному інституті, де очолювала кафедру філології, працювала 
на посаді доцента в одеському державному університеті імені 
І. І. Мечникова (1956–1961). 

у 1961 році Н. Кузякіна повернулася до свого рідного міста – 
Києва. І  як фахівець з новітньої історії української драматургії 
долучилася до роботи відділу театрознавства Інституту мистец-
твознавства, фольклору та етнографії аН урср (з 1964 р. – імені 
М. т. рильського). тут вона працювала з 1962 по 1967 рік. В Інсти-
тут Н. Кузякіна прийшла зрілим науковцем – кандидатом наук, 
автором опублікованої монографії, адже вже вийшли друком її 
«Нариси української радянської драматургії. Частина  1. 1917–
1934» (1958). Невдовзі, у  1963  році, побачила світ друга частина 
«Нарисів...», у якій висвітлювалися 1935–1960 роки. у цей самий 
період, у 1962 році, з’явилася її книга «драматург Микола Куліш». 

сам перелік драматургів, розглянутих Н.  Кузякіною в «На-
рисах української радянської драматургії. Частина 1. 1917–1934» 
свідчить про ґрунтовність її наукового підходу. у своєму дослі-
дженні вона аналізує твори М. Ірчана, І. дніпровського, л. Пер-
вомайського, я. Мамонтова, я. галана, І. Кочерги, о. Корнійчука, 
Ю. яновського, с. голованівського і навіть Б. антоненка-дави-
довича [8, с. 47], а також п’єси В. Минка, д. Бедзика, а. головка 
й інших авторів, про яких сучасники не знали б, якби вона не 
приділила їм спеціальної уваги. Н. Кузякіна визначила пробле-
матику та художні якості цих творів, їх місце в доробку зазначе-
них авторів і в загальній картині мистецького розвитку не лише 
драматургії, але і сценічного мистецтва. 

Вона першою після трагічної загибелі М. Куліша насмілилася 
писати і аналізувати його твори «Народний Малахій» і «Мина 
Мазайло», присвятивши письменнику окрему монографію. та-
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кож науковець досліджувала інших репресованих митців, по-
вертаючи їм законне місце, істинну роль у мистецькому процесі 
1920–30-х років. 

Колегам по Інституту Н. Кузякіна запам’яталася відвертими, 
сміливими і беззастережними формулюваннями, критичним 
ставленням до тогочасних авторитетів, наприклад о. Корнійчу-
ка, і недостатньо критичним – до такого «ворожого» драматурга 
як В. Винниченко, що їй згодом було інкриміновано. 

Працюючи в ІМФЕ ім. М. т. рильського, Н. Кузякіна написа-
ла розділ «театр кінця ХІХ – початку ХХ ст.» до першого тому 
«українського драматичного театру», який вийшов у 1967 році. 
у цій праці такі постаті, як Б. грінченко, В. Винниченко, олена 
Пчілка, л. яновська, л. старицька-Черняхівська, с. Васильчен-
ко, г. Хоткевич, В. самійленко, олександр олесь, с. Черкасенко, 
леся українка і В. Пачовський, були осмислені концептуально, 
у контексті стильових тенденцій мистецтва на зламі реалізму і 
модернізму. авторка визначила внесок кожного з них у розвиток 
не тільки літератури, але й театру. Проте більшість із цих діячів 
у радянський період сприймалися неоднозначно. серед них були 
засуджені за «буржуазний націоналізм», емігранти з радянської 
україни, які не прийняли більшовицької влади і лишилися для 
неї ворожими буржуазними письменниками,  – л.  старицька-
Черняхівська, В.  Винниченко, олександр олесь, с.  Черкасенко 
та ін. усе це позначилося на подальшій долі дослідниці.

її критикували за недооцінку партійності драматичних тво-
рів, їх революційної доцільності. Хоча сьогодні її праці тих років 
справляють протилежне враження – на думку сучасних учених, 
у них забагато радянської ідеологізованості та партійної фразе-
ології. адже Н. Кузякіна не була антирадянською людиною або 
борцем за повалення існуючого ладу, лише чесним і сумлінним 
дослідником, якого цікавила насамперед істина – художня вар-
тість творів, їх оригінальність і органічна цілісність, їх вплив на 
подальший розвиток мистецтва. тому невтішний висновок про 
схематизм п’єс провідного драматурга україни о.  Корнійчука 
логічно випливав зі здійсненого нею аналізу. о. Корнійчук, який 
більшість своїх п’єс написав навздогін рішенням партійних з’їздів 
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і пленумів, – «п’ятикратний лауреат сталінської премії, академік 
аН урср, очільник спілки письменників урср, голова Верхо-
вної ради урср, герой соціалістичної Праці тощо»  – був поза 
критикою. Він виступив ініціативним організатором критичних 
виступів на її адресу, хоча, зрозуміло, не єдиним [4, с. 148–149].

Н.  Кузякіна не хотіла закривати очі на мистецькі вади тво-
рів заради «утвердження літературою радянської дійсності» 
[4, с. 148]. Чимало критичних виступів, спрямованих проти неї 
і проти її «Нарисів...», з’явилося у різних виданнях – «Прапор» 
(1964), «літературна газета» (1958), «радянське літературознав-
ство» (1963) та ін. [4, с. 148].

у 1967 році партійне керівництво ІМФЕ ім. М. т. рильсько-
го піддало критиці дослідження Н. Кузякіної – уже не вперше. 
Приводом для звільнення стала позитивна характеристика дра-
матургії В. Винниченка в згаданому розділі «театр кінця ХІХ – 
початку ХХ  ст.» до першого тому «українського драматичного 
театру. за це, а також за «ідейно-помилкову статтю “Народжена 
революцією” у  варшавському “українському календарі” (1967), 
в якій викривлено висвітлюється шлях розвитку української ра-
дянської драматургії» (на думку вченої ради Інституту, що відбу-
лася 25.04.1967 р.), авторку було позбавлено роботи і можливості 
друкуватися в українській періодиці [1; 2]. 

Наукову тему «П’єси Миколи Куліша: літературна і сценічна 
історія» їй довелося відкласти, оскільки «через звільнення з ро-
боти в академічному інституті за політичним обвинуваченням, 
посилення ідеологічного тиску в суспільстві (й особливо на ін-
телігенцію) працювати над нею далі було неможливо» [4, с. 144]. 
тому для докторської дисертації Н. Кузякіна обрала тему «дра-
матург і театральний критик Іван Кочерга», яку успішно захис-
тила в Москві в 1971 році. у 1968 році дослідниця видала книжку 
«драматург Іван Кочерга. Життя. П’єси. Вистави». 

Н.  Кузякіна викладала в Київському інституті театрального 
мистецтва імені І.  К.  Карпенка-Карого на кафедрі філології до 
1972 року.

з  1972  року працювала ленінградському інституті театру, 
музики та кінематографії імені М. К. Черкасова (нині – санкт-
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Петербурзька театральна академія). її наукова і викладацька ді-
яльність здійснила помітний вплив на колег проявами яскравої 
особистості, оригінальністю і незалежністю міркувань, талан-
том наукового пізнання художнього тексту [1].

Поступово, ще в одесі Н. Кузякіна починає опановувати теа-
трознавство, виступаючи з рецензіями в пресі. театрознавство і 
літературознавство мають різні підходи до аналізу драматургії. 
ці відмінності склалися історично, у процесі формування дис-
циплін. Крім того, теоретичний рівень світового літературоз-
навства, від якого вже відгалужувалися структуралізм і семіо-
тика, був на той момент набагато вищим, ніж театрознавства. 
досягнення тогочасного літературознавства Н. Кузякіна засто-
совує в театрознавчих дослідженнях. досить скоро в її наукових 
роботах формується синтетичний підхід, який дозволив вико-
ристовувати переваги обох методів, розкриваючи літературні 
властивості драматичних творів, їх роль у розвитку сценічного 
мистецтва у поєднанні з висвітленням історичних процесів. 

Найбільший внесок Н. Кузякіна зробила в дослідження укра-
їністики, особливо періоду розстріляного Відродження  – дра-
матургії Миколи Куліша, Мирослава Ірчана, Івана Кочерги та 
інших. у  своїх «Нарисах української радянської драматургії. 
Частина  1. 1917–1934» вона першою створила цілісну картину 
розвитку театральної культури і літературно-мистецької бо-
ротьби 1920–1930-х років, заповнюючи білі плями і висвітлюючи 
постаті заборонених письменників і вистави. драматичні твори 
Н. Кузякіна аналізує не лише як явища літератури, а й у тісному 
зв’язку з їх сценічним втіленням. 

за межами україни вона продовжувала працювати в тому 
ж напрямі. Під час роботи в ленінграді було написане і опу-
бліковане дослідження «становление украинской советской 
режиссуры 1920 – начала 30-х гг.» (1984) [13]. також у 1992 році 
Н. Кузякіна опублікувала «архівні сторінки... [про долю україн-
ських письменників М. Куліша, М. Хвильового, І. дніпровсько-
го та стосунки між ними]» [5]. їх видала Національна асоціація 
українознавців накладом 200 примірників, тож ця книга відразу 
стала бібліографічною рідкістю. тема театрального розстріляно-
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го Відродження не відпускала її і пізніше. Коли з’явилася така 
можливість, дослідниця продовжила вивчати долі письменників 
після ув’язнення й у таборах. Наслідком пошуків стала моногра-
фія «театр на соловках. 1923–1937», яка була видана в 1995 році за 
кордоном англійською мовою [15] у серії «русский театральный 
архив». російською мовою вона надрукована у 2009 році в санкт-
Петербурзі. у  ленінградський період з’явилася також розвідка 
«леся украинка и александр Блок: литературно-критический 
очерк» (Київ, 1980  р.), інші дослідження, присвячені явищам і 
постатям естонського, грузинського театрів, російської літерату-
ри і мистецтва.

серед сучасних Н.  Кузякіній театрознавців, особливо стар-
шого покоління, була поширена манера белетризованого викла-
ду – в дусі науково-популярної літератури, з ліричними відсту-
пами і спогадами про особисті зустрічі й враження. дослідницю 
вирізняв теоретичний рівень наукового мислення, прагнення 
говорити про суть, зосереджуватися на головних, визначальних 
аспектах аналізованих явищ. Вона ще в радянський період роз-
глядала творчість драматургів незалежно від їх підтримки або 
відповідності революційним ідеям класової боротьби. глибина 
осягнення предмета, об’єкта аналізу та всебічність підходів до 
них, стилістична відточеність викладу, словесна аскетичність 
притаманні більшості її наукових праць [1], таких як «драматург 
Іван Кочерга. Життя. П’єси. Вистави»; «становление украинской 
советской режиссуры 1920 – начала 30-х гг.» та ін.

одною з перших Н. Кузякіна усвідомила й визначила рівень 
і значення творчості М.  Куліша, присвятивши йому три моно-
графії  – «драматург Микола Куліш», «П’єси Миколи Куліша. 
літературна і сценічна історія», «доля Миколи Куліша». остан-
ня – увійшла до видання «траєкторії доль», надрукованого ви-
давництвом «темпора».

Наукові праці Н. Кузякіної мали значний резонанс. сміливо 
виглядала її об’єктивна оцінка явищ, процесів і постатей укра-
їнської культури, незалежна від ідеологічної заангажованості, 
якої тоді не можна було уникнути. сучасники характеризува-
ли блискучу манера викладу та публіцистичну пристрасть як 
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особливості її авторського стилю. Проте це були не стилістичні 
красоти, а результат максимального наближення до розуміння 
явища в усіх його аспектах  – блиск істини, яка «все одно вос-
сіяє», висловлюючись мовою героїв М.  Куліша. Натоміть пу-
бліцистична пристрасність дослідниці – не її особистий пафос, 
а відображення тих пристрастей, що вирували в житті та творах 
описуваних нею драматургів, які стали свідками революційної 
доби і відобра жали її у своїх творах. сама ж Н. Кузякіна мала 
репутацію досить суворої і непохитної особи, за що поза очі її 
іноді називали «залізною леді».

Н. Кузякіна належить до покоління шестидесятників за сво-
їм духом безкомпромісності і бажанням дійти до істини. Вона 
не брала участі ні в яких протестних акціях, підпільних угру-
пуваннях, розповсюдженні самвидаву тощо. однак своєю на-
уковою працею вона долучилася до тієї загальної тенденції, яка 
була породжена хрущовською «відлигою» і, очевидно, вважала, 
що настав час відновити історично правдиву картину розвит-
ку української культури. Проте М. Хрущов, як пам’ятаємо, був 
усунутий від влади внаслідок політичного перевороту, ситуація 
змінилася, і час для оголошення всіх секретів не наставав ще ба-
гато років. 

у другому виданні енциклопедичного довідника «рух опору 
в україні 1960–1990», опублікованого у 2012  році, Н.  Кузякіній 
присвячена окрема докладна стаття. з багатьма відомими шес-
тидесятниками вона була знайома особисто, деякі з них свого 
часу підтримали її в пресі. з позитивними відгуками про її праці 
виступили Іван світличний у журналі «дніпро» (1964 р., № 12), 
Михайлина Коцюбинська («дніпро», 1968 р., № 12), лесь танюк у 
журналі «дружба народов» (1968 р., № 9) та деякі інші [4]. 

Із долями багатьох шестидесятників її споріднює не лише 
світогляд і відлучення від україни, але й інші біографічні обста-
вини. зокрема, факт ув’язнення, який мав місце в роки другої 
світової війни, коли вона підлітком через непорозуміння по-
трапила за грати [1; 3]. Імовірно, це теж залишило свій відбиток 
на її світобаченні, її незгасному бажанні добитися справедливої 
оцінки для всіх цих митців, хоча б посмертно. Н. Кузякіна – ав-
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тор сценаріїв документальних фільмів: «Моя адреса  – солов-
ки» (знятий на студії Київнаукфільм режисером л. анічкіним), 
«Пастка» (1991) та ін.

у 1990-х роках Н. Кузякіна сподівалася повернутися на бать-
ківщину – стала бувати в Києві, брала участь в обговореннях ви-
став, приїжджала працювати в Музеї театрального, музичного 
та кіномистецтва. На запрошення спілки театральних діячів 
україни проводила в Києві кількаденну лабораторію молодих 
театральних критиків, серед яких була і автор цих рядків. однак 
повернення в україну так і не відбулося.

Н. Кузякіна багато років викладала у вищих навчальних за-
кладах Ізмаїла й одеси, у  театральних інститутах Києва і ле-
нінграда. тож, зрозуміло, у неї залишилося немало учнів серед 
театрознавців україни і росії, а дехто з них продовжив започат-
ковану нею тематику – Н. Єрмакова, І. Волицька, т. Катасонова 
та багато інших. Ще більше послідовників і поціновувачів ви-
явилося серед літературознавців. їхніми зусиллями був створе-
ний бібліографічний покажчик праць Н. Кузякіної [10]. її дослі-
дження останнього періоду, інтерв’ю, неопубліковані матеріали 
увійшли до видань «траєкторії доль», «Наталя Кузякіна: авто-
портрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та ін-
терпретації» [11], які побачили світ уже після того, як її не стало. 
останнє було підготовлене її колишньою ученицею В. саєнко – 
доцентом кафедри української літератури одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова. 

Н.  Кузякіна зуміла відчути і передати пульс епохи. у  своїх 
роботах відмовилася від тематичного принципу побудови на 
користь типологічного чи хронологічного, що відображає про-
цеси суспільного розвитку, духовної та мистецької еволюції дра-
матичних письменників, які то «збивалися на манівці», то «під-
падали під вплив націоналістичних проповідей», то «знаходили 
єдино вірний шлях соціалістичного реалізму», то стрілялися або 
гинули. Про що дослідниця не повідомляла, але це було відомо і 
так. «Картина, змальована нею, полемічно протистоїть намаган-
ням зображати розвиток радянської драми у вигляді урочистого 
й безоглядного підняття до все нових і нових вершин» [4, с. 147]. 
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Попри всі перепони, Н.  Кузякіна  – автор масштабного на-
укового доробку. Нею написано близько десяти монографій, не 
враховуючи навчальних посібників, розділів. Багато видань опу-
бліковано вже після її смерті. Посмертно вийшло також два бі-
бліографічних покажчики її наукових праць. Книги дослідниці 
друкуються в Києві і одесі, дрогобичі і гарварді. дедалі більше 
з’являється присвячених їй матеріалів: публікацій її листування, 
документів, досліджень її наукової роботи. Професійна діяль-
ність Н. Кузякіної – театрознавця, літературознавця – реалізову-
валася в багатьох аспектах, і в усіх цих напрямках у неї є достатньо 
помітні здобутки. сама того не усвідомлюючи, вона пройшла по-
движницький шлях чесного і безкомпромісного служіння істині. 
Н. Кузякіна – дослідник літературних і театральних процесів на 
рубежі ХІХ і ХХ ст., пореволюційного періоду 1920–1930-х років, 
ключових постатей драматургії і театру цих десятиліть; історик 
театру, яка вивчала долі та розвиток української драматургії до 
1960-х  років. також вона фахівець з теорії драми, театральний 
рецензент, театральний педагог, автор навчальних посібників і 
спецкурсів, підготувала чимало фахівців і в україні, і в росії.

зусиллями колег, учнів, послідовників і шанувальників її до-
робок повертається в науковий і мистецтвознавчий актив, по-
вертається в україну. сьогодні вже зрозуміло, що Наталя Ку-
зякіна має посісти належне їй місце одного з найвизначніших 
дослідників українського театру ХХ ст.
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Summary

The article is an attempt to reconstruct the life and creative way of 
N. Kuziakina who is one of the most significant figures of Ukrainian the-
ater studies and literary studies of the late XXth century, to give the most 
complete notion on her. Her large-scale scientific work deserves a thor-
ough understanding of the contribution to the research of the persons 
of the Shuttle Renaissance period, as well as the development of theater 
studies in the theoretical and historical aspects.

Professional activity of N. Kuziakina as a specialist in drama study, 
scholar, specialist in literature have been realized in many aspects, and 
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she has quite noticeable achievements in all these spheres. She has gone a 
selfless way of honest and uncompromising service to the truth without 
the realization of the fact. N. Kuziakina is a researcher of literary and the-
atrical processes at the turn of the XIXth and XXth centuries, the post-
revolutionary period of the 1920s–1930s, the key figures of drama and 
theater of these decades. She is also known as the historian of the theatre, 
who has investigated the fates and development of Ukrainian dramatur-
gy till the 1960s. N. Kuziakina is also a specialist in drama theory, a the-
atrical teacher, author of textbooks and special courses, who has trained 
a lot of experts both in Ukraine and Russia, a theatre critic. 

Keywords: theatre history, Ukrainian dramatic art, theatre science.
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УДК 069.51:738.23(477–25+477.83+460.235) Галина ІСТОМІНА 
(київ)

особливості Майоліки 
На прикладі творів Митців 
з МузейНиХ колекцій киЄва, 
львова, колоМиЇ  
та барселоНи

Порівняльний аналіз колекцій музеїв Києва, львова, Коломиї, 
луцька, ужгорода з колекціями «Борну» та Музею декоративно-при-
кладного мистецтва в Барселоні дає підстави стверджувати не лише 
про впливи західноєвропейських стилів на розвиток української кера-
міки, але й про спільність національних традицій. 

Ключові слова: кераміка, майоліка, художні особливості, колекції 
музеїв, спільність традицій, Київ, львів, Коломия, луцьк, ужгород, 
Барселона.

сравнительный анализ коллекций музеев Киева, львова, Коломыи, 
луцка, ужгорода с коллекциями «Борна» и Музея декоративно-при-
кладного искусства в Барселоне дает основания утверждать не только 
о влияниях западноевропейских стилей на развитие украинской кера-
мики, но и об общности национальных традиций.

Ключевые слова: керамика, майолика, художественные особен-
ности, коллекции музеев, общность традиций, Киев, львов, Коломыя, 
луцк, ужгород, Барселона.

The comparative analysis of museum collections of Kyiv, Lviv, Kolomyya, 
Lutsk, and Uzhhorod, on the one part, and the collections of El Born (area 
of the La Ribera neighbourhood, Ciutat Vella district) and the Museu de les 
Arts Decoratives (Pedralbes neighbourhood, Les Corts district) (both – in 
Barcelona, Catalonia, Spain), on the other, affords ground for inferring not 
only about certain influences of Western European styles over the Ukrainian 
ceramics but also on the community of national traditions.

Keywords: ceramics, majolica, artistic features, museum collec-
tions, community of traditions, Kyiv, Lviv, Kolomyya, Lutsk, Uzhhorod,  
Barcelona.
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Художньо-стилістичні особливості західноукраїнської майо-
ліки кінця ХІХ – початку ХХ ст. близькі до знахідок каталонської 
майоліки ХVIII ст. у «Борні» (Барселона) та деяких екземплярів 
ХІХ ст., які зберігаються в Музеї декоративно-прикладного мис-
тецтва цього самого міста. «Борн» у перекладі українською мо-
вою означає «дитинець» – це стара, укріплена частина міста.

у 1716 році в Барселонському «Борні» та біля нього було зо-
середжено вісімдесят магазинів, у яких продавали різноманітні 
товари з далеких країв. 

Кераміка, знайдена в старому місті, має різне датування, аж 
до ХVIII  ст. значна кількість зразків споріднена з волинською 
групою посуду. Форма в обох випадках значно звужена знизу. 
Кольорова гама каталонської групи цілком відповідає зелено-
му та вохристому посуду з Волині. Прямі аналоги знаходимо й 
у закарпатській групі посуду. «Корчаги» за формою абсолютно 
тотожні, проте закарпатські вироби ХХ ст. вже «зіпсовані» квіт-
ковими орнаментами, що їх активно насаджували артілі. 

Найбільше схожі до середньовічної кераміки Барселони, яка 
зберігається в Музеї декоративно-прикладного мистецтва цьо-
го міста, зразки з гуцульщини та Покуття. Найвизначнішими 
гончарними осередками в цьому краї були три містечка – Косів, 
Кути та Пістинь, які славилися керамікою далеко за його межа-
ми. з  кінця ХVIII  ст. на гуцульщині гончарі почали обливати 
свої вироби білим ангобом («побілкою», «обливкою»), викорис-
товувати на білому тлі ритування, застосовувати свинцеві поли-
ви. Коли біла «обливка» підсихала, вироби ритували (продряпу-
вали малюнок). На білому тлі продряпані лінії виглядали дуже 
виразно. Вони слугували контуром малюнка й запобігали роз-
тіканню керамічних фарб за межі, окреслені замкненою лінією, 
яка була виконана загостреною паличкою, шилом, «рильцем» 
або «писаком». техніка ритування сприяла створенню детально 
промальованих орнаментальних мотивів та сюжетних сцен. 

той факт, що цехові організації на західноукраїнських землях 
були ліквідовані лише в 1873 році, дає підстави зробити припу-
щення, що частина гуцульсько-покутських керамістів ХІХ  ст., 
які в мистецтвознавчих працях завжди позиціонувалися як 
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народні майстри, могла належати до українських професійних 
цехових керамістів. унаслідок розпаду цехових організацій ці 
керамісти почали працювати одноосібно, втративши статус 
«професіоналів», проте їхні твори залишалися на тому самому 
рівні. Вони виховували своїх учнів, передаючи їм свої знання та 
вміння. Проте це абсолютно не заперечує наявність у той період 
аматорів, які намагалися працювати «під народне мистецтво». 

цеховим майстрам галичини та їхнім помічникам, челядни-
кам, робітникам, селянам, які прагнули опанувати ремесло, до-
зволялося подорожувати з навчальною метою краєм, а також за 
його межами ще з 1830 року [2, с. 89–91]. гончарі відвідували інші 
краї для того, щоб поглибити знання, перейняти досвід худож-
нього оздоблення виробів. зважаючи на це, можна стверджува-
ти, що традиція декорування «обливкою» та зображення сюжет-
них сцен на гуцульщині та Покутті походить від професійного 
цехового мистецтва кераміки та зазнала західноєвропейського 
впливу. зокрема, іспанські та італійські майоліки мали безпере-
чний вплив на формування образно-технологічної мови гуцуль-
ських гончарів. 

таку «навчальну» гіпотезу активно насаджували радянські 
мистецтвознавці л. тананаєва, В. Прокоф’єв та ін. їм необхідно 
було показати запозичення традицій або заперечити існування 
цих традицій. Наприклад, л. тананаєва писала, що використан-
ня і огрублення в процесі відображення матеріалу високого мис-
тецтва відбувається під час створення власної образної системи. 
Наявність цієї власної образності, переосмислення, а не бездум-
не й незграбне імітування високого мистецтва видається надзви-
чайно важливою особливістю «примітиву» [1, с. 105]. «Навчаль-
на» гіпотеза давала змогу, по-перше, заперечити спадкоємність 
традицій підкорених територій, підкреслити запозичення (май-
же плагіат), а  по-друге,  – показати меншовартість українських 
майстрів, «зниження» високих стилів до містечкового, провін-
ційного рівня. 

Подорожі з навчальною метою хоча й дозволялися, але, оче-
видно, вони не були настільки поширені, щоб сформувати цілий 
напрям у мистецтві гуцульської кераміки. 
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Іл. 3. Миски. хIII–XVI ст. Каталонія.  
гончарний круг; глина, ритування, полива.  

Музей декоративно-прикладного мистецтва у барселоні

Іл. 1. Миска.  
Кінець хіх ст. м. Косів. 
гончарний круг; глина, 

обливка, ритування, полива. 

Іл. 2. Миска з птахом.  
Кінець хіх ст. м. Косів.  
гончарний круг; глина,  

обливка, ритування, полива
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Іл. 4. Кахля з парою 
зелених биків. 

хіх ст. м. Косів. 
гончарний круг; 
глина, обливка, 

ритування, полива. 

Іл. 5. Миска 
із зображенням 
зеленого бика. 
1500 р. м. барселона. 
гончарний круг; 
глина, обливка, 
ритування, полива. 
Музей декоративно-
прикладного 
мистецтва 
у барселоні
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Можна припустити, що традиції західноукраїнської керамі-
ки мали спільні витоки із західноєвропейськими, зокрема з до-
сліджуваними каталонськими традиціями. Певну роль у цьому 
відіграли й австрійські впливи.

унаслідок певних обставин, які ще необхідно досліджувати, 
українські традиції окремих регіонів законсервувалися, тобто 
їх розвиток був сповільнений і зупинений на «передренесансно-
му етапі», який захопив наступні століття аж до ХХ. саме на це 
«передренесансне тло» наклалися впливи загальноєвропейських 
стилів, які з певним «запізненням» переосмислюються й набу-
вають національної специфіки, та місцеві фольклорні традиції, 
котрі обумовлюють національну своєрідність так званого народ-
ного примітиву.

Наприклад, зразки каталонських мисок ХІІІ–ХIV ст. (іл. 3) за 
сюжетами, композиційною побудовою та кольоровою гамою май-
же цілком відповідають гуцульським мискам ХІХ ст. так, сюжет 
із птахами та замком ідентичний за композицією до українського 
аналогу (іл. 1). Вони відрізняються лише тим, що в українському 
варіанті на будівлі видніються хрести й відсутні внизу композиції 
антропоморфні зображення. сюжет із птахом теж майже збіга-
ється з українським сюжетом (іл. 2). Миска з Музею декоративно-
прикладного мистецтва Барселони, датована 1500 роком, із зобра-
женням бика (іл. 4), вже менше схожа з українськими сюжетами, 
бо на українських мисках биків зображають найчастіше в парі 
(іл. 5). Водночас зелений колір биків в обох випадках домінує.

І вже зовсім віддалені за кольором і технологією виготовлен-
ня барселонські кахлі 1685–1725 років, які споріднені з україн-
ськими лише сценами праці.

однак, наприклад, львівська кераміка, як і каталонська, по-
вною мірою пройшла всі етапи розвитку стилів.

Прості хвилеподібні, крапкові, лінійні елементи орнаментів, 
поширені по всій території україни, теж споріднені з певною 
групою каталонської та італійської майоліки, але більш раннього 
періоду, а саме ХVII–XVIII ст. у ХІХ ст. такі каталонські вироби 
поступилися авторській кераміці. Водночас в україні вони були 
значно поширені навіть на початку ХХ ст. 
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Порівняльний аналіз колекцій музеїв Києва, львова, Коломиї, 
луцька, ужгорода з колекціями «Борну» та Музею декоративно-
прикладного мистецтва в Барселоні дає підстави стверджувати 
не лише про впливи західноєвропейських стилів на розвиток 
української кераміки, а й про спільність національних традицій. 

Джерела та література
1. Тананаева Л. и. Польский портрет ХVII–ХVIII веков (К вопросу 

о «примитивных» формах в искусстве Нового времени)  // советское 
искусствознание’77. – Москва, 1978. – Вып. 1. – с. 105.

2. Zbiọr uslaw dla krolewstwa Galicji i Lodomeryi z 1830. – Lwow, 1832. – 
S. 89–91.

Summary

Artistic and stylistic features of the Western Ukrainian majolica 
of the late XIXth to early XXth centuries are similar to findings of the 
XIVth–XVIIIth-centuries Catalan majolica in El Born (Barcelona), as 
well as to the XIXth-century separate specimens. Congenial are not only 
green-brown, somewhere dark blue – brown range of colours and graphi-
cal solution but also the themes themselves. Both anthropomorphous 
and zoomorphic motifs have something in common. Such a likeness is 
naturally determined due to having some historical substratum. Barce-
lona is located on the territory of Catalonia, which was considerably de-
pendent on the Austrian Empire in the period under study. The Western 
Ukrainian lands were, at that time, subject to the same empire as well. 
Apparently, some Austrian influences have mirrored in stylistics of both 
the Catalan and the Western Ukrainian majolica.

The comparative analysis of museum collections of Kyiv, Lviv, Kolo-
myya, Lutsk, and Uzhhorod, on the one part, and the collections of El 
Born and the Museu de les Arts Decoratives in Barcelona, on the other, 
affords ground for inferring not only about certain influences of Western 
European styles over the Ukrainian ceramics but also on the community 
of national traditions.

Keywords: ceramics, majolica, artistic features, museum collections, 
community of traditions, Kyiv, Lviv, Kolomyya, Lutsk, Uzhhorod, Barcelona.
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УДК 791.31 Георгій ЧеРкОВ  
(київ)

розробка поНяття «естетизація»  
в досліджеННяХ 
сергія безклубеНка

одне з ключових понять у дослідженнях с. Безклубенка – «естети-
зація», розкриттю й аналізу якого приділено увагу в його працях «сус-
пільна природа мистецтва», «теорія культури», «Всезагальна теорія та 
історія мистецтва», «Вступ до культурології» та ін.

у працях с. Безклубенка явище естетизації проаналізовано на кон-
кретних прикладах з історії світової культури, у тому числі й україн-
ської, сформульовані принципи явища дозволяють простежити його 
дію в певних галузях, зокрема в екранній культурі. 

Ключові слова: сергій Безклубенко, естетизація, екранні мистец-
тва, кінематограф, культура.

одно из ключевых понятий в исследованиях с.  Безклубенко  – 
«эстетизация», раскрытию и анализу которого уделено внимание в его 
работах «социальная природа искусства», «теория культуры», «Всеоб-
щая теория и история искусства», «Введение в культурологию» и др.

В работах с. Безклубенко явление эстетизации проанализировано 
на конкретных примерах из истории мировой культуры, в том числе и 
украинской, сформулированные принципы явления позволяют про-
следить его действие в отдельных областях, в частности в экранной 
культуре.

Ключевые слова: сергей Безклубенко, эстетизация, экранные ис-
кусства, кинематограф, культура.

The aesthetization concept is one of the key notions in S. Bezklubenko 
investigations. Attention to its analysis and explanation is paid in the works 
Art Social Nature (1972), Theory of Culture (2002), General Theory and His
tory of Art (2004), An Introduction to Culturology (2015), etc.

The aesthetization concept is analyzed in S. Bezklubenko works on spe-
cific examples of the history of world and especially Ukrainian cultures. The 
stated principles of the phenomenon make it possible to follow it in separate 
spheres, screen culture in particular.

Keywords: Serhiy Bezklubenko, aesthetization, screen arts, cinemato-
graphy, culture.
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Екранна культура вирізняється особливою масовою доступ-
ністю, широким розповсюдженням своїх форм (кінематограф, 
телебачення, Інтернет), водночас зображальні візуальні засоби 
екрана мають надзвичайно потужний емоційний вплив, видо-
вищну виразність, специфічну якість наочної переконливості у 
свідомості реципієнта. тому не буде надто категоричним твер-
дження, що естетичні процеси, які відбуваються в сучасній 
культурі, можуть саме в галузі екранних мистецтв знаходити 
найвиразніші прояви. Процес естетизації – один із ключових у 
мистецтві. В екранних мистецтвах цей процес набуває, на нашу 
думку, особливого значення, зокрема тому, що екранне зобра-
ження поєднує обидва типи: естетизацію як процес свідомого 
прикрашення якогось явища або об’єкта, прищеплення йому 
естетичних якостей, та естетизацію як спонтанний культурний 
процес, розтягнутий у часі, коли явища чи об’єкти поступово на-
бувають естетичних ознак.

сучасні підходи до естетики позначені змінами в розумінні 
меж естетики й суперечками щодо її визначення, при цьому дія 
процесу естетизації також переосмислюється і розповсюджуєть-
ся на доволі широкий діапазон явищ. це відображено, зокрема, 
у дослідженні с. Ніконової «Естетизація як парадигма сучаснос-
ті. Філософсько-естетичний аналіз трансформаційних процесів 
в сучасній культурі» [5]. як приклад широкого застосування ес-
тетизації в сучасному науковому дискурсі, назвемо працю Н. те-
рещенко і т.  Шатунової «Естетизація історії як засіб прояву її 
людських смислів» [8], у якій проаналізовано підходи до естети-
зації історії. у статті Є. Плюсніна «Модуси естетизації екранного 
насильства», що присвячена аналізу різних форм естетичної ін-
терпретації насильства в ігровому кіно, показано, який широкий 
діапазон художніх засобів здатне задіювати екранне мистецтво 
в зображенні насильства, від романтичного, опосередкованого, 
до карнавалізованого або навіть абсурдистського [7]. ці окремі 
приклади свідчать про актуальність дослідження процесу есте-
тизації в культурі, зокрема в сучасних екранних мистецтвах.

одне з ключових понять у дослідженнях сергія Безклубенка, 
професора, доктора філософії, мистецтвознавця, культуролога, 
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автора понад 20 монографій та численних публікацій, – «естети-
зація», розкриттю й аналізу якого приділено увагу в його працях 
«суспільна природа мистецтва» [2], «теорія культури» [4], «Все-
загальна теорія та історія мистецтва» (К., 2004), «Вступ до куль-
турології» [1] та ін. явище естетизації проаналізовано дослідни-
ком на конкретних прикладах з історії світової культури, у тому 
числі й української, сформульовані принципи явища дозволя-
ють простежити його дію в окремих галузях, зокрема в екранній 
культурі. 

Поняття «естетизація» має подвійне значення. як вказує 
с.  Безклубенко, від спрощеного поширеного розуміння естети-
ки як «учення про прекрасне» походить і відповідне уявлення 
про сутність явища естетизації як свідомого подання об’єктів або 
явищ як ніби «прекрасних», естетично «зразкових»: «звідси у по-
буті під естетизацією розуміють умисне приписування або й на-
віть штучне прищеплювання естетичних якостей речам, завідомо 
їх позбавленим. Кажуть “естетизація насильства” і т. д.» [4, с. 42].

однак наукове розуміння естетизації як процесу в галузі куль-
тури істотно інше. с. Безклубенко формулює відмінність таким 
чином: «Йдеться не про умисний, цілеспрямований і навіть свідо-
мий процес, а зовсім навпаки: під естетизацією мається на увазі 
цілком спонтанний, стихійний процес освоєння людей у довкіл-
лі, в результаті якого те, що було <...> естетично індиферентним 
чи навіть неприйнятним, зрештою набуває (в  “очах” людей  – в 
їхніх смаках, уподобаннях, відчуттях...) естетичних якостей або 
змінює “знак” цих якостей на протилежний» [4, с. 42].

за механізмом утворення процес естетизації поєднаний із 
процесами етизації та сакралізації, що разом діють як складові 
загального етнонаціонального культурного процесу, як «три ас-
пекти одного й того самого, єдиного і нерозривного явища – ет-
но-національного культурного процесу» [1, с. 81] і утворюють, за 
висловом с. Безклубенка, «триножник» національної культури.

аналіз естетизації як поняття та явища с. Безклубенко роз-
почав ще в праці 1972 року «суспільна природа мистецтва» [2]. 
При цьому відштовхувався від окремих прикладів і положень, 
наведених у дослідженнях г. Плеханова «листи без адреси» [6] 
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та «Мистецтво і суспільне життя». зокрема, у праці г. Плеханова 
«листи без адреси» міститься вельми важливий матеріал етно-
графічних експедицій з вивчення африканських, індійських та 
інших племен, на підставі аналізу якого дослідники, серед іншо-
го, намагаються зрозуміти механізми виникнення мистецтва. 
уже тут виникають класичні суперечки між матеріалістами та 
ідеалістами.

с. Безклубенко розвиває плеханівське положення про пере-
дування практичного (утилітарного) естетичному. аналізуючи 
різні приклади використання прикрас у племенах (специфіч-
ні прикраси «пелеле» в розрізах губ, пазурі, зуби, роги звірів та 
пір’я птахів, розташовані на тілі, інколи в спеціальних розрізах 
вух та носа, кільця й обручі на руках і ногах, важкі намиста) та 
простежуючи їх витоки з первісного утилітаризму (ознака за-
можності або мисливської вправності, захист кінцівок воїнів 
від ударів під час битви тощо), г. Плеханов неодноразово вказує 
на те, що «ставлення до предметів з погляду корисності переду-
вало ставленню до них з погляду естетичного задоволення» [6, 
с.  116], «практично корисне передувало естетично приємному» 
[6, с. 118]. так само простежуються утилітарні витоки орнаменту 
на предметах. узор на гребінці точно відтворює минулу техно-
логію його виробництва, коли гребінцем були палички, зв’язані 
мотузкою, – гребінець уже виробляють з монолітного матеріалу, 
однак старанно вирізьблюють на ньому узор ніби переплетіння: 
«Прикрасою тут стає образ того, що використовувалось раніше з 
утилітарною метою» [6, с. 129], тобто «красивим» стає відтворен-
ня (імітація) вигляду того, що раніше було технологією.

тут необхідно зробити принциповий висновок, що стане, так 
би мовити, поворотним пунктом подальшого викладу. Питання 
виникнення мистецтва  надто складне з огляду на комплексний 
характер явища, національну специфіку, широкі історичні межі 
тощо. зокрема, і матеріал етнографічних досліджень поєднує 
точні фактологічні спостереження в одних випадках, з подеку-
ди вільними гіпотезами та припущеннями – в інших. Навіть у 
межах однієї окремої (скажімо, матеріалістичної) теорії є багато 
складних питань.
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однак із загального питання становлення мистецтва мож-
на виокремити сам процес естетизації, власне, як цілком само-
стійний механізм, дія якого простежується не тільки в період 
виникнення мистецтва, але й у постійному процесі існування і 
розвитку мистецтва, тож є актуальним щодо теперішнього часу 
так само, як і щодо минулого та майбутнього.

дія процесу естетизації проявляється в різних видах мистецтв. 
у праці «суспільна природа мистецтва» с. Безклубенко, зокрема, 
наводить приклади з архітектури, мистецтва театру та кіно. так, 
ордери давньогрецьких кам’яних колон детально відтворюють 
конструкцію колон дерев’яних [2, с. 93]. за висновком с. Безклу-
бенка, «канонізація старої, звичної технології будівництва спри-
чинила кристалізацію поетичних (творчих) принципів» [2, с. 95], 
тобто відбувається естетизація первісно технологічного канону. 
так само в давньогрецькому театрі, «здавалося б, цілком зовнішні 
обставини театральної творчості, суто технічні, виробничі умови 
завдяки їх осмисленню, тобто опануванню їхньої логіки, перетво-
рилися в творчості Есхіла, софокла та Евріпіда на творчі принци-
пи» [2, с. 103]. у цьому аспекті с. Безклубенко посилається, зокре-
ма, на г. лессінга, який вказує, що відомий закон драми (єдність 
місця, часу та дії) своїм виникненням зобов’язаний суто  «тех-
нологічним» умовам давньогрецьких театральних вистав, а саме 
єдності часу і місця: «Вистави мали відбуватися в присутності 
сили-силенної народу, і ця сила-силенна була постійно одна й та 
сама, вона не могла відходити від своїх домівок на більшу відстань 
і на більш тривалий час, ніж це звичайно робиться із простої ці-
кавості. тому вони і змушені були вдовольнятися для місця од-
нією і тією ж площею, а час обмежували одним і тим же днем <...> 
цією необхідністю <...> скористалися як приводом – до такої міри 
спростити саму дію, так ретельно відокремити від неї все зайве, 
що вона, обмежена найістотнішими складовими частинами, була 
не чим іншим, як ідеалом цієї дії» [цит. за: 2, с. 103].

з цих позицій хотілося б перейти до кіномистецтва й спробу-
вати застосувати принцип естетизації для аналізу окремих ас-
пектів у галузі кіно. Водночас необхідно взяти до уваги, що, на 
нашу думку, динамічність розвитку й особливий зв’язок з техні-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



340

Георгій Черков

кою (незаперечна специфіка кіно- і взагалі екранного мистецтва, 
порівняно з іншими видами мистецтва), як можна припускати, 
сприяють виразному проявленню зв’язків технології з естетикою 
та процесу формування смаків (естетизації).

тут доречно зауважити, що у згадуваній праці «листи без 
адреси» г. Плеханов зазначав: «у цивілізованих народів зникає 
безпосередня залежність [курсив автора] мистецтва від техніки і 
засобів виробництва» [6, с. 35]. цю роботу г. Плехановим напи-
сано на рубежі XIX–XX ст. (у 1899–1900 рр.), у певному сенсі пе-
ред самим початком епохи стрімкого розвитку таких «техноген-
них» мистецтв, як кіно, а згодом і телебачення (і загалом екранні 
мистецтва в усьому їх розмаїтті). 

Ернст гомбріх у передмові до одинадцятого перевидання сво-
єї відомої книги «Мистецтво і ілюзія» 2000 року (на жаль, не пе-
рекладеної українською чи російською) окрему увагу приділив 
стрімкому розвитку техніки й пов’язаному з цим наближенню 
зображення до відчуття реальності. Він зазначив: «саме в цьому 
сторіччі [ХХ ст. – Г. Ч.] те, що ми називаємо “індустрією розваг” 
стало постачальником ілюзій і втілює цю мету систематично і з 
дедалі більшим успіхом» [10, p. XXV].

Перераховуючи такі досягнення, як звук та колір у кіно, ко-
льорове телебачення, «віртуальна реальність» тощо, Е.  гомбріх 
зазначає, що «все це є доказом того, що зображення може набли-
жатися до враження від реальності». І запитує далі: «Чи справед-
ливо це щодо знаків?» [10, p. XXVI].

з властивою текстам Е. гомбріха легкою іронією далі читаємо: 
«задовго до того як гуру Паріса започаткували моду на семіоло-
гію, видатніший розум спромігся побачити, до якого рівня може 
дійти мистецтво як система знаків. це розум Вільяма Шекспіра».

Е. гомбріх цитує Пролог з «генріха V», у якому Хор пропонує 
глядачам за допомогою уяви подолати умовність декорацій і міс-
ця вистави, «побачити» в одному інше:

якби злетіла муза вогнекрила 
аж ген до осяйних вершин уяви, 
то замість глядачів, акторів, сцени 
Були б монархи, принци, королівства! 
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  ...
умовність гри уява хай розвіє: 
Коли один вояк на сцену вийде, 
Вважайте – ціле військо перед вами; 
Коли про коней мова – уявляйте, 
Що землю б’ють копитами вони; 
у пишних шатах уявіть державців; 
Перенесіть і час, і місце дії; 
Хай те, що відбувалося роками, 
займе годину [9].

Е. гомбріх наголошує, що в Прологу йдеться власне про зна-
ки, не про зображення, що саме розуміння мови і, скажімо, слова 
«кінь» дозволяє виконати настанови драматурга і «побачити» в 
уяві коня, коли про нього каже актор. На противагу письмовим 
знакам п’єси Е.  гомбріх наводить фільм лоуренса олів’є «ген-
ріх V» (1944) – у ньому ми можемо побачити власне коней і як 
саме «землю б’ють копитами вони». за Е.  гомбріхом (і цілком 
слушно), кіно експлуатує інерцію людського зору, примушуючи 
бачити рух у простому чергуванні кадрів. «у  нас немає потре-
би мобілізувати нашу уяву, ми пасивні попри наше бажання, ми 
жертви неминучої ілюзії» [10, p. XXVII].

за напівжартівливим визначенням Е. гомбріха, «грубо кажу-
чи, фільм може заощадити витрати нашої розумової енергії, і в 
цьому сенсі його можна класифікувати як різновид незліченної 
кількості пристроїв для економії зусиль, якими нас забезпечує 
технологія, від винайдення колеса до кишенькового калькулято-
ра» [10, p. XXVII].

однак коли ми бачимо, як «коні землю б’ють копитами» у 
фільмі л.  олів’є, ми бачимо естетику костюмного кольорового 
фільму середини 1940-х років. для своєї доби цей фільм був «су-
часним» – тобто мав всі ознаки естетичного зразка: колір, звук, 
монтажні прийоми, побудова кадру тощо.

Важливо зазначити, що у фільмі л.  олів’є міститься доволі 
виразне протиставлення театральної сценічної дії кінематогра-
фічній візуальності. Фільм розпочинається зображенням ви-
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стави Шекспіра в театрі «глобус» часів Шекспіра, з  акторами і 
глядачами в кадрі; потім дія переноситься в час зображуваних 
Шекспіром подій – точніше, зображальність ніби переймає кіне-
матограф, бо лишаються Прологи Хора, однак зникають глядачі 
і сцена, хоча збережена подекуди відверта декоративність про-
стору дії в кадрі. Наприкінці фільму знову показано сцену театру 
«глобус».

Водночас з упевненістю можна стверджувати, що в кінема-
тографі пізніших років зовсім інакше будуть «коні землю бити 
копитами». Щоразу нові технічні умови створюватимуть нові 
зразки естетики. Наприклад, монохроматичне зображення вва-
жалося виразнішим у сенсі особливої пластичності, ніж кольо-
рове. справді, монохроматичне зображення має цілком певні 
візуальні особливості. однак для певної доби це було чи не аб-
солютною ознакою справжнього «великого» кіно – хоча витоки 
цього лежать у суто технічних обмеженнях техніки певного пері-
оду, утім, естетично освоєних. І мало пройти кілька десятиліть, 
щоб фільм «артист» (2011), створений у монохроматичному зоб-
раженні, з уже стилізованою відсутністю звуків розмов, сприй-
мався як фактурний продукт з особливою «ретро»-стилістикою, 
а зовсім не як якесь «універсальне» кінозображення.

техніка відеоспостереження та контролю, розповсюдження 
портативних мультимедійних пристроїв, комп’ютерна інфогра-
фіка, нові технічні можливості створення видовищного зобра-
ження чи не миттєво спричиняються до відповідних сюжетів 
та зображальної специфіки ігрових фільмів і стають ознакою 
«якості», «зразка». глядач привчається до певної динаміки мон-
тажних стиків, стрімкої монтажної нарізки, до певного рівня 
технологічного забезпечення кіновидовища, до типу організації 
зображення і сюжетної оповідності.

за принципом естетизації технологічного канону в наведе-
них прикладах зі стародавніми гребінцями, ордерами давньо-
грецьких колон тощо, у кіно це технологія, спочатку освоєна як 
практична можливість, яка далі набуває естетично осмислених 
якостей. І   на цьому етапі це (і, власне, лише це) є можливим. 
у  певному розумінні йдеться про естетично освоєне технічне 
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обмеження. Бо ж досягнення сьогодні є водночас рубежем, тоб-
то обмеженням (бо буде подолане завтра). І саме в масовому кіно 
ці процеси стають найвиразнішими. задіяні технології (спеце-
фекти, 3D, 4D тощо) при створенні фільму, особливо це стосу-
ється видовищних «блокбастерів», стають специфічною ознакою 
«якості» екранного продукту в очах глядачів.

так само в кіно виразно проявлено й другий тип естетизації – 
свідоме впровадження (ба навіть нав’язування) тих чи інших 
«зразків»: типи зовнішності, моди, зразки соціальних типажів 
та поведінки, автомобілів, гаджетів тощо, що утверджується в 
масовій свідомості як «сучасне», «гарне» (або ж, навпаки, «нега-
тивне»).

отже, незважаючи на розвиненість сучасної культури, техні-
ка екранного мистецтва цілком прямо діє на естетику, остання 
залежить безпосередньо від неї, і ця дія проявляється та зміню-
ється в досить короткі проміжки часу.
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Summary

The aesthetization concept is one of the key notions in S. Bezkluben-
ko investigations. Attention to its analysis and explanation is paid in the 
works Art Social Nature (1972), Theory of Culture (2002), General Theory 
and History of Art (2004), An Introduction to Culturology (2015), etc.

The aesthetization process is connected with the ethicization and sa-
cralisation conceptions according to the formation mechanism. Jointly 
they are the components of the general ethnic and national cultural pro-
cess and create, according to S. Bezklubenko utterance, the tripod of the 
national culture.

The aesthetization concept is analyzed in S. Bezklubenko works on 
specific examples of the history of world and especially Ukrainian cul-
tures. The stated principles of the phenomenon make it possible to follow 
it in separate spheres, screen culture in particular.

Presented article is an attempt to analyse separate aspects of the aes-
thetization process in the screen arts sphere. It seems that just in screen 
arts   the aesthetization process acquires special importance because of 
the peculiar emphatical mass character of screen arts (cinema, television) 
as well as the screen picture combines both types, including the  aestheti-
zation as a process of  conscious embellishment of the object or phenom-
enon, the transmission of aesthetic features to it and the aesthetization 
as a spontaneous time-stretched cultural process, when the events or ob-
jects acquire aesthetic characteristics gradually.

Keywords: Serhiy Bezklubenko, aesthetization, screen arts, cinema-
tography, culture.
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УДК 784.692.5(477.43/.44)(082.1) Людмила АЛІєВА 
(київ)

сХідНоподільський 
МузичНий фольклор 
за МатеріалаМи двотоМНика 
«весілля» в упорядкуваННі 
МаріЇ шубравськоЇ 
та олексаНдра правдЮка

у статті охарактеризовано три описи весільних обрядів, здійснені 
на східному Поділлі в середині ХХ ст. родіоном скалецьким, Марією 
руденко, Марією Шубравською та олександром Правдюком. Висвітле-
но спільні та відмінні риси в підході цих збирачів до транскрибування 
народної музики. здійснено порівняльний структурно-типологічний 
аналіз трьох зразків весільних пісень, записаних різними дослідника-
ми, з метою виявлення динаміки формування їхньої фахової (з позиції 
етномузикознавства) кваліфікації.

Ключові слова: східне Поділля, музичний фольклор, двотомник 
«Весілля», структурно-типологічний аналіз.

В  статье охарактеризированы три описания свадебных обрядов, 
зафиксированные на Восточном Подолье в середине ХХ в. родионом 
скалецким, Марией руденко, Марией Шубравской и александром 
Правдюком. освещены общие и отличительные черты в подходе этих 
собирателей к транскрибированию народной музыки. осуществлен 
сравнительный структурно-типологический анализ трех образцов 
свадебных песен, записанных разными исследователями, с целью вы-
явления динамики формирования их профессиональной квалифика-
ции (с позиции этномузыковедения).

Ключевые слова: Восточное Подолье, музыкальный фольклор, 
двухтомник «Весілля», структурно-типологический анализ.

Three descriptions of wedding rituals fixed in the Eastern Podillia in the 
middle of the XX century by Rodion Skaletskyi, Mariya Rudenko, Mariya 
Shubravska and Oleksandr Pravdiuk are characterized in the article. The 
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common and different features in the approach of these collectors to folk 
music transcribing are described. The comparative structural and typolog-
ical analysis of three samples of wedding songs, recorded by different re-
searchers is realized to reveal the formation dynamics of their professional 
qualification (according to the ethnomusicology point of view). 

Keywords: Eastern Podillia, musical folklore, two-volume edition 
The Wedding, structural and typological analysis.

у 1970 році в Києві вийшов друком об’ємний збірник «Весіл-
ля»  – десятий том серії «українська народна творчість», який 
було опубліковано у двох книгах в упорядкуванні провідних фа-
хівців ІМФЕ ім. М. т. рильського аН української рср Марії Шу-
бравської (тексти, примітки) та олександра Правдюка (нотний 
матеріал). у цьому виданні вперше зібрано описи весільного об-
ряду з різних регіонів україни, від часу записів г. л. де Боплана 
(ХVІІ ст.) до кінця 60-х років ХХ ст. 

у праці подано три фрагменти весільного дійства зі східного 
Поділля. до першої книги увійшов опис, зафіксований родіоном 
скалецьким у с. Михайлівка Бершадського району в 30-х роках 
ХХ ст., до другої – матеріали, зібрані Марією руденко 1963 року в 
с. слобода-яришівська Могилів-Подільського району та Марією 
Шубравською спільно з олександром Правдюком у с. Мізяків-
ські Хутори Вінницького району Вінницької області в 1967 році. 

родіон скалецький – відомий на Поділлі композитор, дири-
гент, педагог та фольклорист. Народився 1899 року в с. Михай-
лівка Бершадського району, закінчив ольгопільську двокласну 
учительську школу, де навчався гри на скрипці, співав у хорі, 
опановував музично-теоретичні дисципліни та диригування. 
з 1926 року працював у тульчині, де дослідник захопився твор-
чістю М. леонтовича, керував капелою, названою на честь видат-
ного композитора; тоді ж почав збирати кращі зразки традицій-
ної пісенної та інструментальної культури Поділля. у 1933 році 
р.  скалецького звинуватили в шовінізмі й вислали з урср. На 
Вінниччину він повернувся лише 1944 року. «тут він розпочинає 
педагогічну та громадську діяльність <...> веде величезну роботу 
зі збирання фольклору» [8, с. 2]. 
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Коло зацікавлень талановитого митця було широким, однак 
одним з найбільших його захоплень стало збирання зразків на-
родної музики, які р. скалецький використовував у своїй компо-
зиторській, педагогічній та диригентській діяльності. Керівник 
вінницького фольклорного ансамблю «Щедрик» адам дзюба в 
статті «Фольклорно-етнографічні дослідження Поділля роді-
она скалецького» зазначив: «Ще [в] 1920–1930-х  рр. він розпо-
чав пошукову роботу, і  поступово в його архіві зібралися цілі 
збірки співанок та закличок, весільних та календарно-обрядо-
вих пісень. автор багато працював над редагуванням зібраного 
фольк лорно-етнографічного матеріалу, поповнював його нови-
ми доробками та готував до друку збірки» [3, с. 129]. 

запис весільного обряду, здійснений збирачем у рідному селі 
«від родичів скалецьких – гафії, ганни, дядька зінька» [3, с. 130], 
увійшов до двотомника М. Шубравської та о. Правдюка під на-
звою «Весілля в селі Михайлівка Бершадського району на Віннич-
чині. текст і музику записав у 30-х роках ХХ ст. р. а. скалецький». 
Весь зібраний дослідником матеріал уміщено на 74-х  сторінках 
книги. опис обряду складається з трьох частин  – «заручини», 
«сватання» і «Весілля». Власне весільну частину дослідник по-
ділив за днями: «субота», «Неділя», «Понеділок-пропій», «Вівто-
рок-гостина»; також окремо охарактеризував два фрагменти ве-
сільного обряду – «Віночки» та «Покривання молодої». 

В описі заручин і сватання нотні зразки відсутні, 87 музич-
них прикладів подані у весільному розділі. з них – 75 пісенних 
мелодій (на які розспівуються 134 тексти) та 12 інструменталь-
них творів: чотири «Польки», дві «Мазурки», «Марш», «Булгар-
ка», «Метелиця», «Козачок», «танок» та «дудка». зафіксований 
р. скалецьким обряд є одним з найґрунтовніших описів весілля, 
що відзначається розгорненим етнографічним коментарем та 
висококваліфікованим записом музичних зразків. «до остан-
ніх років життя митець плідно працював, остаточно закінчив 
і підготував до друку багато етнографічних матеріалів, зокре-
ма обробки пісень і танців весільного обряду, традиційний на-
родно-побутовий обряд Купайла, народний весняний хоровод, 
записаних в рідному селі на Бершадщині» [7, с.  211–212]. Нині 
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матеріали про життя та творчість р. скалецького, а також його 
рукописні збірки фольклору зберігаються у фондах державно-
го архіву Вінницької області. Його особистий фонд складають 
34 справи [3, с. 130].

другий східноподільський обряд, поданий у двотомнику «Ве-
сілля», зафіксований у селі слобода-яришівська Могилів-Поділь-
ського району Марією руденко – відомою на Поділлі майстринею, 
етнографом і педагогом. традиційною культурою М. руденко за-
хопилася ще в дитинстві – записувала в зошити прислів’я, при-
казки, пісенні тексти та іншу етнографічну інформацію. Після 
закінчення вінницького учительського інституту створила жіно-
чий фольклорно-етнографічний колектив, з яким відтворювала 
старовинні пісні та обряди. загалом збирачці вдалося зафіксува-
ти близько трьох тисяч народних пісень. «Нині в архіві Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. рильського 
зберігається кілька десятків її зшитків, густо списаних піснями 
різних жанрів, серед яких найбільше родинно-побутової ліри-
ки  <...> зібрані нею фольклорні матеріали надруковані в збір-
никах “Колядки та щедрівки” (1966), “Жартівливі пісні” (1967), 
“танцювальні пісні” (1970), “рекрутські та солдатські пісні” (1974), 
“Народні оповідання” (1983), “Ігри та пісні”, “Балади. Кохання та 
дошлюбні взаємини” (1987), “Календарно-обрядові пісні” (1987), 
“Балади. родинно-побутові стосунки” (1988), “Пісні родинного 
життя” (1988)» [5]. у м. Могилеві-Подільському засновано Музей 
етнографії і народного мистецтва ім. М. руденко, у якому збері-
гаються численні вироби майстрині, тисячі записів прислів’їв і 
приказок, переказів і легенд, а також понад 3000 народних пісень.

На початку 60-х років ХХ ст. М. руденко зафіксувала в рідно-
му селі дещо осучаснений весільний обряд, який у цій місцевості 
складався з таких етапів: запросини на весілля (субота), розплі-
тання коси, реєстрація шлюбу в сільському клубі, переймання 
молодих дорогою додому, зустріч у молодої, «завітання» (обда-
рування наречених), частування (неділя), весільний поїзд моло-
дого, викуп приданого, прощання нареченої з дружками й ро-
диною, зустріч у домі молодого, пов’язування нареченої хусткою 
(понеділок), пропій (вівторок), проводжання куховарок (середа). 
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загалом М. руденко, окрім фольклорно-етнографічного матеріа-
лу, подано 122 пісенних тексти та 21 мелодію до них.

третій фрагмент весільного дійства, записаний на східному По-
діллі М. Шубравською (виклад тексту) та о. Правдюком (нотні до-
датки) у с. Мізяківські Хутори Вінницького району, має свої локаль-
ні відмінності. у ньому основну увагу зосереджено на етапах, що 
відбувалися в домі нареченого. Відтворено перебіг таких обрядодій: 
«субота. розплітання коси», «у молодого. Коровай», «урочиста реє-
страція шлюбу», «обід у молодого», «гільце», «Перепій», «По моло-
ду», «Покривання молодої», «дарування», «Придани», «до крини-
ці», «Вареники з маком і калиною». На відміну від праці М. руденко, 
у якій подано лише 21 нотний зразок, опис весілля в с. Мізяківські 
Хутори доповнено нотацією 59  мелодій. Найповніше висвітлено 
пісенний супровід до фрагмента випікання короваю (32 тексти та 
24  нотних приклади до них), дещо менше  – покривання молодої 
(32 тексти та 11 мелодій), викуп нареченої (19 текстів і 7 музичних 
зразків), придани (23 тексти та 4 мелодії) тощо. сватання, «вінок», 
запросини на весілля та розподіл короваю описані дуже стисло й 
пісенних зразків не мають. цікавим є звичай, за яким під час ви-
пікання весільного хліба гурт коровайниць від нареченого при-
ходить з калачем запрошувати коровайниць нареченої і навпаки: 
«тим часом декілька жінок заходять в хату з калачем. це прийшла 
група коровайниць від молодої просити на коровай <...> така ж гру-
па коровайниць від молодого йде і до молодої» [1, кн. 2, с. 383].

загальновідомо, що на весіллі практикувався жіночий (коро-
вайниці, свахи, дружки, світилки) обрядовий спів. однак в опи-
сі М. Шубравської та о. Правдюка згадується про спів бояр під 
час двох обрядодій – увивання гільця та перепою: «...на вершок 
ялинки молодий чіпляє дві квітки і закріплює їх, а бояри і сві-
тилки співають» [1, кн. 2, с. 399]; «Бояри співають, звертаючись 
до матері молодого» [1, кн. 2, с. 400]; «цю ж пісню співають сві-
тилки разом з боярами до сестри, брата, до всіх родичів» [1, кн. 2, 
с. 401]. Правдоподібно, це поодинокі випадки чоловічого обрядо-
вого співу на весіллі, що потребує уточнення.

у  межах цього дослідження, спираючись на класифікацію 
пісенних типів весільних мелодій Богдана луканюка [4], про-
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понуємо порівняльний структурно-типологічний аналіз трьох 
зразків весільних пісень, нотованих р. скалецьким, М. руденко 
та о.  Правдюком, що має на меті виявлення динаміки форму-
вання їх фахової (з позиції етномузикознавства) кваліфікації як 
збирачів-транскрипторів. Необхідно наголосити, що визначен-
ня «ладканковий тип» вживатиметься в аналізі як узагальнений 
науковий термін, як зазначає Б. луканюк, «...за аналогією з відо-
мими галицькими обрядовими мелодіями, беручи до уваги го-
ловно їх функцію в народному весільному обряді, а також харак-
теристичні властивості музично-поетичних форм» [4, с. 3]. 

для характеристики пісенних зразків, зафіксованих р.  ска-
лецьким у с. Михайлівка Бершадського району, багато з них було 
відредаговано на рівні тактування відповідно до поетичного 
цезурування. Встановлено, що найбільша кількість пісень нале-
жить до типу, який, за Б. луканюком, має код л2тб/з [4, с. 18], де 
позначка «л2» означає, що це другий ладканковий тип з ямбічною 
організацією ритміки, «т» вказує на тирадну будову тексту, а від-
мітка «б/з» свідчить про пропуск початкового заспіву. до цього 
типу належать зразки № 3, 11, 13, 21, 32, 46, 49, 60, 85, 94, 108 тощо.

Пісня «ой дайте нам стільця» (Нотний приклад 1) має рит-
мічну структуру вірша *6n. у  цій формулі зірочка  (*) вказує на 
модельований музично-ритмічний рисунок, а  цифра 6  означає 
кількість складів у стопах. Кількість рядків позначається малою 
підрядковою цифрою, проте в тирадних композиціях, де їх чис-
ло буває нестабільним, прийнято використовувати малу підряд-
кову літеру «n». семантична форма вірша – аБВг, у якій буквена 
формула виражає різний зміст чотирьох рядків у строфі. Мело-
ритмічна форма твору: ||[˘˘ ]̆||:‰Œ‰Œ‰Œ:||‰Œ‰ŒŒ˘Œ˘||.
 Нотний приклад 1 

«ой дайте нам стільця»  
(«весілля», кн. 1, с. 288, № 3)
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для позначення мелічної форми весільних мелодій (за Б. лу-
канюком) використовуються малі літери грецького алфавіту. 
у пісні «ой дайте нам стільця» вона визначається таким чином: 
||:α:||β|γ||.

у нотному прикладі 1 запис мелодії в розмірі 3/8 призвів до 
зайвих затактів, які спричиняють наявність тактових рисок по-
серед слів, що суперечить логіці музичного членування і значно 
ускладнює прочитання музичного зразка. застосовуючи сучасні 
правила музично-етнографічної транскрипції, можна відновити 
правильну ритмічну структуру цього твору: 

 Нотний приклад 2 
«ой дайте нам стільця»  

(тактування відповідно до поетичного цезурування)
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очевидно, такий запис покращує сприйняття пісні, оскільки в 
його основі лежить поділ мелодії на такти відповідно до поетич-
ного цезурування. у зв’язку з розширенням тексту другого рядка 
кількість складів у стопі збільшується із шести до семи за рахунок 
дроблення другої долі. тривалості нот у двох останніх тактах при-
кладу 1 дещо змінено відповідно до типового вигляду цієї форми. 

В описі р. скалецького подано по кілька зразків, які належать 
до типів л1тб/з (перший ладканковий тип з пірихічною органі-
зацією ритміки і тирадною будовою тексту, без зачину, ритмічна 
форма вірша *6n – № 6, 22, 43, 68, 88 тощо); л2т (другий ладкан-
ковий тип з ямбічною організацією ритміки і тирадною будовою 
тексту, з зачином, ритмічна форма вірша *6n – № 4, 70, 86 тощо); 
л1с3 (перший ладканковий тип з пірихічною організацією ритмі-
ки і строфічною будовою тексту, ритмічна форма вірша 63 – № 7, 17, 
42, 91). загалом уміщені р. скалецьким твори відповідають двом 
пісенним і понад десяти ладканковим типам весільних мелодій. 

темп виконання збирач охарактеризував українськими тер-
мінами: «помірно», «рухливо», «швиденько» тощо. Музичні зраз-
ки записано в простих тактових розмірах: 2/4, 3/4, 3/8 тощо, рідше 
дослідник використовував перемінні розміри: 3/4 – 2/4, 3/8 – 2/4 
та ін. за наявності кількох текстів на одну мелодію збирач подав 
лише один нотний приклад, вказавши номери відповідних тек-
стів та зазначивши можливі варіанти (див. нотний приклад 1).

Весільний обряд села слобода-яришівська Могилів-Поділь-
ського району, зафіксований М.  руденко, доповнено 21  музич-
ним зразком. Найбільше текстових варіантів мають мелодії № 17 
(45 текстів) і № 3 (21 текст), дещо менше – нотні приклади № 7 і 18 
(10 текстів). розмір майже всіх весільних пісень, записаних М. ру-
денко, перемінний, до того ж кількість часток такту змінюється 
через один-два, а  то й у кожному наступному такті: 3/4  – 5/4  – 
4/4 – 2/4 – 6/4 – 3/2 тощо (зразки № 1, 3, 5, 9, 11, 17, 20, 25, 42, 54, 
61). судячи з коментарів над нотними прикладами, більшість пі-
сень виконується в помірному темпі, хоч декілька зразків мають 
інші відмітки про характер твору: «не швидко», «не поспішаючи», 
«швиденько» тощо. М. руденко детально відобразила різноманітні 
мелодичні розспіви, зокрема застосувавши тріольні позначення. 
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 Нотний приклад 3

«ой дай, мати, масла»  
(«весілля», кн. 2, с. 260, № 17)

Пісня «ой дай, мати, масла», що виконується на найпоширенішу 
мелодію № 17 (див. нотний приклад 3), належить до типу л2т. з ме-
тою приведення ритмічної форми у відповідність до типової струк-
тури, відредагований зразок записано удвічі зменшеними трива-
лостями та зі зміненим тактуванням, що отримує такий вигляд:

 Нотний приклад 4 
 «ой дай, мати, масла»  

(тактування відповідно до поетичного цезурування)
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Мелоритмічна форма: ||‰Œ‰ŒŒ˘Œ˘||:‰Œ‰Œ‰Œ:||‰Œ‰ŒŒ˘Œ˘||. ладова 
структура пісні відповідає пентахорду мінорного нахилу з ввід-
ною субсекундою, а  мелічна форма визначається як α||:β:||γ||δ. 
ритмічна форма вірша – *6n, семантична – ааБВг.

традиційним для виконання весільних пісень східного По-
ділля є випускання останнього складу наприкінці ладканкової 
композиції. у такому випадку склад, який не доспівується, запи-
сується в дужках (див. чотирнадцятий такт нотного прикладу 3). 
для позначення видозмін мелодії під час її виконання з іншими 
текстами над необхідним тактом ставиться відмітка (1), 2) і т. д.), 
а після викладу нотного матеріалу пісні подаються відповідні ва-
ріанти з вказівкою на порядковий номер тексту в описі (див. ното-
носець 5 нотного прикладу 3).

Відрізняються від весільних пісень ладканкового типу тво-
ри, що виконувалися у вівторок, коли батьки й родина молодої 
приходили до сватів на пропій (зразки № 117–122). Вони записані 
переважно в гармонічному мінорі, мають сталий розмір (4/4, 2/4) 
і ширший діапазон (до октави), відсутні широкі розспіви скла-
дів (трапляються лише заліговані групи з двох нот восьмих та 
шістнадцятих тривалостей), мелодія здебільшого хвилеподібна, 
часто зі спадним рухом від V до І щабля в кінці твору. На відміну 
від пісень ладканкового типу, ці пісні жодного ритуального зна-
чення у весільному обряді не мають, вони виникли значно піз-
ніше і співалися, головним чином, для розваги – жартівливого 
звернення до сватів, тещі й зятя, запрошення до чарки тощо. 

Етнографічні матеріали про весільну обрядовість с. Мізяків-
ські Хутори Вінницького району, записані М.  Шубравською та 
о.  Правдюком, доповнено 59  пісенними зразками. Найчастіше 
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трапляється поширений тип весільних мелодій л1т з ритмічною 
*6n і семантичною ааБВг формами вірша, мелоритмічною будо-
вою ||ŒŒŒŒÓÓ||:ŒŒŒŒŒŒ:||ŒŒŒŒÓÓ|| та мелічною α||:β:||γ (№ 1 «Подай, мати, 
стільця», № 3 «дві сестриці коровай місять» тощо, загалом понад 
20 прикладів). у деяких творах початковий заспів упущено, уна-
слідок чого утворюється варіант цього типу без зачину л1тб/з 
(№ 13 «Благослови, боже 1», № 16 «світи, боже, з раю» та ін.). діа-
пазон цих пісень здебільшого відповідає обсягу квінти, наспів 
починається від V щабля з подальшим спадним рухом до І, рідше 
стрибком з І або ІІ на V. Мелодію о. Правдюк поділив на такти 
розміром 4/4 у зачині та 3/2 у наступних рядках.

Близько десяти зразків належать до пісенного типу л3с зі 
структурою вірша *532, мелоритмічною формою ||:ŒŒŒŒÓ||ŒŒÓ:|| та 
мелічною α||β||β1||γ (№ 4 «як ми коровай місили», № 46 «ой ізвили 
ми гілечко» тощо). у піснях цього ладканкового типу з’являються 
елементи гомофонно-гармонічного багатоголосся (як правило, 
терцієво-квінтові співзвуччя), діапазон дещо розширюється (до 
малої сексти та чистої квінти з незаповненою субквартою), час-
тіше змінюється розмір (3/2, 4/4, 5/4, 6/4). трапляються й конта-
міновані композиції, у яких дві початкові строфи відповідають 
структурі *532, а наступні – пірихічній формі *6n (№ 20 «Помела, 
дружбоньку, помела», № 21 «Йа наш коровай у печі» тощо).

Єдиним твором, восьмискладові рядки якого завершуються 
характерним рефреном «рано, рано,  ... та ранесенько», є зразок 
№ 25 «ой у полі край дороги», що належить до пісенного типу 
ВП8 з ритмічною формою вірша 4442 і семантичною абр; абрV. 
Модельована мелоритмічна форма має вигляд ||:ŒŒŒŒ|ŒŒŒŒ|ŒŒŒŒ:||, 
мелічна будова позначається αβγ||δεζ.

На характер виконання пісень, як і в нотаціях попередніх збира-
чів, вказують примітки над нотними прикладами: «помірно», «ши-
роко», «урочисто» тощо. якщо першу строфу твору виконує лише 
заспівувач, над першим тактом позначається «одна», місце, у якому 
до співу долучаються інші учасники гурту, відмічають словом «усі». 

Відзначене вище неправильне укладання мелодії в такти в зраз-
ку № 24 «На тік воду носили» (нотний приклад 5) призвело до появи 
зайвих затактів і надмірних перемінних розмірів (у восьми тактах 
розмір змінюється шість разів: 3/4 – 4/4 – 4+6/8 – 9/8 – 6+2/8 – 5/4).
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 Нотний приклад 5 
«на тік воду носили»  

(«весілля», кн. 2, с. 389, № 24)

структурно-типологічний аналіз цього твору також потребує 
перетактування та моделювання, на основі якого встановлено, 
що пісня «На тік воду носили», як і попередній нотний приклад 3 
(«ой дай, мати, масла», запис М. руденко), належить до другого 
ладканкового типу л2т:
 Нотний приклад 6 

«на тік воду носили»  
(тактування відповідно до поетичного цезурування)
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очевидно, пізнішого походження є пісні, що їх виконували під 
час застілля (№ 29 «Хилю, хилю помаленьку», № 82 «ой свашко 
моя» та ін.). розмір у таких творах більш сталий, здебільшого 4/4 
та 2/4, вони характеризуються стрибками на широкі інтервали 
(до малої септими), хвилеподібним рухом мелодії переважно ви-
східними і спадними терціями та кількаразовим повторенням 
одного мелодичного звороту. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що східноподіль-
ські музичні матеріали, які увійшли до двотомника «Весілля» 
в упорядкуванні М. Шубравської та о. Правдюка, відповідають 
рівню транскрипцій дослідників того періоду (середини ХХ ст.). 
автори трьох описів відобразили багатство пісенних мелодій 
весільного репертуару східного Поділля, подавши зразки 12 ін-
струментальних та понад 150 вокальних творів, які за структурно- 
типологічними ознаками відповідають щонайменше десяти 
ладканковим та двом пісенним формам. треба сподіватися, що 
мелодії, нотовані р.  скалецьким, М.  руденко та о.  Правдюком, 
відтворені точно, хоч попри різний професійний рівень збирачів 
мають спільну рису  – неузгодженість музичного й поетичного 
цезурування, що виявляється в неправильному тактуванні, за-
стосуванні перемінних розмірів та зайвих затактів. таким чином, 
уміщені в збірнику «Весілля» народномузичні твори, зафіксова-
ні на східному Поділ лі р. скалецьким, М. руденко М. Шубрав-
ською та о. Правдюком, незважаючи на певні недоліки (основним 
з яких є тактування), після деяких редакційних правок можуть 
використовуватися в сучасних етномузикологічних студіях, тому 
є важливим джерельним матеріалом для музично-фольклорис-
тичних досліджень цього етнографічного регіону.

примітка
1 граматика запису назв пісень відповідає першоджерелу.

Джерела та література
1.  Весілля  : у  2  кн.  / упоряд.: М.  М.  Шубравська (тексти, прим.), 

о. а. Правдюк (нот. матеріал). – Київ : Наукова думка, 1970. – 454 с.
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долинний, т. о. цвігун ; заг. ред. а. М. Подолинний ; обласний центр 
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Вип. 19. – с. 128–132.
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Summary

Collection The Wedding is the tenth volume of the series Ukrainian 
Folk Works. It is published in two books in Kyiv in 1970 and includes 
the descriptions of wedding rituals in almost all Ukrainian ethnographic 
regions, starting from the records of G. Le V. de Beauplan (XVII cen-
tury) to the late 1960s. Three fragments of wedding performance from 
the Eastern Podillia are published in this edition. The first book includes 
the record fixed by Rodion Skaletskyi in the 1930s in Mykhailivka vil-
lage of Bershad region. The second one represents the materials collected 
by Mariya Shubravska and Oleksandr Pravdiuk in Miziakivski Khutory 
village of Vinnytsia region and Mariya Rudenko in Sloboda-Yaryshivska 
village of Mohyliv-Podilskyi district of Vinnytsia region in the 1960s.

Twelve instrumental pieces and over 150 tunes of wedding songs are 
presented in three descriptions. They meet at least ten forms of ladkanka 
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and two forms of songs according to the structural and typological fea-
tures. Generally more than 360 song texts accompanying the main stages 
of Eastern Podillia wedding are sung according to these group melo-
dies. Musical samples are complemented with detailed ethnographic 
comment. 

The comparative structural and typological analysis of three samples 
of wedding songs, recorded by different researchers is realized to reveal 
the formation dynamics of the collectors-transcriptors professional qual-
ification (according to the ethnomusicology point of view), basing on the 
classification of song types and wedding tunes by B. Lukaniuk. As a re-
sult it is ascertained that the notations of three collectors have one com-
mon feature. This is a disagreement of musical and poetic caesura which 
is reflected in the wrong timing, use of variable measures and excessive 
upbeats. It complicates the perception of musical pieces to a great extent.

Thus, the analysis of musical and folkloristic works at the local level 
helps to investigate the record evolution and traditional music transcrib-
ing in a certain ethnographic region. So it is important for modern Ukrai-
nian ethnomusicology. Folk musical works from collection The Wedding, 
fixed by R. Skaletskyi, M. Rudenko, M. Shubravska and O. Pravdiuk in 
Eastern Podillia, in spite of the certain faults (timing is the main one) 
may be used in modern ethnomusicological studies with some editorial 
correcting. That’s why they are an important source material for musical 
folkloristic investigations of this ethnographic region.

Keywords: Eastern Podillia, musical folklore, two-volume edition 
The Wedding, structural and typological analysis.
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УДК 7.072.2Спа+[7.072.5+738.1] Ганна РеШеТНьОВА 
(київ) 

актуальНість творчого 
доробку ЄвгеНіЇ спаськоЇ 
для атрибуціЇ порцеляНи 
заводу а. Міклашевського

у статті представлено унікальну інформацію з архівних фондів 
відомого мистецтвознавця та етнографа Є.  спаської. за допомогою 
віднайдених матеріалів здійснено атрибуцію порцелянових кахель з 
приватної колекції, виготовлених на заводі а.  Міклашевського в се-
редині XIX ст. 

Ключові слова: Є. Ю. спаська, д. М. Щербаківський, порцеляна, за-
вод а. Міклашевського, Волокитине, атрибуція.

В статье представлена уникальная информация из архивных фон-
дов известного искусствоведа и этнографа Е.  спасской. с  помощью 
найденных материалов произведена атрибуция фарфоровых изразцов 
из частной коллекции, изготовленных на заводе а. Миклашевского в 
середине XIX в. 

Ключевые слова: Е. Ю. спасская, д. М. Щербаковский, фарфор, за-
вод а. Миклашевского, Волокитино, атрибуция.

Unique information from archival funds of Ye. Spaska as a noted art critic 
and ethnographer is presented in the article. The attribution of porcelain glazed 
tiles from a private collection produced at A. Miklashevskyi Factory in the mid-
dle of the XIXth century is realized with the help of the found materials.

Keywords: Ye. Spaska, D. Shcherbakivskyi, porcelain, A. Miklashevskyi 
Factory, Volokytyne, attribution.

постановка проблеми. завод з виготовлення порцеляни 
а. Міклашевського працював на території україни в с. Волоки-
тине протягом 1838  (1839?)  – 1861  років і уславився своїми по-
бутовими та сакральними витворами. Межа існування – менше 
тридцяти років – вплинула на те, що вже наприкінці XIX ст. по-
пит на вироби заводу був надзвичайно високим. з плином часу 
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багато порцелянових предметів було втрачено, дещо осіло в му-
зейних і приватних збірках. 

Нині все частіше постає проблема фальсифікації творів Мі-
клашевського, тому для експертів з порцеляни важливим за-
вданням є пошук автентичних виробів.

Ще півстоліття тому можна було на власні очі побачити мо-
нументальні волокитинські вироби (маєток а. Міклашевського 
та Покровська церква з порцеляновою оздобою були знищені в 
другій половині XX ст.). Проте люди, які були свідками розкві-
ту порцелянової промисловості україни, не долучилися до збе-
реження цих унікальних творів місцевого виробництва. лише 
одиничні згадки науковців у приватних архівах допомагають 
скласти уявлення про українське порцелянове диво.

Зв’язок з важливими науковими чи практичними завдан-
нями. роботу виконано в рамках наукових досліджень кафедри 
теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчо-
го мистецтва і архітектури.

Мета статті. Нагадати та представити науковцям части-
ну творчого доробку відомого етнографа та мистецтвознавця 
Є. спаської, що присвячена порцеляновим виробам заводу Мік-
лашевського.

Висвітлити актуальність цієї праці як допоміжного джерела 
для сучасних дослідників при атрибуції предметів указаного ви-
робництва. Презентувати фарфорові вироби з приватної колек-
ції, що посіли відповідне місце серед волокитинських шедеврів, 
завдяки інформації з архівів Є. спаської.

Підкреслити необхідність польових розвідок для збереження 
відомостей про мистецьку спадщину україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Про діяльність 
найвідомішого кріпацького заводу на Чернігівщині почали пи-
сати вже наприкінці XIX ст. [14, с. 309; 3, с. 3–8]. Проте зібрати 
розпорошені відомості та захистити дисертацію про найціка-
віше українське фарфорове виробництво  – волокитинську фа-
брику  – довелося Євгенії  Юріївні спаській. результати цього 
дослідження частково були опубліковані у вигляді статті в «Ма-
теріалах з етнографії та мистецтвознавства» [11, с. 120–135]. 
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уже пізніше з’явилася невелика, проте фундаментальна кни-
га з історії українського фарфору Ф. Петрякової – «украинский 
художественный фарфор (конец XVIII – начало XX ст.)» [8], у якій 
в одному з розділів, побудованому здебільшого на архівній доку-
ментації, розкривалася діяльність заводу у Волокитиному. 

одним з останніх, найбільш повних видань, присвячених ви-
робам фарфорового заводу Міклашевського з музейних і при-
ватних збірок, стала двотомна праця Е.  самецької «Фарфор 
завода а.  М.  Миклашевского» [9; 10]. у  виданні широко пред-
ставлений ілюстративний ряд (близько 500 предметів), проте но-
вих історичних матеріалів майже не надано. 

Не можливо не згадати про «Народознавчі та мистецтвознавчі 
праці Євгенії спаської», що не так давно були видані Інститутом 
мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. т. риль-
ського (далі – ІМФЕ). у збірнику представлено матеріали дослі-
джень Є.  спаської, а  також перевидано статтю 1959  року «Ма-
теріали до історії фарфорової фабрики а.  М.  Міклашевського 
(1839–1861)» [7, с. 471–490].

виклад основного матеріалу дослідження. Євгенія спась-
ка  – відомий мистецтвознавець, етнограф, дослідниця народ-
ного та декоративно-прикладного мистецтва. Народилася вона 
20 грудня 1891 року (1 січня 1892 р. за новим стилем) у Ніжині 
в родині настоятеля Миколаївського собору протоієрея георгія 
(Юрія) спаського.

у 1910 році Євгенія Юріївна закінчила Ніжинську міську жі-
ночу гімназію, а у 1914 році – Вищі жіночі курси (історико-філо-
логічний відділ) гер’є в Москві, де їй довелося послухати багатьох 
прекрасних лекторів, починаючи з самого В. Ключевського. «але 
ніколи і ніщо так мене не вражало і не захоплювало, як лекції та 
семінари з народнього мистецтва данила Михайловича Щерба-
ківського» *, – згадувала вона [12, арк. 28–29].

* цитати в тексті подано мовою оригіналу зі збереженням синтаксичних та 
морфологічних особливостей рукопису за винятком окремих орфографіч-
них помилок, які ми дозволили собі виправити. Підкреслення слів в оригі-
налах передані за допомогою пожирнення.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



363

Актуальність творчого доробку Євгенії Спаської...

у 1923–1924 роках Є. спаська прийшла до Київського археоло-
гічного інституту, по що потім згадувала так: «сама точно не зна-
ючи на якому з трьох його відділів залишуся вільним слухачем. 
тому й вирішила, й постаралася відвідати лекції та семінари усіх 
його викладачів. Проте – дуже скоро, одразу, стало мені ясно, що 
ні етнографічний, ні археологічний відділи не зацікавили мене 
так, як мистецтвознавський і зокрема, з першої лекції, з першого 
семінару – заняття по народньому мистецтву» [12, арк. 28].

цей факт з життя дослідниці надзвичайно важливий для ро-
зуміння її наукового шляху, бо вчителі – це глиба, на яку ми опи-
раємося. саме завдяки їм ми бачимо далі, але не можна забувати, 
що учні – це лише карлики на плечах у титанів. Євгенія Юріївна, 
як справжній дослідник, поважала наукову етику та часто, як у 
приватних щоденниках, так і в листуванні, з вдячністю згадува-
ла свого вчителя (д. Щербаківського), який так передчасно пі-
шов з життя.

Враховуючи це, у нашій статті ми не могли оминути увагою 
постать відомого дослідника, археолога, музейного діяча д. Щер-
баківського. адже саме його підхід до мистецтвознавчої роботи 
успадкувала Є. спаська. «той через кого голосно говорила стихія 
народної творчості, кого вона сама обрала за свого тлумача» [12, 
арк. 15] навчав своїх студентів, семінаристів аналітичного, проте 
«живого» підходу до об’єктів дослідження. 

«Нелюбов до книжних, далеких від життя праць – інтерес і 
похвала робот зроблених за свіжим, зібраним матеріалом» [12, 
арк. 4 зв.] – підштовхувала молодих дослідників до подорожей, 
до спілкування з майстрами, до натурних замальовок. Євге-
нія  Юріївна згадувала: «захоплення моє було таке велике, що 
дома навіть сміялися з мене, бо я замісць того, щоб відпочива-
ти та весело святкувати, два дні висиділа у холодній та темній 
кладовці і у цінковій ванні, перемальовуючи кахлі, які в одному 
старому будинкові були вмазані в стінку над ванною; каганець 
коптів, пляшка з водою для фарб за ніч замерзала, а я невгамон-
но малювала; або в холод та завірюху ходила по окраїнах міста по 
сугробах на розмови до старих гончарів, та інших майстрів» [12, 
арк. 46]. у 1926 році в одній з таких подорожей до Чернігівщини 
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дослідниця випадково потрапила до Волокитиного, де їй пощас-
тило зібрати відомості про порцеляновий завод Міклашевського 
та поспілкуватися з двома бабусями, «які молодими дівчатками 
працювали там в останні роки існування заводу» [4, арк. 39].

На основі зібраних матеріалів Є. спаська захистила дисерта-
цію у Харкові. «це остання робота, яку я виконала за завданням 
д. М. і яку він не встиг прочитати... Написана вона була на укр. 
мові і прийнята до друку»  – так згадує цю працю дослідниця 
в листах до с. таранушенка [5, арк. 23]. дослідження тоді так і 
не було видано, а через кілька місяців після захисту, на початку 
1934 року, Є. спаську вислали з Києва до Казахстану, де вона за-
лишилася до кінця свого життя (померла в 1980 р.).

тугу за рідною країною, улюбленою роботою, рідними людь-
ми та місцями Євгенія Юріївна «виливала» у листах. так, у кож-
ній листівці від Є. спаської до с. таранушенка ми читаємо про 
журбу та тяжіння до рідної землі. Попри це, дослідниця про-
довжу вала працювати, цікавитися доробками інших науковців 
у її галузі, намагалася впорядкувати свою збірку та видати на-
копичений матеріал.

Критичний, проте цікавий неопублікований відгук залишила 
Є. спаська про одного з авторів, який, мабуть, не був ознайом-
лений з її напрацюваннями: «а от те, що ступак [Ю. П. ступак – 
автор книги “Видатні художники на сумщині”. – Г. Р.] написав 
про Кролівець та про Волокітіно, які зроду-з віку належали до 
Черніговщини, мене весь час гризе! і докоряє. Прошу Вашої по-
ради: що це за людина така? може дуже молода і закохана в свою 
сумщину? <...> Проте, скажіть самі, чи мав він право так катего-
рично вихваляти усі Кролівецькі вироби, як справжнє “народ-
нє мистецтво” <...> Коли не меньш с пів віку не меньш, як 75 % 
кролевецьких рушників ткачі мусіли виготовляти з 2х головими 
орлами, за вимогами і смаком цих мільонерів <...>

так само з Волокітінськими порцеляновими виробами  – бо 
пише він занадто категорично про “самобутній характер їх”, 
та “народню творчість”, хоч і знає про те як охоче р. 1861 всі ці 
творці покинули фабрику пана Миклашевського <...> Бо не лише 
головний художник – француз д’арт, а й місцевий самоук Петру-
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ня – дуже добре знали як догодити і пану і його покупцям <...> 
і  панам різним і навіть товаром спеціяльно виготовленим для 
царського двора!

а захоплення т. ступака “українськими” сюжетами в декіль-
кох статуетках – просто сміховіння! – це ж лише певна “экзотіка”, 
“орігінальність” – для панського вжитку!

дівчатам-кріпачкам, що працювали на фабриці цій, за спога-
дами їхніх онук – нелегко доставалася ця “экзотіка” <...> а те що 
т. ступак не згадує і про інші примхи пана Миклашевського – як 
виготовлення порцелянових камінів, обрамлення для зеркал і 
навіть двох! “іконостасов” для його “фамільних церков” – без сум-
ніву ці панські примхи не легко давалися робітникам, через що 
вони всі так охоче пішли з фабрики в день “волі” і не дуже доро-
жили рештками виробництва, що залишалися у якомусь-там схо-
вищі – через що і в 1904–5 році нищили все, що  залишалося <...>

це ж була моя діссертація <...> а “екстракт” з роботи надру-
кували вже в 1959  <...>  – мені надіслали окремий відбиток без 
усяких ілюстрацій, що самі за себе говорять. І т. ступаку напев-
но не пошкодило б переглянути ці два “екстракти” <...> Правда! 
оці з 5–10  сторінки в його роботі страшенно мене дратують!» 
[4, арк. 18–19 зв.].

Із цього листа ми виносимо багато незначних, але цікавих іс-
торичних фактів про завод та ще одне підтвердження, що іко-
ностасів, виготовлених на заводі, було саме два. Можливо, це 
пояснює, чому порцелянові рештки, які приписують іконостасу 
Покровської церкви, незважаючи на стилістичну подібність, ма-
ють відмінності, зокрема в колірній гамі тощо.

Щодо публікації 1959 року, нещодавно передрукованої у ви-
данні ІМФЕ, то вона дійсно була без тієї кількості ілюстрацій, 
яку так хотіла представити авторка. «а взагалі, як за чим шко-
дую, то без сумніву, за Волокітінським заводом з сотнею ілю-
страцій [у кількох листах зазначено 150. – Г. Р.] <...> оцю б роботу 
видати хоч з самих фото і те добре було б! Бо це ж найвідоміший 
кріпацький завод на Чернігівщині!» [4, арк. 38 зв.].

роботою Є. спаської зацікавився завідувач відділу кераміки 
та скла Історичного музею в Москві о. салтиков, він обіцяв по-
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сприяти з друком такої важливої праці для дослідників порце-
ляни. для цієї справи спеціально було зроблено переклад тексту 
на російську мову та відправлено йому альбом з усіма фотогра-
фіями. сама  ж етнограф приїхати не змогла. Відповідь істори-
ка на отриману інформацію не була обнадійливою: «Необхідно 
мати на увазі, що фотографії, які Ви додали до тексту, не відпо-
відають видавничим вимогам та потребують заміни, крім того їх 
дуже багато і з них потрібно відібрати необхідні» [2, арк. 32–33].

Надії на друк Є. спаська не полишала, проте о. салтиков рап-
тово помер, грошей на відрядження дослідниця не мала, альбом 
з фотографіями почав жити своїм життям... 

урешті-решт, світлин у Є. спаської залишилося лише шістде-
сят три [5, арк. 23 зв.]. завдяки упертій та безупинній праці до-
слідниці, яку колись вимагав д. Щербаківський від своїх семіна-
ристів, усі фотографії було упорядковано, підписано та у вигляді 
альбому «Крепостной фарфоровый завод а. М. Миклашевского 
в с. Волокитино. /1839–1862 г.г./» передано на зберігання до ІМФЕ 
ім. М. т. рильського.

цей альбом, який нам пощастило відшукати, – унікальна зна-
хідка для дослідників порцеляни. Євгенія Юріївна переймалася, 
щоб її напрацювання не лишилися нікому не потрібними та неві-
домими, тому цією розвідкою сподіваємося віддати належне ста-
ранням дослідниці та підтвердити, що її зусилля не були даремні. 

слід зазначити, що більшість предметів, представлених на 
фотокартках, уже знайомі науковцям. Проте нашу увагу при-
вернули зображення камінів (іл. 1, 2), які, за нотатками авторки, 
зберігалися в київському маєтку Міклашевського. Про цей бу-
динок, як нам відомо, жодного разу не було згадано мистецтво-
знавцями в контексті вивчення оздоби інтер’єрів, у яких, напев-
но, також зустрічалися порцелянові вироби. Фото Є. спаської є 
цьому підтвердженням.

Відомо, що будинок на вул.  Хрещатик,  12, або Воровсько-
го, 12 (як називалася вулиця в 1923–1937 рр.), було збудовано в 
1840-х роках на замовлення одного з нащадків давнього козаць-
кого роду – а. Міклашевського. розробив проект триповерхово-
го будинку відомий архітектор о. Беретті. На жаль, у родинному 
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фонді архітекторів Беретті у справі з переліком проектів та за-
кінчених будівель, створених о. Беретті за 10 років перебування 
в Києві, додаткових свідчень про цю споруду не надано [13].

Проте згадки про маєток залишили архітектор П. альошин 
[1, , с. 39–49], мистецтвознавець Ф. Ернст [6, с. 388–389] та інші. 
«В обробленні фасаду особливо характерний псевдо-ґотицький 
ґзимс і арка проїзду в двір, оброблена клясичними касетами; 
збереглася також і чавунна узорчаста решітка воріт. усередині 
будинку, на другім поверсі, в колишнім помешканні Миклашев-
ських, ще знаходяться три порцелянові, гарної роботи, каміни 
фабрики Миклашевського. останніми роками вони сильно по-
нівечені. тепер помешкання займають гуртожитки студентів 
київських вищих шкіл» [6, с.  389]. Крім того, у  цьому виданні 
було розміщено фото каміна, аналогічного до одного з представ-
лених на світлинах Є.  спаської. На жаль, будинок наприкінці 
XX ст. було нещадно знищено, на його місці стоїть нині готель 
«Хрещатик». доля камінів – невідома.

Нам вдалося ознайомитися з чи не єдиним збереженим на те-
риторії україни каміном з автентичними кахлями волокитин-
ського заводу, що зберігається в приватній колекції (іл. 3). Мар-
кування кахель визначено не було, адже вони й наразі виконують 
функцію камінної оздоби. завдяки фотографіям Є. спаської, ме-
тодом компаративного аналізу, вдалося підтвердити та остаточ-
но їх атрибутувати, оскільки деякі кахлі не тільки стилістично 
подібні між собою, а й цілком тотожні. особливо це стосується 
чотирьох білих рельєфних кахель з позолотою, розташованих по 
кутах каміна, – вони цілком відповідають зображеним на фото, 
але розміщені в іншій послідовності. у  наявному варіанті ма-
сивніші кутові елементи розташовані в нижній частині, що під-
креслює статичність та архітектонічність оздоби, а на фото вони 
зверху, як рокайльні декоративні домінанти. 

Крім рельєфного порцелянового оздоблення, на каміні з при-
ватної колекції розміщені й розписні кахлі з рослинним орна-
ментом, які перегукуються з оздобою іншого відомого каміна 
київського маєтку. Проте зображені на кахлях квіткові компо-
зиції – різні, кожен букет має власне неповторне компонування.
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Іл. 1. Камін порцеляновий 
з колекції будинку 

Міклашевських.  
архів Є. спаської

Іл. 3. Камін з порцеляновими кахлями. 
с. волокитине. Друга половина хіх ст.  

фарфор, надполив’яний розпис, 
рельєфне оздоблення, позолота

Іл. 2. Камін порцеляновий 
а. Міклашевського.  

архів Є. спаської

Іл. 4. Камінна 
кахля з рельєфним 

оздобленням. 
с. волокитине. Друга 

половина хіх ст. 
фарфор, розпис, 

позолота 
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Припускаємо, що кахлі, які прикрашають сучасний камін, 
було отримано з київського маєтку Міклашевського та поєднано 
в ансамбль, а деталі, аналогів яких ми не побачили на фото, ціл-
ком можливо були з третього каміна, про який згадував Ф. Ернст.

думку про походження фрагментів підтверджує й наявний 
у колекції порцеляновий виріб з горельєфним зображенням го-
лови чоловіка (іл.  4), місце розташування якого було невідоме. 
Виріб відзначено клеймом а. Міклашевського (монограма влас-
ника) та написом у тісті «правой бокъ». Порівняльний аналіз 
(за світлинами Є. спаської) підтвердив, що це кахля, аналогічна 
до кахлі на каміні з київського маєтку, яка також розташовува-
лася з правого боку. Припускаємо, що це один і той самий виріб, 
адже він має певне пошкодження (відбиту бороду), непомітне й 
на фото. 

своєрідний та досить характерний вираз обличчя чоловіка, 
який виступає з позолоченого картуша, наштовхує на думку, що 
це конкретний історичний персонаж. цю версію підтверджує 
той факт, що вироби з аналогічним людським зображенням тра-
пляються тільки на інтер’єрних елементах з родинних маєтків 
Міклашевських. сподіваємося найближчим часом ідентифіку-
вати цю особистість, адже, як сказав д. Щербаківський, «в нашій 
роботі нема дрібниць. Часто за “дрібницею” стоїть ціле явище – 
тому й дивитися треба як найуважніше» [12, арк. 31].

висновки. завдяки етнографічним експедиціям та науковим 
працям таких прискіпливих дослідників, як Євгенія  Юріївна 
спаська, сучасні науковці можуть довідуватися про творчість та 
діяльність митців минулих століть.

за допомогою інформації, яку під керівництвом д. Щербаків-
ського свого часу відповідально збирала Є. спаська, нам пощас-
тило ідентифікувати та атрибутувати камінні кахлі з приватної 
колекції, що були виготовлені на заводі а.  Міклашевського в 
другій половині XIX ст. 

отже, творчі доробки таких завзятих та відданих своїй справі 
науковців, як Є. спаська, є актуальними й сьогодні, адже відкри-
вають перед молодими дослідниками втрачені сторінки мину-
лого, які містять важливу інформацію про мистецьке надбання 
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народу, що має неабияке значення для культурного самоствер-
дження нації. збереження та архівація наукових праць, етно-
графічних заміток, польових досліджень, фотографій  – є  над-
звичайно важливою справою не тільки для науковців, але й для 
держави в цілому, адже це унікальна джерельна база для майбут-
ніх поколінь. 

«обіцяйте мені завжди працювати уперто і беззупинно»  – 
такі слова сказав д. Щербаківський учням за тиждень до загибе-
лі [12, арк. 90]. Євгенія спаська, як віддана учениця, виконала цю 
настанову безпретензійно.

Джерела та література
1.  Альошин  п. Батько і син Беретті (з  архітектурної спадщини)  / 

П. альошин // архітектура радянської україни. – Київ, 1938. – № 3. – 
с. 39–49.

2. архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології ім.  М.  т.  рильського 
НаН україни, ф. 48, од. зб. 72, 39 арк.

3.  Дорошенко  п. Волокитин (Черниговской губ., глуховского уез-
да, имение статс-дамы графини алекс. андр. олсуфьевой, рожд. Ми-
клашевской) / Петр дорошенко // столица и усадьба. – 1915. – № 44. – 
с. 3–8.

4.  Інститут рукопису Національної бібліотеки україни імені 
В. І. Вернадського (далі – Ір НБуВ), ф. 278, од. зб. 4124–4144, 42 арк.

5. Ір НБуВ, ф. 278, од. зб. 4047–4062, 33 арк.
6. Київ  : провідник / Н.К.о.-у.с.р.р., Всеукр. акад. наук, Ком. свят-

кування 10-тиріч. ювілею ВуаН ; за ред. Ф. Ернста. – Київ : [держтрест 
«Київ-друк», 2-га друк.], 1930. – 797 с.

7. Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії спаської / [голов. 
ред. г. скрипник] ; НаН україни, ІМФЕ ім. М. т. рильського. – Київ, 
2015. – 600 с.

8.  петрякова  Ф.  С. украинский художественный фарфор (конец 
XVIII – начало XX ст.) / Фаина сергеевна Петрякова. – Киев : Наукова 
думка, 1985. – 222 с. : ил.

9. Самецкая Э. Б. Фарфор завода а. М. Миклашевского : в 2 т. т. 1 / 
Эльвира  Борисовна Cамецкая.  – Москва  : интербук-бизнес, 2010.  – 
424 с.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



371

Актуальність творчого доробку Євгенії Спаської...

10. Самецкая Э. Б. Фарфор завода а. М. Миклашевского : в 2 т. т. 2 / 
Эльвира  Борисовна Cамецкая.  – Москва  : интербук-бизнес, 2010.  – 
140 с.

11. Спаська є. Ю. Матеріали до історії фарфорової фабрики а. М. Мі-
клашевського (1839–1861) / Є. Ю. спаська // Матеріали з етнографії та 
мистецтвознавства / аН урср. – Київ, 1959. – Вип. 5. – с. 120–135.

12.  центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 
україни (далі – цдаМлМ україни), ф. 1289, оп. 1, спр. 5, 91 арк.

13. цдаМлМ україни, ф. 9, оп. 1, од. зб. 24, 1 арк.
14. Z. Фабрика фарфора Миклашевскаго / Z. // Киевская старина. – 

1894. – Жовтень-грудень. – с. 309–310.

Summary

Yevheniya Yuriivna Spaska is a noted researcher of the Ukrainian 
popular and decorative-applied art, whose life circumstances are utterly 
unfavourable. Nevertheless, her creative works have remained in the his-
tory of arts as the evidence of the inviolate power of science at any politi-
cal regime.

One of the tasks of the research is to present the unique scientific work 
of Ye. Spaska devoted to china ware of A. Miklashevskyi Factory and to 
emphasize its timeliness for contemporary scientists.

As it is known, just Ye. Spaska is the person who has made one of the 
first attempts to unite the scattered information on the A. Miklashevskyi 
Porcelain Factory and defended a thesis on that topic. Its major part has 
been published in 1959 as an article in the collection Materials on Ethno
graphy and Art Studies. Unfortunately, the gathered photo archive has 
not been printed and it is partially lost with the course of time. However, 
63 photos have remainded. They are sorted, underwritten and passed to 
M.  Rylsky Institute for Art Studies, Folkloristic and Ethnology perso-
nally by the author to be kept as the album A.  Miklashevskyi Serfdom 
Porcelain Factory in Volokytyne village /1839–1862/.

That album, which we are lucky to find, is a unique finding for por-
celain researchers. Yevheniya Yuriivna has been anxious for her works 
which would not remain useless and unknown. Therefore, we hope to 
give proper respect to the scholar endeavours and to confirm that her ef-
forts are not waste in vain with this work.
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It should be noted that the majority of the objects presented on the 
photos are already known by scientists. However, the pictures of fireplac-
es, which, according to the authoress notes, have been kept in the Mik-
lashevskyi Kyiv estate, are ruthlessly destroyed in the late XXth century, 
but nowadays they are of an interest. These premises have never been 
mentioned by art critics in the context of the interiors adornment study-
ing, which undoubtedly contains china ware. Ye. Spaska photos confirm 
the fact.

Now possibly the single preserved fireplace with authentic glazed tiles 
of the Volokytyne factory, which is kept in a private collection, is known. 
Due to Ye.  Spaska photos, using the comparative analysis method, we 
have managed to compare and confirm the origin of the fireplace decora-
tions, since some fragments are absolutely identical ones.

Also a porcelain article on the fireplace on the photos has been not-
ed. We have already met it in our practice, but its purpose is unknown. 
The comparative analysis has confirmed, that the article is the fireplace 
glazed tile, similar to the tile on the fireplace from the Kyiv estate. Con-
sidering certain damages, we suggest that it is one and the same article. 
The relief head of a man with the typical features, which is portrayed 
on the glazed tile, has been repeatedly seen on the articles from private 
estates of Miklashevskyi. It may affirm the portrait representation of a 
historical character and requires our further research.

Thus, using scientific works of such meticulous researchers as 
Yevheniya Yuriivna Spaska, we are lucky to identify and attribute fire-
place glazed tiles from a private collection, produced at A. Miklashevskyi 
Factory in the late XIXth century.

Creative acquirements of such persistent and devoted to the work sci-
entists as Ye. Spaska remain urgent ones even nowadays, as they reveal 
the lost pages of the past to young researchers. They contain important 
information on the public artistic heritage, which is extremely important 
for the nation cultural self-affirmation. Preservation and archiving of sci-
entific works, ethnographic articles, field studies, photos is an extremely 
important work both for scientists and also for the state as a whole, since 
it is a unique source base for future generations.

Keywords: Ye.  Spaska, D.  Shcherbakivskyi, porcelain, A.  Mikla-
shevskyi Factory, Volokytyne, attribution.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



МистецтвоЗнавство 
та КУльтУрологія:  
історичний контекст  

і сучасний науковий дискурс

Друга частина

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



374

УДК 75.056+096.1]:27–247 Лариса ГАНЗеНкО 
(київ)

каліграф типографського 
ЄваНгелія № 6: 
особистість ХудожНика 
На перетиНі світоглядНиХ 
систеМ та цивілізаційНиХ 
зрушеНь

статтю присвячено дослідженню феномена трансформації хрис-
тиянського релігійного образу в оздобленні літургійних книг у часи 
побутування двовір’я в культурі україни-русі (ХІІ ст.). увагу акценто-
вано на особистості каліграфа – волинянина, християнина, схильного 
до біполярності світогляду, освіченої людини, обізнаної з новітніми 
віяннями європейської культури, знавця геральдики, можливо, па-
ломника, філософа з теософським складом мислення та художника з 
надзвичайно розвиненим естетичним відчуттям і неабияким профе-
сійним вишколом.

Ключові слова: каліграф, Євангеліє, ілюстративний ряд, канон, 
професійне елітарне мистецтво, традиційна народна культура, осо-
бистість художника, язичництво, християнство, двовір’я, культурний 
контекст, художньо-образний зміст твору.

статья посвящена исследованию феномена трансформации хри-
стианского религиозного образа в украшении литургических книг во 
времена бытования двоеверия в культуре украины-руси (XII в.). Вни-
мание акцентировано на личности каллиграфа  – родом из Волыни, 
христианина, склонного к биполярности мировоззрения, образован-
ного человека, сведущего в новейших веяниях европейской культуры, 
знатока геральдики, возможно, паломника, философа с теософским 
мышлением и художника с чрезвычайно развитым эстетическим чув-
ством и большим профессиональным опытом.

Ключевые слова: каллиграф, Евангелие, иллюстративный ряд, ка-
нон, профессиональное элитарное искусство, традиционная народная 
культура, личность художника, язычество, христианство, двоеверие, 
культурный контекст, художественно-образное содержание произ-
ведения.
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The article deals with researching the phenomenon of transformation 
of Christian religious image in adorning liturgical books in the times of 
dual faith presence in the culture of XIIth-century Ukraine-Rus. A heed is 
focused on the personality of a calligraphist – a Volyn-born Christian, in-
clined to bipolar worldview, an educated person versed in the then recent 
ideas of the European culture, a blazonry connoisseur, and, probably, a pil-
grim, theosophy-minded philosopher and a painter in possession of highly-
developed aestheticism and remarkable professional education.

Keywords: calligraphist, Gospel, illustrative row, canon, professional 
elitist art, traditional folk culture, personality of painter, heathenism, Chris-
tianity, dual faith, cultural context, artistic-figurative content of art work.

знаковою постаттю доби середньовіччя на українських тере-
нах можна назвати каліграфа типографського євангелія № 6. Його 
творчість спростовує теорію «середньовіччя як культура релігій-
ного образу» [37; 31], за якою місія художника зводилася до репро-
дукування кодів, розроблених богословами, а  інтелектуальний 
та творчий потенціал, обдарованість майстра завжди лишалися 
в колі певних умоглядних конструкцій. Ілюстрації до типограф-
ського євангелія № 6 є доказом протилежної думки, згідно з якою 
художники були достатньо талановитими, щоб «не стояти на ко-
дах, як на милицях» та сліпо не копіювати канонічних взірців [37].

Художнє оздоблення типографського євангелія №  6 (перша 
половина ХІІ ст., рдада, ф. 381, оп. 1, од. зб. 6), зокрема заставка 
на арк.  1, демонструє, як творча особистість майстра, долаючи 
схематизм усталених рішень, заявляє про себе в яскравих мис-
тецьких творах, що з плином часу лишаються відкритою кому-
нікативною системою, об’єктивують неповторну художньо-об-
разну естетичну реальність, яка і є джерелом пізнання сутності 
релігійного образу.

Книга була створена у ХІІ  ст. на порубіжних територіях га-
лицько-Волинського та Полоцького князівств. заставка, що від-
криває ілюстративний ряд, поєднала різночасові та різновек-
торні традиції, стала прикладом кіноварного типу оздоблення 
та ранньої тератології. Подібні зооморфні образи набули поши-
рення в ілюмінуванні літургійних книг грецької та слов’янської 
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традиції в ХІІІ–ХІV cт., але перед тим (на кінець ХІ – упродовж 
ХІІ ст.) фіксувалися у творах архітектурного різьбленого декору 
за плином романської традиції (від середземномор’я до сканди-
навії). змістові акценти таких творів розкриваються методами 
етнографії та етнології [59].

Художньо-образна структура заставки багатошарова. основ-
ну увагу приділено персоніфікації євангеліста Іоанна за допомо-
гою символічних істот (лева та орла). далі нотується певна по-
слідовність християнських свят, календарні дати яких показано 
язичницькими символами та ідеограмами, взорованими на річ-
не сонячне коло та хліборобський цикл. Інтелектуальний запал 
каліграфа не вичерпується тим: до своєї заставки він вводить 
емблеми та знаки княжих династій і намагається в такий спосіб 
висловити важливі для свого часу судження, зокрема підкрес-
лити ідею єднання руських земель, замирення княжої верхівки. 

за тими сміливими, неформальними (позаканонічними) 
підходами розкривається неординарна особистість каліграфа. 
у  своїй заставці він наважився інтерпретувати усталені бого-
словські схеми та їх образотворче втілення, поєднавши хрис-
тиянську умоглядність та чуттєве сприйняття навколишнього 
світу, притаманне прадавній язичницькій вірі. Багатогранні 
змістові акценти зображального ряду заставки доводять, що 
його автор належав не до монастирського скрипторію, а до ре-
місничого прошарку княжих майстрів. Його освіченість вказує 
на те, що майстер був протокаліграфом або писарем у княжій 
канцелярії. Наближений до владної еліти, вочевидь, занурений у 
внурішньополітичну ситуацію в державі, він у своєму творі ра-
тує за духовне й політичне єднання русі. 

Опис ілюстративного ряду. декорація типографського єван-
гелія № 6 представлена заставками (великою – арк. 1, малими – 
арк. 82, 158 зв.), кінцівкою (арк. 252) та ініціалами (арк. 196, 197, 
203–206 зв.). головним акцентом художнього оздоблення руко-
пису є велика заставка із зооморфними зображеннями на арк. 1. 
це – червоно-контурний малюнок, виконаний циноброю. 

Рамка заставки. лінією «подвійного контура» окресле-
но прямо кутник. Над  його верхньою перекладиною по центру 
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представлено «бучний» пророслий пагін, а поряд, в апотропеїч-
ному пристоянні, – двох великих птахів. 

Виплетені пагони також відходять від кутів рамки. двоє мо-
лодих звірів, здибившись, чіпляються хвостами до нижніх паго-
нів. Кожний із них передньою правою лапою ніби шкребе обідок 
заставки, а той, що ліворуч, висолопивши язик, лиже рамку. їхнє 
хутро показано як плямисте, отже, це – пардуси (так у давнину 
називали леопардів).

клейма. у середині прямокутника розбито клейма. централь-
не – вужче, прямокутне, два бічних – ширші й квадратні. Верхні 
внутрішні кути кожного клейма заповнено мотивами проросло-
го пагона, що надає їм аркоподібного вигляду. у центральному 
клеймі представлено орла в німбі. це хижий птах: у нього закру-
чений дзьоб, могутні розгорнуті крила, міцні лапи.

у  бічних клеймах назустріч один одному виступають моло-
дий і старий леви. їхній вік показано за допомогою густоти хутра. 
у  молодого лева хвіст заплітається над його спиною, а  замість 
китиці в завершенні хвоста  – «зміїна голова з оком» (типовий 
мотив тератологічного візерунка) [7]. Хвіст старого лева здійма-
ється вгору й також нагадує змію, але страхітливу – із дзьобом 
та виряченими очима, що є варіацією того-таки тератологічного 
візерунка. старий звір наче припадає на передні лапи. Перед ним 
(під його головою) зображено чашу (потир), у якій покоїться усі-
чена голова людини, увінчана німбом. 

знаменно те, що поле заставки рясно всіяне язичницькими 
ідеограмами. 

Текстологічні та палеографічні характеристики твору. 
Проб леми локалізації й датування пам’ятки актуальні й понині. 
о. соболевський уважав, що пам’ятка належить до галицько-во-
линської писемності [52]. таку думку підтримали г. Воскресен-
ський [15], о. Малкова [36], л. Жуковська [21], М. гальченко [17] та 
я. запаско [22]. Натомість І. ягич припускав київське походжен-
ня рукопису [64], П. Владимиров та с. Кульбакін зараховували 
його до Південної русі [11; 28]. а. Кримський пов’язав цей твір 
з північним або північно-східним колом пам’яток [26]. Історіо-
графію джерел, опублікованих до 1995  року, зібрав я.  запаско 
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[22]. Важливо зазначити, що останнім часом спектр текстологіч-
них досліджень збагатився новими ракурсами, які присвячені 
виявленню зв’язків між регіональним культурним контекстом 
та формуванням складу Місяцесловів: представлення (або від-
сутність) в них пам’яті слов’янських святих, церковних дат або 
знаменних подій [30]. осучаснену історіографію запропонувала 
В. любащенко. типографське євангеліє № 6 дослідниця розгля-
дає серед пам’яток, «віднесених до галицько-волинської групи» 
[33, c. 92]. за палеографічними характеристиками тексту Єванге-
ліє датується ХІІ ст.

На художню цінність орнаментального оздоблення кодек-
су звернув увагу о.  Некрасов, котрий зарахував рукопис до 
галицько- Волинських земель і датував його ХІІ–ХІІІ ст. [38, с. 191]. 
я. запаско вважав, що типографське євангеліє № 6 було створено 
в першій половині ХІІ ст. в Південно-західній русі [22, с. 195–196]. 
Він назвав цей твір зразком ранньої тератології в рукописній 
книзі, а галицько-Волинську русь – тим місцем, де тератологічна 
орнаментика зародилася й звідки поширилася повсюдно [22, с. 38]. 
Б. сапунов можливими місцями продукування рукопису вважав 
міста Володимир (на лузі), галич та Холм [47]. т. Ільїна підтрима-
ла думку я. запаска про те, що декорація типографського єванге-
лія № 6 є чи не найдавнішим прикладом тератології в давньорусь-
кій рукописній книзі, і  наголосила, що становлення цього виду 
орнаментування відбулося саме в Південно-західних землях [23].

Історикокультурний контекст художнього твору. В  епоху, 
коли судилося творити каліграфові типографського єванге-
лія № 6, сенс життя європейця складали подолання голоду й епі-
демій, паломництво та участь у хрестових походах.

В  ХІ  та ХІІ  ст. на теренах усієї Європи «караюче безплід-
дя земель» та «бліда неміч голоду» (за образним висловленням 
бургундського монаха, хроніста з Клюнійського абатства рауля 
глабера († 1050) [див.: 31; 53]) мали жахливі наслідки. Епідемія 
«священного вогню» (гангрени) «жерла» міста. тоді католицька 
церква починає опікуватися нужденними, при абатствах зби-
рають їстівні припаси та організовують госпіталі. турбота про 
хворих розглядається як особливий послух. Хресними ходами 
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та молебнями насаджувалося переконання в рятівну силу віри 
та мощей. Водночас лунала проповідь війни з мусульманським 
сходом, летіли гасла до спасіння єдиновірців та захисту свя-
тинь. Бажання долучитися до Бога через оволодіння священ-
ними реліквіями спрямували на схід до Палестини сотні тисяч 
європейців різних національностей і соціального походження та 
світоглядних уявлень. Мотивації їхнім діям додали обіцяння ур-
бана II (Папи римського в 1088–1099 рр.), який, благословляючи 
Перший хрестовий похід, сказав: «Хто тут обездолений і бідний, 
там буде радісний і багатий!» [9]. Невдовзі зі сходу було прине-
сено нову епідемію – проказу. гонитва за святинями та пограбу-
вання ризниць і скарбниць стали нормою людських стосунків. 
цей «броунівський рух» охопив найширші суспільні прошарки, 
спричинив міграцію не тільки майстрів, але й творів мистецтва, 
художніх ідей, ремісничих навичок, спонукав до взаємопроник-
нення художніх стилів. 

слід враховувати, що з кінця ХІ – упродовж ХІІ ст. фактич-
но по всій Європі окреслилася тенденція до формування націо-
нальних культур, що супроводжувалося увагою до прадавніх 
світоглядних систем, зокрема дохристиянських. Наприклад, на 
грецьких теренах часи класичної давнини ніколи не були забуті, 
і з  прийняттям християнства спадок античності був уведений 
у лоно християнської культури. у ХІІ ст. стало зрозумілим, що 
класична давнина не втратила сили «над християнською душею». 
Відтак було зібрано оновлений корпус грецьких протографів. 
занотовані в них космологічні уявлення, знання з природничих 
наук дали потужний поштовх до розвитку схоластики та «про-
рідження тенет» середньовічного теоцентризму. у  Візантії та 
на заході активно розвивалася культура міст. Під впливом тих 
історичних зрушень прагнення змінити світ стало невід’ємним 
складником культурного ідеалу [67]. так поступово торувався 
шлях до оновлення структури людської свідомості, зокрема до 
звільнення особистості художника-автора від канону. Подібні 
тенденції набувають чіткості лише в епоху італійського Прото-
ренесансу (1200–1300). це не завадило Ч.  Хаскінсу впровадити 
поняття «Відродження ХІІ  ст.» [68], хоча очевидно, що «гума-
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нізм» тих часів ще не мав явних абрисів, а були лише певні його 
ознаки, однак надзвичайно важливі для розуміння «тієї хвилю-
ючої епохи людської історії» (за Х. Бруком) [66]. На думку В. Бич-
кова, у самій Візантії з другої половини IX ст. в художній культу-
рі відроджуються мотиви античної міфології, але вже не в їхній 
культово-релігійній значущості, а як явища суто художньо-есте-
тичного порядку. у літературі з’являються парафрази античних 
авторів. Виникають численні твори мистецтва (світського та ре-
лігійного) антикізуючого спрямування. як антитеза цього руху, 
активно заявляє про себе християнська ортодоксія та естетика 
аскетизму, що знайшла особливу підтримку в афонських ченців 
у період активного розвитку подвижницького життя на святій 
горі, що почався з X ст. тут продовжують розвиватися й поглиб-
люватися ідеали та уявлення власне християнської естетики [8].

у  ХІІ  ст. рефлексія на загальноєвропейські процеси просте-
жується й на вітчизняних теренах. у давній русі цей період був 
окреслений демографічним спадом. Клімат набував жорсткіших 
характеристик: накотилися люті морози, повені, засухи, навали 
сарани та епідемії. спостерігалися неврожаї (упродовж кожних 
тринадцяти років вісім поспіль неврожайних) та як наслідок  – 
жахливий мор 1070, 1092 та 1128 років. На тому тлі помітна певна 
зневіра в християнстві, яке в боротьбі зі стихійними лихами, як 
гадали, не мало сили. Натомість суспільство повертається до пра-
батьківської віри, в основі якої закладалася ідея гармонічного іс-
нування людини та природи. По всій русі відновилися язичниць-
кі моління, пов’язані з оранкою, сівбою, вимолюванням дощу. 
язичницька обрядовість поширювалася серед міського люду, 
у ритуалах брала участь знать [46]. у межах дослідження давньо-
руської культури ті явища розглядаються як ознаки двовірства 
[19; 27]. тоді відновилися волхвування та обіг «відречених» книг 
[56]. При порівнянні їх списків за Ізборником 1073 року (стаття 
«Богословец от словес») та тих книг, що були заборонені стогла-
вим (Московським) собором 1551  року, очевидно збільшення 
кількості гадальних книг: «Волховників», «громників», у  яких 
нотувався віковічний досвід спостереження за природою. Про 
нашарування вірувань і про боротьбу офіційної церкви з тими 
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проявами свідчать численні літературні твори, що були в обігу в 
русі в ХІ–ХІІ ст. («Ходіння Богородиці по муках» [1], «слово свя-
того григорія» [51], «слово реченого Христолюбцем [50]). у них 
лунає нарочите засудження дохристиянських вірувань. зовсім 
інше сприйняття віри предків прочитується в «слові о полку Іго-
ревім» [49], там минулі часи – джерело слави.

у  роботі каліграфа над заставкою типографського єванге-
лія № 6 відчуваються нові віяння європейської культури в по-
єднанні з історичними обставинами розвитку давньоруських 
земель. 

Стиль. з останньої чверті ХІ ст. червоноконтурні зображен-
ня з’являються в оздобленні ініціалів, колофонів і лише згодом – 
фронтиспісів та заставок кодексів. за назвою фарби, використа-
ної для виготовлення таких мотивів, цей тип оздоблення можна 
назвати також кіноварним. Він потребував лише праці досвідче-
ного каліграфа. означені тенденції відповідали демократичним 
змінам, які у ХІІ ст. почали виявлятися і в осередках художнього 
ремесла, де в руслі попиту на недорогі кодекси для прочан збіль-
шувалися обсяги продукції на продаж. усвідомлення естетичної 
самодостатності цих (виконаних циноброю) малюнків відбува-
лося поволі.

Червоноконтурні ілюстрації, започаткувавшись на теренах 
греції, розійшлися Балканами й досягли давньої русі. так оздоб-
лювали книги в скрипторіях Києва (архангельське євангеліє, 
1092 р., рдБ, ф. 178, № 1666, Москва, росія; Юріївське євангеліє, 
1120–1128 рр., дІМ, син. 1003, Москва, росія), у майстернях га-
лицько-Волинських земель (типографське євангеліє № 6, ХІІ ст., 
рдада, ф. 381, № 6; типографське євангеліє № 7, ХІІІ ст., рдада, 
ф. 381, № 6), на теренах Полоцького князівства (Полоцьке єван-
геліє, ХІІ  ст., рНБ, ф. Погод.  12.; оршанське євангеліє, ХІІІ  ст., 
НБуВ  Ір, да/П. 555). На землях українсько-білоруського по-
рубіжжя у  ХІІ–ХІІІ  ст. червоноконтурний тип оздоблення на-
буває виразних ознак художнього стилю, сягає довершеності. 
Подібно до формування емальєрного стилю в книжковій ілю-
страції, що виник під впливом техніки перегородчатих емалей 
(друга половина ХІ  ст.), червоноконтурний (кіноварний) тип 
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оздоблення руко писних текстів був пов’язаний з техніками на-
несення узороччя на ювелірні вироби (гравірування, чорніння), 
які позначилися на формуванні підкреслено площинного стилю 
орнаментування. 

Аналоги. серед оздоблених рукописних книг найближчим 
аналогом можна вважати червоноконтурну заставку грецького 
манускрипту ХІІ  ст. (НБФ, сod: Coislin  3, арк.  165). тут у поле 
заставки (прямокутне, витягнуте по горизонталі) введено шість 
круглих медальйонів, у  які вписано зооморфні мотиви: орлів, 
левів (безкрилий і крилатий), застосовано ідентичні прийоми 
в моделюванні їхніх тулубів та голів. головний змістовий ак-
цент заставки – зображення сонця в центральному медальйоні. 
у християнській традиції його розглядають як символ Хреста, 
але в контексті грецьких релігійних течій ХІІ ст. його могли ото-
тожнювати з богом сонця – геліосом (аполлоном), що може вка-
зувати на апелювання до античної традиції. Походження застав-
ки пов’язують з міськими осередками, адже в монастирському 
середовищі в ті часи простежується тенденція до посилення ас-
кетизму та замкненості в теоцентричній моделі світосприйнят-
тя. Відомі книжкові ілюстрації ХІІІ  ст. – сербський Шестоднев 
(1263 р., дІМ, син. № 345) та Псалтир 1296 року руського ізводу 
(дІМ, син. № 71), де в поле заставки винесено тератологічні об-
рази, однак рівень стилізації в них значно вищий.

Характер графічної розробки морд та тулубів левів на застав-
ці типографського євангелія № 6 нагадує прийоми в потракту-
ванні звірів, представлених у рельєфному різьбленому декорі ар-
хітектурних споруд романської доби. так, зображення двох левів 
є традиційним мотивом скульптури в Італії: південний портал 
кафедрального собору 1167 року в м. Модена; північний портал 
собору м. П’яченца, ХІІ ст.; головний портал кафедрального со-
бору м. Кремона, ХІІ ст.

На теренах давньої русі в Новгороді збереглися дубові різьб-
лені колонки кінця ХІ ст. з грифоном та кентавром (НІаМз). ряд 
подібних образів представлено в пам’ятках Володимиро-суздаль-
ської русі: церква Покрова на Нерлі (1165); дмитріївський собор 
(1194) у Володимирі (на Клязьмі); георгіївський собор (1230–1234) 
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у Юр’єві Польському; церква різдва Богородиці в суздалі (1230–
1240). На українських землях подібне пласке різьблення та відпо-
відні образи дивовижних істот постали майже на століття раніше 
в білокам’яній пластиці з чернігівського Борисоглібського собору 
(1120–1123 рр., НаІз Чс). Школа білокам’яного різьблення існу-
вала і в галицько-Волинській русі. Широковідомими є консолі 
фрагментарної збереженості з успенського собору давнього га-
лича з левиними масками середини ХІІ ст. (НІаз дг). усі названі 
паралелі вкладаються в русло романської традиції, вірогідно, за-
хіднобалканської або південнослов’янської тяглості, поширення 
якої відбувалося теренами Європи (Італія, Франція), по дунаю, 
через угорське королівство, досягло Польщі та західних рубежів 
давньої русі; від галицько-Волинських земель поширилося далі – 
на північ та схід.

декор заставки нагадує орнаментування срібних ритуальних 
браслетів (наруччя) [23, с. 89–110]. Парелелі читаються в компо-
зиційній структурі названих творів (аркоподібність клейм та 
мотиви їхнього декорування), в іконографії левів, у символічно- 
образному потрактуванні окремих зображень та в загальній 
міфо поетичній вибудуваності творів. На  думку Б.  рибакова, 
подіб ні браслети використовувалися в язичницьких аграрних 
святах (русаліях) для того, щоб утримувати на зап’ястках жі-
нок одяг з довгими рукавами. дослідник назвав ці прикраси 
«золотим та срібним фольклором ХІ–ХІІІ  століть» [46, с.  36]. 
такі прикраси відомі, зокрема, за  археологічними розкопками 
в Чернігові, Києві, поблизу галича, у старій рязані, у м. сокаль 
на львіщині [24, с. 120; 48, с. 71–75]. їх виготовлення було нала-
годжено в княжих майстернях, де поряд працювали емальєри, 
сріблярі, каліграфи, зберігалися художні зразки (посуд, ілюмі-
новані рукописи, тканини), перебували іноземні ремісники. там 
у  рамках спільного культурного середовища відбувався обмін 
художніми ідеями  [35, с.  91, 95]. у  першій половині  – середині 
ХІІ ст. провідним центром чорніння по сріблу був Київ, звідти 
воно й потрапило в Чернігів (можливо, у любеч), рязань та Вла-
димир (на Клязьмі). зв’язок з галицько-Волинськими землями 
був міцніший: саме туди перейшли київські майстри. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



384

Лариса Ганзенко

Змістові акценти ілюстративного ряду. оздоблення тек-
сту Євангелія мало б відповідати християнській традиції ілю-
стрування літургійних книг, згідно з якою на початку тексту 
слід було  б очікувати лицеві мініатюри із зображенням авто-
ра – євангеліста Іоанна за роботою (з учнем Прохором). далі в 
орнаментованій рамці розміщували велику заставку, у поле якої 
вводили символічні композиції. Відомими є приклади «скороче-
ного варіанта» зображального ряду, де перед текстом подавалася 
лише заставка. зміст зображення в заставці завжди розкривався 
в руслі християнських символів. 

у  типографському євангелії №  6 каліграф відкидає канони, 
пропонуючи витворену ним особливу (парадоксальну та фанта-
зійну) впорядкованість зображального ряду, у якій поєднуються 
християнські та язичницькі символи й уводяться емблематико-
геральдичні схеми, за якими художник персоніфікує замовника 
та акцентує ідеї, актуальні для його часу.

Християнські сенси. текст Євангелія від Іоанна серед інших 
життєписів Христа є фіксацією певного містичного досвіду [63, 
с. 455], адже особистість цього апостола богословська традиція 
розглядає як духовного обранця Христа, посвяченого в боже-
ственну містерію: він – один із тих, кому господь відкривав свої 
божественні таємниці. за церковним переказом, земний шлях 
Іоанна так само сповнений містичних подій. Важливо акцен-
тувати, що під проводом божественного провидіння в земному 
житті сам Іоанн пройшов ряд смертей та воскресінь [34, с. 325–
351, 729–733]. отже, основою для творчого переосмислення калі-
графом оповіді Іоанна, уведення певних символічних конструк-
цій, взорованих на містичні перетворення, імовірно, став сам 
текст Євангелія. у заставці антропоморфні зображення відсутні. 
Каліграф представляє автора розділу за допомогою зображень 
птахів і звірів.

символічно-образна персоніфікація євангеліста Іоанна ам-
бівалентна. так, Іриней ліонський (ІІ  ст.), анастасій синаїт 
(VII – початок VIII ст.) та арефа Кесарійський (Х ст.) обрали лева 
символом Іоанна. ця  традиція поширилася на християнсько-
му сході (на синаї та в малоазійських монастирях). Натомість 
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блаженний Ієронім (кінець ІV – початок V ст.) символом Іоанна 
визначає орла. другий варіант знаходить продовження на захо-
ді, поступово (до ХVІІ ст.) витісняючи давніший символ (лева) 
[41, с. 11, 13]. Подвійна персоніфікація євангеліста Іоанна побу-
тувала й у житійній традиції, де він порівнювався то з левом, то з 
орлом. так, у «слове на память славного и всехваленаго апостола 
и евангелиста Іоанна Богослова» сказано: «...пакы нам со небесъ 
приидетъ великі Іоанъ; паки словомь проповедая, миръ весь 
на небеса позва Іоанъ богословесный, аки высоко паряй орелъ, 
Іоанъ великий левъ не ведый, что есть труд или покой, иванъ 
сын громов, его ученые обтече всю вселенную, пречистый левъ, 
доброгласный соловей, иже свистанием от непроходных пустынь 
изведе человеки, пустыни бо неверие именуется...» [34, с.  731]. 
одночасне використання обох істот для символічної персоні-
фікації євангеліста Іоанна наявне в мініатюрі остромирового 
євангелія, 1054 р. (НБр, F n. І. 5), де могутній лев наче «обходить» 
рамку на арк. 1, у якій представлено Іоанна з учнем Прохором та 
символ євангеліста – орла. Вочевидь, каліграфу типографського 
євангелія № 6 були відомі два варіанти символічної персоніфіка-
ції євангеліста. Можливо, він скористався ними одночасно. 

отже, орел у німбі для цього твору є ключовою персоніфіка-
цією євангеліста: каліграф вивів початкову літеру «E» в правому 
нижньому куті центрального клейма. Імовірно, що зображення 
левів у бічних клеймах так само вказують на Іоанна Богослова. 
леви в романському мистецтві зазвичай представлені в спокої: 
вони наче дрімають з розплющеними очима, що є символом їх-
ньої пильності. Біля них спочивають овечки та інші істоти. такі 
композиції є ілюстрацією до тексту Писання: «Вовк та вівця 
будуть пастися разом, і лев буде їсти солому, немов та худоба... 
Вони не чинитимуть зла й вигубляти не будуть на всій святій 
Моїй горі, говорить господь» (Ісая 65:25). у клеймах заставки ти-
пографського євангелія № 6 леви наділені зовсім іншою енерге-
тикою: вони показані не в спокої, а сповненими сили.

зображення голови в чаші перед старим левом у правому (від 
глядача) клеймі не вкладається в логіку зображального ряду, 
зрозумілого за євангельським текстом. однак у д. Холла описа-
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но ще два рідкісні епізоди з історії Іоанна Богослова, перший з 
яких оповідає, як під час гонінь на християн євангеліст був ки-
нутий у котел з киплячою олією, проте вийшов звідти неушко-
дженим та помолоділим; за другим – він пив отруту з чаші, як 
доказ своєї віри, та подолав смерть і воскресив тих, хто пив з тієї 
чаші перед ним. за іконографією другого епізоду обов’язковим є 
зображення змії, як знака отрути [60, с. 268–270]. тому голова в 
чаші може гіпотетично вказувати на певні події з життя Іоанна 
Богослова, а зображення лева зі «зміїним» хвостом може озна-
чати переродження та подолання смерті. 

Більш поширеним у сучасному сприйнятті є потрактування 
голови в чаші, як «Чесної глави Іоанна Хрестителя» у західно-
європейській традиції, починаючи від Першого хрестового по-
ходу (1096), меморіальні священні предмети усвідомлюються як 
реліквії, наділяються символічним значенням та чудотворною 
силою, уводяться в іконографію середньовічного мистецтва. 
у Місяцеслові архангельського євангелія (1096) згадується про 
набуття цих мощей та перенесення їх з Коман (абхазьких) до 
Константинополя приблизно 25 травня 850 року візантійським 
імператором Михайлом III і патріархом Ігнатієм. Православною 
церквою 29  серпня встановлено свято усікновення Чесної гла-
ви Іоанна Хрестителя. у цей день читають з Іоанна златоустого 
«слово на день усікновення глави святого Предтечі господня 
Іоанна», де в коментарі до обставин страти святого, з натяком на 
Іродіаду, сказано, що «...лев і змій запалюють менше злоби, ніж 
зла жінка» [публ. тексту див.: 55]. тому лев з хвостом у вигляді 
страшенного змія (у поєднанні з усіченою головою в чаші) може 
бути потрактований як утілення зла.

однак символіка лева, за Писанням, має й інші тлумачення. 
так, у старому заповіті лев символізує Юду та його нащадків 
(коліно Іудине). у першій книзі «П’ятикнижжя Мойсеєвого» пра-
отець яков благословляє свого сина Іуду, називаючи його моло-
дим левом: «Юда лев молодий! ти, мій сину, вертаєшся з здоби-
чі: прихиливсь він, поклався як лев і як левиця, зведе хто його?» 
(Буття 49:9). лев Іуди згадується в об’явленні Івана Богослова: 
«І один зі старців сказав мені: не плач, ось лев від коліна Юди-
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ного, корінь давидів, переміг і може розкрити цю книгу і зняти 
сім печаток її» (об.  5:5). з  коліна Юдиного походив євангеліст 
Марк. у 828 році купці з Венеції таємно вивезли з александрії 
мощі св. Марка. Перенесення мощей стало національним святом 
у Венеції. для зберігання цієї реліквії було побудовано базилі-
ку (ІХ ст.), а згодом – і собор святого Марка (1063–1083). Відтоді 
Венеціанська республіка вводить лева у свій герб та в герби під-
леглих їй міст і територій. леви трапляються в гербах багатьох 
міст середземноморського ареалу (сантьяго-де-Компостела, 
рим, Єрусалим та ін.). 

отже, відповідно до християнської традиції можна запропо-
нувати два варіанти потрактувань зображального ряду заставки. 

Варіант 1: Житійний цикл євангеліста Іоанна: народження (мо-
лодий лев); вершина духовного подвигу (орел у німбі); смерть та 
переродження (старий лев). Варіант 2: По центру – символ єван-
геліста Іоанна Богослова (орел у німбі); у лівому клеймі – символ 
євангеліста Марка (молодий лев); у правому клеймі  – голова у 
чаші – символ свята усікновення Чесної глави Іоанна Хрестителя. 

Язичницькі змісти. спроба поєднати в ілюстрації до тексту 
Євангелія християнські та язичницькі символи демонструє фе-
номен трансформації християнського релігійного образу в часи 
побутування двовір’я в культурі україни-русі XII ст.

за дохристиянською слов’янською традицією пророслий па-
гін є символом пробудження природи та світового дерева, яке в 
слов’янській міфології означає вісь світобудови. Крона його ся-
гає небес, туди піднімається сонце. 

лапи птаха, зображеного в центральному клеймі, не торка-
ються перекладини рамки, отже, він зображений у польоті. Його 
шия та  хвіст перетягнуті ремінцями, що дозволяє побачити в 
цьому птахові сокола, якого пов’язують з образом одного з вер-
ховних богів слов’янської міфології сварогом – богом небесного 
вогню, а «сн ъ҃ его именемъ Слн ц҃е его же наричють Дажьбъ»҃[43, 
стлб. 279; 25]. центральне клеймо праворуч та ліворуч вимічаєть-
ся руною « », яка в слов’янській традиції читається як [C] (сила) 
і втілює енергію сонця; саме із цієї руни складається «коловрат». 
Восьмипроменевий коловрат – знак сварога [6, с. 29–39]. 
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для ідентифікації птахів над верхньою планкою заставки слід 
звернути увагу на «чубчики» та спущені донизу хвости (як у па-
вичів), закручені дзьоби, довгі шаблеподібні крила (як у соколів 
або яструбів), потужні лапи зі шпорами (як у півнів). зображен-
ня вказує на певний узагальнений образ. Каліграф, вочевидь, за 
уявою зобразив фантастичного птаха, можливо, відомого йому з 
давньоруського міфопоетичного дискурсу ХІІ ст. Напевне, це не-
бесний сонячний птах: Жар-птиця, гамаюн, а то й причетний до 
темряви та царства смерті Василіск. усі вони здатні впливати на 
моделювання всього комплексу перетворень: життя – смерть – 
нове народження. Крила птахів знакуються ідеограмами сонця: 
то концентричними колами (дисками), то колами із вписаним 
хрестом [62 с. 99, 100].

у клеймах заставки внутрішні верхні кути заповнені малень-
кими кринами  – символами паростків. Поряд з фігурками ле-
вів подаються солярні символи (хрести, вписані в кола) [18; 62]. 
На заставці можна виявити «цяточки-краплі», що довільно роз-
віяні в полі клейм. здається, що це знаки дощу, а також мітки, 
які Б. рибаков розглядає як знаки насіння, що запліднює землю. 
Вони належать до семантичних мотивів, які вказують на пробу-
дження природи, сівбу та оранку [46, с. 35]. Протиставлення двох 
левів різного віку можна потрактувати як натяк на житійний 
цикл: народження – смерть чи молодість – старість, або, можли-
во, як початок та завершення хліборобського циклу. разом із со-
нячним птахом цей зображальний ряд може вказувати на плин 
часу, певні віхи річного сонячного кола, зміну пір року.

календарні зіставлення. Видається, що каліграф у своєму 
творінні вибірково акцентував деякі християнські свята і дні 
пам’яті євангелістів та інтерполював ті дати до народного хлібо-
робського календаря від весни до осені. за цей період дні, коли 
в церкві згадують Іоанна Богослова, припадають на 21  трав-
ня (8 травня за ст. ст.) – Прославлення, 13 липня (30 червня за 
ст. ст.) – собор святих дванадцяти апостолів та 9 жовтня (26 ве-
ресня за ст. ст.) – Кончина (Представлення); Євангеліста Марка 
згадують: 8 травня (25 квітня за ст. ст.) – Мученицька кончина; 
10  жовтня (27  вересня   за ст.  ст.)  – собор сімдесяти апостолів 
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і 12 листопада (30 жовтня   за ст.  ст.) – Пам’ять; Іоанна Хрести-
теля згадують 20 липня (7 липня   за ст.  ст.) – різдво; 11 верес-
ня (29 серпня  за ст. ст.) – усікновення Чесної глави. Вочевидь, у 
часи створення заставки ці дати могли бути іншими, як і методи 
вирахування початку року та Пасхи. тому не слід очікувати точ-
ного збігу календарних дат.  однак, очевидно, вони не виходили 
за межі весняного та осіннього рівнодення. Кульмінацією цього 
циклу був день 13 липня (30 червня) – маківка літа, означена на 
заставці величним птахом у німбі – символом сонця та єванге-
ліста Іоанна, спрямованим у височінь…

Геральдичні канотації. Каліграф не оминає можливості на-
пов нити інформаційне поле заставки емблематико-геральдич-
ними елементами, поширення яких у культурі європейського 
середньовіччя припадає на початок ХІІ  ст. [2; 29; 32]. В  окрес-
ленні пророслих пагонів по центру та на верхніх кутах заставки 
простежується подібність до знаків у формі тризуба, визначених 
як родові знаки рюриковичів Х–ХІІІ ст. їхні зображення можна 
побачити на монетах, підвісках, пломбах та перснях-печатках, на 
зброї і знаряддях праці ремісників, на посуді, побутових предме-
тах та на будівельній кераміці. трапляються вони й серед графіті 
на стінах церков [16]. ці знаки розподілено за принципом ура-
хування найпростіших змін, які фіксувалися при переході від 
батька до сина. Кожен знак повинен складатися з двох частин: 
знака прародича та певного ускладнення або спрощення, які 
мають указувати на нащадків. їх може бути кілька, залежно від 
кількості спадкоємців [65, с. 3]. ранні знаки Х–ХІ ст. – добре відо-
мі  [45, с.  62–69]. Вірогідним знаком Володимира святославича 
(960–1015) вважають зображення на плінфі десятинної церкви 
(це тризуб із широким та коротким середнім зубцем). сини Во-
лодимира – Ізяслав Полоцький (979–1001), ярослав Мудрий (978–
1054) і Мстислав Хоробрий (983–1036) успадкували батьківський 
тризуб, зберігши форму ніжки, проте змінили його середній 
зубець, витягнувши його по вертикалі та увінчавши відповідно 
хрестом, колом і ромбом [3; 4; 5; 61]. знак Всеволода ярослави-
ча (1030–1093) мав завершення у вигляді трипелюсткової квітки. 
таке твердження ґрунтується на дослідженнях графіті, виявле-
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ного с. Висоцьким у Володимирському приділі софійського со-
бору в Києві [16, с. 110–111, табл. № 75]. с. Білецький вбачав у його 
завершенні хрест, тож атрибутував це зображення як знак Всес-
лава Брячиславича  – представника полоцької гілки рюрикови-
чів-Ізяславичів, який перебував на київському великокняжому 
престолі в 1068–1069 роках [4]. однак запропонована атрибуція 
містить неточність: як з’ясувалося, середній зубець тризуба на 
стіні храму увінчується не хрестом (як знаки роду Ізяславичів, 
до якого належав Всеслав), а своєрідним крином. На це звернули 
увагу Н. Нікітенко та В. Корнієнко. Вони визначили такий тип 
завершення як трилисник (трипелюсткова квітка-крин, тобто 
лілея) та атрибутували його як знак Всеволода ярославича. Важ-
ливим аргументом цієї концепції стала та обставина, що графіті 
розміщено над давньою усипальнею в соборі (поблизу саркофага 
ярослава Мудрого), яка могла належати Всеволоду ярославичу 
та його нащадкам [39, с. 44–49]. старші сини Ізяслава (Всеслав) 
та Мстислава (Євстафій) – онуки Володимира – успадковували 
знаки від свого батька, але на один елемент змінили їхні «ніж-
ки», доповнивши трикутну основу хресто подібним мотивом 
[65, с.  3–5]. Подібне ускладнення на ніжці мав і знак старшого 
сина Всеволода ярославича – Володимира Мономаха. На застав-
ці центральний пагін нагадує зображення тризуба Володимира 
святославича, середній зубець витягнуто та завершено хрестом, 
що відповідає знаку Ізяслава Володимировича Полоцького. На 
ніжці наявний хрест (який був у синів Ізяслава), а на «шиї» се-
реднього зубця (під верхнім хрестом) введено додаткове усклад-
нення у вигляді однієї дужки та чотирьох відгалужень. до-
зволимо собі лише припустити, що мова йде про знак одного з 
представників наступних поколінь Ізяславичів.

Бокові пагони на верхніх кутах заставки також мають ознаки 
родової емблематики рюриковичів. у  порівнянні з класичним 
тризубом з плінфи десятинної церкви, композиція цих знаків 
модифікована: завершення середнього зубця має вигляд крину 
із загостреним центральним пагоном (лілея); в основі знака (на 
ніжці пагона) показано хрест; бокові зубці заокруглено; у поле 
середнього зубця тризуба введено зображення хреста та кола. 
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Іл. 1. Заставка до Євангелія від іоанна. типографське євангеліє № 6. 
пергамен, чорнило, цинобра. рДаДа (ф. 381, оп. 1, од. зб. 6, арк. 1)
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Іл. 3. ритуальні браслети (русалії). XII ст. Київ. прорис б. рибакова.  
(за: Рыбаков Б. А. язычество Древней руси, 1987) 

Іл. 2. Заставка до манускрипту. хіі ст. Константинополь. 
пергамен, чорнило, цинобра. нбф (ф. Coislin 3, арк. 165 r)

Іл. 4. Капітель 
борисоглібського 
собору в чернігові. 
хіі ст. пісковик, 
різьблення. чоіМ
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Іл. 5. підвіска зі знаками 
рюриковичів. хіі ст. Київ. 
бронза, лиття. нМіУ

Іл. 6. ритуальні браслети (а, б). хіі ст. Київ.  
Золото, срібло, чорніння, гравірування. ДрМ

а

б
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Іл. 8. персні-печатки з княжими родовими знаками на щитках.  
хі–хіі ст. Київ. срібло, позолота, чорніння, гравірування. ДрМ

Іл. 7. Знаки рюриковичів:
а) фрагмент плінфи з розкопок Десятинної церкви.  

Кінець х ст. Київ. глина, домішки, тиснення, випалювання. нМіУ; 
б) фрагмент плінфи з розкопок подолу. хіі ст. Київ.  

глина, домішки, ритування, випалювання. 
центр археології Києва * 

*автор висловлює вдячність М. сагайдаку за надане зображення.

а 

а б в 

б 
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той знак, що представлений ліворуч (від глядача), ушкоджено, 
але він, як видається, симетричний зображеному праворуч. На 
тому місці пергамен виїдено жуком, але очевидно, що над хрес-
том було відсутнє коло: для нього недостатньо місця. ці моди-
фікації можуть означати різницю поколінь. завершення серед-
нього зубця тризуба у вигляді крину типологічно споріднене із 
завершенням знака Всеволода ярославича у графіті софійсько-
го собору (щоправда, інакше художньо усвідомленого та стилі-
зованого за іншим принципом: у графіті крин має заокруглені 
пагони, а  в заставці центральний пагін трилисника витягнуто 
та загострено, як наконечник стріли або списа). Наявні й інші 
відмінності: на «шиї» середнього зубця (під крином) введено 
ускладнення у вигляді однієї дужки так само, як і на «шиї» цен-
трального пагона (тризуба), увінчаного хрестом. Можливо, що 
бічні пагони – родові знаки Всеволодовичів, очевидно, вже по-
коління Мономаховичів.

Символіка тотемних тварин. звичай характеризувати кня-
зів за властивостями звірів і птахів поширився ще в язичницькі 
часи, а згодом відобразився в літописній традиції. 

у зображенні центральної фігурки орла (сокола) в німбі мож-
на вбачати паралелі до усталеного знака рюриковичів. Відомо, 
що Володимира святославича називали «Красне сонечко», а со-
кіл був його тотемним птахом. Іконографія сокола закарбувала-
ся в тризубі. 

геральдичний орел візантійського іконографічного родоводу 
був представлений на шиферній плиті від парапетів хорів софії 
Київської (середина ХІ – ХІІ ст.). Подібне зображення прикрашало 
одяг ярослава Мудрого (див. реконструкцію родинного портрета 
сім’ї ярославичів на фресці центрального нефа софії Київської, 
здійснену Ю. Коренюком) [16]. у найдавнішому списку «Повісті 
временних літ» князя святослава Ігоревича († 972) порівнюють з 
пардусом: «...бе бо сам храбр и легок акы пардус» [43, с. 52].

у  наступних поколіннях пардус, імовірно, став тотемним 
звірем святослава ярославича. у колофоні Ізборника 1076 року 
(рНБ, Ерм. 20, санкт-Петербург, росія), який розглядають як під-
ручник для синів цього Великого Князя, зображено пардуса та 
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грифона. На заставці молоді пардуси-леопарди хвостами чіпля-
ються за пагони, що відростають від нижньої планки заставки. 

серед княжих символів своєю солярною символікою виді-
ляється півень. В основі міфологічного уявлення про нього за-
кладено зв’язок цього птаха із сонцем, подібно до якого він веде 
відлік часу, сповіщаючи про початок дня, виступає як вісник 
сонця і його провідник у добовому й річному циклах  [18; 20]. 
двоприродне єство птаха або, щонайменше, його парадоксальна 
сутність відображені у фольклорній традиції. так, співвіднесе-
ність рис півня і людини отримує підкріплення в мотиві пере-
вертництва [58, с.  309–310]. за джерелами ХІІ  ст. добре відомо, 
що в русі на ті часи ця тема складала суттєве наповнення люд-
ської свідомості. з давніх-давен побутували перекази про людей, 
здатних до переродження, жерців, виконавців давніх язичниць-
ких обрядів. їх називали «волхвами», або «відунами». 

у літописах силою віщунів та чародіїв наділяли князів з роду 
рюриковичів, зосібна Віщого олега († 912) та Всеслава Брячесла-
вича (1029–1101) – представника полоцької династії. Порушуючи 
тему переродження, каліграф, напевне, у такий спосіб натякає на 
особистість князя – замовника рукопису.

Персоніфікація руських князів через птахів (кречета, сокола) 
наявна в «слові о полку Ігоревім». зокрема, князь Всеслав Бря-
числавич (з  полоцької династії) порівнюється то з вовком, то з 
птахом [49]. за переказами, він був народжений від волхвування 
язичницьких жерців, про що є запис у «Повісті временних літ» [43, 
стлб.  143]. Можна відзначити, що в радзивіллівському літопису 
(Кенігсберзькому списку), датованому ХV cт. та багато ілюстро-
ваному (БраН, ос. 34.5.30), на арк. 202 представлено зображення 
цього князя. Його голову покриває дивовижна пов’язка, увінчана 
пір’ям павича. Можливо, птах (чи то павич, чи кречет) був одним з 
тотемних символів Всеслава і його нащадків. Князь Всеслав Бря-
числавич отримує неоднозначну інтерпретацію в літописній тра-
диції, дружинних переказах та билинах  [40]. сформувався ста-
лий стереотип про нього як про князя-перевертня, чародія. саме 
в часи його князювання спостерігалися спроби повернення до 
язичництва. Щоправда, о. творогов наводить літописні свідчен-
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ня християнських чеснот князя [54, c. 256], тож, можливо, особис-
тість Всеслава Брячиславича й справді була містичною та загад-
ковою. слід зауважити, що над його нащадками так само тяжіла 
доля називатися «вовками» («вовкулаками»), тобто перевертнями, 
про що є згадка у Псковському І літопису [44; 42]. отже, уведен-
ня в декор заставки геральдичних знаків, підбір птахів та звірів 
з неоднозначними символічними характеристиками, здається, 
було спробою вказати на нащадків київської і полоцької династій. 

персоніфікація замовника. Каліграф указує на замовника за 
допомогою тотемних істот та княжих знаків. Вочевидь, у такий 
спосіб він прагнув підкреслити ідею єднання династичних гілок 
рюриковичів. стрижнем об’єднання мав би стати рід Ізяславичів 
Полоцьких, адже саме знак, подібний до їхнього родового зна-
ка, розміщено в композиційному центрі заставки. В  історично-
му контексті це могло відбутися тоді, коли князь із цього роду 
займав провідні позиції в державі та посідав київський стіл, або 
тоді, коли полоцький князь проводив політику централізації зе-
мель. Історичним тлом поєднання династичних гілок міг стати 
шлюб між нащадками з Ізяславичів та Мономаховичів. так, ві-
домо, що 1143 року було укладено шлюб між друцьким князем 
рогволдом (Василем) рогволдовичем (Борисовичем), який помер 
після 1171 року, на той час старшим у роду полоцьких князів, та 
донькою Ізяслава Мстиславича (1096–1154), тоді переяславль-
ського князя і старшого з нащадків Мстислава Великого (Феодо-
ра) Володимировича (Васильовича) (1076–1132), сина Мономаха, 
з п’ятого коліна нащадків Володимира святославича. цей шлюб 
допоміг рогволду в 1144 році здобути полоцький стіл [12]. Кня-
гиня Ізяславова – незнана з імені, однак можна припустити ряд 
фактів до її біографії. Імовірно, на час шлюбної угоди наречена 
мала 16 років (рік її народження визначено умовно – між наро-
дженням старшого брата та молодшої сестри). Відомо, що її бать-
ко від 1134 року вісім літ володів Волинню й лише 1142 року почав 
правити в Переяславлі. Вірогідно, що князівна разом із сестрою та 
братами виросла у Волинському князівстві. там при дворі батька, 
мабуть, існував скрипторій (з огляду на давні традиції книжної 
справи на тих теренах). якщо прийняти гіпотезу, що приводом 
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до створення типографського євангелія № 6 був шлюб з Ізясла-
вом, то можна гадати, що замовили його заздалегідь у Володими-
рі. з княжною у друцьк, а згодом – у Полоцьк, імовірно, слідував 
почет, до якого мали би входити обслуга, духівник, писарі. При 
князівні, напевне, перебував каліграф волинського походжен-
ня, тож він міг переписати Євангеліє, замовлене з нагоди вступу 
рогволда на батьківський стіл (1144). дозволимо собі зауважи-
ти певну композиційну подібність у компонуванні птахів перед 
центральним пагоном (символом світового дерева) на заставці 
типографського євангелія № 6 із семантичними середниками ве-
сільних рушників, у яких так само подається мотив з двох птахів 
(павичів або півнів). у давнину таїнство шлюбу передбачало два 
етапи: заручини та вінчання. Кожний з етапів мав свою церковну 
обрядовість. В обох випадках шлюбна пара ставала на рушник пе-
ред аналоєм, куди покладалися святе Євангеліє та весільні вінці. 
церемонія передбачала цілування Євангелія та ікони.

Висновок. заставка типографського євангелія № 6 – унікальна 
образна структура, своєрідне міфопоетичне та історико-політич-
не полотно, у якому віддзеркалено важливі аспекти світоглядної 
культури суспільства ХІІ  ст. й водночас окреслено особистість 
каліграфа-інтелектуала, людини високої духовної та естетичної 
культури. Потужна творча сила та художній талант майстра спо-
нукали його до свободи висловлення, подолання тенет канону 
та створення унікального високохудожнього мистецького твору.
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Summary

While considering the composition of the headline miniature in the 
context of adornments of the Typographical Gospel # 6 [early to mid-
XIIth century, HalychynaVolyn lands (Russian State Archive of Ancient 
Documents (RGADA), fund # 381, inventory # 1, # 6, sheet # 1), we at-
tempted to emphasize the paradoxical nature of the illustrative row, in 
which become apparent the master’s simultaneous address to symbols 
of two diametrical world outlook systems (heathenism and Christian-
ity) and an endeavor of transmiting their invariable symbols by means 
of a fanciful and paradoxical sign system. Behind those transformations 
can be observed the process of speculative metamorphoses inherent in 
people of the Late Middle Ages (late XIth – XIIth centuries) – a transi-
tional period that, on Ukrainian territories (like everywhere in Europe), 
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was characterized by hard times, political cataclysms, and recurrences 
of pre-Christian beliefs. At the same time, that was an epoch of cultural 
progress, an outset of formation of national schools in fine arts, in archi-
tecture and belles-lettres.

The article proves the thesis that a creative individuality of the mas-
ter, while surmounting the sketchiness of canon, makes itself known via 
outstanding inimitable art works, which in time remain to be an open 
communicative system and objectify a unique artistic-figurative aesthe-
tic reality being eventually a source of cognizing the essence of religious 
images.

Keywords: calligraphist, Gospel, illustrative row, canon, professional 
elitist art, traditional folk culture, personality of painter, heathenism, 
Christianity, dual faith, cultural context, artistic-figurative content of 
art work.
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УДК 78.071.1Мар+781.6 Валерій ГРОМЧеНкО  
(Дніпро)

феНоМеН авторського стилЮ 
валеНтиНи МартиНЮк
(на прикладі «інтерв’ю на задану тему» 
для кларнета соло)

статтю присвячено дослідженню явища композиторського стилю 
Валентини Мартинюк. Наукову розвідку здійснено на основі аналізу 
композиції «Інтерв’ю на задану тему» для кларнета соло, яка презентує 
пізній етап творчості В. Мартинюк. Встановлено експериментальний 
характер композиторського почерку майстрині з яскраво вираженим 
національно-генетичним аспектом музичного мовлення.

Ключові слова: композитор, стиль, твір, художній образ, засоби ви-
разності, народна музична творчість. 

статья посвящена исследованию явления композиторского сти-
ля Валентины Мартынюк. Научное исследование осуществляется на 
основании анализа произведения «интервью на заданную тему» для 
кларнета соло, которое представляет поздний этап творчества В. Мар-
тынюк. установлен экспериментальный характер композиторско-
го почерка мастера с ярко выраженным национально-генетическим 
аспектом музыкальной речи. 

Ключевые слова: композитор, стиль, произведение, художествен ный 
образ, средства выразительности, народное музыкальное творчество. 

The article is dedicated to the investigation of Valentyna Martyniuk 
composer style phenomenon. The scientific research is based on the analyses 
of the composition Interview on a Given Topic for clarinet solo which repre-
sents thelate period of V. Martyniuk creation. The experimental character of 
composer style with brightly expressed national and genetic aspect of musi-
cal language is ascertained. 

Кeywords: composer, style, composition, artistic image, expressive means, 
folk music works.

На жаль, творчість сучасних українських композиторів не 
завжди позначена достатньою увагою виконавців, викладачів, 
студентів вищих навчальних закладів. своєрідність авторського 
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мовлення, що виявляється передусім комплексом засобів вираз-
ності, питаннями, пов’язаними зі змістом музичних компози-
цій та особливостями його тлумачення, і, як наслідок, художня 
й технологічна невпевненість виконання новітніх вітчизняних 
композицій спричиняють обмеженість виконання творів сучас-
ної української академічної музики.    

Музичний стиль як відображення в найширшому усвідомлен-
ні взаємозв’язку змісту й форми синтезує найактуальніші питан-
ня процесу творення музичної композиції. Не полишає ця кате-
горія й експресивно-мовленнєвого аспекту. Науковець о. сокол 
стверджує: «цей аспект часто зараховують до сфери самого лише 
“виконавського” стилю, ігноруючи той факт, що виконавські за-
соби музичної виразності (до них ми зараховуємо ідейно-образ-
ний зміст, характер виконання, темпо-ритм, агогіку, динаміку, 
фразування, артикуляцію, тембр, загальну експресивність, ар-
тистизм і органічність втілення образів) бувають у переважній 
більшості випадків також і композиторськими» [4, с. 8]. 

серед багатьох векторів наукового дослідження категорії 
стилю в сучасному музикознавстві (стиль епохи, стиль вико-
навської школи, науково-дослідницький стиль та інші напрями) 
нами було обрано категорію авторського стилю в його висвітлен-
ні як певного феномену академічної композиторської діяльності. 

стиль композитора як своєрідний почерк відображення найха-
рактерніших рис художньої мови митця визначається надзвичай-
но багатогранною та водночас комплексною природою виражен-
ня. Характерність образної сфери художнього мислення, жанрова 
пріоритетність композиційного процесу та, безумовно, необхідна 
відповідність комплексу засобів виразності в щонайбільшій мірі 
виявляють неповторну художню індивідуальність творця, його 
авторський стиль, відповідний художньо-інтонаційний почерк.  

Метою статті є визначення деяких найхарактерніших рис ав-
торського стилю відомої української композиторки, викладача 
Валентини Мартинюк (Брондзі). 

Матеріалом дослідження постає композиція для кларнета 
соло «Інтерв’ю на задану тему», яка була створена в місті дніпрі 
(колишній дніпропетровськ) 2014 року. 
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творчість В.  Мартинюк досліджують переважно науковці 
дніпропетровщини, серед яких відзначимо активну діяльність 
с. Щітової [5; 6], а. любимової [1] та с. овчарової [3]. у науко-
вих працях згаданих авторів порушуються питання жанрової 
палітри творчості майстрині, аналізуються її симфонічні та хо-
рові твори, здійснюється виконавсько-драматургічний аналіз 
її камерних інструментальних та вокально-інструментальних 
композицій, насамперед для академічної бандури. Натомість 
відзначимо, що питання композиторського стилю В. Мартинюк 
залишаються й сьогодні відкритими. 

Валентина Мартинюк (Брондзя) – член Національної спілки 
композиторів україни, лауреат обласних премій ім.  г.  Петров-
ського, д.  яворницького, В.  Кирейка, викладач композиції, ін-
струментознавства та циклу музично-теоретичних дисциплін у 
дніпропетровській академії музики ім. М. глінки. 

В. Мартинюк – композитор-лірик, її творча відданість корін-
ням українського мелосу зумовлює незмінність уваги до відтво-
рення національного колориту в яскравих творах для фортепіа-
но, струнно-смичкових інструментів, ансамблів різного складу, 
академічних народних інструментів, серед яких, безумовно,  – 
бандура як надзвичайно емблематичний інструмент; адже з 
творчістю українських кобзарів, бандуристів пов’язано виявлен-
ня субстанціальних рис національної духовності та ментальнос-
ті в українській культурі. 

у великому творчому доробку В.  Мартинюк національна 
змістовно-інтонаційна основа як авторський стильовий показ-
ник простежується і в пріоритетності творінь академічної хо-
рової музики. Мистецтвознавець с.  Щітова зазначає: «Хорова 
музика для одного з провідних композиторів дніпропетровщи-
ни, лауреата обласних премій, Валентини Мартинюк становить 
її найважливіший творчий вектор. у 90-х роках ХХ ст. – на по-
чатку ХХІ ст. хори майстрині “яблунева, солов’їна” (сл. Ю. риб-
чинського), “Мова золота” (сл.  а.  Малишка), “зове рідна мати” 
(сл.  В.  Крищенка), хори a  cappella “різдвяна колядка”, “Чистий 
кришталь” (сл. г. сковороди), синтезуючи фольклорні витоки з 
новими технічними прийомами, розкривали образи народного 
життя як позитив сучасного світосприймання» [6, с. 148–149].

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



409

Феномен авторського стилю Валентини Мартинюк...

обрання нами композиції для кларнета соло «Інтерв’ю на 
задану тему» (2014) зумовлено, по-перше, концентрованим роз-
криттям у творі глибокого пієтету до української, національної 
ідентичності, а  по-друге, яскраво вираженою характерністю 
композиційного процесу, що в епоху постмодернізму визнача-
ється і як розвиток художньої синтетичності, як пошук взаємо-
дії музичних та позамузичних явищ. зокрема, відзначимо в цій 
композиції синтез музики та журналістики, а  саме «Інтерв’ю» 
вже на обрану для діалогу тему. 

основний композиційно-мелодичний матеріал твору, його 
тема спілкування, фундаментальна інтонаційна основа – укра-
їнська народна пісня «зоре моя, вечірняя» на вірші т. Шевченка. 
ця тема розпочинає та завершує п’єсу, утворюючи яскраво вира-
жене інтонаційно-художнє обрамлення, своєрідну ідейно-зміс-
товну мелодичну арку, на основі якої розвивається драматургія 
художньої сутності для, наголосимо, всієї композиції соло.

означений твір проростає з підґрунтя українського солоспі-
ву, з глибокої традиції одноосібної народно-вокальної творчос-
ті. Емоційна, відкрита, надзвичайно прониклива кантиленна 
мелодія зачаровує інтонаційною грацією ведення голосу. Поряд 
із цим чуттєво-теплий, спокійний характер теми уточнює звер-
нення майстрині саме до кларнета як довершено-спроможного 
академічного засобу інструментальної вокалізації музичного 
шедевру народної творчості.

уже в першому змістовно концентрованому проведенні теми 
композитор виразно створює її темброве розцвічення в серед-
ньому, нижньому та верхньому регістрах кларнета, досягаючи в 
цілому виразно широкої амплітуди діапазону академічного ін-
струмента в дві с половиною октави. 

яскраво діалогічний розвиток усталеної інтонаційно-народ-
ної мелодичної основи формується майстринею в межах двох 
частин, з їх максимально контрастним зіставленням одна одній. 

Перший розділ (Lento accelerando) побудовано в щонайбіль-
шому застосуванні кларнетової техніки облігатного оспівуван-
ня. амплітуда інтонаційно-звукових (динамічних, тембрових, 
артикуляційних, штрихових) градацій сягає інтервалів у межах 
від секунди до нони. основні штрихи для цієї частини – легато 
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та його різновид – марковане легато. Превалює середино-мотив-
ний хвилеподібний тип динаміки (гучність звука).  

загалом у першому розділі композиції переважає узвичаєна 
палітра засобів художньої виразності. утім, у  змістовно-клю-
чових фрагментах, двох кульмінаційних зонах першої частини 
твору В.  Мартинюк вдається до нетрадиційних елементів ком-
позиторського мовлення. у  точці найбільшого напруження та 
водночас емоційного розрядження першої каденції майстриня 
яскраво поєднує у виконанні одного звука мі малої октави ви-
конавський прийом фрулато, висхідну трель в інтервалі малої 
секунди та динамічний нюанс крещендо. Наголосимо, що поси-
лання авторки щодо виконання цього звука на ферматі суттєво 
збільшує виразовий ефект від одночасного впровадження цих 
компонентів художньої виразності. 

Наступна каденція, у завершені початкової частини твору, від-
творюється композиторкою в розлогому, нетрадиційному за діа-
пазоном висхідному пасажі. В. Мартинюк використовує ампліту-
ду звучання від мі малої до ноти сі третьої октави (у запису партії 
кларнета in B). задіяно звуки від найнижчого до найвищого регі-
стрів інструмента. При цьому важливо відзначити, що цей висхід-
ний пасаж окреслюється межами лише двох тактів у розмірі 8/8, 
а  його динаміка позначається поступовим зменшенням гучності 
звучання від форте до мецо-піано (динамічний нюанс димінуендо).

другий розділ композиції позначається максимально ритмі-
зованою, танцювальною мелодією з підкреслено пунктирним 
ритмом (Allegro marcato). змістовно-емоційну вершину майже 
кожної фрази майстриня виділяє шумовим звуком від удару 
ноги виконавця по підлозі концертної сцени, наголосимо, без 
звучання інструмента. Позначаючи цей музично-театралізова-
ний художній ефект штрихом маркато, В. Мартинюк домагаєть-
ся своєрідного мистецького синтезу, адже діалогічний принцип 
розвитку музичного матеріалу змальовує картину певних про-
тиріч, непорозумінь між образними учасниками співбесіди. 

саме в цій частині твору композиторка отримує надзвичайну 
своє рідність музичної вимови, позначену різноманіттям комбі-
нованих штрихів та, безумовно, відчутною артикуляційною ак-
тивізацією. «Найбільшою мірою до музичної вимови належать 
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артикуляція (у ширшому розумінні) і фразування. а втім, до неї 
можна долучити і образний характер інтонування, і  динаміку, 
і агогіку, і тембр, усю загальну експресію – конкретного втілен-
ня, конкретного твору, всіх його моментів і сторін. усі сторони 
вимови і вираження у своїй цілості утворюють загальну експре-
сію музичного мовлення. 

Інакше кажучи, всі моменти музичного твору мусять скла-
датись у безперервний “інтермодальний” інтонаційно-худож-
ній потік. а  в  ньому ми вже можемо виділити “вимову” його 
окремих сторін: образного, темпового, ритмового, метричного, 
агогічного, гучнісного, артикуляційного, тембрового та інших 
процесів»  [4, с.  73]. саме таку експресивно-мовленнєву хвилю 
утворює діалогічна розробка другої частини твору. 

Після основної кульмінаційної художньо «тяжкої» ходи вісі-
мок (pesante) автор підсумовує процес розмови в коді. Мелодія, 
побудована на інтонаціях головної теми композиції (українська 
народна пісня «зоре моя, вечірняя»), має яскраво виражений де-
кламаційний характер. її розвиток позначається використанням 
техніки багатозвуччя. одночасно з партією кларнета майстриня 
виписує і партію голосу виконавця-інструменталіста. у  нюан-
сі мецо-форте звучить мелодія в інтервалі квінти з виділенням 
третього октавного тону-призвуку. у своєрідному кластерному, 
яскраво тембровому ефекті з інтонаціями відкритого запитан-
ня, певної змістовної невизначеності, неузгодженості діалогу 
(чиста квінта) В. Мартинюк завершує композицію духового соло.

отже, символічне прочитання загальної образно-сюжетної 
концепції твору, його ідейно-художньої канви (означення теми 
спілкування, безпосередній діалог та певний висновок розмо-
ви) розкривають глибокий філософський зміст усієї композиції, 
який можливо означити як процес означення, споглядання сим-
волу української ідеї, самобутньої української ідентичності.

В. Мартинюк, будучи надзвичайно вкоріненою за духом укра-
їнською композиторкою (учениця, послідовник традицій видат-
ного українського композитора, викладача а.  Штогаренка), ре-
презентує у творі чітку власну громадянську позицію, відтворює у 
звуках глибоко ліричний смуток, живий відгук її душі за складну 
долю україни, за тернистий шлях розвитку української культури. 
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таким чином, стиль музики Валентини Мартинюк яскравий і са-
мобутній. Інтонаційність і характер розвитку української народної 
пісні виразно перетворюються майстринею в художньо-діалоговій 
процесії, за допомогою сучасних нетрадиційних засобів виразності 
та новітніх технік і засобів письма (багатозвуччя, виконавські шу-
мові прийоми, темброво-динамічне регістрове різноманіття). 

однак феноменом, явищем, котре якісно вирізняє В.  Марти-
нюк з палітри сучасних вітчизняних авторів, є здатність компози-
торки до найтоншого відчуття пропорцій художнього поєднання 
традиційних засобів виразності з новітніми виражальними мож-
ливостями модернового мистецтва. При цьому, що найважливі-
ше, майстриня не полишає свого первісного композиторського 
покликання – бути інтонаційним провидцем художнього змісту, 
утримувати першорядність сюжетно-ідейної, художньої канви 
твору за будь-яких ультрасучасних композиторських та виконав-
ських технік, певних конструкційних, аплікатурних прийомів та 
загалом новітніх засобів художньої виразності.  

Постійне художнє перебування В. Мартинюк у лоні народно-
музичної традиції інтонування являє національно-генетичний 
аспект її авторського стилю, який залишається незмінним про-
тягом майже всього творчого шляху композиторки.

Низка нетрадиційних засобів виразності в «Інтерв’ю на зада-
ну тему» в жодній мірі не позначені показовою принадливістю, 
певною ефектністю неординарного мовлення, технічною само-
ціллю для композитора і також для виконавця. Навпаки, усі но-
вітні прийоми взаємно підпорядковані досягненню художньої 
цілі драматургічного образно-ідейного змісту композиції соло. 

таким чином, В. Мартинюк постає не просто композитором 
експериментального складу письма, яка вдається до найрізнома-
нітніших поєднань компонентів сучасного арсеналу художньої 
виразності, вона є майстринею мистецької ідеї з глибоко націо-
нальною українською традицією, що відтворюється засобами 
сучасної музичної мови. 

Перспективою подальших досліджень в окресленій тематиці 
може слугувати звернення науковців до інших творів музичного 
доробку В.  Мартинюк, зокрема до яскравої композиції в цари-
ні духового академічного музично-виконавського мистецтва  – 
квінтету для ансамблю дерев’яних духових інструментів.
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Summary 

The article is dedicated to the investigation of Valentyna Marty niuk 
composer style phenomenon. The scientific research is based on the 
analyses of the brilliant composition Interview on a Given Topic for clari-
net solo which represents the late period of V. Martyniuk creation. The 
composer employs different executing technologies concerning timbre, 
volume of sound, noise means of expressiveness, types of articulation, 
various categories of attack and strokes, maximum range of modern 
academic woodwind instrument – clarinet. The renowned master from 
Dnipro is known for the experimental character of composer style with 
brightly expressed national and genetic aspect of musical language. 

Кeywords: composer, style, composition, artistic image, expressive 
means, folk music works.
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УДК 792.071.2.027Баб Тетяна ДОБРОВОЛьСькА  
(Львів)

еволЮція творчоЇ особистості 
режисера НаціоНальНого 
акадеМічНого украЇНського 
драМатичНого театру  
іМеНі МаріЇ заНьковецькоЇ 
алли бабеНко

у  статті досліджено творчість режисера театру імені Марії зань-
ковецької алли Бабенко: простежено її діяльність як актриси від 1958 
по 1966 рік та етапи становлення режисури від 1966 року, розглянуто 
її роботу в різних театральних колективах, а також 40-річний стаж у 
теат рі імені Марії заньковецької. Проаналізовано напрями художньо-
го пошуку, виділено важливі вистави для кожного з них, досліджено 
творчий почерк, методологію режисерської роботи та виокремлено 
притаманні її постановкам риси.

Ключові слова: театр імені Марії заньковецької, історія театру, ре-
жисер алла Бабенко, режисура, репертуар.

В  статье исследуется творчество режиссера театра имени Марии 
заньковецкой аллы Бабенко: прослеживается ее деятельность как ак-
трисы с 1958 по 1966 год и этапы становления режиссуры с 1966 года, 
рассматривается ее работа в различных театральных коллективах, 
а также 40-летний стаж в театре имени Марии заньковецкой. анали-
зируются направления художественного поиска, выделяются важные 
представления для каждого из них, исследуется творческий почерк, 
методология режиссерской работы и выделяются присущие ее поста-
новкам черты.

Ключевые слова: театр имени Марии заньковецкой, история теат-
ра, режиссер алла Бабенко, режиссура, репертуар.

The works of Alla Babenko as a stage-director of Mariya Zankovetska 
National Academic Ukrainian Dramatic Theatre are investigated in the ar-
ticle. Her work as an actress from 1958 to 1966 and stages of producing for-
mation since 1966, her work in different theatre groups, as well as 40 years 
of work in Mariya Zankovetska National Academic Ukrainian Dramatic 
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Theatre are considered. The trends of creative search are analyzed. Artistic 
performances important for each of them are distinguished. Creative man-
ner, methodology of directing work and characteristic features of her pro-
ductions are presented.

Keywords: Mariya Zankovetska National Academic Ukrainian Dramat-
ic Theatre, theatre history, stage-director A. Babenko, producing, repertoire.

алла Бабенко – талановитий митець, режисер-експеримента-
тор, одна з провідних представниць сучасної режисури україни, 
яка перебуває в постійному творчому пошуку, незважаючи на 
вже понад 50-річний стаж режисерської діяльності. разом з ви-
ставами Ф. стригуна та В. сікорського її постановки складають 
основу репертуару театру імені Марії заньковецької, протягом 
сорока років а.  Бабенко поставила близько ста вистав, заслу-
живши авторитет творця «театру для інтелектуалів», зорієнто-
ваного не на масового глядача, а  на вирішення складних есте-
тичних завдань. 

а.  Бабенко народилася 1937  року в м.  дніпропетровську в 
сім’ї майстрині з пошиття одягу та завідувача швейного цеху. 
у 1945 році родина переїхала до львова. у режисуру прийшла з 
багажем акторської (і не лише) професії. Першою освітою май-
бутнього режисера, 1956–1963  роки, був філологічний факуль-
тет (закінчила відділ української мови та літератури, проте від 
початку вивчала іноземну) львівського університету імені Іва-
на Франка (нині – національний). Під час навчання, у 1958 році, 
брала участь в аматорській театральній студії при львівському 
будинку народної творчості. Перша вистава, у  якій а.  Бабенко 
зіграла головну роль, – «остання зупинка» Е. М. ремарка в по-
становці художнього керівника гуртка, студента третього кур-
су фізичного факультету львівського університету імені  Івана 
Франка Михайла резніковича. Прем’єру цієї студентської робо-
ти грали в приміщенні театру імені Марії заньковецької, отож, 
від початків у професії доля пов’язала а. Бабенко з будівлею гра-
фа скарбка. Наступною роботою молодіжної театральної студії 
була вистава «Коли палає серце» (режисура В. гавриліва). газета 
«львівська правда» писала: «Безперечний акторський успіх – ро-
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бота а.  Бабенко над образом лізи. Виконавиці вдалося внести 
багато свого, творчого у трактування цієї ролі, зробила її яскра-
вою, такою, що запам’ятовується» [9]. у п’єсі П. Когоута «таке ко-
хання» вона зіграла роль ліди.

акторську освіту отримала, навчаючись у студії при театрі 
імені Марії заньковецької в 1959–1961 роках, керівником курсу 
був курбасівець Борис тягно. уже вступаючи до студії, а. Бабен-
ко знали в театральних колах, помітною серед інших студійців 
вона була й під час навчання: у  1960  році знялась у телеверсії 
оповідання Е. Хемінгуея «Ніхто ніколи не вмирає» в парі з до-
свідченим актором-заньківчанином олександром гаєм. Випуск-
на акторська робота – «Платон Кречет» о. Корнійчука. Після за-
кінчення студії два роки працювала у львівському театрі юного 
глядача ім. М. горького 1, її партнером по сцені, зокрема у виставі 
«Небезпечний вік» с. Наріньяні, був роман Віктюк, тоді – також 
актор-початківець. Вистава в один сезон відбулася понад сто ра-
зів, вона одна на головній ролі Марфіньки, Віктюк  – Бубусь. 
творчі й особисті інтереси поєднували їх і надалі, навіть сьогод-
ні він є в колі спілкування а. Бабенко, його можна побачити в 
неї на репетиціях. серед інших партнерів у львівському тЮгу – 
Володимир опанасенко, керував театром олександр Барсегян. 

Працювала вона як актриса і в кіно, знялася в епізоді у фільмі 
с. Параджанова «українська рапсодія», була однією з головних 
кандидаток на роль Марічки в його легендарних «тінях забутих 
предків». у 1963–1964 роках працювала в липецькому театрі за 
трудовою книжкою, проте де-факто пробула там лише три мі-
сяці через зйомки у фільмі В. денисенка «сон» (вийшов 1964 р.). 
Під час перебування в липецьку зіграла в п’єсі «один рік» 
Ю.  германа, Б.  реста. Місцева газета писала: «Молода актриса 
алла Бабенко уникла небезпеки мелодраматизму. тяжко актору 
ось так відразу, видати сильний порив душі, сум’яття почуттів. 
актрисі це вдалось: ми бачимо слабку особистість, що залиши-
лася чужою через мілкоту душевну» [8]. у 1964 році вона рік пра-
цювала в дрогобицькому театрі під керівництвом М.  гіляров-
ського, але це був не перший її приїзд туди задля акторства: ще 
до роботи в липецьку її направили до дрогобича. зайшовши в 
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театр, а. Бабенко побачила розподіл ролей у взятій у роботу п’єсі 
«ой не ходи, грицю», де мала грати головну роль. оскільки не 
сприймала цей матеріал як творчо вартісний  – поїхала, нікого 
не повідомивши. такий епізод  – кинути все у випадку творчої 
незгоди, що повторювався декілька разів протягом життя а. Ба-
бенко, характеризує її як людину в певній мірі безкомпромісну в 
принципових для себе моментах. 

її акторська творчість, яка тривала з 1958 по 1966 рік, позначе-
на виконанням, звичайно не без винятків, головних та значних 
ролей, серед них: анна в «останній зупинці» Е. М. ремарка, ліда 
в «такому коханні» П. Когоута, Марія в «Ніхто ніколи не вми-
рає» Е. Хемінгуея, ліда в «Платоні Кречеті» о. Корнійчука, Кат-
ря в «Не судилося» о. Корнійчука, Марфінька в «Небезпечному 
віці» с. Наріньяні. Вдячні зовнішні дані, бажання та вміння за-
глибитися в матеріал, працювати фанатично робили її помітною 
акторкою в кожному колективі, куди вона потрапляла. 

Відійшла від акторської професії, за її словами, тому, що після 
навчання в майстерні Бориса тягна, який виховував смак до теа-
тру іншого, ніж той, що можна було тоді побачити на наших сце-
нах, її цікавив розвиток сучасного європейського театру: Пітер 
Брук, отомар Крейча, пошуки Єжи гротовського. «а тому уяви-
ти себе артисткою побутового театру не могла. страшно бути ак-
трисою й від усіх залежати. актрисою я могла б працювати лише 
у Ефроса» [6]. це судження а.  Бабенко, звичайно, гіперболізо-
ване, але демонструє одну із засадничих причин, чому актори 
йдуть у режисуру,  – відсутність «свого» режисера, залежність 
творчого вияву від інших, бажання створити альтернативний 
художній світ, ніж той, який спостерігається в наявному твор-
чому середовищі.

режисурі навчалася в Москві в театральному училищі 
ім.  Б.  Щукіна при театрі ім.  Є.  Вахтангова впродовж 1966–
1971  років. Викладав стаціонарно курс режисури Б.  захава, 
учень Є.  Вахтангова, на практиці зустрілася з а.  Ефросом, ди-
пломну виставу поставила в київському театрі російської драми 
ім.  лесі українки (нині  – національний академічний)  – «затю-
каний апостол» а.  Макайонка. з  1971 по 1975  рік за розподі-
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лом працювала режисером у Казанському драматичному театрі 
ім. В. Качалова 2, поставила 13 вистав, за сумісництвом виклада-
ла в Казанському театральному училищі. у качалівському театрі 
а. Бабенко «відточувала» свій режисерський почерк, що видно з 
дописів тогочасної преси, які часто були дуже критичними. се-
ред поставлених вистав: «а зорі тут тихі» Б. Васильєва, «Мину-
лого літа в Чулімську» о. Вампілова, «роки блукань» та «Іркут-
ська історія» о. арбузова (остання – зі студентами Казанського 
театрального училища), «Продавець дощу» р. Неша. 

однією з найважливіших робіт режисера в казанському те-
атрі була «дикунка» о.  островського. Критика преси була ще 
більш нищівною, ніж зазвичай, але й такою, що викриває експе-
риментаторські, креативні якості молодого режисера а. Бабенко 
та її бажання працювати «з  глибиною» твору, знімаючи наша-
рування штампів. завіси не було використано, тому глядач уже 
від початку розглядав декорацію: біля порталів – двоє дверей у 
нікуди, на передньому плані – паркан, збитий зі старих кривих 
дощок, що створювало атмосферу закинутого складу з рекві-
зитом чи загалом – узбіччя життя. у такий обстановці артисти 
на початку вистави рухалися під музику, подібно до фігурок у 
музичній скриньці, час від часу проговорюючи певні фрази. Мо-
дерне прочитання класичного твору, та ще й до ювілею автора в 
1973 році, – це такий собі «злочин», який тульська газета назвала 
поглядом «крізь дірявий паркан формалізму». далі говорилося, 
що «придумані режисером прикмети “форми” й численні “штуч-
ки-дрючки” не дали талановитим артистам можливості ство-
рити живі образи, що розвиваються від сцени до сцени. На це 
не залишилося часу, бо він був повністю занятим замудрим мі-
зансценуванням, довільними режисерськими вигадками, не за-
лишаючи часу для творчості. як могли, до прикладу, з’ясовувати 
стосунки Варя та Мальков, зображуючи пару коней що скачуть 
та розмовляють біжучи, до того ж Мальков ще встигав прицмо-
кувати язиком, імітуючи цокання копит. а з’ясування стосунків 
аштем’єва та Малькова, коли партнери уподібнюються рухам 
розгніваних півнів» [1]. з опису видно відхід від канонів класи-
ки, тяжіння до театру образного, метафоричного.
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газета «радянський татарія» писала про нестандартне й ціка-
ве рішення, за яким Варя – «дикунка» саме через своє безпосеред-
нє, незашорене молоде ставлення до життя, порівняно з іншими 
героями, які існують кожен по-своєму «прозою», не помічаючи 
краси та винятковості миті, а зовсім не через соціальне станови-
ще її так прозвано. «думка не зовсім збігається з тою, якою за-
давався островський. режисеру вистави довелося препарувати 
її, витягуючи звідтам ідею, що сподобалася. Не будемо говорити, 
наскільки виправдані подібні експерименти – переможців не су-
дять. з вистави майже повністю зник соціальний фон, що скла-
дає зміст п’єси» [3]. ця проблематика – входження молодої люди-
ни в дорослий світ та її «ламання» – одна з провідних у творчості 
режисера молодого віку. «дикунка» була перемогою та помітним 
явищем театрального світу, знаючи про неї, г.  товстоногов за-
просив а. Бабенко до себе на стажування. упродовж тринадця-
ти років вона регулярно навідувалася до майстра, слідкувала за 
творчістю кращих представників театральної режисури.

Перебування на посаді режисера в театрі імені В. І. Качалова 
було одним з важливих етапів становлення творчої особистості 
а.  Бабенко в царині режисури. репертуар постановок різнився 
класичними та сучасними радянськими й закордонними автора-
ми, іноді з гострою радянською тематикою, що стало досвідом від-
находження в агіт-матеріалі «живого» нерва. Перебування в Ка-
зані було тимчасово перерване на постановку «райдуги взимку» 
М. рощина в державному драматичному театрі литви, що стало 
вагомим творчим досвідом. у 1975 році на запрошення Юрія за-
вадського а. Бабенко поїхала до Москви в театр імені Моссовє-
та  3, де працювала два роки, поставила три вистави – «царська 
охота» л. зоріна, «Перед дзеркалом» В. Каверіна, «Інеса арманд». 
у 1977 році через хворобу матері повернулася до львова. 

сергій данченко, тоді – головний режисер театру імені Марії 
заньковецької, запросив а. Бабенко на посаду чергового режи-
сера. Паралельно а. Бабенко ставила вистави й у інших театрах, 
зокрема в театрі російської драми ім.  лесі українки (чотири 
постановки), одеському академічному російському драматич-
ному театрі ім.  а.  Іванова (чотири постановки), у  львівському 
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театрі ПрикВо  4 (п’ять  постановок), львівському театрі юно-
го глядача ім.  М.  горького (дві постановки), Київському театрі 
«сузір’я»  5 (три постановки) та по одній режисерській роботі в 
Чернівецькому академічному обласному українському музично-
драматичному театрі імені ольги Кобилянської («трамвай “Ба-
жання”» т. Віль ямса»), Харківському державному академічному 
драматичному театрі імені тараса Шевченка («Чорна пантера» 
В. Винниченка). 

за формальними ознаками у творчості а. Бабенко є два види 
постановок: психологічні та інтелектуально-експерименталь-
ні. теми, до яких режисер звертається постійно, – світ жінки та 
театр Чехова. якщо вистави чеховського репертуару переваж-
но належать до інтелектуально-експериментального напряму її 
творчості (з вкрапленнями психологізму), то вистави жіночої 
тематики здебільшого вирішуються психологічними засобами. 

Постановок, які зараховуємо до жіночої теми, у творчості 
а.  Бабенко більше, ніж будь-яких інших. Пік розкриття таких 
образів припадає на 90-ті  роки ХХ  ст.  – середину 10-х  років 
ХІХ ст. загалом таких вистав близько тридцяти, до них належать: 
«Меланхолійний вальс» Б.  анткова за о.  Кобилянською (1989), 
«Чорна пантера, білий ведмідь» В.  Винниченка (1990), «гедда 
габлер» г.  Ібсена (1993), «Медея» Ж. ануя (1995), «Мадам Бова-
рі» я. стельмаха за г. Флобером (1997), «Мачуха» о. де Бальзака 
(1999), «талан» М. старицького (1999), «Вісім люблячих жінок» 
р. томма (2002), «Жіночі ігри» р. Феденьова (2002), «Благочестива 
Марта» т. де Моліно (2003), «любий друг» г. де Мопассана (2003), 
«дім Бернарди альби» Ф. г. лорка (2006), «ярославна – Королева 
Франції» В. соколовського (2014), «Жіночий дім (ціна любові)» 
з. Налковської (2016) та ін.

Палітра розкриття жіночих образів і тематики різнобарвна – 
це й роздуми зі сфери «жінка і соціум»; протистояння непере-
січної, видатної жіночої особистості та доби, оточення; питання 
жінки і моралі; жінки-матері, коханки, дружини, дочки. режисе-
ра цікавлять такі образи, як жінка-берегиня і жінка-відьма. усе 
це присутнє у творчості а. Бабенко, а також роздуми про вну-
трішній світ людини загалом і жінки зокрема.
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театрознавець світлана Веселка 1990 року, аналізуючи виста-
ви «Меланхолійний вальс» за о. Кобилянською та «Чорна пан-
тера, білий ведмідь» В. Винниченка, відзначала, що а. Бабенко 
належить до тих небагатьох, котрі не пасують перед складністю 
душевного світу героїнь, і в цьому духовна опора її режисури й 
у «переконанні, що коли у суспільстві смута, то найгостріше це 
відчувають жінки. В  її виставах жіночність стає силою актив-
ною, яка протистоїть агресивності, хамству, моральній всеїд-
ності, душевним утіхам – усьому, що деформує особистість» [2, 
с. 12]. у цих постановках режисер розмірковує над місцем жінки 
в сучасному суспільстві, у сім’ї, над прагненням самореалізації 
освіченої та духовно обдарованої особистості й анахронізмами 
родового устрою як противагою цьому, а  також материнським 
інстинктом та його несумісністю з пориваннями до внутрішньої 
свободи. 

у «гедді габлер» г. Ібсена ці міркування викристалізувалися 
та набули чіткої форми: не вистачає жінці бути лише дружиною 
професора, навіть успішного та люблячого, а неможливість ре-
алізувати себе якось інакше призводить до трагічного фіналу. 
Від чого божеволіє гедда, дає пояснення дописувач г.  Єремин: 
«Колись вона була лише люблячою, але відкинула дівочу любов 
до левборга, наступивши на горло власній пісні. зустрівши його 
пізніше – талановитого та вдалого в кар’єрі, усвідомила, як гли-
боко помилилася колись. І тоді зла демони оволодівають душею 
гедди, вона робить все, щоб він не дістався нікому» [4]. таке ба-
чення дещо спрощує розуміння п’єси й вистави, проте демон-
струє їх розуміння пересічним глядачем. 

з-поміж наступних вистав жіночої тематики вирізняється 
«Мадам Боварі» за г.  Флобером, яка, на відміну від більшості, 
мала касовий успіх і продовжувала лінію пошуку а.  Бабенко 
місця жінки в сучасному світі. Ідейно вистава схожа на згада-
ну «гедду»: успішна в заміжжі Емма відчуває духовний голод. 
рецензент с. Шашко писала: «у глибині сцени – вітальня. там, 
десь далеко, збираються за сімейним столом, обідають, про щось 
говорять. І так щодня... режисер а. Бабенко “заганяє” сцени сі-
мейного життя Емми десь в закуток. там же зіграні епізоди з 
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життя Емми до заміжжя. На авансцену виносять сцени з голов-
ною винуватицею її самотності  – книгою, пошуками виходу із 
самоти – романом з леоном, родольфом» [10]. у цій виставі ре-
жисеру вдалося захопити глядача буденністю ситуації, схожістю 
почувань героїні з будь-якою жінкою сьогодні, що неможливо 
було зробити в «гедді габлер», адже там ішлося про особу екстра-
ординарну, постать fin de siècle, з якою пересічна українка навряд 
себе асоціювала б. 

Жіночу тематику а.  Бабенко продовжила й у 2000-х роках, 
твори, до яких найбільше зверталася, наголошували на іншому 
аспекті сімейного життя жінки, а саме – дволикості чоловіка у 
ставленні до неї, неможливості сімейної вірності і щастя, що ро-
бить напрям режисерського пошуку більш мелодраматичним. 
у цьому контексті говоримо про вистави «любий друг» г. де Мо-
пассана, «дім Бернарди альби» Ф. г. лорки, «три ідеальних по-
дружжя» а. Касони, «Жіночий дім» з. Налковської.

Прикладом театру психологічного у творчості а.  Бабенко 
є вистава «затюканий апостол» а.  Макайонка. Вона звертала-
ся до п’єси тричі, кожна постановка мала свої особливості. це 
була її дипломна випускна робота зі Щукінського театрального 
училища в 1971  році. уже в наступному, 1972 році, а.  Бабенко 
продовжила працювати з нею в Казанському театрі ім. Качалова, 
остання й кардинально інша вистава відбулася 2001 року в теат-
рі імені Марії заньковецької. трагікомедія, у якій а. Макайонок 
використовує прийом театральної умовності: образи узагальнені 
до символів – Батько, Мати, син (Малюк), донька, дід. Поліфо-
нія ідей та проблем, закладених у ній, – протистояння людини 
і суспільства, її невільне становище в ньому; влади й управлін-
ня; сімейних цінностей, гуманізму й любові; світосприйняття 
батьків і дітей  – дозволяє виводити виставу на філософський 
рівень. центровим образом п’єси є син, якого Макайонок наді-
ляє рисами дитини-вундеркінда, чи зовсім не дитини. Він має 
високий рівень інтелекту і культури, вільно оперує знаннями з 
різних сфер  – літератури, мистецтва, науки, політики, моралі, 
аналізує навколишню дійсність, яка є досить жорстокою: брех-
ня, фальш у ставленні одне до одного членів його сім’ї, неспра-
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ведливість, груба сила, гроші керують великим світом. для тала-
новитої мислячої молодої людини це сильне навантаження, що 
змушує усвідомити жорстокі істини  – лише засобами зради та 
насилля (морального, фізичного) можна керувати, а не бути ке-
рованим. рецензент у журналі «український театр» у 1972 році 
писав: «дивну річ помітила в “апостолі” а. Бабенко: тут всі люб-
лять одне одного, хочуть любити, хочуть добра і миру. Не ви-
ходить. Некомунікабельність – одна з головних тем “апостола”. 
Фінал вистави – катастрофа. На обличчях немає масок, самі об-
личчя стали масками. Вистава, насичена терпінням до того, що 
називають “сумішшю барикад і танцмайданчиків”, допомагає 
зрозуміти проблеми, які стоять перед суспільством будь-якої 
країни» [5]. Перетворення ідеаліста на  обивателя прозвучало в 
обох театрах. апостолом у 2001 році була жінка, що надало твору 
забарвлення розглянутої вище жіночої тематики. 

двічі звертається а.  Бабенко до «Валентина і Валентини» 
М.  рощина. Проблематика твору дещо схожа на ту, що спосте-
рігаємо в «затюканому апостолі»: конфлікт поколінь, несвобода 
пересічної людини жити за власними правилами, входження 
у великий світ молодої особистості та пошук власного шляху, 
із суттєвою відмінністю – головна ідея трагедійного «апостола» 
в марності віри у відповідність життя ідеалам та прагненням, 
ламання головного героя, у  виставі ж «Валентин і Валентина» 
автор зосереджується на свободі вибору партнера в любові та 
для створення сім’ї, тиску соціальних, культурних упереджень 
на закоханих, завершує твір надією – відкритим фіналом, що дає 
волю режисерові запропонувати своє бачення розв’язання чи 
нерозв’язання ситуації.

однією з останніх яскравих режисерських робіт а.  Бабен-
ко є «ромео і джульєтта в кінці листопада» я.  отченашека та 
я. Баліка (2011). якщо у виставі «Валентин і Валентина» режи-
сер порушувала питання, чи можлива любов між вісімнадцяти-
річними, то тут ситуація дзеркально протилежна – якою вона є 
після п’ятдесяти. Є й ідейна відмінність: у першому випадку до-
сліджується існування власне любові, глядач слідкує за подіями 
разом з коментатором – бандою молодих студентів, а тут герої не 
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акцентують на ваганнях, чи є любов, вона для них як мрія, що 
здійснилася, лише присутні сумніви – чи це подарунок долі, чи 
її помилка. у постановці відразу помітна прикметна особливість 
режисури а. Бабенко – оповідальність, дія програється за велін-
ням головної героїні Марії, ніби вона для себе з’ясовує порушене 
режисером та автором питання про доцільність свого «літнього» 
зв’язку, крок за кроком згадуючи себе та партнерів у важливий в 
її житті момент зустрічі з Карелом.

до вистав інтелектуально-експериментального напряму, 
крім постановок за творами а. Чехова, належать: «отелло» (1985), 
«Макбет» (1992) В.  Шекспіра, «Ідіот» (1998) Ф.  достоєвського, 
«Підступність і кохання» (2010) Ф. Шиллера, «знак у вікні» (2015) 
л. Хенсбері та ін. Інтелектуальність та експериментальність ви-
являється в схильності режисера, через неї  – головного героя 
вистави, другорядних персонажів, оповідача, автора – до розу-
мових рефлексій, самоаналізу з перевагою абстрактного мислен-
ня. Постановник часто використовує методику зміни структури 
першооснови твору, відходу від звичної причинно-наслідкової 
моделі побудови вистави, не будуючи її на сюжетних колізіях, 
а тримаючи на певній інтелектуальній домінанті (можливі змі-
ни місцями першої та другої дії, сцени, частини сцен, розв’язки 
і зав’язки).  Відомий теоретик театру, професор театрознавства 
П. Паві як про одну з ознак театру такого спрямування говорив: 
«деякі режисери, не вагаючись, вводять у тканину сценічного 
твору чужі тексти, пов’язані з п’єсою одним і тим самим змістом: 
тематичністю, пародійністю і пояснюваністю. так відбувається 
діалогізація цитованого твору й первісного тексту» [7, с. 186].

Поняття творчого експерименту є гранично широким. 
у  львів ському контексті театр експериментальний  – це львів-
ський академічний театр імені леся Курбаса, створений у середи-
ні 1980-х років на хвилі виникнення численних театрів-студій, за 
модель та основу взяв творчі пошуки у сфері театру Єжи гротов-
ського, який сповідував концепцію театру як ритуалу, а  також 
перейняв певні риси художніх розвідок російського режисера та 
педагога анатолія Васильєва. цей шлях був плідним для театру 
імені леся Курбаса, сформував його творче обличчя як «пошуко-
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вий театр-лабораторія», якому глядач потрібний, але швидше за-
ради живої енергетики, ніж відповіді чи діалогу. «театр у коши-
ку» відомий як невеличкий театр, що експериментує з текстом 
та формою, львівський академічний театр «Воскресіння» втілює 
відомі твори на відкритих майданчиках, залучаючи циркові, 
акробатичні, піротехнічні елементи, але ставлячи за мету засо-
бами театральності заглибитися в матеріал. усі перелічені колек-
тиви зберігають за собою назву «експериментальні» в естетиці 
творчості, залишаючи «класичний» стиль театрові імені Марії 
заньковецької.

Експеримент у розумінні творчості а.  Бабенко має універ-
сальніше значення, можливо, він є навіть контраверсійним сто-
совно до загальної «академічно-класичної» лінії в театрі імені 
Марії заньковецької, яка домінує і на яку ходить масовий глядач. 
Експеримент як такий вбачається найперше в роботі з текстом 
твору, навіть класичним – часто він є переосмисленим, перепи-
саним «за мотивами» чи підлаштованим під конкретну потребу 
вислову, інколи у співтворчості із сучасним автором (роман го-
рак). також важливо, що експериментальна властивість вистав 
режисера не перетворює театр на формулу «мистецтво для себе». 
Напевне, це й неможливо в «народному» за суттю театрі, навіть у 
постановках такого пошуковця, як а. Бабенко. Контакт глядач – 
актор необхідний та змістовний у її естетиці. зрештою, такий 
театр сповідували її знамениті вчителі.

у контексті експерименту варто згадати про «отелло» В. Шек-
спіра (феєричне сценічне вирішення М.  Кипріяна у вигляді 
шахової дошки, натягнутої на всю площину сцени, задавало 
тон великої гри-битви), «Житейське море» І.  Карпенка-Карого, 
а особ ливо – про виставу «спокуса Хоми Брута» В. Врублевської 
за М. гоголем, поставлену 1988 року, у якій режисер вдалася до 
експериментування зі змістовим наповненням, структурою, 
ідейним вмістом, видається, діалогуючи в такий спосіб з авто-
ром. з останніх таких вистав на великій сцені – «знак у вікні» 
л. Хенсбері. 

Показовими в царині інтелектуально-експериментальних 
шукань є пізні постановки за творами а. Чехова. а. Бабенко вда-
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ється до порушення структури першооснови матеріалу, створю-
ючи при цьому новий літературно-драматичний твір, зберігаючи 
стиль, тематику, образність, закладену в первинному творі. до 
прикладу, п’єса «Вишневий сад» (2013) за жанром була визначена 
режисером «сторінками п’єси» (в оригінальному творі «комедія 
в 4-х діях»), події перенесено в майбутнє, у час перебування ра-
нєвської в Парижі. зав’язка полягала в її випадковій зустрічі з 
лопахіними на одній з вулиць французької столиці, що спрово-
кувало спогади та рефлексії з приводу події п’єси Чехова. троє 
акторів розігрують те, що відбулося, перевтілюючись то в одно-
го, то в іншого героя, перебуваючи, таким чином, кожен у трьох 
іпостасях одночасно – оповідача, дійової особи п’єси Чехова та 
персонажа інтерпретації твору а.  Бабенко. Кінцевою подією є 
повернення до вихідної зустрічі в Парижі, що утворює компози-
ційне кільце й робить сценічний твір цілісним. 

усі постановки за творами а. Чехова втілені на камерній сцені 
театру імені Марії заньковецької (цей майданчик був створений 
у середині 80-х років саме за ініціативою а. Бабенко як плацдарм 
для експериментальних пошуків), загалом їх близько чотирнад-
цяти. з  готових п’єс спостерігаємо лише згаданий «Вишневий 
сад» та «дядю Ваню», головним чином, режисер звертається до 
інсценізацій, зазвичай створює їх самостійно. серед таких робіт 
«дама з собачкою», «сповідь», «Вогні», «Іонич», «розповідь не-
знайомого»; вирізняється серед цього репертуару вистава «спо-
куслива особа» за твором Ю. Бичкова «Чехов і ліка». 

з юних років увійшовши в театральний світ, а. Бабенко ціл-
ком присвятила життя мистецтву, нехтуючи особистим життя, 
родинними зв’язками, підкоряючись лише бажанню бути в за-
гальносвітовому художньому контексті, ставити творчо вартіс-
ні вистави, досягнути високого рівня мистецького пошуку, тієї 
планки, яку їй поставили вчителі. а. Бабенко не прагне розважа-
ти глядача поверхневою легкістю, видовищністю, касовий успіх 
був і є вторинним, для режисера важливо віднайти глибину тво-
ру, змоделювати ситуацію, запрограмовану в конкретному мате-
ріалі, проектуючи її на сьогодення, залучаючи глядача до глибо-
кої, складної розмови про вічні цінності.
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примітки
1 сучасна назва – Перший український театр для дітей та юнацтва.
2 Нині – Казанський академічний російський великий драматич-

ний театр імені В. І. Качалова.
3 державний академічний театр імені Моссовєта.
4 Нині  – львівський академічний драматичний театр імені лесі 

українки.
5 Київська академічна майстерня театрального мистецтва «сузір’я».
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Summary

The works of Alla Babenko are considered to be a separate and unique 
phenomenon in the history and the present time of Mariya Zankovetska 
National Academic Ukrainian Dramatic Theatre. Her stagings with the 
performances of F. Stryhun and V. Sikorskyi form the basis of repertoire. 
The stage-director has produced about 100 performances for 40 years. She 
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has deserved the authority of the theater for intellectuals creation, orien-
ted not to the mass audience, but to solve complex existential problems. 

She has come to producing with the experience of actress (and not only) 
profession. Getting philological education in I. Franko Lviv National Uni-
versity (1956–1963), she has taken part in amateur theatre school in 1958. 
A student-physicist M. Reznikovych is the stage-director of the first per-
formance at that time. A. Babenko has graduated from the Theater studio 
at Mariya Zankovetska Theatre (1959–1961). The Master of the course  is 
the Kurbas follower B. Tiahno. She has worked in M. Horkyi Lviv Youth 
Theater. R. Viktiuk, V. Opanasenko are known as the partners on the stage. 
A. Babenko has also worked as an actress in the cinema (S. Paradzhanov 
film Ukrainian Rhapsody), in Lypetsk Theatre (for 3 months de facto); in 
Drohobych Theatre under the leadership of M.  Hiliarovskyi (1964). The 
actor creative work of A. Babenko is marked with the performing of lead-
ing and significant parts. She is distinguished by nice appearance, will and 
ability to lose herself in material and work fanatically.

A.  Babenko has studied producing at B.  Shchukin Moscow Theater 
School at Ye.  Vakhtanhov Theatre (1966–1971). B.  Zakhava is the Master 
of the course. She has met with A. Yefros, H. Tovstonohov at the practice. 
A. Babenko has worked on probation under H. Tovstonohov leadership for 
13 years. In 1971–1975 she has worked at V. Kachalov Kazan Drama Theatre 
(13 performances), in 1975–1976 she is at the Mossoviet Moscow Theater (she 
has produced three performances) according to distribution. In 1977 the ac-
tress has returned to Mariya Zankovetska Theatre. She collaterally produces 
in the other theaters of the country (there are about 10 of them).

A. Babenko does not want to entertain the audience with the superficial 
ease, show, financial success is still a secondary one. It is important for the 
stage-director to find the meaning of the work, to model the situation, pro-
grammed in a particular material, projecting it into the present and eternal 
values, attracting the viewer to complex conversation. Female subjects are 
expressed clearly in her works. The stagings of intellectual and experimen-
tal orientation are also prominent ones. The performances according to 
Chekhov repertoire form a separate page of A. Babenko creative work.

Keywords: Mariya Zankovetska National Academic Ukrainian Dra-
matic Theatre, theatre history, stage-director A.  Babenko, producing, 
repertoire.
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(кропивницький)

украЇНські аспекти творчоЇ 
діяльНості оперНиХ співачок 
леоНіди балаНовськоЇ 
та МаріЇ ковалеНко як 
представНиць ЄлисаветградськоЇ 
МузичНо-артистичНоЇ 
диНастіЇ левитськиХ

у статті розглянуто творчу діяльність співачок л.  Балановської 
та М.  Коваленко з позицій популяризації українського мистецтва в 
умовах імперської росії. Проаналізовано ситуацію, в  якій формува-
лися національні погляди артисток: єлисаветградське походження, 
духовно- моральні чинники родинного впливу священицтва, належ-
ність до династії левитських, відносини з корифеями українського те-
атру, формування національної свідомості через спілкування з М. ли-
сенком, І. алчевським, Н. Калиновською-доктор. 

Ключові слова: л. Балановська, М. Коваленко, співачки, левитські, 
вокальне мистецтво, українська музика.

В статье рассмотрена творческая деятельность певиц л.  Баланов-
ской и М. Коваленко с позиций популяризации украинского искусства 
в условиях имперской россии. Проанализирована ситуация, в которой 
формировались национальные взгляды артисток: елисаветградское 
происхождение, духовно-нравственные факторы семейного влияния, 
принадлежность к династии левитских, общение с корифеями укра-
инского театра, формирование национального сознания посредством 
влияния Н. лысенко, и. алчевского, Н. Калиновской-доктор.

Ключевые слова: л.  Балановская, М.  Коваленко, певицы, левит-
ские, вокальное искусство, украинская музыка.

Creative work of the singers L. Balanovska and M. Kovalenko is conside-
red in the article from the standpoint of Ukrainian art popularization in the 
conditions of imperial Russia. The situation in which the national views of 
the artistes have been formed: Yelysavethrad lineage, the spiritual and moral 
factors of the family impact of clergymen, the appliance to the Levytski dy-
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nasty, relations with the Ukrainian theater coryphaeuses, the formation of 
national consciousness through the communication with M. Lysenko, I. Al-
chevskyi, N. Kalynovska-Doktor is analyzed.

Keywords: L. Balanovska, M. Kovalenko, singers, the Levytskyi family, 
vocal art, Ukrainian music.

у річищі процесів самоідентифікації українського мистецтва, 
визначеності справжнього, а  не насадженого імперськими чи 
радянськими традиціями колоніального бачення векторів твор-
чої реалізації видатних митців, міститься вагома національно-
духовна парадигма. Позиціонування «солістів імператорських 
театрів» чи то «заслужених артистів» часів панування велико-
російського шовінізму всіляко нівелювало фактор присутності 
у вокалістів українського походження вагомого чинника  – на-
ціональної свідомості. заперечування інформації стосовно ідей-
ного спрямування діяльності видатних особистостей, замовчу-
вання фактів консолідації українського мистецького земляцтва 
на чужинських просторах русифікованої сцени призвело до ви-
кривленого розуміння їхніх життєвих пріоритетів, орієнтирів, 
націєтворчих функцій. 

Мета статі – ретроспективно ревізувати, виокремити націо-
нальні риси у творчій діяльності емблематичних постатей, яки-
ми є представники династії левитських л. Балановська і М. Ко-
валенко, та реалістично детермінувати їхнє місце в процесах 
усвідомлення національної належності, неухильної реалізації в 
суспільно-політичному житті через послідовну просвітницьку 
роботу.

солістки імператорських театрів Москви та санкт-
Петербурга леоніда Миколаївна Балановська (1883–1960) і Марія 
Володимирівна Коваленко (1885(?)–1950) належать до когорти 
визначних оперних діячів першої половини ХХ ст., роль яких в 
історії вокального виконавства чітко окреслена. Перша – непере-
січна виконавиця вагнерівського репертуару, володарка унікаль-
ного за тембром голосу, друга – глибинний лірик, ретранслятор 
найтонших відтінків людських почуттів. обидві отримали фа-
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хову освіту в  санкт-Петербурзькій консерваторії, були парт-
нерками Ф.  Шаляпіна, дружинами (в  різні роки) директора 
імператорських театрів І.  Екскузовича. Виконавська кар’єра 
співачок починалася зі сцени Київської опери. Надалі творча ді-
яльність л. Балановської епізодично пов’язувалася з україною: 
у  1918  –1919  роках у  межах співпраці з оперним товариством 
Єлисаветграда (у  подальшому  – Кіровограда, нині  – Кропив-
ницького) за керівництвом К. Шимановського, г. Нейгауза та ін., 
у 1925–1933 роках як солістки української опери і викладача Му-
зично-драматичного інституту в Харкові. На відміну від сестри, 
виконавська практика М.  Коваленко обмежувалася умовами 
російськомовних імперської та радянської столичних сцен. але, 
незважаючи на територіальну далекість від батьківщини, націо-
нальна позиція сестер виявлялася у відкритій особистій іденти-
фікації як митців українського походження, незмінній участі в 
проектах українських земляцтв.

гілка левитських укорінена в культурному і громадському 
житті Єлисаветграда від другої половини ХІХ  ст. як стало ві-
домо з архівних джерел, на чолі династії стояв о.  Іоанн (Іоанн 
Іоан нович левитський (левицький) 1 – священик центрального в 
місті успенського собору – людина глибоких моральних устоїв, 
яка зберігала й продовжувала традиції православного богослу-
жіння впродовж 1858–1886  років. згідно зі сповідним списком 
1858 року до складу родини 36-річного духовника входили: «дру-
жина ганна стефанова 30 р., діти – Прохор 11 р., Марія 8 р., Петро 
5 р.» [2]. у 1886 році його виведено за штат (тобто на пенсію), на 
1888 рік він значиться як «священик, помічник наставника» [1, 
с. 18]. Помер отець Іоанн 26 березня 1889 року у віці 67 років від 
гангрени, похований на Петропавловському цвинтарі [5]. 

за традиціями священицьких родин про обов’язкове пере-
дання справи храмового служіння хоча б одному зі спадкоємців, 
сини о. Іоанна Прохор і Петро обрали шлях священнослужите-
лів. Інформацію про освіту старшого сина Прохора віднайти не 
вдалося, але його належність до штату священиків єлисаветград-
ської Володимирської (грецької) церкви свідчить про виховання 
в духовній семінарії. 
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один із синів Прохора – Федір Прохорович левитський – пер-
шим зміг реалізувати потяг до музики й бажання професійно 
займатися співом. Ґрунтовна музична освіта, отримана в стінах 
Київського музичного училища Імператорського російського 
музичного товариства (далі – ІрМт) у 1892–1896 роках по класу 
вокалу г. фон Матіса й К. Еверарді та впродовж року вдоскона-
лення виконавської майстерності в Італії дозволили йому мак-
симально засвоїти специфіку різноманітних вокальних шкіл. 
Під час навчання, у  1893  році, Ф.  П.  левитський дебютував на 
сцені Київської опери в ролі германа, ландграфа тюрингії («тан-
гейзер» р.  Ваґнера), у  складі оперної антрепризи Й.  я.  сєтова. 
18 жовтня того самого року він долучився до київської прем’єри 
опери «алеко» (дипломної роботи с. рахманінова), підготував-
ши партію головного героя під керівництвом автора. Повернув-
шись із-за кордону, митець зробив вибір на користь музичної пе-
дагогіки й повністю присвятив себе методичній роботі з юними 
вокалістами, обмежившись камерно-вокальною діяльністю. 

Його послужний список є зразком сумлінного служіння пе-
дагогічним ідеалам на ниві хорового співу та вокалу [8]. з часу 
відкриття музичної школи а.  тальновського в Єлисаветграді 
митець працював у складі її викладацького колективу впродовж 
1898–1899 років. Наступні п’ять років діяльності Ф. левитсько-
го пов’язані з одесою, де він викладав вокал у музичних школах 
д. М. фон ресселя, р. Кауфман та методику співу в додатковому 
(восьмому) класі жіночих гімназій. зважаючи на його автори-
тет як вокального педагога-фахівця, організатори учительських 
курсів повітового ананьєва (тепер районний центр одесь-
кої обл.) в 1904 році запросили митця прочитати цикл лекцій з 
методики викладання співу. 

у  1904–1914  роках його педагогічна кар’єра була пов’язана з 
Полтавою, де він працював викладачем музичного училища 
ІрМт та вів активну музично-громадську діяльність. На тлі 
активних мистецьких зрушень перших десятиліть централь-
на україна поповнилась ідеями популяризації в навчальному 
середовищі найкращих зразків російської оперної спадщини. 
Ф. левитський як один із зачинателів музично-театральних про-
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ектів силами учнів Полтавського музичного училища ІрМт 
став активним популяризатором студентського оперного вико-
навства по українських містах. зокрема, під його керівництвом 
10 листопада 1907 року в Єлисаветграді силами полтавчан від-
булася постановка опери «син мандарина» ц. Кюї.

дописи левитського-публіциста  – музичного критика і ре-
цензента – від 1907 року друкувалися в полтавській періодиці, 
зокрема впродовж 1910–1913 років у часописі «Полтавская речь». 

завдяки вокальній підготовці, отриманій у класі Ф.  П.  ле-
витського, визначили своє співацьке майбутнє його родички – 
двоюрідні сестри л. Балановська та М. Коваленко. обидві брали 
уроки в педагога під час практики в єлисаветградській Музич-
ній школі а. тальновського та в подальшому, приватним чином 
консультуючись у дядька.

Молодший син о.  Іоанна, Петро Іванович левитський, ува-
жався в родині найбільшим українофілом і театралом. досте-
менно відомо, що він здобув освіту в Єлисаветградському духо-
вному училищі та одеській духовній семінарії, де розвинулися 
його вокальні здібності, адже володів надзвичайно колоритним 
басом. Близько 1875 року відбулося його знайомство з П. Ніщин-
ським. стосунки між активним діячем на теренах української 
культури, композитором і перекладачем та майбутнім свяще-
ником могли зародитися за одеських часів творчої співпраці 
Ніщинського з аматорськими театральними осередками, а мог-
ли започаткуватися в Єлисаветграді, де  Петро Іванович періо-
дично зринав на обрії театрально-концертного життя. окрім 
творчих контактів, тезок згодом пов’язали й родинні стосун-
ки – Петро одружився на старшій дочці митця – Музі Петрівні 
Ніщинській. за твердженнями онука композитора В. левицько-
го, його батьки познайомилися на постановці музичної карти-
ни «Вечорниці», створеної дідом для мішаного хору Єлисавет-
градського безкоштовно-грамотного училища, що підтверджує 
світлина 1875 року, зроблена після прем’єри. тому ідеї, які спо-
відував режисер вистави М.  Кропивницький та корифеї укра-
їнського театру з родини тобілевичів, були близькі й зрозумілі 
П. левитському. 
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Петро Іванович левитський не ризикнув рухатися театраль-
ними стежками й обрав для себе шлях сільського священика, що 
передбачав фінансову стабільність і впевненість у завтрашньому 
дні. у  подальшому він активно впроваджував церковний спів 
у парафіях с.  губівка (нині  – Компаніївского  р-ну Кіровоград-
ської обл.) та с. Кам’яні Потоки олександрійського повіту (нині в 
межах Полтавської обл.). 

Проте різнопланові творчі заходи продовжували його ці-
кавити. зокрема, коли в ананьївський період П.  Ніщинський 
втратив через хворобу зір, левитський прийшов на допомогу як 
читець грецького тексту і секретар, що реалізувалося у вигляді 
перекладу першої рапсодії «одіссеї» гомера українською худож-
ньою мовою. 

товариство, що влітку збиралось у кам’янській садибі свя-
щеника, включало господарів – о. Петра (П. левитського) і його 
дружину Музу Петрівну, сватів (П. і К. Ніщинських) та гостей – 
оперного співака М. Медведєва, письменника І. Нечуя-левиць-
кого та ін. На вечірках левитських – Ніщинських разом зі співом 
народних пісень та романсів значну роль відігравало фортепі-
анне музикування. «Було мати грає з бабусею в чотири руки, 
а батько з дідом співають», – свідчив онук [4, арк. 2]. Найбільший 
успіх мала гра П. Ніщинського, а також виконання його дружи-
ною К. Ніщинською власних фортепіанних композицій, зокрема 
«Коломийки», та фортепіанний дует із М. левитською. за спога-
дами актора В. левицького [44], саме бабуся навчала дітей осно-
вам фортепіанного виконання. 

Петрові сини Вадим і олександр після закінчення духовного 
училища в Єлисаветграді вчителювали в церковно-парафіяль-
них школах, певний час намагалися бути дияконами, а  згодом 
вибрали акторську професію та працювали в пересувних укра-
їнських музично-драматичних трупах, режисерували вистави, 
були антрепренерами драматичних і опереткових товариств. 
слід зауважити, що Вадим опановував основи класичного вока-
лу в саратовському музичному училищі ІрМт. 

старшу дочку Марію о.  Іоанн видав заміж за молодого свя-
щеника В.  Коваленка, який служив у Преображенській церкві 
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поселення аджамка. згодом ця бездітна родина вдочерила ді-
вчинку-підкидька, яка стала видатною співачкою, солісткою Ма-
ріїнського театру Марією Коваленко. 

лише найменша дочка, Євдокія Іванівна, визначилася у 
світському напрямку життя, очевидно, тому, що була завзятою 
театралкою і музиканткою  – добре співала, володіла грою на 
фортепіано, брала участь в аматорських виставах. тому її об-
ранцем став бухгалтер шполянського цукрового заводу княгині 
П. урусової, чигиринський міщанин Микола григорович Бала-
новський. серед дітей цієї родини: леоніда – провідна співачка 
Московського Великого театру та Євгенія – артистка хору Вели-
кого театру.

отже, музично-артистична лінія родини левитських веде по-
чаток від знакової як для українського театру, так і для націо-
нальної музики події – єлисаветградської прем’єри «Вечорниць» 
П. Ніщинського 1875 року. завдяки шлюбу хористів М. Ніщин-
ської  – доньки композитора і  єлисаветградця П.  левитського 
поєдналися родини Ніщинських – левитських – Балановських – 
Коваленків. звичайний генетичний союз посилювався вагомими 
спільними чинниками сповідування глибоких духовно-мораль-
них принципів, укоріненою в родині любов’ю до рідного краю, 
української пісні, мови, усталеною національною позицією.

В означеному контексті сфокусуємо увагу на українських ас-
пектах творчої діяльності провідних співачок імператорських 
театрів л. Балановської та М. Коваленко. Що спонукало сестер – 
студенток санкт-Петербурзької консерваторії  – взяти участь 
1902  року в подорожі хору Миколи лисенка по Полтавщині, 
адже саме ця подія, за висловленим враженням л. Балановської, 
«залишила глибокий слід у нашій свідомості і назавжди приве-
ла нас обох до української музичної культури» [6, с. 62]? Не що 
інше, як, з одного боку, закоханість в українську пісню, прище-
плена в умовах домашнього виховання, з другого – вплив дядь-
ків Ф. і П. левитських, для яких постать М. лисенка була зразком 
служіння українському мистецтву. 

Після закінчення консерваторії сестри, виступаючи на київ-
ській сцені, неодноразово потрапляли до поля зору національ-
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но-свідомої інтелігенції, серед якої відомий композитор К. сте-
ценко. у  рецензіях до газети «рада» митець високо оцінював 
«розкішний голос і продуману гру», щирість образів героїнь, 
утілених л. Балановською – Маші («дубровський» Е. Направни-
ка), лізи і тетяни («Пікова дама» і «Євгеній онєгін» П. Чайков-
ського), Валентини («гугеноти» дж. Мейєрбера) й водночас жал-
кував: «слухаючи її, думаєш собі: яка чудова була б з неї галя в 
опері “утоплена” або оксана в опері “різдвяна ніч” лисенка, якби 
ці опери колись були б поставлені на київській сцені» [3, с. 223].

роз’їхавшись по різних імперських столицях, сестри не забу-
вали про українське походження. л. Балановська, солістка мос-
ковського Великого театру, тривалий час товаришувала з учени-
цею М.  лисенка, співачкою Н.  Калиновською-доктор, відомою 
популяризаторкою української культури, послідовницею запові-
тів свого вчителя і членом комітету музично-драматичного то-
вариства «Кобзар», на чолі якого стояв палкий поборник укра-
їнського мистецтва І. алчевський. Ми «обидві були українками, 
любили свою українську культуру, намагаючись в умовах жор-
стокого царського режиму її пропагувати»,  – відзначала л.  Ба-
лановська у спогадах [6, c. 41]. На ювілейному Шевченківському 
концерті до 50-ї роковини смерті Великого Кобзаря 5 (18) берез-
ня 1911 року, забороненому в україні, але дозволеному в Москві, 
л. Балановська брала участь у постановці п’єси «Назар стодоля», 
виконавши символічну особисто для неї роль господині у «Ве-
чорницях» П.  Ніщинського. у пресі писали: «гарна українська 
мова, жвава й інтересна гра, прекрасні співи – ось чим визнача-
лася шановна артистка» [10].

у майбутньому співачка долучалася до проектів постановок 
у Москві українських опер «запорожець за дунаєм» с. гулака-
артемовського 27 жовтня 1915 року, «Наталка Полтавка» М. ли-
сенка 2  травня 1916  року. до її камерних програм обов’язково 
входили солоспіви М. лисенка («айстри»), р. гліера, Ю. Мейтуса, 
В. Косенка («Вони стояли мовчки»), г. алчевського («душа – се 
конвалія ніжна») та українські народні пісні.

Марія Коваленко активно популяризувала українську музи-
ку на сценічних майданчиках Петербурга, була постійним учас-
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ником Шевченківських концертів, організованих українською 
громадою. твори р.  гліера, М.  лисенка (зокрема, солоспів «ой 
одна, я одна», дует «Коли розлучаються двоє»), с. гулака-арте-
мовського (пісня одарки «ой казала мені мати») не лише утри-
мувалися в її концертному репертуарі, а й записані на платівки. 

отже, діяльність представниць єлисаветградської музично-
театральної династії левитських, вокалісток л. М. Балановської 
та М.  В.  Коваленко, стала прикладом ґрунтовного служіння 
українському мистецтву, популяризації національних культур-
них надбань у жорстких умовах русифікованого імперсько-ра-
дянського простору.

Додаток

родовід левитськиХ 2

і покоління
1. о.  іоанн (іоанн іоаннович левитський) (1822  – 26.03.1889,  

Єлисаветград) – священик успенського собору м. Єлисавет-
града. 
× ганна стефанівна (1828 – ?)

іі покоління
2/1. прохор іванович левитський (1847 – ?) – священик Воло-

димирської церкви м. Єлисаветграда.
3/1. Марія іванівна левитська (1850  – після 1923, Москва)  – 

дружина священика, мешкала в с.  аджамка олександрій-
ського повіту, в Москві.

 × володимир прокофієвич Коваленко – священик Преоб-
раженської церкви с. аджамка олександрійського повіту.

4/1. петро іванович левитський (1855, Єлисаветград – ?) – свя-
щеник с. губівка Єлисаветградського повіту, згодом с. Кам’яні 
Потоки олександрійського повіту Херсонської губ.
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 × Муза петрівна ніщинська (20.06.1857, афіни, греція – ?) –  
дружина священика, старша дочка українського компози-
тора і перекладача П. І. Ніщинського. 

5/1. Євдокія іванівна левитська (02.08.1861, Єлисаветград – ?) –  
єлисаветградська міщанка, піаністка, викладачка гри на 
фортепіано.

 × вінчання 11.01.1881 р., успенський собор м. Єлисаветграда
 Микола григорович балановський (1851 – 1893, м. Шпола   

Київської  губ.)  – міщанин Чигиринського повіту Київсь-
кої губ., працював бухгалтером цукрового заводу м. Шпола. 

ііі покоління
6/2. федір прохорович левитський (1869, Єлисаветград – після 

1926) – відомий співак, педагог, музичний критик.
7/3. Марія володимирівна Коваленко (удочерена, за чол. екс-

кузович) (1885?, аджамка Єлисаветградського повіту Хер-
сонської губ. – 01.01.1950, ленінград) – співачка (лірико-ко-
лорат. сопрано), педагог. заслужена артистка ррсФр. дітей 
не мала.

 × 1-й шлюб – 1912 –1923 рр.: іван васильович екскузович 
(26.01(07.02).1882, Єлисаветград – 11.06.1942, ленінград) – ди-
ректор імператорських театрів, інженер, театральний діяч.

 × 2-й шлюб – з 1923 р.: Дмитро Мазуров (? – після 1950) – 
музичний критик.

8/4. вадим петрович левицький (08.09.1879, губівка Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губ. – 1954, Бобринець) – 
український драматичний актор, співак (баритон). заслу-
жений артист урср. 

 × Марія петрівна Крейтор-флоріна  – актриса драматич-
ного театру.

9/4. олександр петрович левицький – диякон церкви с. гвоз-
дівка ананьївського повіту Херсонської губ., артист і співак 
драматичних труп.

10/5. леоніда Миколаївна балановська (за чол. екскузович) 
(26.10  (7.11).1883, Шпола звенигородського повіту Київ-
ської губ. – 28.08.1960, Москва) – співачка (сопрано), викладач. 
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 × до 1912, іван васильович екскузович (26.01(07.02).1882, 
Єлисаветград  – 11.06.1942, ленінград)  – директор імпера-
торських театрів, інженер, театральний діяч.

11/5. Євгенія Миколаївна балановська (між 1884 – 1893, Шпола 
звенигородського повіту Київської  губ.  – після 1926, Мо-
сква) – артистка хору Великого театру.

іV покоління
12/8. Дмитро вадимович левицький
13/8. Юрко вадимович левицький
14/10. леонід емільйович балановський – московський інженер. 
 × дружина родом з Полтави.

примітки
1 у ХІХ ст. використовувалася подвійна орфографія прізвища. На-

ступне покоління однозначно переключилося на транскрипцію «ле-
вицькі». їхній родовід див. у додатку.

2 у схемі родоводу перша цифра перед іменем позначає в наскріз-
ному числовому ряду народжених представників родини левитських. 
другою цифрою позначено батька чи матір особи. Позначкою «×» 
 відокремлено шлюб (або шлюби) особи з визначеними датою і місцем 
шлюбного запису (за наявності). Після позначки «×» вказано ім’я, пріз-
вище, по-батькові особи, з якою укладено шлюб. 
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2. исповедные росписи успенского собора, 1858 г. – державний ар-

хів Кіровоградської області (далі – даКо), ф. 160, оп. 1, спр. 22.
3. Кирило стеценко: спогади. листи. Матеріали / упоряд. Є. с. Фе-

дотов. – Київ : Музична україна, 1981. – 480 с.
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Summary

The praising of the Imperial Theaters soloists or Honoured artists du-
ring the times of Great Russian chauvinism supremacy has destroyed the 
presence of the national consciousness of the Ukrainian origin vocalists. 
The figures of the singers L. Balanovska (1883–1960) and M. Kovalenko 
(1885?–1950) are considered to be an example of the development of the 
national music culture, the formation of Ukrainian art.

Opera singers L. Balanovska and M. Kovalenko belong to the Yely-
savethrad dynasty of Levytski, the clergymen and theatre actors. The 
Levytski family has been formed in the cultural and social space of the 
Yelysavethrad in the first half of the ХІХ century. The heart of the family 
is the father John Levytskyi. He is the priest of the central city Assump-
tion cathedral. John Levytskyi is the grandfather of Leonida and Mariya. 
The basics of vocal technique are founded by their cousin, famous singer 
and vocal teacher Fedor Levytskyi. 

National musical and theatrical direction of the family has started 
from the Vechornytsi premiere by P. Nishchynskyi in 1875. Owing to the 
choristers marriage, considering the composer daughter Muza Nish-
chynska and the priest son Petro Levytskyi the families of Nishchynski – 
Levytski – Balanovski – Kovalenko have been united.

Leonida Balanovska and Mariya Kovalenko are cousins. Both of them 
have received higher musical education at the St. Petersburg Conservato-
ry. In 1902 they have got acquaintance with Mykola Lysenko and become 
the participants of his choir tour to Poltava region. 
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In 1910–1917 the soloist of the Moscow Bolshoi Theater Leonida Bala-
novska has actively collaborated with the Kobzar society, associated with 
the coryphaeuses of the theater Marko Kropyvnytskyi, Panas Saksahan-
skyi, Mariya Zankovetska, Mykola Lysenko as the founder of Ukrainian 
music, Ukrainian singers Ivan Alchevskyi, Nataliya Kalynovska-Doktor 
during a visit to Moscow.

Mariya Kovalenko as the soloist of the Mariinskyi Opera House has 
taken part in the Shevchenko concerts of the St. Petersburg Ukrainian 
community. Her repertoire always contains works of Ukrainian compo-
sers and folk songs. 

Keywords: L. Balanovska, M. Kovalenko, singers, the Levytskyi fa-
mily, vocal art, Ukrainian music.
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УДК 791.221.4+791.3](477)"197/198" Тетяна ЖУРАВЛьОВА 
(київ) 

естетика МелодраМи 
в украЇНськоМу кіНоМистецтві 
1970–1980 -х років

стаття ґрунтується на дослідженні художніх прийомів мелодрами 
та специфіки її світовідчуття в українському кіно часів застою (стагна-
ції) та перебудови (1970–1980-ті рр.)

Ключові слова: мелодрама, українське кіно, застій, перебудова.

статья базируется на исследовании художественных приемов 
мело драмы и специфики ее мироощущения в украинском кино времен 
застоя (стагнации) и перестройки (1970–1980-е гг.)

Ключевые слова: мелодрама, украинское кино, застой, перестройка. 

The article is based on the investigation of the melodrama artistic meth-
ods and the peculiarity of its attitude in Ukrainian cinematography during 
the periods of depression (stagnation) and perestroika (the 1970s–1980s).

Keywords: melodrama, Ukrainian cinematography, depression, pere-
stroika.

Пропоноване дослідження акцентує увагу на соціальних, по-
літичних, культурних факторах періоду застою та перебудови, 
що впливали на тематику і стиль вітчизняної кіномелодрами. 
розглянуто також застосування її елементів у фільмах інших 
жанрів. Фактажну базу аналізу складають стрічки таких режи-
серів, як К.  Муратова, р.  Балаян, а.  Бенкендорф, М.  Мащенко, 
В. Криштофович та ін. їхні роботи засвідчують зміни в самому 
жанрі мелодрами, його здатність піддаватися структурним ме-
таморфозам, не втрачаючи основоположних ознак. 

Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років у радянському 
кінематографі відбулися реформи, які відповідним чином скеро-
вували тематику й ідеологію кіномистецтва. Пріоритет надавав-
ся, як і в попередній період, зображенню характеру сучасника, 
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як правило, людини праці. якщо раніше, у період хрущовської 
«відлиги», художників щиро цікавив цей тип персонажів, то в 
зазначені роки така активна увага до нього здебільшого була по-
хідною від партійних настанов. драматичний конфлікт мав ба-
зуватися на соціально-психологічних змінах у суспільстві, колі-
зії були пов’язані з упровадженням нових методів керівництва 
тощо. Парторги, директори заводів, провідні наукові діячі вті-
лювали морально-етичний ідеал у кінематографі.

Естетичні засади жанру мелодрами передбачають наявність 
страждання героя / героїв заради досягнення / збереження ко-
хання, пристрасть часто є рушійною силою їхніх вчинків. Над-
завдання героїв мелодрами  – досягнення особистого щастя, 
у  фокусі уваги  – приватне життя людини, її почуття. Пережи-
вання громадянина, відокремлені від грандіозного соціального 
явища – побудови розвиненого соціалізму, радянськими ідеоло-
гами могли сприйматися як опозиція до державного устрою. Кі-
нематограф, надто український, повинен був відновити функцію 
тлумачення класових і партійних позицій. 

у 1971 році режисер К. Муратова втілила цю тезу в життя з 
точністю до навпаки: у фільмі «довгі проводи» (одеська кіно-
студія художніх фільмів), сконцентровано увагу на потребі в 
любові, на межах свободи в стосунках між люблячими людьми, 
подоланні егоїзму. сюжет позбавлений яскравого зовнішнього 
конфлікту, єдиний натяк на «інтригу» – «перехоплена» матір’ю 
(з.  Шарко) кореспонденція сина, на викритті цієї «таємниці» 
(листуванні батька й сина) і базується сюжет фільму. Показ-
ним, «театральним» мелодраматизмом зловживає сама героїня, 
бажаючи бути то в ролі відкинутої матері, то кокетливої дами, 
що морочить голову своєму шанувальнику. Через це вона ви-
глядає легковажною, навіть комічною, і, здавалося б, не вартою 
співчуття. Конфлікт між матір’ю і сином урівноважений пере-
буванням обох у мережах екзистенціальної самотності. Проте 
мелодрама, навіть як символ дріб’язковості й життєвої суєти, за 
філософією режисера, у  кінцевому підсумку й створює фабулу 
людського життя. Фабулу, що стає сенсом, як от в епізоді на кла-
довищі, де героїня прибирає могилу батька. ця зворушлива сце-
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на має відбиток муратівського іронічного ставлення до смерті. 
для режисера надзвичайно важливими є саме «мелодраматич-
ні» миті буття, з їхніми радощами й печалями. Мелодраматичні 
елементи стрічки, як і її пластичне вирішення: навмисна доку-
ментальність окремих епізодів, фокусування уваги на деталях-
дрібницях тощо, відривають кіновитвір від соціальних основ, 
підносячи його ідею до вершин філософського узагальнення. 
Існування кадрів у картині, їх вільна послідовність набувають 
особливого сенсу саме завдяки почуттю, яке перетворює світ 
фільму з випадково складених картинок калейдоскопу в живе 
й органічне ціле [5]. Фінал стрічки закінчується словами саші: 
«я  люблю тебе, мамо»,  – сталося маленьке диво в житті дива-
куватої і безмежно самотньої жінки. К. Муратова отримала сер-
йозні звинувачення критиків у дивному тяжінні до похмурих 
картин, до теми некомунікабельності.

зазначимо, що вказане десятиліття характеризується не лише 
жанрово-тематичним регламентом щодо українських митців, 
а й адміністративно запущеним процесом знищення національ-
ної кінематографічної ідентичності в україні. Фільми переважно 
знімалися російською мовою, лише в деяких випадках дублюва-
лися українською. Іноземні стрічки виходили лише російською 
мовою. Відомий український літературознавець і публіцист 
І.  дзюба щодо використання української мови в культурному, 
науковому, політичному просторі не тільки в радянські часи, а й 
раніше наголошував на фактичній та формальній рівності націй 
у той період, у тих геополітичних умовах і вбачав «антиукраїн-
ську політику не в тому, щоб забороняти говорити по-українськи 
(бо це і неможливо), а в тому, щоб зробити так, щоб люди самі не 
хотіли...» [2, с. 246]. 

Показовим щодо мовного питання, на нашу думку, є приклад 
одеської кіностудії. тоді на сеансах своїх кінокартин вона збира-
ла близько 90 млн глядачів за рік по всьому колишньому срср, се-
ріали її виробництва охоче демонструвало центральне телебачен-
ня. Фільми цієї кіностудії орієнтувалися на широку аудиторію, 
тому соціальна проблематика не була провідною. Проте й мело-
драми без гостросоціальних акцентів також запускалися в прокат 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



445

Естетика мелодрами в українському кіномистецтві 1970–1980‑х років

нечасто. однією з таких мелодрам стала стрічка П. тодоровсько-
го «Міський романс» (1970) про історію кохання молодих людей, 
які сумніваються у своїх стосунках, герой побоюється втратити 
внутрішню свободу, пов’язавши шлюбними зобов’язаннями своє 
життя, йому здається, що подруга Маша (М. соломіна) не надто 
освічена як для його кола (Євген (Є. Кіндінов) – лікар) тощо.

Примітно, що на головні ролі в мелодраматичні фільми з ка-
мерною історією запрошували здебільшого акторів центральних 
кіностудій, зірок московських, ленінградських театрів, таких як 
а. Фрейндліх, В. лановий, І. смоктуновський (мелодрама Є. Хрі-
нюка «анна і Командор» (1974 р., Київська кіностудія художніх 
фільмів ім.  о.  П.  довженка)), г.  Нахапетов (фільм Ю.  Іллєнка 
«Мріяти і жити» (1975 р., Київська кіностудія художніх фільмів 
ім. о. П. довженка)) тощо.

у  1981 році київський режисер а.  Бенкендорф запросив у 
свою картину «Капіж» зірку театру і кіно всесоюзного масштабу 
т. дороніну на роль жінки, яка сама виховує сина-підлітка й у яку 
закохалися два чоловіки. її героїня Марія приїхала до великого 
міста із села в пошуках кращого життя, як матеріального, так і 
особистого. режисер не робив акцент на любовному трикутнику. 
Висвітлення стосунків чоловіка і жінки в українському кіно мало, 
як правило, допоміжний характер, щоб не було закидів «згори» 
у зловживанні альковною тематикою. Почуття героїв були вто-
ринні стосовно до основної соціально спрямованої ідеї (вона була 
обов’язковою, але, як уже зазначалося, у стрічках одеської кіно-
студії цей регламент був не такий жорсткий). у фільмі а. Бенкен-
дорфа така ідея є, вона підкріплена проблемою виховання сина-
підлітка. Марія багато часу приділяє побутовому благополуччю, 
а син формує свій світогляд на вулиці, спілкуючись із «асоціаль-
ними елементами» суспільства. за ідеєю фільму, мати в таких 
обставинах не має права на особисте щастя. сценарій фільму не 
опирався на бурхливі пристрасті, напружені ситуації. Персонаж 
Марії теж не ускладнений глибоким драматизмом. Проте фіналь-
на сцена каяття Марії, де вона сповідується власному синові, при-
внесла у фільм напруження і драматизм, розкрила персонаж як 
глибоку і пристрасну особистість. 
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Психофізичні дані т. дороніної – її манера говорити, трохи 
розтягуючи слова, інтонації з придихом – самі по собі мелодра-
матичні. за актрисою на той час уже закріпився образ жінки, 
здатної на глибокі почуття. завдяки її таланту перевтілення й 
особливому жіночому шарму українське кіно поповнилося дра-
матично-чуттєвим і напрочуд зворушливим образом.

Із середини 1970-х років у радянському кіно, після тривало-
го існування інкогніто, до мелодрами поступово повертається 
власне ім’я: у репертуарних планах і на афішах з’являється жан-
ровий підзаголовок «мелодрама» [3, с. 31]. цей період характер-
ний зверненням до глядача. Покоління майстрів, яке прийшло 
в радянське кіно наприкінці 1960-х – на початку 1980-х років на 
центральні кіностудії, не гребувало «чистою» мелодрамою, їхні 
фільми демонструвалися по всьому союзу і навіть за кордоном: 
«Ще раз про любов» (реж. г. Натансон, 1968 р.), «Про любов» (реж. 
М. Богин, 1970 р.), «Мачуха» (реж. а. Бондарєв, 1972 р.), «табір іде 
в небо» (1975), «Мій ласкавий і ніжний звір» (1978) (реж. Е. лотя-
ну), «Молода дружина» (реж. л. Менакер, 1978 р.), «Москва сльо-
зам не вірить» (реж. В. Меньшов, 1979 р.), «улюблена жінка меха-
ніка гаврилова» (реж. П. тодоровський, 1981 р.), «Мужики» (реж. 
І. Бабич, 1981 р.), «Не можу сказати “прощавай”» (реж. Б. дуров, 
1982 р.), «Жорстокий романс» (реж. Е. рязанов, 1984 р.) тощо. На 
жаль, таким списком не може похвалитися українське кіно для 
масового глядача.

Попри потужний поступ мелодрами радянським екраном, 
цей жанр кінознавцями на довгі десятиліття був зарахований 
до «низьких», таких, що не спроможні висвітлити «зворотний 
бік характеру, надати йому об’єм, вона занадто покладається на 
роль випадку, що й приваблює в ній невибагливу, консерватив-
но мислячу публіку» [6, с. 129]. І лише здатність мелодрами до 
перетворення, до проникнення її в структури «високих жан-
рів» (у  кінематографі такими вважали біографічний фільм, кі-
ноепопею тощо) певним чином виправдовує її існування. таке 
ставлення до цього жанру, імовірно, мало опертя у творчих до-
робках режисерів, визначних майстрів не лише радянського, а й 
світового кіно, яких сьогодні можна зарахувати до авторсько-
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го кінематографа. Щодо цих фільмів сперечалися, не про всі з 
них схвально відгукувалася критика, проте наявність естетич-
них прийомів мелодрами в них беззаперечна: «романс про за-
коханих» (реж. а. Міхалков-Кончаловський, 1974 р., Кіностудія 
«Мосфільм»), «Калина червона» (реж. В. Шукшин, 1974 р., Кіно-
студія «Мосфільм»), «двадцять днів без війни» (реж. о. герман, 
1976 р., Кіностудія «ленфільм»), «П’ять вечорів» (реж. М. Міхал-
ков, 1979 р., Кіностудія «Мосфільм») та ін. сюжети цих фільмів, 
як і в мелодрамі, ґрунтуються на виборі за покликом серця, на 
прагненні любові і співчуття, пафос ствердження справедливос-
ті, благородства також не виходить за межі камерного людського 
буття. Мелодрама скеровує поведінку персонажа, розвиток сю-
жету згідно зі своєю логікою, яка, на думку тодішніх ідеологів 
партійності мистецтва, суперечила радянській доктрині з її прі-
оритетом колективного над індивідуальним. 

заради справедливості зазначимо, що вже наприкінці 
1970-х років ця «марксистсько-ленінська» парадигма зживає себе 
і залишається активною лише на чергових партійних пленумах 
і з’їздах, у звітах партійних керівників та вступних статтях, при-
міром, до наукових монографій. та попри поступове послаблен-
ня в можливості висловлювання, українські режисери змушені 
були орієнтуватися на думку не лише союзних, а й республікан-
ських,  часом більш прискіпливих, цензорів. Чиновник продо-
вжував бути головним ворогом українського кінематографіста. 

На центральних кіностудіях у цей період було знято фільми з 
елементами мелодрами, які розвивали тему шкільного кохання: 
«Вам і не снилося» (реж. І. Фрез, 1980 р., Кіностудія ім. М. горь-
кого), «Все навпаки» (реж. В. Фетисов, В. грамматиков, 1981 р., Кі-
ностудія ім. М. горького), «Шкільний вальс» (реж. П. любимов, 
1978 р., Кіностудія ім. М. горького). зазначені фільми свідчили 
про серйозні соціальні зміни в радянському суспільстві; так 
звана соціалістична мораль втрачала свою життєздатність, дис-
онуючи з актуальнішими моральними ідеалами, заснованими на 
увазі до особистісних переживань і прагнень. у фільмах катего-
рії «кіно для юної аудиторії», знятих на українських кіностудіях, 
майже не порушувалася тема любові, закоханості. любовна лі-
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нія, звичайно, могла бути присутньою в пригодницьких стріч-
ках, але як допоміжна, периферійна стосовно до основної теми.

стрічки ж, створені на українських кіностудіях для показу 
на телебаченні, у тому числі й екранізації, вільно підлаштовува-
лися під смаки широкої аудиторії. Поліжанрові утворення, які 
називалися «багатосерійний художній фільм», були побудовані 
на романтизованих історичних або псевдоісторичних подіях, 
і обов’язково містили любовну інтригу або ж численні перипе-
тії на шляху закоханих: «Народжена революцією» – епопея про 
життєвий шлях співробітника петроградської міліції (реж. г. Ко-
хан, 1974 р., Київська кіностудія художніх фільмів ім. о. П. до-
вженка); «д’артаньян і три мушкетери» – музично-пригодницька 
стрічка за мотивами роману о. дюма (реж. г. Юнгвальд-Хильке-
вич, 1978 р., одеська кіностудія художніх фільмів) тощо. термін 
«рейтинг» у нашій критиці тоді ще не був популярний, але за 
періодичністю показу цих фільмів на загальносоюзних каналах 
можна визначити потреби глядача в жанровому видовищі, роз-
рахованому на полегшене сприйняття, здатне утримувати увагу, 
пробуджувати співчуття до героїв. 

у зв’язку з вищезазначеним хотілося б відзначити серіал 
М.  Мащенка за однойменним романом Е.-л.  Войнич «овід» 
(1980 р., Київська кіностудія художніх фільмів ім. о. П. довжен-
ка). революційно-визвольний рух в Італії, відтворений у фільмі, 
має ледве дотичний до основних подій характер. сюжетна лінія 
базується на розвитку взаємин колишніх закоханих  – артура 
(а. Харитонов) і джемми (а. Вертинська), а також до фіналу збе-
рігається інтрига розкриття артуром таємниці свого народжен-
ня перед його батьком, падре Монтанеллі (с. Бондарчук). М. Ма-
щенко влучно приховує мелодраму за історико-революційною та 
антиклерикальною тематикою. сюжетні прийоми «таємниці» та 
травестіювання (буквально перевдягання, але його можна трак-
тувати також як необхідність одного персонажа видавати себе 
за іншого, тобто маскуватися) притаманні мелодрамам поза-
минулого століття. Він додає сюжету інтриги, сподівань на «ви-
криття», на щасливу розв’язку, яка, до речі, у мелодрамі може й не 
відбутися. завдяки фізичним даним актора а. Харитонова, його 
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крупним планам, ракурсам, особливій манері говорити образ го-
ловного героя вийшов досить чарівливим. акторська привабли-
вість у мелодрамі відіграє неабияку роль, адже на підсвідомому 
рівні глядач прагне поєднання краси, благородства, щастя, не-
мов долучаючись до ідеальної картини світу. Красуня джемма 
(а. Вертинська) постає у вбранні неймовірної краси, в ошатних 
інтер’єрах ХІХ  ст. сцена прощання головних героїв  – еталон 
мелодраматичної художньої виразності в українському кіно: 
композиція кадру – артур по-дитячому кладе голову на коліна 
джемми, знаючи що ніколи вже її не побачить; крупний план: 
в очах жінки камера фіксує сльозу  – вона давно здогадалася, 
що артур – її колишнє кохання, і чекає на його зізнання. артур 
іде, так і не відкривши своєї таємниці, але потім повертається зі 
сльозами в очах, та все ж таки не в змозі зізнатися – це також ме-
лодраматичний прийом відтягування дії. драматичні моменти 
супроводжує урочиста й сумна музика г. Пьорсела. 

Кінематограф другої половини 1980-х років – часу, що отри-
мав назву «перебудови», – ознаменувався «антропологічним по-
воротом», що свідчив про катастрофу державного ладу, який 
мало цікавився проблемами окремого суб’єкта [4, с. 314]. аварія 
на ЧаЕс стала остаточним розчаруванням суспільства у владі, 
яка була не лише безпорадною перед будь-якими катаклізмами, 
а й настільки недбало ставилася до громадян, що до останнього 
приховувала жахливі ймовірні наслідки вибуху. 

Кінематографісти в цей час отримали велику свободу у виборі 
теми, способі її втілення, а також можливість орієнтуватися на 
широку аудиторію. однак зважаючи на відсутність моніторингу 
у сфері кіно і телебачення, творці екранного продукту орієнтува-
лися на власні уявлення про глядацький запит.

Ведучи мову про українське кіно для масового глядача в цей 
час,  можемо навести фільм В. Криштофовича «самотня жінка 
бажає познайомитися» (1986  р., Київська кіностудія художніх 
фільмів ім. о. П. довженка). зав’язка побудована на комічному 
ефекті отримання протилежного результату: жінка подає ого-
лошення про бажання познайомитися з порядним, непитущим 
чоловіком, на яке відгукується бомж-алкоголік. Проте надалі ко-
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мічні епізоди поступаються мелодраматичному принципу «ви-
правлення коханням». Виправляється не стільки Він (о. збруєв), 
скільки Вона (І. Купченко), оскільки знаходить у своїй прагма-
тичний душі здатність полюбити непоказного невдаху. Мелодра-
матичний закон збереження щасливої розв’язки, як винагорода 
за терпіння і здатність бачити в людині особистість, а не зовніш-
ній антураж, дарує Клавдії справжнє кохання. Немов у казці, її 
суджений знімає їжачу шубку і перетворюється на принца, хоч і 
без власного замку, але чудернацького і зворушливого, на якого 
жінка чекала все життя. 

у  контексті загального стану вітчизняної кінопродукції пе-
ріоду перебудови необхідно засвідчити появу фільмів, які під-
тверджували спроби створити продукт для масового глядача на 
національній основі. як уже мовилося, у фільми на сучасну тему 
багато десятиліть запрошувалися переважно популярні росій-
ські актори, картини передавали якесь уніфіковане середовище з 
російськомовним населенням – своєрідне середньостатистичне 
російське місто N. Подібний гуманітарний вектор згодом позна-
чився на форматі кіно- і телепродукції вже незалежної україн-
ської держави. у багатьох країнах україну продовжували й про-
довжують сприймати як частину колишнього срср, вбачаючи 
певну вівісекцію в її відділенні від союзу, а по суті – від загаль-
ного «ментального поля» російської Імперії. Проте імідж украї-
ни як «окраїни» сусідньої держави не має під собою історичних 
підстав. цей міф став поштовхом до непоправних соціально-по-
літичних процесів у нашій країні.

тому в  період перебудови цілком зрозуміле прагнення ба-
гатьох українських режисерів до національної самоідентифі-
кації українського кіно. На великому екрані вже давно не зву-
чала українська мова, україна як об’єкт художньої творчості 
з’являлася тільки у фільмах поетичного напряму, повністю був 
відсутній «інститут зірок» – тобто в країні не було сформовано 
національного екранного контенту.

це питання ще залишатиметься актуальним не одне десяти-
ліття. у 2005 році відомий український кінознавець В. Войтенко 
зазначав, що «проект “держава україна” життєздатний тільки за 
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умови його переконливих культурних мотивацій! Мотивацій, 
які в сучасному світі чітко артикульовані, тиражовані, які врос-
тають в щоденний духовний побут країни через модернізацію 
художніми засобами історичних і сучасних досягнень суспіль-
ства, а також через національне усвідомлення і засвоєння (тими 
ж засобами) світової культури в усіх її часових, просторових, 
смислових і формальних виданнях» [1, с. 4].

у 1980-х роках твори української літературної класики в по-
дібній ситуації стали підмогою для формування «української 
ідеї» на екрані. Мелодрама як жанр популярного мистецтва 
адаптувала літературний або драматичний матеріал до екран-
ного сприйняття. Фільм «циганка аза» за однойменною п’єсою 
класика української літератури М. старицького (реж. г. Кохан, 
1987 р., Київська кіностудія художніх фільмів ім. о. П. довжен-
ка), наслідуючи мелодраматичну основу першоджерела, демон-
струє історію любові і зради, злочину та покарання.

«Камінна душа» за однойменною повістю г. Хоткевича (реж. 
с.  Клименко, 1989  р., Київська кіностудія художніх фільмів 
ім.  о.  П.  довженка)  – це історія про благородного розбійника, 
красеня-шибайголову дмитра (а.  Хостікоєв), заради любові до 
якого жінки роблять божевільні вчинки. Проте прагнення зро-
бити національний продукт часто виявлялося сильнішим за 
спроможність створити якісний фільм.

Прикметним для українського кіно є той факт, що режисе-
ри непересічного творчого мислення, використовуючи прийоми 
драматичної виразності мелодрами, часто іронізували й нині 
іронізують у своїх фільмах над її канонами. у фільмі р. Балаяна 
«Бережи мене, мій талісман» (1986 р., Київська кіностудія худож-
ніх фільмів ім. о. П. довженка) яскраво простежується ця тен-
денція, започаткована К.  Муратовою у фільмі «Короткі зустрі-
чі» (1967). у центрі «банального» любовного трикутника постає 
письменник-пушкінознавець (аналогія: Пушкін, дантес, Ната-
лія Миколаївна). «Мелодраматизована зовнішня фабула стає ма-
нівцем для глядача, але жодним чином не стає змістом картини» 
[3, с. 46] засліплений ревнощами, переконаний у невірності своєї 
дружини олексій (о. янковський) не помітив, що факт зради був 
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підлаштований, щоб поглумитися над відданістю письменника 
ідеалам ХІХ  ст. так само у стрічці сперечаються мелодрама й 
іронія, романтичне із цинічним, і автор – не на боці останнього. 
Кепкування зі старосвітських уявлень головного героя поступо-
во змінюється співчуттям до приниженої і ображеної людини, 
що і є етичним кредо мелодрами. 

Надалі режисери українського кіно й телеекрану дедалі час-
тіше застосовуватимуть у своїй творчості мелодраматичні прин-
ципи і прийоми, зокрема в сюжетно-фабульній побудові фільмів, 
у фокусуванні уваги на сфері почуттів персонажів, у бажанні ви-
кликати відповідну емоційну реакцію в глядача. 
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Summary

Soviet cinematography of the 1970s has suffered the reforms, direct-
ing films subjects and ideology to an appropriate way. Priority is granted, 
as in previous years, to the depiction of the contemporary character, who 
is, as a rule, a person of work. The image recreation through the social 
aspect is considered to be an obligatory demand. Melodrama aesthetic 
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principles, like the chamber subjects, plot, conditioned with the avail-
ability of intense feelings and directed to the achievement of the private 
happiness have become the opposition to the Soviet doctrine, basing on 
the preference of the collective to the individual one.

In spite of the ideological rules in the USSR cinematography, one can 
notice the tendency to the emergence of the chamber subjects films with 
the characters plunged completely in the personal problems. By way of 
example of the films by K.  Muratova, R.  Balayan the authoress of the 
article demonstrates that the private life of the average person isolated 
from the mighty social performance – the developed socialism building 
up  – more often appears in the sphere of cinematographists interests. 
However, the ideologists of the Soviet art haven’t approved this fact. Love 
loss or its search, loneliness feeling direct their actions, inciting the audi-
ence to the empathy. Such films as Urban Romance by P. Todorovskyi, 
Anna and Commodore by Ye. Khryniuk, Downpour by A. Benkendorf, 
The Lonely Woman Wants to Meet One by V. Kryshtofovich, etc. are com-
pletely considered as a melodrama nowadays. It assures the changes in 
the genre itself, its possibility to sustain structural metamorphosis devel-
oping principal characteristics.  

Keywords: melodrama, Ukrainian cinematography, depression, 
perestroika. 
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УДК 792.82+796.012.23 Олена ЗІНиЧ 
(київ) 

стаНовлеННя НовоЇ 
пластики балетНого театру: 
від броНіслави НіжиНськоЇ 
до раду поклітару  
(в аспекті взаємодії мистецтв)

дослідження проблеми співвіднесеності музичного та хореогра-
фічного руху як головних рушійних чинників формування мови 
пластики балетного спектаклю проектується в статті на творчість хо-
реографів-новаторів ХХ ст. – Броніслави Ніжинської, джорджа Балан-
чіна, раду Поклітару.

Ключові слова: мова пластики балетного театру, співвіднесеність 
музичного та хореографічного руху в балетній виставі, балетний син-
тез, хореографи Б. Ніжинська, дж. Баланчін, р. Поклітару. 

исследование проблемы соотнесенности музыкального и хорео-
графического движения как главных движущих факторов формиро-
вания языка пластики балетного спектакля проектируется в статье на 
творчество хореографов-новаторов ХХ  в.  – Брониславы Нижинской, 
джорджа Баланчина, раду Поклитару. 

Ключевые слова: язык пластики балетного театра, соотнесен-
ность музыкального и хореографического движения в балетном спек-
такле, балетный синтез, хореографы Б.  Нижинская, дж.  Баланчин, 
р. Поклитару. 

Studying the issue of correlation of musical and choreographical motions 
as the principal driving forces of making of ballet performance’s plastique 
language is projected, in the article, onto the creation of innovative choreog-
raphers – Bronisława Niżyńska, George Balanchine, Radu Poklitaru.

Keywords: ballet theatre’s plastique language, correlation of musical and 
choreographical motions in a ballet performance, ballet synthesis, ballet 
masters B. Niżyńska and G. Balanchine, choreographer R. Poklitaru.
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Становлення нової пластики балетного театру...

дослідження мови пластики в сучасному балетному театрі 
неможливе без розуміння специфіки синтезу в балетній ви-
ставі, що насамперед базується на пластичній співвіднесеності 
музичного та хореографічного руху. адже саме з взаємодії та 
взаємозв’язку музики і хореографії  – цих основних балетних 
складових – народжується балетний спектакль як «єдина систе-
ма» [1, с. 147], образно-художня і структурно-формоутворююча 
цілісність. 

тож огляд пластичної мови хореографів-новаторів ХХ  ст., 
здійснений у ракурсі співвіднесеності та спорідненості ритмо-
інтонаційного (музичного) і пластичного руху, стає важливим 
фактором для розуміння специфіки синтезу та інтеграції мис-
тецтв у сучасній балетній виставі.

Певний досвід усвідомлення природи балетного синтезу, а та-
кож співвіднесення та взаємодії різних складників, які, власне, 
й  працюють на створення нових інтегративних можливостей 
пластичної мови сучасного балетного театру, репрезентує твор-
чість Броніслави Ніжинської 1, рідної сестри видатного танців-
ника і хореографа ХХ ст. Вацлава Ніжинського. 

Не можна, хоча б і побіжно, не згадати й про те, що творчий 
шлях Б. Ніжинської в певний період її життя був пов’язаний з 
Києвом, зокрема, з  Київським оперним театром, куди вона в 
1915 році потрапила разом зі своїм чоловіком, танцівником і хо-
реографом олександром Кочетовським, і де їм, як досвідченим 
майстрам балетної сцени, було запропоновано провідні посади 
(Б. Ніжинській – прими-балерини, а о. Кочетовському – голов-
ного балетмейстера) 2. 

Показово, що саме до київського періоду творчості (1915–1921) 
можна віднести перші хореографічні спроби Б.  Ніжинської. 
І хоча то були спільні постановки з о. Кочетовським, який грав 
у їхньому творчому тандемі першу скрипку, власне, цей досвід у 
майбутньому став поштовхом до самостійного творчого посту-
пу Ніжинської-хореографа. серед цих постановок на київській 
сцені були інтерпретації балетних вистав «Бал у креолінах» 
р.  Шумана, «Клеопатра» («Ніч у Єгипті») а.  аренського, здій-
снених свого часу М. Фокіним, а  також «горбоконик» ц.  Пуні, 
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остання – наближена до більш ранньої постановки цього балету 
в хореографічній інтерпретації олександра горського. симпто-
матично, що й о. горський, й услід за ним о. Кочетовський та 
Б. Ніжинська зберегли у своїх версіях «горбоконика» трактовку 
головного жіночого образу цар-дівиці (її суттєві лексично-дра-
матургічні ознаки) в оригінальній хореографічної редакції Марі-
уса Петіпа [12, с. 113]. 

Необхідно додати, що під час перебування в Києві у 1916 році 
паралельно з артистично-хореографічною практикою Б. Ніжин-
ська розпочала викладацьку діяльність як педагог сценічної 
пластики і танцю на Київських музично-драматичних та опер-
них курсах 3, а згодом – у 1919 році – і в започаткованій нею влас-
ній балетній студії «Школа руху», метою якої була підготовка 
танцівників нового типу. симптоматично, що в той період Б. Ні-
жинська вже активно працювала над створенням оригінальної 
теорії танцювального руху 4, яка була спрямована на пошуки но-
вих можливостей виразності міміки й пластики тіла, нової плас-
тичної мови балетного мистецтва 5. 

Перші власні хореографічні опуси Б. Ніжинської були ство-
рені спеціально для вихованців студії «Школа руху», яка була 
тоді найвідомішим і найпопулярнішим навчально-експеримен-
таторським хореографічним центром у Києві. свої досягнення 
танцівники студії щомісяця демонстрували на сцені Міського 
театру, виконуючи танцювальні композиції свого педагога Б. Ні-
жинської: її постановки «Етюди», «Мефісто-вальс», «дванадцята 
рапсодія» (усі на музику Ф. ліста), «Прелюдія» і «Ноктюрн» на му-
зику Ф. Шопена (1919), «демони» на музику М. Черепніна (1920) 
відзначалися насамперед оригінальним, новаторським підходом 
до композиційної організації сценічного простору, ансамблевою 
злагодженістю, створенням принципово нових танцювально-
пластичних форм, заснованих на різноманітних видах дієвого, 
стрімкого й одночасно витонченого руху. 

І хоча деякі сучасники Б. Ніжинської (зокрема, режисер М. те-
рещенко) критикували її за втрату індивідуальності танцівників 
через певну механістичність, уніфікованість їхніх рухів, саме в 
цьому криється один з важливих принципів, суттєвий фактор, 
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що стосується технології сучасного танцю – певне знеособлення 
виконавців в ансамблі, їхня уніфікація, перетворення танців-
ників в єдине нівельовано-механістичне пластичне «тіло» (яке 
в кожну мить може виокремитися в індивідуалізовано-персоні-
фікований рух).

Нагадаємо, що такий підхід до пластичного трактування тан-
цівників як заводних механістичних маріонеток-манекенів із 
цілком нівельованою індивідуальністю («свого роду контур фі-
гури» [6, с. 111]) чи не вперше застосував у 1917 році леонід Мясін 
в епатажній постановці мюзик-хольного балету «Парад» Еріка 
саті в антрепризі с. дягілєва Les Ballet Russes у Парижі (ліб рето 
Жана Кокто, кубістська сценографія Пабло Пікассо).

у творчості раду Поклітару пластичний мотив таких брито-
голових персонажів-роботів виконує роль наскрізного пластич-
ного лейтобразу багатьох його балетних постановок. Назвемо 
хоча б один з ранніх балетів хореографа  – «Весна священна» 
І. стравінського або ж «Болеро» М. равеля.

Повертаючись до розмови про власне балетмейстерську ді-
яльність Б. Ніжинської, яка продовжилась у славетній трупі Les 
Ballet Russes de Diagilev («російський балет» с. дягілєва) у Пари-
жі 6, не можна оминути й того факту, що як творча особистість 
вона багато в чому сформувалася завдяки брату  – В.  Ніжин-
ському, оскільки була уважним і чуйним свідком усіх його ба-
летних постановок: «Весни священної», «Ігор», «Пополудневого 
відпочинку Фавна». І  згодом, коли В.  Ніжинський уже відій-
шов від балету, продовжувала втілювати його творчі ідеї у своїх 
постановках. 

Безпосередній вплив В. Ніжинського на творчий метод Б. Ні-
жинської позначився передусім у використанні підкреслено ву-
гластої, різкої, «затиснутої», незручної для виконавців пластики 
(що йшло ще від «Петрушки» М.  Фокіна)  7. однак якщо В.  Ні-
жинський в «Іграх» на музику К. дебюссі (1913) прагнув створити 
спектакль, який відповідав би добі, «сучасним хореографічним 
ідеям» [7, с. 421], і задля досягнення мети шукав нову – узагаль-
нену – пластику рухів, «уважно вивчаючи поло, гольф, теніс» – 
не стільки як чисто спортивні ігри, скільки як об’єкти і «творці 
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краси» [7, с. 421], то Б. Ніжинська своїм «Блакитним поїздом» на 
музику д. Мійо, поставленим у трупі с. дягілєва в 1924 році, за-
початкувала спортивний напрямок  8 у  хореографії як різновид 
мюзик-хольного балету  9. Вона ввела в хореографію спектаклю 
власне спортивні прийоми: ритмічні рухи плавців  – імітацію 
стилю «брас», стрибки з трампліна у воду, а  також різноманіт-
ні акробатичні трюки  – сальто, переверти, падіння, стійку на 
голові, ходіння на руках  – «спортивні екзерсиси» (за с.  лифа-
рем) [8, с. 304]. 

у цілому, як відзначав критик Б. Шлецер, «“Блакитний поїзд”, 
де пластично перетворені з гострою домішкою еротики деякі 
гімнастичні й спортивні рухи та атитюди,  – пречудовий і ди-
виться з насолодою» [10]. 

сюжет балету «Блакитний поїзд» максимально наближений 
до повсякденного життя і вельми непримхливий: дія відбува-
ється на лазурному березі, на пляжі, де серед відпочивальників, 
які плавають, стрибають з трампліна, роблять зарядку біля моря 
тощо, виділяються Чемпіон (а. Фомін) і Прекрасна Купальниця 
(л. соколова). 

автор лібрето Ж. Кокто, з яким Б. Ніжинську об’єднує співп-
раця над найвідомішими її балетами, здійсненими в трупі Les 
Ballet Russes de Diagilev у Парижі, вигадав не тільки сюжетний 
хід спектаклю. людина універсальної культури, який мислив 
водночас і візуальною, і звуковою (музичною) образністю  10, він 
ретельно вибудував усі мізансцени, а  також намітив «контури 
рухів танцюючих, що не могло не позначитися на характері му-
зики Мійо»  [6, с.  121]. режисерсько-хореографічною розробкою 
Ж. Кокто були зумовлені й уведення в балетну партитуру партії 
хору, вокальних номерів, і  опереточність як принцип організа-
ції експозиції та всієї дії (недарма жанр балету був визначений як 
operettedansée), і жестопластики танцівників, і «біг і крок на місці 
після купання й швидкі фізичні вправи відпочиваючих, під час 
яких дівчата приймають граційні пози», і  перегрупування тан-
цюючих кадриль «Мулен-руж», і багато-багато іншого [6, с. 121]. 

таким чином, «спортивність» балету «Блакитний поїзд» була 
первісно визначена наперед Ж.  Кокто, що вплинуло не тільки 
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на музику д. Мійо і хореографію Б. Ніжинської, а і на декорації 
а.  лоуренса, і  на вигляд купальних костюмів, спеціально при-
думаних г. Шанель (додамо, що завісу для балету створив Пабло 
Пікассо).

Щодо музичної драматургії  – це балет з ясною номерною 
структурою, де навперемінно, як в опереті, змінюються танцю-
вальні та вокальні номери. Пластика простих танцювальних ру-
хів базувалася на лапідарних ритмах кадрилі й польки, втілених 
у традиційних для дансантної музики квадратних структурах, 
а пластика різних атлетичних (гімнастичних) рухів, заснованих 
на ритмічній остинатності, цілком вкладалася в нескладні ме-
троритмічні схеми.

Показовий приклад інтеграційної взаємодії хореографічного 
руху і музичного «образу руху» являє собою вирішений Б.  Ні-
жинською за принципом динамічного наростання – зовсім як у 
кіно – фінал «Блакитного поїзда». урочистий пляжний хід-марш 
усіх спортсменів, купальників і подальша плутанина (через ка-
пелюх, який полетів у море) знаходять свій пластично зримий 
еквівалент у музиці  – марш поступово змінюється на стрімку 
фугу: кожний новий вступ її теми і подальша поліфонічна роз-
робка відповідають підключенню дедалі нових і нових учасників 
дії до масового невпорядкованого руху, що закінчується загаль-
ною бійкою.

один з аспектів хореографічної діяльності Б.  Ніжинської 
пов’язаний з відновленням у трупі с. дягілєва постановок старих 
класичних балетів. Власне, тут і стали у нагоді досвід колишньої 
співпраці з о. Кочетовським, принципи дбайливого ставлення 
до хореографічних редакцій видатних балетмейстерів минуло-
го, а також збереження їх класичної спадщини. так, у 1922 році 
було відновлено «сплячу красуню» П. Чайковського – М. Петі-
па, модернізовану за рахунок вставних фрагментів, заново ор-
кестрованих І. стравінським, і дещо осучасненої Б. Ніжинською 
хореографії М. Петіпа. 

Ще один приклад певного «оновлення», задуманого с.  дя-
гілєвим,  – уведення в «Половецькі пляски» М.  Фокіна встав-
ного епізоду задля подовження танцювальної сюїти з «Князя 
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Ігоря». за наполяганням с.  дягілєва, Б.  Ніжинська створила 
вставний танець до «Половецьких плясок» на музику арії Кон-
чаківни, де використала такий же постановочний прийом, як 
у М.  Фокіна (1914) у  танцювальній сцені, що супроводжувала 
арію Шемаханської цариці в опері «Казка про золотого Півни-
ка». це драматургічний прийом вибудовування великої тан-
цювальної сцени на одному типі класичного хореографічно-
го руху  – Pas balancé (мірне, плавне похитування зі сторони в 
сторону корпуса тіла, ніг і рук)  11, що багаторазово варіативно 
повторюючись, щоразу утворює все нові й нові поєднання плас-
тичних форм, розцвічуючи й розширюючи сценічний часопрос-
тір балетної сцени (технологічно це певною мірою кореспонду-
ється з прийомом розвитку висхідної теми в музичній формі  
варіацій). 

у цілому всі хореографічні пошуки Б. Ніжинської  12 у сфері 
оновлення балетно-танцювальної пластики йшли в руслі худож-
ніх тенденцій і надбань, представлених творчістю хореографів-
новаторів ХХ  ст.  – В.  Ніжинського, л.  Мясіна, дж.  Баланчіна, 
с. лифаря, які так чи інакше прагнули до збагачення сучасної 
балетної лексики і знаходили задля цього можливості в суміж-
них мистецтвах, не в останню чергу – у спорті, використовуючи 
у своєму творчому методі хореографічну атлетику, акробатизм, 
пластику спортивних рухів, що базувалися, проте, на міцній 
класичній основі.

як колись влучно зауважив с. дягілєв, балетна класика – це 
безсумнівний університет сучасної хореографії [6, с. 225], що до-
зволяє балетмейстерам, зберігаючи архітектонічну стрункість 
хореографічної композиції, шукати нові шляхи та можливості в 
галузі модернізації танцювальної пластики ХХ ст.

знаковою фігурою серед хореографів-новаторів, чия твор-
чість була заснована на співвіднесеності музики і танцю, був 
американський балетмейстер дж. Баланчін, який поглибив уяв-
лення про пластичну мову танцю, інтерпретуючи її як опосеред-
кований аналог мови музичної, втілюючи її ритмоінтонаційні 
«образи руху» в  усьому різноманітті танцювально-пластичних 
форм руху [див.: 3, с. 33].
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за особливу здатність відчувати пластичну спорідненість му-
зичного і хореографічного руху та вибудовувати свої балети за 
законами музичної композиції і драматургії дж. Баланчін здо-
був славу «музичного» хореографа 13, на багато десятиліть визна-
чивши вектори розвитку балетно-танцювального мистецтва, за-
снованого на спільності законів чутного-видимого. 

Принцип граничної співвіднесеності звуку і хореоруху (не 
тільки на рівні мікроструктур, як у Ф. лопухова), детермінованої 
спорідненням музики і танцю, власне, й став одним з визначаль-
них у хореопоетиці баланчінівського «безсюжетного» балету. 
адже сам дж. Баланчін був переконаний, що «танцю як такого 
поза музикою» не існує [5, с. 191].

«знаковий» етап у житті і творчості хореографа пов’язаний з 
трупою Les Ballet Russes de Diagilev у Парижі (1925–1929) 14, у якій 
дж. Баланчін по праву зайняв почесне місце поряд з іншими ви-
датними хореографами – М. Фокіним, В. Ніжинським, Б. Ніжин-
ською, с. лифарем, л. Мясіним. 

це був час авангардистських пошуків, коли в дягілєвській 
антрепризі правила бал естетика антиромантизму, засилля ур-
банізму і конструктивізму, що знайшли своє втілення в різно-
манітних формах і різновидах мюзик-хольного балету, які пере-
творилися в цілий напрям не тільки в балетному мистецтві, а й 
у художньо-культурному житті Франції періоду після Першої 
світової війни 15.

яскрава видовищність мюзик-хольного балету, його під-
креслена епатажність, розважальність з елементами ексцентрі-
ади, запозиченими з цирку, балаганчика, ярмаркового театру, 
естради, ревю, вар’єте і, власне, мюзик-холу, найточніше від-
повідали дягілєвській тенденції «демократизації» балетного 
мистецтва. саме тотальне змішування жанрів у сполученні з 
сюрреалістичною парадоксальністю і в живописному оформ-
ленні спектаклів, і  в поєднанні компонентів цілого, «де сусі-
дить відвертий примітив, нарочита банальність з рафінованою 
вишуканістю»  [6, с.  144], породило особливу естетику мюзик-
хольного балету-вистави, побудованого за принципом «чер-
гування різностильних, різнохарактерних номерів»  [6,  с.  145], 
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і  вплинуло як на його музичну, так і на хореографічну  
драматургію.

тож саме ця естетика змішування й поєднання, на перший 
погляд, несумісних елементів різних жанрів мистецтва і стала 
визначальною для хореографічних експериментів дж. Баланчі-
на, який в антрепризі с. дягілєва як штатний балетмейстер по-
ставив три мюзик-хольні балети – «Пастораль» Ж. оріка (1926), 
«Кішка» а. соге (1927) і «Бал» В. рієті (1929), а також балети «Ба-
рабау» В. рієті, «Пісня солов’я» І. стравінського (1928), «Блудний 
син» с. Прокоф’єва (1929).

у «Кішці» (La Chatte) а.  соге, що завершує епоху дягілєв-
ського мюзик-хольного балету, дж.  Баланчін відкрив новий 
тип пластичного руху  – рух-ковзання, привнесений зі спорту, 
а точніше, з фігурного катання 16. у цьому балеті на сюжет осу-
часненої байки Езопа  17, з  конструктивістськими декораціями 
а.  Певзнера і Н.  габо (щось на зразок футуристичної наукової 
лабораторії), герой балету у виконанні с. лифаря (у целулоїдно-
му головному уборі) танцював босоніж на блискучій клейонці, 
наче на льоду: «...і  цей слизький матеріал надає рухові зовсім 
нові властивості тягучості та легкості», завдяки чому «рухи на-
бувають певної ковзанярської подовженості»  [11]  18. «Новизна 
цього чарівна, і використані ці нові умови так майстерно, з та-
кою винахідливістю,  – зауважує критик с.  Волконський,  – що 
автор їхній, балетмейстер Баланчін, назавжди залишиться в 
нашій пам’яті як один із найбільш живих творців художнього  
руху» [11].

справді, в  історії хореографії дж. Баланчін залишився пер-
шовідкривачем нових форм танцювального руху, а  також осо-
бливим чином структурованих у часопросторі пластичних 
фактур, збагачених можливостями музичного – зокрема і полі-
фонічного – мислення [див.: 4, с. 181]. 

серед сучасних хореографів україни своїм особливим бачен-
ням і пошуками нової пластики балетного театру крізь призму 
естетики й стилістики пластичного театру – як інтеграційного 
союзу різних образно-художніх систем – вирізняється раду По-
клітару: традиційні постановки класичних балетів не входять у 
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сферу його інтересів. Відомий балетмейстер, громадянин Біло-
русі, народжений у столиці Молдавії, р. Поклітару по праву вва-
жається українським хореографом 19. адже саме в україні, де, за 
великим рахунком, сучасна хореографія утвердилася відносно 
нещодавно (у  порівнянні, скажімо, з  Європою чи америкою), 
він зміг уповні самореалізуватися й створити (за фінансової під-
тримки мецената Володимира Філіппова) власний сучасний те-
атр «Київ модерн-балет».

Щодо творчого методу р.  Поклітару, то його до певної міри 
можна вважати наслідувачем традицій таких визначних хо-
реографів ХХ  ст., як джордж Баланчін, Моріс Бежар, ролан 
Петі, джон Ноймайєр та ін. (цей перелік маємо продовжувати 
і продовжувати). Водночас у  р.  Поклітару зона шукань власної 
танцювальної стилістики настільки широка і багатопланова, 
що його навряд чи варто механічно прилічувати до апологетів 
чистої балетної неокласики, танцю-модерн або contemporary  
dance. 

Вектор творчих зацікавлень балетмейстера-експериментатора 
р. Поклітару спрямований на оновлення пластичної мови, форм 
і лексики сучасної хореографії. Не заперечуючи будь-які стилі, 
балетмейстер ратує за вільний танець. Власне, у балетному театрі 
хореографа, де танець завжди співвіднесений з музикою, органіч-
но поєднуються елементи класики, танцю-модерн і contemporary 
dance з елементами театральної видовищності та перформенсу. 
При цьому пластична мова хореографа дуже складна. 

Нерідко постановник, продовжуючи лінію своїх попередни-
ків – дж. Баланчіна, Б. Ніжинської, л. Мясіна, вводить у хорео-
графічну тканину своїх балетів різноманітні прийоми, запозиче-
ні зі спорту, зокрема, з фігурного катання, значно розширюючи 
рамки суто танцювальної лексики. 

Процес народження хореографічного руху в р. Поклітару пе-
ребуває у причинно-наслідковому зв’язку з рухом ритмоінто-
наційним і завжди починається з вибору музичного матеріалу, 
довгого вслухання і заглиблення в нього. саме під час звучання 
музики і під впливом її емоційно-образної сфери виникають ті 
чи інші рухи, видіння, що поступово складаються в цілісне плас-
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тичне рішення, у  завершену хореографічну партитуру [див.: 2, 
с. 27–28]. 

однією з найцікавіших постановок р.  Поклітару (він же ав-
тор лібрето) є здійснена вже в театрі танцю «Київ модерн-балет» 
одноактна опера-балет «сили долі» (Lа Forze Del Destino, Фонд 
мистецтв В. Філіппова, 2005 р.). Історія життя і кохання оперної 
співачки постає у виставі крізь призму оперних шедеврів дж. Вер-
ді (Addio del passato... із «травіати», Tace la notte... із «трубадура»), 
К. сен-санса (Mon Coeur s’ouvre a ta voix із «самсона і даліли»), 
а. Бойто (L’altra notte in fondo al mare з «Мефістофеля»), дж. Пуччі-
ні (O Mio Babbino Caro... з «джанні скіккі»), а. Каталані (Ne andro 
lontana з опери «Валлі») 20. тут функцію об’єднуючого драматур-
гічного фактора бере на себе потужний вокальний ряд, що струк-
турує в особі солістки усю пластичну дію, то виходячи на перший 
план, то поступаючись місцем чистій хореографії. а танцівники 
як рушійна сила опери-балету фактично виконують тут таку саме 
функцію, що й давньогрецький хор, який супроводжує всю дію 
античної трагедії, коментує її, співпереживає і в певні моменти 
безпосередньо вторгається в життя героїв. усі танцювальні паро-
ди та ексоди (за аналогією з пародом і ексодом хору в античній 
трагедії 21), а також чисто хореографічні сцени-інтермецо посилю-
ють театральність видовища і водночас привносять елемент від-
сторонення – ніби погляд зі сторони. разом з тим саме хореогра-
фічна складова є дієвою силою опери-балету Lа Forze Del Destino.

сценічний простір організований у виставі за принципом 
сингулярності. сучасний танець розширює простір не тіль-
ки в горизонтальній площині, але й по вертикалі, заповнюючи 
його поліфонією різноманітних, постійно змінюваних форм 
хореографічного руху. Відчуваючи музику в найтонших нюан-
сах, р.  Поклітару так чи інакше підкоряє пластичний рух рит-
моінтонаційному. Власне «образ руху», що міститься в музиці, 
надихає балетмейстера на творення хореографічної партитури 
спектаклю. так, в опері-балеті «сили долі» музичний тематизм 
не тільки дає загальне образно-емоційне енергетичне посилання 
пластичним інтонаціям танцю, але й структурує їхній рух за за-
конами музичної драматургії. 
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саме цим принципом послуговується р. Поклітару, здійсню-
ючи свої хореографічні транскрипції, перекладаючи мову музи-
ки на мову танцю. так, злітаючим музичним пасажам вторять 
тремтливі рухи рук, що язиками полум’я здіймаються догори 
(№ 1 Intro); струмлива кантилена арії Віолетти Addio del passato... 
(з опери «травіата» дж. Верді) з її м’якою вальсовою тридольніс-
тю знаходить своє пластичне втілення у плавності невимушеного 
ковзного танцювального руху (№ 2 опери-балету), а з наростан-
ням емоційного градуса музики (№  7, 9) максимально динамі-
зується експресія пластичного руху, досягаючи свого апогею в 
оргаїстичних сценах, що апелюють до сцени жертвоприношен-
ня обраниці у «Великій священній плясці» з «Весни священної» 
І. стравінського або сцени поглинання Мелодії ритмом у знако-
вій постановці «Болеро» М. равеля, здійсненій М. Бежаром. 

тож сповнена нев’янучої життєвої сили енергетика оперних 
шедеврів дж. Верді, дж. Пуччіні, К. сен-санса, а. Бойто, а. Ка-
талані у «живому» виконанні сопрано олени гребенюк, підтри-
мана й посилена експресією різних форм хореографічного руху, 
блискучими режисерськими рішеннями р. Поклітару, «підсвіче-
на» оригінальними сценографічними знахідками андрія зло-
біна (й  особливо його декораціями-трансформерами), інтегрує 
нову якість театрального видовища – перетворену засобами су-
часної пластичної мови оперу-балет «сили долі». 

загалом на сучасному етапі розвитку балетного театру (як 
світового, так й українського) простежується тенденція до поси-
лення театральної видовищності, до зближення мови та худож-
ніх систем різних мистецтв (насамперед ідеться про «музикалі-
зацію» танцю та різних форм сценічного руху в театрі, сучасному 
цирку, різноманітних театралізованих дійствах й дедалі більшу 
пластичну «зримість» музики), до їхньої інтеграції та синтезу, 
що значною мірою стимулює появу в балетному театрі числен-
них мікстових форм вистави, заснованих на взаємодії музики й 
пластичного руху (чутного-видимого) і пов’язаних з естетикою 
пластичного театру.
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примітки
1 Броніслава Ніжинська (8.01.1891, м.  Мінськ  – 21.02.1972, м.  лос-

анджелес, сШа) – артистка балету, хореограф, педагог. 
2 Київським шанувальникам балетного мистецтва Б.  Ніжинська 

запам’яталася артистичним виконанням провідних партій у балет-
них сюїтах і дивертисментах, поставлених о. Кочетовським, – у «По-
ловецьких танцях» о.  Бородіна (з  опери «Князь Ігор»), «Вакханалії» 
о. глазунова, «Маренні» г. Берліоза; у хореографічній картині «В ара-
па» І.  стравінського (з  балету «Петрушка»); у  балетних номерах на 
музику П.  Чайковського  – «осінній пісні» (з  циклу «Пори року») та 
«сніжинках» (з балету «лускунчик») (театральний сезон 1915/1916 рр.), 
а  також бенефісним виконанням головної партії цар-дівиці в балеті 
«горбоконик» ц. Пуні (сезон 1916/1917 рр.). 

3 у той самий період о. Кочетовський почав педагогічну діяльність 
у музично-драматичній школі о. тальновського.

4 симптоматично, що теорія танцювального руху, розроблена 
Б. Ніжинською, стала основою її книги «Школа руху: теорія хореогра-
фії», виданої в Києві в 1920 році.

5 дослідження хореографічно-педагогічного методу Б. Ніжинської 
є темою окремої статті.

6 до трупи с. дягілєва Б. Ніжинська вдруге потрапила після вте-
чі (разом із сім’єю) з Києва до Парижа 1921 року (за деякими джере-
лами – 1922 року). за період з 1921 по 1926 роки хореограф здійснила 
постановку восьми балетів: «Байка про лисицю», «свадебка» І. стра-
вінського, «лані» Ф. Пулєнка, «Блакитний поїзд» Ж. оріка та ін. дея-
кі з них і досі входять до репертуару закордонних балетних труп. На 
становлення Б. Ніжинської як хореографа безперечно вплинула її по-
передня діяльність як танцівниці (спочатку в трупі Маріїнського теа-
тру в санкт-Петербурзі в 1908–1911 рр.; у трупі М. дягілєва «російські 
сезони» у Парижі (1911–1913); згодом, у 1914 р., у трупі В. Ніжинсько-
го), а також керівника власної балетної студії «Школа руху» у Києві та 
викладачки Київської центростудії (1915–1921). саме в центростудії 
під керівництвом Б. Ніжинської і почав серйозно займатися балетом 
с.  лифар. Майбутній видатний танцівник і хореограф згадував свій 
перший візит у студію Б. Ніжинської як поворотний, знаковий у його 
житті: «учениці Ніжинської танцювали під музику Шопена і Шумана 
і пластичними рухами, грацією оживленого, одухотвореного ритмом 
обожнюваного тіла створювали велику гармонію з музикою  <...> та-
нець одухотворювався музикою, музика знаходила своє здійснення, 
своє вираження в русі тіла, у його елевації – у танці.
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Відкрився світ краси – одкровення краси – не красивого, не витон-
ченого, не граціозного, – а самої краси і грації, перед якими залюблено- 
молитовно завмираєш у чистому і трепетному спогляданні-захваті.

я <...> відчув, що завжди поривався до <...> танцю, до танцю-музи-
ки, до танцю-любові <...>.

я став танцівником, ще не вміючи танцювати, ще не знаючи тан-
цювальної техніки, але я знав, що оволодію нею і що ніщо, жодні пере-
шкоди не зупинять мене на цьому моєму шляху» [9, с. 100–101]. 

7 симптоматично, що «майже всі свої балети заповнювали вуглас-
тими рухами» також і інші хореографи – сучасники Б. Ніжинської, – 
зокрема л. Мясін і дж. Баланчін [див.: 13, с. 409]. 

8 Певною мірою «спортивність» буде присутня і в хореографіч-
ній версії Б. Ніжинської неокласичного балету «докучливі» Ж. оріка 
(ідеться про введення в балетну партитуру танців дівчат з тенісними 
ракетками). у цілому стиль «докучливих» можна означити як «модер-
нізований класицизм» [див.: 6, с. 220]. 

Продовжувачами спортивного напряму в балеті були л.  Мясін, 
дж. Баланчін і с. лифар.

9 Нагадаємо, що мюзик-хольний напрям у балеті бере початок з 
постановки «Параду» Еріка саті (автор лібрето  – Жан Кокто, хорео-
граф – леонід Мясін, художник-сценограф – Пабло Пікассо), здійсне-
ної 1917 року трупою Les Ballet Russes de Diagilev у Парижі.

10 такою всеосяжністю художницького бачення пояснюється й 
особливе зажадання Ж. Кокто у трупі Les Ballet Russes de Diagilev у Па-
рижі – не тільки як балетного лібретиста, але й як рушія нових худож-
ніх ідей, збудника нових підходів до створення балетного спектаклю 
з погляду цілісності й гармонії всіх його чинників. 

11 цей прийом організації танцю на одному остинатному русі ви-
користовувався ще в класичному балеті ХІХ ст.

12 Подальша доля Б. Ніжинської за кордоном склалася досить вдало. 
Після виходу з трупи «російський балет» вона в 1925 році заснувала в лон-
доні «театр хореографії». згодом була хореографом гранд опера в Парижі, 
театру «Колон» у Буенос-айресі (аргентина), у трупі І. рубінштейн та ін. 
Протягом 1931–1935 років керувала власною балетною трупою. у 1941 році 
відкрила в голлівуді (лос-анджелес, сШа) власну балетну школу. 

13 Показово, що окрім навчання в Петроградському театрально-
му училищі (клас педагогів с. андріанова та П. гердта, 1914–1921 рр.), 
г. Баланчивадзе отримав професійну музичну освіту в Петроградській 
консерваторії (класи фортепіано та композиції). 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



468

Олена Зінич

14 у 1924 році г. Баланчивадзе виїхав за кордон, у європейське тур-
не, у складі невеличкої групи танцівників і співаків. у росію він біль-
ше не повернувся, увійшовши разом з маленьким ансамблем артистів 
балету до антрепризи с.  дягілєва  – землі обітованої для будь-якого 
танцівника.

15 Визначальним для цього напряму було звернення до «засобів ви-
ражальності сучасного побутового мистецтва» [див.: 6, с. 107].

16 Нагадаємо, що в рамках мюзик-хольного балету вже існував 
його «спортивний» різновид – балет «Блакитний поїзд» д. Мійо в по-
становці Б. Ніжинської. зокрема, балетмейстер увела в хореографічну 
партитуру спектаклю гімнастичні, спортивні рухи – акробатичні трю-
ки, salto, перекиди, жестопластику плавців, які імітують стиль «брас», 
стрибки з трампліна та ін. 

17 за сюжетом балету афродіта перетворила кішку на дівчину, яка 
закохується в юнака. однак під час весільної церемонії дівчина, яка в 
душі залишилася кішкою, побачивши мишу, біжить за нею і знову стає 
твариною.

18 отже, крім нового типу танцювального руху (руху-ковзання), 
хореограф-реформатор дж. Баланчін винайшов аналог сучасного по-
криття підлоги сцени – лінолеуму, на якому нині танцюють артисти 
балету в усьому світі.

19 раду Поклітару  – лауреат багатьох міжнародних конкурсів та 
фестивалів: Міжнародного конкурсу ім. олега дановського, румунія 
(1999 р., кращий номер сучасної хореографії), Міжнародного фестива-
лю Music of the World, Італія (1999 р., кращий одноактний балет), Між-
народних конкурсів ім. сержа лифаря, україна (1999 р., третя премія 
в конкурсі хореографів; 2001 р., Перша премія в конкурсі хореографів), 
Міжнародного конкурсу артистів балету та хореографів у Варні, Бол-
гарія (2000 р., 2008 р., Перша премія за кращу сучасну хорео графію), 
Міжнародного фестивалю сучасної хореографії у Вітебську, Білорусь 
(2000  р., спеціальна премія за кращу хореографію), Міжнародного 
конкурсу артистів балету «арабеск», росія (2000 р., премія за кращий 
номер сучасної хореографії), Міжнародного конкурсу артистів ба-
лету та хореографів у Москві, росія (2001 р., Перша премія конкурсу 
хореографів). Нагороджений премією «Київська пектораль», україна 
(2002 р., 2006 р., кращий музичний спектакль, краща робота балетмей-
стера; 2007 р., подія року). р. Поклітару навчався в Московському хо-
реографічному училищі (1983–1984), одеській балетній школі (1984), 
Кишинівському музичному училищі ім.  Ш.  Нягі (1985). у  1991  році 
закінчив Пермське хореографічне училище по класу о. сахарова (спе-
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ціальність «артист балету»). Протягом 1991–2001  років був артистом 
балету в Білоруському театрі опери та балету. у 1996 році дебютував 
як балетмейстер хореографічною мініатюрою «точка перетину» на 
музику а.  Кореллі на сцені Білоруського хореографічного коледжу. 
з 1994 року навчався на хореографічному відділенні Білоруської ака-
демії музики, яку закінчив 1999 року за спеціальностями «хореограф» 
(клас В. Єлізар’єва), «мистецтвознавець» (клас Ю. Чурко), «викладач те-
орії хореографії». дипломна робота – балет «Поцілунок феї» І. стравін-
ського в Національному театрі опери та балету Білорусі (1999). у 2000–
2001 роках – головний балетмейстер Молдавської націо нальної опери. 
Протягом 2001–2006 років здійснював сучасні балетні постановки на 
театральних сценах україни, Білорусі, латвії, росії. у 2006 році ство-
рив власний авторський театр «Київ модерн- балет» (з ініціативи та за 
фінансової підтримки В. Філіппова). Прем’єрна вистава – балет у двох 
серіях «Кармен. TV» (на сцені Національного українського драматич-
ного театру ім. І. Франка). створив (разом з художниками а. Іпатієвою 
та а. злобіним) низку вистав, які було репрезентовано на фестивалях у 
Франції («Час кохати», Біарріц), Молдові («Бієнале Е. Іонеско»), таїланді 
(«Фестиваль музики і танцю», Бангкок), росії (фестиваль «золота мас-
ка», Москва; фестиваль «Нові горизонти», Маріїнський театр опери та 
балету, санкт-Петербург, 2009 р., 2010 р.). з червня 2012 року – худож-
ній керівник Київського муніципального театру опери та балету для ді-
тей та юнацтва. Балетмейстер-постановник понад 30-ти вистав: «Мит-
тєвості» за поезією К. Бальмонта (1998 р., Мінський музичний театр), 
«Поцілунок феї» І. стравінського (1999 р., Білоруський театр опери та 
балету), «світ не закінчується біля дверей дому» на музику Ж. депре та 
г. Малера (1999 р., Мінський музичний театр), Quo Vadis на музику с. гу-
байдуліної та молдавську народну музику (1999 р., Білоруський хорео-
графічний коледж), La spectre de la rose на музику К. М. Вебера (2001 р., 
Мінський музичний театр), «Жінки у ре-мінорі» на музику Й. с. Баха 
(2001 р., одеське училище мистецтв і культури ім. К. данькевича), In 
PIVO veritas на ірландську народну музику та музику епохи ренесансу 
(2002 р., Мінський музичний театр), «Картинки з виставки» на музику 
М. Мусоргського та «Весна священна» І. стравінського (2002 р., Націо-
нальна опера україни ім. т. г. Шевченка), «Болеро» та «Вальс» М. раве-
ля (обидві – 2003 р., Національна опера Молдови), «ромео і джульєтта» 
с. Прокоф’єва (2003 р., разом з англійським режисером д. доннелла-
ном), «Палата № 6» на музику а. Пярта (2004) (обидві – Большой театр, 
росія), «день народження отелло» на музику с. Прокоф’єва (2004 р., 
російський камерний балет, Москва), «сім смертних гріхів» (балет зі 
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співом) К. Вайля (2004 р., Пермський театр опери та балету), «Канта-
та» на музику Й. с. Баха (2005 р., Пермське хореографічне училище),  
«Попелюшка» с. Прокоф’єва (2005 р., латвійська національна опера), 
«Принцеса атех, або одкровення принцеси хазарської» – моноопера 
г. Чабану (2005 р., Національна опера Молдови, разом із П. Вуткарзу), 
La Forze Del Destino («сили долі») – опера-балет на музику дж. Верді, 
дж. Пуччіні, К. сен-санса, а. Бойто, а. Каталані (2005 р., Фонд мис-
тецтв В. Філіппова), «Попелюшка» о. тодеску (2006 р., латвійська на-
ціональна опера), «Кармен. TV» на музику Ж. Бізе (2006), «Веронський 
міф: Шекспіріменти» на музику П. Чайковського, Ф. генделя та музи-
ку епохи ренесансу (2007), «Болеро» М.  равеля (2007), «дощ» на му-
зику Й. с. Баха та народів світу (2007), «лускунчик» П. Чайковського 
(2007), Underground на музику П. Васкса (2008), «Палата № 6» на музику 
а. Пярта (2008) – усі в театрі «Київ модерн-балет», «двоє на гойдалці» 
на музику Й. с. Баха та Ч. Варгас (2009 р., гала-концерт «Ігор Колб та 
друзі», центр «Бункамура», токіо, японія), «Перехрестя» – балет-трип-
тих М. скорика (2012 р., Національна опера україни ім. т. г. Шевченка) 
та ін.; автор понад 40 хореографічних мініатюр. 

20 увесь музичний ряд адаптований П. Шевчуком спеціально для 
вистави «сили долі», ним же створено й нові музичні теми для хорео-
графічних інтермецо.

21 Парод – вихід хору на сцену, ексод – його відхід зі сцени [див.: 
14, с. 47].
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Summary

The consideration of plastique language of the XXth-century inno-
vative choreograohers carried out from the perspective of correlation of 
rhythmic and tonic (musical) and plastic motions now becomes a signifi-
cant factor conducive to realizing the specificity of synthesis and integra-
tion of arts in a modern ballet performance.

A  certain experience of comprehending innovative trends in the 
sphere of establishing new plastique language of ballet theatre is presen-
ted by B. Niżyńska’s creation. Her choreographic search in the domain of 
renewing ballet-dance plastique ran, on the whole, in the channel of ar-
tistic tendencies and achievements represented by the creation of promi-
nent XXth-century innovative ballet masters  – W.  Niżyński, L.  Mass-
ine, G. Balanchine and S. Lyfar, who anyhow strove for enriching ballet 
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vocabulary and found thereto means in closely-related arts, last but not 
least, in sports via employing, in their creative methods, choreographic 
athletics, acrobatics, and plastique of gymnastics, yet grounded on firm 
classical foundation.

The icon among innovative choreographers, whose creation was 
based on correlation of music and dance was the American ballet mas-
ter G. Balanchine, who have extended ideas on the plastique language of 
dance by treating it as a mediated counterpart of the musical language 
and by putting into practice its rhythmic and tonic images of motion 
within the entire range of dancing and plastic forms of motion. In the 
history of choreography, G. Balanchine has remained the pioneer of new, 
specifically structured (in time and space) plastic textures enriched with 
the potential of musical – including polyphonic – thinking.

Among modern Ukrainian choreographers, the ballet master-exper-
imentalist Radu Poklitaru stands out for his differing vision of aesthetics 
and stylistics of plastic performances (and broader – plastique theatre) – 
as an integration alliance of different figurative and artistic systems. The 
vector of his creative interests is directed to renovating plastique lan-
guage, forms and vocabulary of modern choreography. While feeling 
music in every nuance, Radu Poklitaru, one way or another, structures 
plastic motions according to rules of musical dramaturgy, with embody-
ing his choreographic transcriptions in the form of conveying musical 
language by means of dancing.

Keywords: ballet theatre’s plastique language, correlation of musi-
cal and choreographical motions in a ballet performance, ballet syn-
thesis, ballet masters B.  Niżyńska and G.  Balanchine, choreographer 
R. Poklitaru. 
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УДК 398+801.81]:130.2 Ірина кІМАкОВиЧ 
(київ)

усНий текст фольклорНоЇ особи 
як акт коНституЮваННя себе 
коМуНікатороМ

Мета статті – ввести в науковий обіг концепти «фольклорна осо-
ба» і «усний текст фольклорної особи», а також детрансцендентувати 
концепт «усний текст». 

Ключові слова: фольклорна особа, усний текст фольклорної особи, 
фольклор, фольклорна свідомість мовця, «я»-тотожність мовця.

цель статьи  – ввести в научный оборот концепты «фольклорная 
личность» и «устный текст фольклорной личности», а также детранс-
цендентировать концепт «устный текст». 

Ключевые слова: фольклорная личность, устный текст фольк-
лорной личности, фольклор, фольклорное сознание говорящего, 
«я»-тождественность говорящего.

The purpose of the article is to introduce the concepts the folklore person 
and oral text of the folklore person into the scientific circulation and to return 
the scientific concept oral text from the transcendent domain. 

Keywords: the folklore person, oral text of the folklore person, folklore, 
folklore consciousness of the speaker, I-identity of the speaker.

Фольклористи протягом ХХ ст. формували теорію фолькло-
ру, але так і не змогли донести до вчителів той факт, що фольклор 
є іншим видом діяльності людини, ніж література, оскільки сьо-
годні і далі вчителі на уроках української літератури виклада-
ють положення про те, що поняття «усна народна творчість», 
«фольк лор» і «неписана словесність народу» є начебто синоні-
мічними: «усна народна творчість, або фольклор <...> – складова 
художньої культури народу, його неписана словесність» [21]. ра-
зом з тим, теорія народної словесності як «мистецтва слова» є мі-
фовою тією мірою, якою дослідники твердять, що «фольклор, як 
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і література, – мистецтво слова. це дає підстави фольклористиці 
[фольклористам. – І. к.] користуватися поняттями і термінами, 
які були вироблені літературознавством [літературознавцями. – 
І. к.], звичайно використовуючи їх до [які науковці звичайно ви-
користовують для характеристики.  – І.  к.] особливостей усної 
творчості [народу. – І. к.]. такими поняттями і термінами слугу-
ють [науковці означають. – І. к.] рід, вид, жанр і жанровий різно-
вид словесності як неписаної, так і писаної» [19].

Питання про усний текст як варіант фольклорного твору, що 
«засвідчує» певний рід і жанр фольклору, дослідники поцінову-
ють як традиційне, хоча постійно його обговорюють [2; 4; 8; 10; 
15]. разом з тим, з іншого боку, фольклористи формують уявлен-
ня про фольклор як про «колективну діяльність народу, яка за-
собами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи 
і вірування, а  також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і 
переживань, народнопоетичної фантазії  [підкреслення наші.  – 
І. к.]» [22]. яким чином і де існує усний текст, фольклорний твір, 
рід і жанр фольклору? Хто формує усний текст, і  хто створює 
фольклорний твір? яким чином і де існує фольклор як колектив-
на діяльність? Чи може діяльність сама по собі щось зберігати?

Мета цього повідомлення – ввести в науковий обіг концепт 
«фольклорна особа» і детрансцендентувати наукові концепти 
«усний текст» і «фольклорний твір».

Питання про автора-виконавця усного тексту розглянули 
о. Бріцина [1] та І. головаха-Хікс [3]. Водночас ту теорію суб’єктно-
образної системи фольклору, яку сучасні дослідники формують у 
рамках ідей наратологів і дискурсологів [7; 8; 12], я поціновую фік-
тивною тією мірою, якою теоретики не розрізняють того, що вони 
аналізують не суб’єктну і об’єктну системи фольклору, а образи уяв 
мовців, і ці мовці – єдині суБ’ЄКти фольклору, і тільки мовець 
персонально здатний мислити і образи суб’єктів, і образи об’єктів, 
тим-то фольклорна особа мислить не усний текст як такий, а сВої 
оБрази уяВи як така, і ці її оБрази уяВи (її – як такої) фоль-
клорист узагальнює словом «усний текст» – своїм оБразоМ уяви 
(своїм – як науковець). Іншими словами, концепт «усний текст» є 
феноменом уяви фольклориста як такого, його збірним образом 
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і узагальнюючим поняттям, яким він «згортає» всі образи фоль-
клорної особи, означаючи їх словами «усний текст».

разом з тим, фольклорні особи мислять усні тексти, а  саме 
сВої образи уяв як таКІ персонально, а тому усний текст фоль-
клорної особи є її актом мисленнєвої активності, її – яК осоБи, 
і  ВоНа і тільки вона своїми вустами транслює власне знання 
яК таКа, незважаючи на те, що засвоїла його від інших людей. 
І розглядатиму я далі віртуал фольклорної особи яК таКої, ко-
тра демонструє сЕБЕ, незважаючи на те, що розповідає вона про 
ІНШого чи про сЕБЕ (казковий і неказковий епос (фабулати), 
усна історія (меморати)), співає вона про ІНШого (народна лі-
рика) чи грає ІНШого або себе (народні ігри, народна драма).

Фольклористи розрізняють три роди фольклору – епос, ліри-
ку і драму, та вони об’єктивують усний текст як результат взаємо-
дії активного і пасивного комунікаторів. а я концептом «усний 
текст активного комунікатора» означаю «акт мисленнєвої актив-
ності комуніканта як такого», а концептом «копія усного тексту 
пасивного комуніканта» номіную «акт мисленнєвої активності 
комуніката як такого». тим-то й розглядаю я типи мовленнєвої 
активності фольклорної особи як автора-виконавця усного тек-
сту, активного комунікатора, котрий транслює не усний текст як 
такий, а сЕБЕ яК таКого, говорячи, співаючи чи танцюючи з 
іншою фольклорною особою.

Із  цього боку, справа не в тому, що усний текст «побутує» 
(в переносному розумінні) усно, а в тому, що усний текст фольк-
лорної особи – це її активність тіла і психіки, її – яК осоБи, 
а тому я й розрізняю, яким чином фольклорна особа демонструє 
свою «я»-тотожність як мовець, розповідаючи про сЕБЕ як спо-
стерігача та концептуалізатора не стільки світу, в  якому вона 
живе, скільки про сЕБЕ. тим-то фольклорна особа, коли розпо-
відає, співає, танцює, грає на народному інструменті, виступає 
соціальною особою, оскільки контактує таким чином з іншою 
фольклорною особою, сподіваючись, що та вступить з нею в діа-
лог, у їхній діалог як таких – однієї з іншою.

оскільки фольклористи аналізували фольклор як народну 
творчість, а не форми мисленнєвих поведінок різних людей як 
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різних осіб, вони формували теорію, за якою фольклором є тіль-
ки так звані традиційні твори, а у фольклорних текстах (записах 
усних текстів) фольклорні особи як автори-виконавці фольклору 
свої експліцитні «я» здебільшого не засвідчують. разом з тим, 
усний текст фольклорної особи – це її наративна поведінка яК 
осоБи, а не наратив як такий, та фольклористи, розглядаючи 
роди і жанри фольклору, певним чином осмислили поведінкові 
тактики фольклорних осіб яК таКиХ, коли означили їх автора-
ми-виконавцями фольклору: казкарями, анекдотярами, епічни-
ми співцями, учасниками народної драми і т. п.

Фольклорна особа мислить вголос, творячи сВІЙ усний текст 
яК КоМуНІКатиВНа осоБа, а фольклорист, хоча й мислить 
мовчки, творить сВІЙ письмовий текст теж яК КоМуНІКа-
тиВНа осоБа. І  справа не в тому, що фольклорна особа, ду-
маючи, говорить, а фольклорист, думаючи, мовчить, а в тому, що 
вони мислять свої тексти у своїх уявах яК таКІ, адресуючи їх 
ІНШиМ лЮдяМ. Хоча фольклористи, об’єктивуючи мислен-
ня фольклорної особи, усвідомлюють його як субстанційний 
об’єкт  – усний текст, цей віртуальний об’єкт «є» несубстанцій-
ним, ідеальним, до того ж поза фольклорною особою, котра його 
артикулює «тут і зараз», розглядати текст і стан його існування 
як тексту  – нонсенс, тим-то мислення фольклорної особи  – це 
її мислення яК таКої, реалізована нею як суБ’ЄКтоМ її влас-
тивість – реагувати на стресори, тим-то фольклорна особа – це 
субстанційний суБ’ЄКт, а  те, що вона мислить, – її віртуал, її 
оБ’ЄКти уяви як такої, її оБрази свідомості, її – як мовця, і іде-
альне фольклорної особи як таке, Котра його артикулює «тут і 
зараз», поза нею як таке саме по собі ніяким чином ніде не існує 
і не побутує.

Фольклористи вибудовують ідеалістичну теорію усного тек-
сту як такого, що начебто існує як варіант фольклорного твору. 
але таким чином він «існує» тільки в теоретизуваннях фоль-
клористів як таких. разом з тим, дослідник щораз аналізує не 
усні тексти, а записи фіксаторів усних текстів фольклорних осіб, 
а тому фольклористи фактично досліджують стереотипні схеми 
актів мислень українців як таких, їхні способи самоактуаліза-
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цій себе мовцями, представниками українського народу. Мо-
ВЕць – це ЖиВиЙ суБ’ЄКт, а усний текст – це його НЕЖиВиЙ 
оБ’ЄКт як такого, а тому мовці транслюють усні тексти, а тексти 
самостійно функціонувати в культурі і транслюватися самі по 
собі в усній комунікації здатності не мають. а  тому дослідни-
ки повинні формувати теорію коректно, співвідносячи тексти з 
мовцями, а не аналізувати тексти як такі.

Фольклористи встановлюють роди і жанри записів усних тек-
стів, та кожен запис усного тексту мовця «є» його способом і за-
собом самореалізації своєї «я»-тотожності яК таКиМ. Із цього 
боку, справа не в тому, що автор-виконавець усного тексту тран-
слює усний текст, який він засвоїв від іншого автора-виконавця, 
а  в тому, що оПоВІдаЧ, говорячи вголос, концептуалізує що-
раз сЕБЕ осоБоЮ, стабілізуючи себе по відношенню до слу-
ХаЧа, котрого бачить, коли говорить. Іншими словами, усний 
текст фольклорної особи «є» її процесуальний акт мисленнєвої 
активності яК осоБи, і  усний текст мовця  – це Його засіб і 
спосіб конституювати сЕБЕ осоБоЮ за допомогою сВоїХ об-
разів уяви яК осоБи, і ці його, мовця, феномени мислення «іс-
нують» (віртуально) в Його уяві яК осоБи доти, доки він їх ві-
зуалізує у своїй свідомості яК осоБа. а тому справа не в тому, 
що фольклорна особа транслює зв’язний усний текст, а  в тому, 
що ВоНа зв’язно мислить, упорядковуючи рефлекторно свої об-
рази своєї уяви яК таКа, оскільки засвоїла вербальні конструк-
ти і конструкції від інших людей як таких.

дослідники почасти не розрізняють і того факту, що ан-
тропологічна реальність як така є не мовна реальність як така, 
а  мовленнєва реальність МоВця яК таКого, котрий єдиний 
здатен мислити образ іншого (свій образ світу) по відношенню 
до себе (свого образу  «я»), і  поза МоВцЕМ розглядати мовну 
реальність – нонсенс, оскільки Його оБрази уяВи «існують» 
у його психіці як індивіда тільки тоді, коли він їх мислить, до 
того ж мислить він їх здебільшого виключно рефлекторно, а не 
рефлективно, і  всі ті вербальні конструкти і конструкції, яки-
ми він оперує, «є»  його вторинними умовними рефлексами  
яК таКого.
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Виголошуючи розповідь / оповідь, фольклорна особа не роз-
мірковує про те, яким чином їй упорядкувати свій усний текст, 
а тому усний текст фольклорної особи – це її рефлекторний про-
цес мислення яК осоБи, та вона здебільшого не продумує на-
перед тактику своєї поведінки як така. разом з тим дослідники 
об’єктують результат її мислення як усний текст, аналізуючи 
запис усного тексту, який начебто здійснив фіксатор, а він фік-
сував мислеповедінку фольклорної особи як мовця. При цьому 
записувач фіксує мислеповедінку конкретної особи, а фолькло-
ристи формують теорію усного тексту як такого, а не усного тек-
сту активного комунікатора, фактично мислячи усний текст як 
ідеальне, самодостатню сутність, яка об’єднує комунікаторів, 
а  цей віртуальний об’єкт артикулює активний комунікатор. та 
фольклорна особа мислить оповіді / розповіді, безсумнівно, ор-
ганізовуючи їх за певними схемами, і  ці схеми упорядкування 
своїх знань особами і вивчають фольклористи своїми свідомос-
тями у своїх свідомостях, будучи окремими мовцями, система-
тизуючи записи усних текстів, відповідно до створеної ними 
родо- жанрової теорії фольклору.

Безумовно, фольклорна особа усвідомлює, коли вона гово-
рить, співає чи танцює, що це вона сама говорить, співає чи 
танцює. Безумовно і те, що коли фольклорна особа не знає, що 
її я означаю фольклорною особою, вона існує в об’єктивній дій-
сності як така, оскільки кожен мовець є фольклорною особою 
за способом репрезентації ним своїх знань про себе та про світ, 
адже мовець мислить про те, що він мислить, тому що реагує на 
зовнішні та внутрішні подразники завдяки його вмінню мисли-
ти  – означати і оцінювати свої емоційно-інтелектуальні стани, 
розтотожнюючись із ними як своїми образами уяви як такого, 
і хоча своє мислення як особа він сформував під впливами ін-
ших людей, перейнявши від них їхні вербальні конструкти і кон-
струкції, він засвідчує своє мислення яК оКрЕМиЙ ІНдиВІд. 
разом з тим, безумовним є і той факт, що коли фольклорна особа 
не знає, що таке епос, лірика і драма, то вона не мислитиме на-
укові конструкти як явища у своїй картині світу, та науковець, 
незважаючи на це, коли кваліфікуватиме запис її усного тексту, 
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означить запис тексту як епічний, ліричний (ліро-епічний) чи 
драматичний, зігнорувавши те, що фольклорна особа транслює 
не усний текст, а сЕБЕ, своє мовлення яК МоВця, свою самість 
(своє «я») як такої.

Питання про усний текст активного комунікатора як Його 
поведінку яК таКого, котрий демонструє цю свою поведінку 
перед іншою осоБоЮ, прямо «пов’язане» (у моїй уяві як авто-
ра цієї статті, як активного комунікатора, фольклориста, котрий 
цим науковим конструктом пише цю статтю для читачів) із пи-
танням про те, що кожна особа має свою самосвідомість як така 
і свою поведінку як така. Із цього боку, усний текст фольклорної 
особи за способом побутування завжди індивідуальний, оскіль-
ки його транслює індивід саМ своїми вустами навіть тоді, коли 
співає в хорі поряд з іншими співаками.

зауважу, що фольклорний твір можуть виконувати разом 
фольклорні особи, і  в цьому розумінні усний (т.  зв. фольклор-
ний) твір колективний, та усний текст завжди індивідуальний у 
тому розумінні, що його артикулює індивід зі своєї пам’яті як 
такий. з  цього боку, поняття «народна свідомість» і «народна 
пам’ять» «є» наукові конструкти узагальнюючого типу і міфеми, 
а свідомість індивіда «є» Його самосвідомість як ФольКлор-
Ної осоБи.

тим-то справа не стільки в тому, що фольклорні твори, які мо-
делюють науковці із записів усних текстів, колективні, оскільки 
їх творить і транслює народ (чи, точніше, представники народу 
яК таКІ), а в тому, що фольклорний твір моделює науковець із 
тих записів усних текстів (фольклорних осіб), які є в його розпо-
рядженні, а тому науковець почасти моделює сам фольклорний 
твір як явище антропологічної реальності (Його антропологіч-
ної реальності яК таКого).

Фольклорний твір – це реалія віртуалу фольклориста, і фольк-
лорний твір, який моделює науковець як явище антропологіч-
ної реальності, «існує» (не в прямому, а в переносному розумін-
ні слова «існувати») у віртуалі науковця доти, доки він мислить 
про фольклорний твір як об’єкт, який він концептуалізує. тим-то 
сьогодні фольклористи, котрі усвідомили той факт, що науковець 
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щораз об’єктує фольклорний твір із тих записів усних текстів, які 
є в його розпорядженні, почасти не вживають поняття «фоль-
клорний твір», а  використовують термін «фольклорний текст», 
зважаючи на той факт, що конкретний усний текст артикулює 
конкретний мовець. Із  цього боку, справа не в тому, що усний 
текст – ідеальне, а запис усного тексту – субстанційне, а в тому, 
що фольклорна особа і науковець  – субстанційні, усний текст 
фольклорної особи – її ідеальне як такої, запис усного тексту – 
субстанційоване записувачем як таким, а фольклорний твір є іде-
альним фольклориста і субстанційованим ним, адже він здійснює 
ментальну процедуру – порівнює записи усних текстів, встанов-
люючи характеристики цих письмових текстів – рід і жанр.

Фольклористи кваліфікують записи усних текстів, надаючи 
їм статусів певного роду та певного жанру фольклору, часто не 
зважаючи на той факт, що тексти, які вони аналізують, зафік-
сували записувачі від різних чи тих самих оповідачів, та ко-
жен текст, який аналізує дослідник, інтерпретує він, дослідник, 
а  тому аналізує щораз конкретний акт мислеповедінки певно-
го автора-виконавця усного тексту, конкретний акт мислення 
представника етносу. з цього боку, справа не в тому, яким чином 
мислить науковець фольклорний твір і чи має він матеріал, щоб 
моделювати фольклорний твір у його динаміці, а в тому, що на-
уковець має здатність мислити, тобто візуалізувати у своїй уяві 
за тими графемами, які читає, думки ФольКлорНої осоБи, 
котра мислила, оскільки сам є ФольКлорНа осоБа за спо-
собом соціалізації, і він, коли аналізує конкретний запис усного 
тексту, тобто письмовий текст, стає по відношенню до автора-ви-
конавця цього тексту, активного комунікатора, його пасивним 
комунікатором, оскільки здатний візуалізувати у своїй уяві ті 
образи, які мислив оповідач і які зафіксував записувач.

усний текст оповідача є його оБрази уяви як особи, а ті об-
рази, які візуалізує у своїй уяві науковець, «є» його оБрази уяви 
як особи, і він, читаючи запис усного тексту, візуалізує у своїй 
уяві сВої оБрази як такий, усвідомлюючи значення графіч-
них знаків. тим-то НауКоВЕць фактично аналізує феномени 
свідомості ФольКлорНої осоБи яК таКої у своїй свідомос-
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ті за допомогою своїх феноменів своєї свідомості яК таКиЙ, 
при цьому йому дав можливість проводити процедуру аналізу 
мислення фольклорної особи заПисуВаЧ, КотриЙ, будучи 
ФольКлорНоЮ осоБоЮ, зафіксував акт мислення фоль-
клорної особи, котра зверталася до іншої фольклорної особи (чи 
до нього, записувача), та він фіксував процес свого мислення яК 
осоБа, візуалізуючи слідом за фольклорною особою свої обра-
зи своєї уяви як такий, будучи окремою осоБоЮ, передаючи 
свої образи своєї свідомості графічно. з цього боку, фольклорист 
аналізує у сВоїЙ уяві яК осоБа оБрази уяви заПисуВа-
Ча яК осоБи, котрий зафіксував образи уяви ФольКлорНої 
осоБи, котра зверталася до іншої ФольКлорНої осоБи (чи 
заПисуВаЧа) протягом певного часу. тим-то справа не стіль-
ки в тому, що науковець аналізує запис усного тексту записува-
ча, кваліфікуючи цей запис як усний текст (автора-виконавця 
фольклору), а  в тому, що фольклорист моделює фольклорний 
процес як процес колективної творчості (чи діяльності) як такої, 
а не процеси мислень фольклорних осіб як таКиХ, КотрІ здій-
снюють ці процеси, мислячи яК МоВцІ, представники певного 
етносу чи етносу-нації.

Фольклористи, котрі аналізують фольклорні твори як худож-
ні, постійно рефлексуючи проблему наявності в текстах арсена-
лу художніх засобів, почасти мислять і самі художньо, тому що 
не усвідомлюють того, що фольклор не може бути самодостатнім 
суб’єктом дії, оскільки цей процес формують люди своїми свідо-
мостями у своїх свідомостях, будучи як такі окремими особами.

І справа не в тому, що фольклор є сукупністю творів різних 
родів і різних жанрів, а  в тому, що епічний текст виконує зде-
більшого один МоВЕць, а ліричний твір і драматичний твір ро-
зігрують МоВцІ групою. та в сучасній науковій картині світу, 
яку концептуалізують дослідники, суб’єктом дії виступають не 
стільки лЮди, скільки віртуальні сутності (явища і процеси), 
які моделюють науковці, заявляючи, що ці сутності мають здат-
ності не тільки існувати поза людьми, а й визначати їхню пове-
дінку як таких. І справа не стільки в тому, які об’єкти дослідники 
концептуалізують, скільки в тому, що цІ оБ’ЄКти мислять до-
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слІдНиКи яК суБ’ЄКти, надаючи цим об’єктам субстанцій-
ності – способів існувань, властивостей і функцій, а феномени 
мислення людини не рівнозначні їй, тІЙ, Котра їх мислить: 
люди мислять вербальними конструктами і конструкціями, і ці 
конструкти і конструкції (в  т.  ч. й усні тексти) «існують» не в 
мисленні як такому, а в мисленні ІНдиВІда яК МоВця, а тому 
науковці повинні формувати логічне і раціональне знання про 
лЮдиНу, котра мислить про мислення ІНШої лЮдиНи чи 
про сВоЄ мислення, лЮдиНи, а  вони творять міфи, не роз-
різняючи того, що вони аналізують НЕ тЕКсти, а  акти само-
репрезентацій лЮдЕЙ, і ці люди розповідають / оповідають не 
тексти, а  самоактуалізуються ними як лЮди, демонструють 
сЕБЕ цими текстами, засвідчуючи ними свої акти мовленнєвих 
поведінок, будучи різними осоБаМи.

а  тому в теорії фольклористів «повинні бути» концепти 
«фольк лорна особа», «мовець», «людина», «народ» і т. п., так само, 
як і «фольклорист», «науковець», оскільки Читач, осягаючи «на-
укове знання», яке формує його колега, повинен ототожнювати 
себе з лЮдьМи, а  не з віртуальними об’єктами уяв науковців 
(науковців як мовців). Із цього боку, І. руснак, філософствуючи 
про роди і жанри фольклору в навчальному посібнику «укра-
їнський фольклор»  [20], не згадує ні про людей як фундаторів 
фольклору, ні про людей як форматорів теорії фольклору. І така 
ситуація типова для теоретиків.

дослідник концептуалізує фольклорні твори як такі, що їх 
часом важко «приписати до конкретних жанрів, родів, тому їх 
[їхня. – І. к.] жанрова природа залишається нез’ясованою». а хто 
приписує і з’ясовує природу фольклорних текстів?! Науковці. 
а чому науковці не можуть встановити часто жанр фольклорних 
творів? тому що, як твердить І. руснак, «це зумовлено усною фор-
мою їх [їхнього, творів.  – І.  к.] побутування, певною умовністю 
класифікаційних схем, а також міжжанровою дифузією – транс-
формацією творів з одного жанру в інший»  [20], тобто твори в 
цій теорії виступають такими, що дослідники не можуть їх «при-
писати до конкретних жанрів», щоб співвіднести з теорією фоль-
клористики, оскільки ці твори «переходять» «з одного жанру до 
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іншого»  [20]. разом з тим, справа не в «певній умовності класи-
фікаційних схем», а в тому, що ці схеми створили фольклористи, 
і справа не у фольклорних творах, які «мають» [де? В уяві науков-
ця?! – І. к.] усну форму побутування і «мігрують» [де? у віртуалі 
кого?! – І. к.] з одного жанру до іншого, а в тому, що фольклорні 
особи транслюють свою комунікативну поведінку, свою – як осІБ, 
котрі реалізуються МоВцяМи своїми розповідями та оповідями 
перед іншими МоВцяМи, а  тому фольклорні особи говорять, 
співають і танцюють, демонструючи свої процеси мислень як осо-
би своїми тілами, а дослідники вибудовують теорію, у якій «зміни 
в жанровій структурі українського фольклору» начебто «зумовле-
ні якісними перетвореннями історичної реальності, зникненням 
умов, які підтримують інтерес до конкретного жанру» [20].

справа не в тому, що дослідники моделюють еволюцію жан-
рової системи фольклору, а в тому, що ВоНи твердять, що змі-
ни жанрової структури українського фольклору «зумовлюють» 
«якісні перетворення історичної реальності», не ставлячи перед 
собою питання, Хто формує фольклор, Хто провокує зміни 
фольклору і Хто перетворює свої уявлення про свою історичну 
реальність яК таКого (як таких)?

таким чином, концепти, які мислить фольклорна особа, «є» її 
феноменами уяви як такої, а концепти, які мислить фольклорист, 
«є» його феноменами уяви як такого. та вони мислять певною мі-
рою однаково, оскільки використовують однакові конструкти і 
конструкції української мови, та ці конструкти і конструкції «іс-
нують (віртуально)» в їхніх уявах як мовців, і тільки мовці здатні 
їх тлумачити як самодостатні та рівноцінні їм сутності, а ці «сут-
ності» «є» їхнім знанням яК таКиХ.

справа не в тому, що фольклорне чи наукове знання – фіктив-
не, а в тому, що люди протягом тисячоліть усвідомлюють, яким 
чином і чому вони мислять, а тому раціоналізують свої уявлення 
яК таКиХ так, як здатні їх раціоналізувати. з цього боку, перші 
наукові спроби раціоналізації і систематизації знання про роди 
літератури засвідчили античні філософи. так, Платон стверджу-
вав, що в основі класифікації родів літератури повинен бути 
критерій організації оповіді, та він рефлектував оповідь  / роз-
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повідь як таку, а не оповідь / розповідь мовця (письменника) як 
такого. І далі філософи значною мірою розмірковували про те, 
Про Що розповідається / оповідається (невідомо ким), а не Хто 
розповідає / оповідає КоМу з якою метою.

сучасні фольклористи, як і сучасні літературознавці, при 
встановленні роду тексту беруть до уваги не стільки форму опо-
відування тексту (мовцем), скільки за яких обставин побутує 
усний текст [1; 9; 13]. разом з тим, теорією родів фольклору фоль-
клористи узагальнюють природу записів усних текстів як таких, 
а не форми мислення фольклорної особи яК таКої, котра усві-
домлюється цими своїми текстами перед іншою фольклорною 
особою яК таКоЮ, організовуючи ними своє буття яК таКої 
та допомагаючи іншій фольклорній особі яК таКІЙ організува-
ти своє буття яК таКої. І справа не в тому, які об’єкти моделює 
дослідник [5; 6; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18], а в тому, що він надає уяв-
люваним ним об’єктам, а саме своїм образам об’єктів як такого, 
субстанційності, тобто рівнозначних йому, мовцю, суБ’ЄКту, 
статусів суб’єктів, ставлячи їх щораз у позицію синтаксичних 
суб’єктів (підметів) своїх висловлювань-речень, своїх – як мов-
ця, суБ’ЄКта, котрий концептуалізує ці свої оБ’ЄКти як такий. 
тим-то теоретизування дослІдНиКа про колективну природу 
явищ «фіктивні» тією мірою, якою він тлумачить цю колективну 
природу явищ, не усвідомлюючи, що він їх моделює у своїй уяві 
яК таКиЙ, котрий концептуалізує не субстанційні явища як 
зовнішні по відношенню до нього, мовця, а свої феномени уяви 
яК таКого, Хто конституює свої образи свого «не-я» (образи 
іншого) по відношенню до свого образу «я».

тим-то дослідник, котрий описує, наприклад, епос, здебіль-
шого акцентує увагу на тому, Що «відображає» чи «зображає» 
фольклорний текст, а цей текст сам по собі не має здатності щось 
«відображати» чи «зображати», якщо його не слухає слуХаЧ 
чи не читає НауКоВЕць, при цьому, транслюючи думу, кобзар 
змушує слухача ототожнюватися з Його оБразаМи уяВи яК 
таКого – так званими героями думи, і кобзар, усвідомлюючи 
свою «Ми»-ідентичність (свою належність до народу як пред-
ставник народу), навчає і слухача усвідомлювати свою «Ми»-
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ідентичність слухача, а саме те, що він є представником народу і 
народом. тим-то суб’єктом і дієвцем думи є кобзар, котрий кон-
цептуалізує свій образ «я» як образ «Ми», і  живий кобзар по-
винен співати живим людям (суб’єктам), оскільки, якщо кобзар 
мовчить, то запис думи сам по собі є неживим об’єктом, набором 
графем на сторінці книжки, і цей запис (у прямому розумінні) 
є картинкою. І тільки читач має здатність читати – переводити 
графеми у свої образи своєї уяви, будучи читачем. та в даному 
разі він «комунікує» не з текстом певного жанру фольклору чи 
певного жанру літератури, а з тиМ, хто цей текст мислив, Хто 
його артикулював (усний текст фольклорної особи) і Хто зафік-
сував (запис усного тексту фольклорної особи) чи Хто написав 
(літературний текст письменника), з  МоВцяМи, будучи сам 
МоВцЕМ.
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Summary

The issue of the folklore genres differentiation is considered. The au-
thoress proves that the problem concerning the folklore kinds is a myth. 
It is formulated by the theoreticians within the theory of folk literature. 
The researches represent folklore as a collective activity and the speaker 
oral text is his way and means to actualize himself as a person, an indi-
viduality and a citizen.

The purpose of the article is to introduce the concepts the folklore per
son and oral text of the folklore person into the scientific circulation and to 
return the scientific concept oral text from the transcendent domain. The 
authoress explains why the researcher who conceptualizes an oral text as 
a self-sufficient phenomenon creates the idealistic scientific worldview. 
That’s why she explains from the standpoint of the individual conscious-
ness theory that an oral text of the folklore person includes the images of 
the folklore person imagination. She conceptualizes herself as a person-
ality with the help of such images.

The researcher who constitutes a folklore work from the oral texts re-
cords, models not a substantial phenomenon, but an ideal virtual object. 
It doesn’t exist itself as it is the scientist image. The scholar systematizes 
the oral texts records. However, the oral text of the folklore person is a 
form of her imagination as a speaker, a record of the oral text of the col-
lector is his image as a speaker, who has listened to a folklore person as 
an active communicator being a passive communicator as for her. A folk-
lore work is a result of the scientist imagination, who has compared the 
records of oral texts.
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Speakers are the subjects of an action; they reflect not objects but im-
ages of the objects. A phenomenon of the speaker’s ideal doesn’t exist 
beyond the speaker as such. Oral texts of the speakers don’t exist beyond 
the speakers who articulate them here and now. And only the speaker is 
able to visualize the ideal objects in the imagination. He personifies them 
every time. He denotes them as the nouns and lends the status of the 
syntactic subjects in the statements on them, indicating their predicative 
properties (states of existence or action). That is why there is just a speak-
er, and the images exist (in a figurative sense of the verb to exist) in the 
imagination, when he is reflecting them. A speaker also has an existence 
as he is able to interpret what he is conceiving exceptionally to himself. 
An oral text, folklore work, folklore, etc., don’t have an existence as they 
are just images of a researcher, signs of the anthropological reality as a 
speaker, the objects (images of not me in the I image (in the worldview)) 
as a subject, who substantivizes the objects as such one.

Keywords: the folklore person, oral text of the folklore person, folk-
lore, folklore consciousness of the speaker, I-identity of the speaker.
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(київ)

НародНа кераМіка поділля  
ХіХ–ХХ століть:  
еволЮція стилістики

Мета публікації  – проаналізувати еволюцію художньо-стильових 
особливостей гончарства Поділля впродовж останніх двох століть на 
прикладі окремих осередків, визначити своєрідність кожного з них у 
контексті загального розвитку подільської кераміки другої половини 
ХІХ  – початку ХХ  ст. у  процесі написання статті враховано осмис-
лення гончарства регіону в публікаціях о.  Прусевича, Є.  спаської, 
л. Шульгіної, М. Фріде, Ю. лащука, В. гудака, т. романець, л. Мель-
ничук, В. титаренка та інших науковців. розвідку побудовано насам-
перед на матеріалах музейних колекцій та експедиційних обстежень 
провідних осередків подільського гончарства, здійснених авторкою в 
1980-х роках. головну увагу приділено мальованій кераміці регіону.

Ключові слова: Поділля, гончарство, мальована кераміка, гончарі, 
осередки, художні особливості, декор.

цель публикации – проанализировать эволюцию художественно-
стилистических особенностей гончарства Подолии на протяжении 
последних двух столетий на примере отдельных центров, определить 
своеобразие каждого из них в контексте общего развития подольской 
керамики второй половины ХІХ – начала ХХ в. В процессе написания 
статьи учтено осмысление гончарства региона в работах а. Прусевича, 
Е. спасской, л. Шульгиной, М. Фриде, Ю. лащука, В. гудака, т. рома-
нец, л.  Мельничук, В.  титаренко и других исследователей. Публика-
ция построена в первую очередь на материалах музейных коллекций и 
экспедиционных исследований ведущих центров подольского гончар-
ства, проведенных автором в 1980-х годах. основное внимание обра-
щено на керамику региона, декорированную подглазурной росписью 
цветными ангобами.

Ключевые слова: Подолия, гончарство, поливная керамика, гонча-
ры, центры, художественные особенности, декор.

The article is aiming at analyzing the evolution of artistic and stylistic 
features of the Podillia fictility throughout last two centuries by way of ex-
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ample of separate centres, as well as determining the singularity of each of 
them in the context of general progress of the Podilla ceramics of the mid- to 
late XIXth to early XXth centuries. While writing the paper, the authoress 
takes into consideration the comprehending of the region’s pottery shown 
in published works of O. Prusevych, L. Shulhina, M. Fride, Yu. Lashchuk, 
V. Hudak, T. Romanets, V. Tytarenko and other scholars. The publication is 
grounded on materials from museum collections and expeditionary investi-
gations of leading centres of the Podilla pottery carried out by the authoress 
in the 1980s. The article zeroes in on the region’s painted earthenware.

Keywords: Podillia, fictility, painted earthenware, potters, centres, artis-
tic features, décor.

Поділля  – один з найбагатших і найрізноманітніших щодо 
художньо-стильових особливостей гончарних регіонів україни. 
ця величезна територія охоплює сучасну Вінницьку область, 
західні райони Черкаської і Кіровоградської, північні райони 
одеської і південні Хмельницької та тернопільської областей. 
Юрій лащук виділив на Поділлі дві зони народної кераміки  – 
східноподільську й західноподільську [21, с.  16]. такий підхід 
до районування Поділля підтримали й розвинули В.  гудак та 
л. Мельничук [5, с. 8–9; 25, с. 197, 203].

як і повсюдно в україні, художні особливості подільської на-
родної кераміки видозмінювались під впливом цілої низки фак-
торів. Найголовніші з них – історичні та соціально-економічні 
умови, у яких розвивався промисел. упродовж ХІХ ст. відбував-
ся поступовий занепад і зникнення цехового керамічного вироб-
ництва, що стало однією з причин стирання межі між міським і 
сільським гончарством: промисел зникав у містах та набував все 
більшого значення в містечках і селах, де майстри активно пере-
ймали досягнення великих міст і поступово випередили їх щодо 
кількості та (іноді) якості виробів [31, с. 93–94; 25, с. 138–139; 17, 
с. 111]. Від другої половини – кінця ХІХ ст. ми можемо говорити 
про майже однаковий характер продукції гончарів з невеличких 
містечок, сіл і навіть великих міст, де продовжували працюва-
ти поодинокі майстри. Не останню роль у цьому відіграла змі-
на замовника: відбувається поступова переорієнтація продукції 
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на сільське населення, а в міський побут усе активніше входить 
продукція фаянсових і фарфорових заводів. тільки міські низи 
й селяни продовжували купувати гончарні вироби, що змушу-
вало міських (як і сільських) майстрів виробляти предмети, роз-
раховані на малозаможних покупців [17, с.  111]. Про невпинне 
згасання гончарного виробництва у великих містах Подільської 
губернії свідчать статистичні дані: на її території наприкінці 
ХІХ ст. міські ремісники становили лише 20 % від загальної кіль-
кості гончарів [25, с. 138]. Позитивну роль у розвитку сільсько-
го ремесла відіграло розширення ярмаркової торгівлі [17, с. 111]. 
у Подільській губернії 1886 року було організовано 120 ярмар-
ків, у 1896 – 183. до того ж, подільські гончарі реалізовували свої 
вироби на чисельних базарах і торжках. Наприклад, 1895 року 
вони відбулися в 147 населених пунктах губернії [25, с. 140]. По-
силеному розвитку гончарства сприяла і реформа 1861 року. Не-
стача землі спонукала селян звертатися до кустарних промислів, 
зокрема й гончарного, за наявності в населеному пункті родо-
вищ глини, а  територія Поділля, як відомо, багата на гончарні 
глини. Водночас в окремих центрах наприкінці ХІХ ст. з’явилися 
перші ознаки занепаду промислу. серед причин дослідник по-
дільського гончарства олександр Прусевич називав подорож-
чання дров (як наслідок вирубування лісів), високі ціни на глину 
та інші матеріали, зокрема свинець, розповсюдження емалевого 
й чавунного посуду, скорочення поголів’я великої рогатої худоби 
(через що знизився попит на глечики для молока), складності зі 
збутом, відсутність кредитування тощо [33, с. 20]. 

однак скорочення виробництва і зменшення кількості гон-
чарів у селах та містечках у другій половині ХІХ ст. – випадки 
поодинокі. основні проблеми виявляються впродовж ХХ ст. під 
впливом, з одного боку, закономірних факторів, визначених ще 
о. Прусевичем [33, с. 20], а з другого, – унаслідок державної по-
літики радянського періоду з насильницьким знищенням кус-
тарних промислів (боротьба з одноосібним виробництвом, голо-
домори, високі податки, заборона використання свинцю тощо). 
у цілому на Поділлі, як і в інших регіонах центральної та схід-
ної україни, катастрофічний занепад гончарства розпочався з 
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курсом більшовиків на колективізацію [18, с. 122], яка, однак, не 
змогла остаточно його знищити. згасаючи, гончарство продо-
вжувало розвиватися в другій половині ХХ ст. [18, с. 123–125]. Ще 
в 1960–1980-х роках в окремих осередках працювали поодино-
кі майстри. Подекуди їх навіть налічувалося до десяти й більше 
(адамівка Хмельницької  обл., гончарівка тернопільської  обл.) 
[11, с. 164–169, 170–171]. 

Прикро, що подільська народна кераміка, як й інші народні 
художні промисли нашої держави, за період незалежності майже 
не отримувала ніякої допомоги. Виняток – спроби Національної 
спілки майстрів народного мистецтва україни підтримати гон-
чарство Бубнівки на Вінниччині. загалом на сьогодні ми взагалі 
не можемо говорити про функціонування гончарного мистецтва 
Поділля. однак подільська народна кераміка ХІХ–ХХ ст. є одним 
з найцікавіших явищ вітчизняної художньої культури. Мета цієї 
статті – проаналізувати еволюцію художньо-стильових особли-
востей гончарства Поділля впродовж останніх двох століть на 
прикладі окремих осередків, визначити своєрідність кожного з 
них у контексті загального розвитку подільської кераміки дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ ст. у процесі написання статті 
враховано осмислення гончарства регіону в публікаціях о. Пру-
севича, Є. спаської, л. Шульгіної, М. Фріде, Ю. лащука, В. гуда-
ка, т. романець, л. Мельничук, В. титаренка та інших науковців. 
розвідку побудовано насамперед на матеріалах музейних ко-
лекцій, опрацьованих авторкою (зокрема НМуНдМ, НМзуго,  
НМНаПу, Вінницького обласного краєзнавчого музею), та екс-
педиційних обстежень провідних осередків подільського гон-
чарства, здійснених в 1980-х роках. головну увагу приділено ма-
льованій кераміці регіону.

цілеспрямоване дослідження гончарства Поділля як одного 
з провідних кустарних промислів Подільської губернії розпо-
чалося 1912 року [25, с. 32], коли здійснювалися спроби зібрати 
статистично-економічні, історичні відомості, охарактеризува-
ти стан виробництва і (що дуже важливо) піднімалося питан-
ня про збереження й підтримку промислу. Перші відомості про 
керамічне виробництво краю зустрічаємо в загальних розвідках 
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другої половини ХІХ – початку ХХ ст., присвячених історії Поді-
лля і населених пунктів Подільської губернії [25, с. 14–32]. Чи не 
найважливішими джерелами для нас є праці Є. сіцінського, зо-
крема «Материалы для истории цехов в Подолии» та «Приходы 
и церкви Подольской епархии» [38; 32], де згадуються гончарні 
цехи сатанова, Меджибожа, смотрича, Кам’янця-Подільського 
й інших міст і містечок краю, подається історія населених пунк-
тів, перераховуються ремесла, якими займалися мешканці. се-
ред них – гончарство. Наприклад, завдяки праці Є. сіцінсько-
го вдалося знайти цікаві факти про гончарство в с.  грим’ячка 
(нині – Віньковецького р-ну Хмельницької обл.), де на початку 
ХХ  ст. працювало кілька гончарів. Відомості про цей осередок 
ніде більше не зустрічаються [32, с. 432]. 

Подальшим важливим етапом у вивченні подільської керамі-
ки стала діяльність о. Прусевича [27; 25, с. 33–36]. Найвагомішою 
його працею є «гончарный промысел в Подольской губернии» 
[33], у якій автор знайомить з результатами власних обстежень 
гончарних осередків Подільської губернії, торкається історії 
провідних центрів, перераховує населені пункти, де функціону-
вали гончарні цехи, ставить питання про час виникнення гон-
чарства в окремих містечках і селах, районування подільського 
гончарства, розподіляючи губернію на дві гончарні зони, при-
діляє увагу технології гончарного виробництва, робить спробу 
охарактеризувати художній бік виробів тощо. 

Новий етап у дослідженні подільської кераміки  – 1920–
1930-ті роки [23; 25, с. 37–73], коли працівники музеїв Києва (Кус-
тарний відділ Київського сільськогосподарського музею, Музей 
антропології та етнології ім. Ф. Вовка, Всеукраїнський історич-
ний музей ім. т. Шевченка), Москви, ленінграда здійснили низку 
експедицій на Поділля. Виїзди Ю. александровича, Є. спаської, 
л.  Шульгіної сприяли накопиченню величезної кількості фак-
тичного матеріалу: зразки виробів подільських гончарів (саме 
вони становлять основу збірок подільської кераміки НМуНдМ) 
[13] та інших київських музеїв), фіксація термінології, відомості 
про технологію виробництва тощо. Показовим для них є комп-
лексний підхід до опрацювання матеріалу. унаслідок цих екс-
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педицій з’явилася низка публікацій, які містять надзвичайно 
цінний матеріал, присвячений окремим центрам, зокрема Буб-
нівці (роботи Є. спаської [39] та л. Шульгіної [43]) й Жерденів-
ці (Н. геппенер [2]), а також подільському гончарству в цілому 
(М. Фріде [42] і Ю. самарін [37]) та народному мистецтву подо-
лян (а. зарембський [9]).

у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. подільську народ-
ну кераміку досліджували Ю. лащук [21; 19; 20, с. 24–31], В. гудак 
[3–6], т.  романець [34; 35], л.  Мельничук [23–28], В.  титаренко 
[40; 41]. окремі статті присвячено результатам експедиційних 
обстежень стану гончарного виробництва на Поділлі в другій 
половині ХХ ст. з екскурсами в попередні періоди розвитку про-
мислу певних осередків [11; 14; 30], музейним зібранням поділь-
ської кераміки [13] й окремим осередкам [3; 6; 7; 12; 15; 16; 29]. 
серед цих наукових праць виділяється ґрунтовна монографія 
л.  Мельничук, яка є першим комплексним дослідженням по-
дільської народної кераміки з позицій етнології [25]. 

асортимент виробів гончарів Поділля включає усі основні 
різновиди української народної кераміки. за технологічними 
характеристиками, за художніми якостями, за кількістю май-
стрів осередки подільського гончарства не рівнозначні. у низці 
центрів виготовляли лише теракотовий посуд, інші – відомі ма-
льованими мисками й значна кількість осередків дає матеріал по 
всіх видах продукції. 

Найвідоміші осередки подільської мальованої кераміки – Буб-
нівка, гайсин, Кіблич, Жерденівка, Василівка, горишківка, Кри-
щинці, Майдан-Бобрик, Шура-Бондурівська, торканівка, Бар, 
рахни-лісові, Берлінці лісові (нині – Вінницької обл.), смотрич, 
Миньківці (нині  – Хмельницької  обл.), Бережани, Копичинці, 
Підгайці, товсте (нині – тернопільської обл.). Виробництво про-
стого кухонного посуду (полив’яного, теракотового, димленого) 
переважало в таких центрах, як Верхівка, Воєводчинці, лади-
жин, Павлівка, тиманівка, тимар, тростянець (нині – Вінниць-
кої  обл.), адамівка, Пирогівка, заміхів, Меджибіж, ставниця 
(нині – Хмельницької обл.), Будзанів, гончарівка, струсів (нині – 
тернопільської  обл.) та багатьох інших. теракотовий посуд на 
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Поділлі, як і повсюдно в україні, декорували ритуванням та пи-
санням кольоровими ангобами, зрідка – лискуванням по черво-
ному черепку. димлені вироби – ритуванням і лискуванням. 

у декорі мальованої кераміки подільські гончарі найчастіше 
поєднують контурне малювання й фляндрування. у  більшості 
центрів ці техніки застосовувались паралельно. окремі осеред-
ки славились фляндруванням (рахни-лісові, Берлінці лісові, 
Миньківці).

Композиції декору мають багато спільного з керамікою ін-
ших регіонів. Щодо мотивів візерунків, то переважають загаль-
ноукраїнські із застосуванням рослинної і геометричної орна-
ментики. зустрічаються зображення птахів, риб, іноді людей 
(Кіблич, Бубнівка) і навіть сюжетні сценки (Бар). Популярні такі 
мотиви, як «кривулька», «капанка», «косиці», «сосонки», квіти, 
«спускавки», «заячі вуха», які в кожному осередку трактують-
ся своєрідно, хоч зустрічаються не лише в межах Поділля, а по-
всюдно в україні. Характерними виключно для Поділля є «вило-
ги», «індичі хвости», «каблучки», «карбики» тощо [39, с. 214–215, 
табл. ІV; 2, с. 21–24; 20, с. 24–25]. 

особливості мальованої кераміки східного Поділля яскраво 
характеризують вироби низки осередків, розміщених навколо 
гайсина. серед них перше місце щодо кількості речей, майстрів, 
віртуозності й довершеності розписів посідає Бубнівка, у  якій 
мальована кераміка з’явилася під впливом центрів цехового гон-
чарства [2, с. 6; 37, с. 34–35; 24, с. 28]. Найближчі з них – стародав-
ні цехові міста гайсин та Кіблич. 

Перші письмові згадки про гайсин (нині районний центр 
Вінницької  обл.) відносяться до початку ХVІІ  ст., коли містеч-
ко входило до Брацлавського воєводства і було фортецею, яка 
1629  року налічувала 822  мешканці. у  1795  році гайсин став 
окружним містом Брацлавського намісництва, у 1797 – повіто-
вим містом Подільської губернії [32, с.  241; 10, c.  193; 13, с.  48]. 
гончарством у гайсині займалися здавна, хоча відомості про 
нього непевні. гончарний цех існував у містечку, можливо, від 
ХVI ст. [24, с. 26]. у 1860 році в містечку налічувалося 339 реміс-
ників (95  хат) [1, с.  608]. серед них були й гончарі. збереглися 
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відомості і про продаж гончарних виробів: «В  г. гайсине через 
каждые две недели бывают ярмарки по четвергам, на которых 
гайсинские ремесленники сбывают свои произведения, как-то: 
сапоги, колеса, простые возы, глиняную посуду и т. п.» [32, с. 242].

серед робіт гайсинських майстрів, що збереглися в музейних 
колекціях, зокрема в НМуНдМ, переважають миски й полу-
миски, які датуються першою третиною ХХ ст. і дають часткове 
уявлення про характер мальованої кераміки містечка другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст. Хоча атрибутування, здійснене за-
вдяки написам, зробленим збирачами в 1920-х роках, приблизне 
й потребує уточнень [13, с. 48].

гайсинські миски й полумиски мають профільовані стінки, 
що й зумовлює розташування декору і його характер: денце і 
нижню частину стінок оздоблено центричною композицією, 
верхню їх частину – поодинокими мотивами або орнаменталь-
ними смугами, вінця  – «кривулькою» чи «карбиками». серед 
елементів декору популярні «косиці», «сосонки», квіти. зустріча-
ються також мотиви, подібні до «косиць», з характерними видо-
вженими відростками, нерідко доповненими крапками. Мане-
ра трактування декору доволі динамічна, навіть живописна. їй 
притаманні якийсь особливий «неспокій», рухлива мінливість 
контурів, експресивність.

Кіблич (давня назва  – Кублич) також у давні часи, ймовір-
но, мав гончарний цех. це було містечко гайсинського повіту 
Подільської губернії (нині  – село гайсинського  р-ну Вінниць-
кої обл.), мешканці якого займалися в основному землеробством, 
деякі гончарством, шевством тощо [32, с. 362; 13, с. 48].

Кіблич представлений у музейних зібраннях незначною кіль-
кістю виробів (переважно це миски й полумиски). Проте збере-
глися імена майстрів: сафон цвігун, Никифор ямковий, Василь 
Кіблицький. 

у декорі популярна техніка фляндрування. Кіблицькі миски 
найчастіше мають пружок по середині стінок, який підкреслено 
концентричними лініями чи рядом великих крапок, що виступа-
ють своєрідним обрамленням композиції, утвореної «сосонка-
ми», «косицями», фляндрованими квітами і розміщеної на денці 
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й у нижній частині стінок. На вінцях – рисочки-«карбики», під 
ними  – «спускавки». тло біле, зрідка червоно-вохристе. Харак-
терна риса кіблицьких розписів  – виконання фігурних зобра-
жень технікою фляндрування (наприклад, зображення птаха на 
невеликому полумиску сафона цвігуна з колекції НМуНдМ). 
серед виробів майстрів Кіблича виділяється також велика «мис-
ка на принос» Никифора ямкового (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), 
оздоблена складною вертикальною композицією, утвореною 
віялоподібними елементами, виноградними гронами, пляма-
ми фляндрівки й хрестами. Із зовнішнього боку стінки миски 
прикрашено «сосонками» і хрестами (експозиція НМуНдМ). 
цікавою є також миска з колекції НМНаПу так само кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. її денце й нижня частина стінок декорова-
ні «косицями» й своєрідними «сосонками», утвореними парами 
«косиць» і доповненими плямами фляндрівки. Навколо розмі-
щено ряд великих крапок, над ними – «спускавки», на вінцях – 
«карбики». Мотиви декору трактовано доволі живописно, вони 
суцільно заповнюють біле тло посудини, гармонійно поєдную-
чись між собою.

Найвідомішим осередком сільського гончарства східно-
го Поділля є бубнівка гайсинського повіту (нині  – село гай-
синського  р-ну Вінницької  обл.). Від середини ХІХ  ст. тут, як і 
в багатьох інших керамічних центрах україни, особливого по-
ширення в декоруванні виробів набула техніка підполив’яного 
малювання. Виникнення її в Бубнівці нерідко пов’язують з впли-
вом гайсина  – найближчого міста, де існував гончарний цех і 
де в одного з останніх цехових гончарів протягом трьох років 
навчався андрій гончар (1823–1926), завдяки якому в Бубнівці і 
з’явилися підполив’яні розписи. Про це сам майстер розповідав 
Ю. самаріну [37, с. 33–34]. згідно з іншими джерелами, полив’яне 
виробництво потрапило до Бубнівки з сусіднього села Жерде-
нівка [2, с. 7; 24, с. 28]. 

у  Бубнівці, окрім мальованої кераміки, якій село завдячує 
своєю популярністю, виробляли простий посуд (горщики, глечи-
ки, макітри, ринки): адже в селі, як відзначала Є. спаська, наявні 
поклади глини «різноманітних гатунків» [39, с. 202]. В ангобно-
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му розписі, крім смуг, цяток, рисок, «кривульок», концентрич-
них ліній, рядів крапочок, зустрічаються рослинні мотиви (кві-
ти, «сосонки», гілочки, «косиці») [див.: 43, с. 146 (мал. 12–14), 148 
(мал. 16), 149 (мал. 21, 22)], появу яких Є. спаська пов’язує з впли-
вом мальованих виробів [39, с. 206]. Кольоровою поливою – зеле-
ною, жовтою, брунатно-вишневою – вкривали барила, калачі, ба-
клаги тощо. створювали бубнівські майстри й фігурні посудини 
у вигляді баранців, каганці, ліхтарі на свічки, «баньки ставити на 
живіт», сюжетні композиції, іграшки тощо [43, с. 153]. Проте най-
більшої слави здобула Бубнівка завдяки своїй мальованій кера-
міці. Велика колекція творів бубнівських майстрів зберігається 
в НМуНдМ (понад 200 зразків). Найдавніші бубнівські миски з 
колекції музею датуються кінцем 1850-х – початком 1860-х років, 
тобто вони відносяться до витоків мальованого посуду села. 

аналіз бубнівської орнаментики та її розвитку впродовж 
кількох поколінь майстрів блискуче зроблений Є. спаською [39], 
якій пощастило зафіксувати імена низки гончарів, зокрема пер-
шого майстра бубнівської полив’яної кераміки андрія гончара, 
агафона герасименка та ін. [39, с. 215]. Є. спаська також аналі-
зує формування стилістичних особливостей продукції місцевих 
майстрів, для яких зовнішні впливи виступили лише зразком, 
своєрідним «поштовхом» для розвитку нового явища, позна-
ченого локальними особливостями: «Власна вільна ініціатива, 
вільні стосунки з сусідами, з  сільськими й міськими гончаря-
ми принесли бубнівцям нові форми, нові елементи орнамен-
ту, й буйним ключем забила тут нова творчість [тут і далі під-
креслення наше. – О. к.]. цілком можливо тут припустити, що з 
цього часу починають виготовляти посуд не тільки на своє село, 
а й на ширший ринок, що вимагав цілковитої зміни попередніх 
форм та їхньої оздоби. своєрідний смак бубнівців, увібравши в 
себе знання й досягнення сусідів селян і городян свого повіту 
перетворив його на власний стиль» [39, с. 206]. 

Підполив’яним малюванням гончарі Бубнівки декорували 
полумиски, тарілки, глечики, сільнички, «вазки на вареники», 
«поставці на кутю та сир» і, звичайно ж, миски. Характер їхньо-
го оздоблення залежав від форми й призначення [39, с. 208–209]. 
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Іл. 3. Миска. Кінець хіх – 
початок хх ст.  

с. бубнівка гайсинського пов. 
подільської губ. нМУнДМ

Іл. 2. Гончар Мойса. поставець. 
Кінець хіх – початок хх ст. 

с. бубнівка гайсинського пов. 
подільської губ. нМУнДМ

Іл. 4. Герасименко Агафон. 
полумисок. 1880–1890-ті рр. 

с. бубнівка гайсинського пов. 
подільської губ. нМУнДМ

* усі світлини – о. Клименко.
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Іл. 8. Миска. 
перша чверть хх ст. 

с. горишківка 
ямпільського  пов. 

подільської губ. нМУнДМ

Іл. 7. Самойлович павло. Миска. 
Кінець хіх – початок хх ст. 

м. бар Могилівського пов. 
подільської губ. нМУнДМ

Іл. 6. Небесний Максим. 
полумисок. 1906 р.  

м. смотрич Кам’янецького пов. 
подільської губ. нМУнДМ

Іл. 5. Миска. початок хх ст. 
с. Майдан-бобрик  

подільської губ. нМУнДМ
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«Миска-вазка» й «кругла миска» мають заокруглено розгорну-
ті стінки, «проста з пружком»  – профільовані по середині, що 
впливає на характер композиції декору: у перших двох різнови-
дів він найчастіше не розподіляється на смуги, а миски зі зламом 
стінок вгорі майже завжди прикрашаються «спускавками», за-
тікання яких зупиняє пружок. «Миски на принос» (вони, як вва-
жає Є. спаська, виникли з «миски-вазки» [39, с. 209]) мають пе-
реважно заокруглені стінки. їх оздоблюють не тільки зсередини, 
а й зовні, що зумовлено призначенням: за словами бубнівських 
майстрів, «в них несут панахиди; кладут 4 калачі, до криси свіч-
ку приліпит, і так стоїт на столі» [43, с. 150]. «Поставці на кутю та 
на сир», призначені для куті на різдво й освячення сиру (сирної 
паски) на Великдень, виконували у вигляді глибокої миски з роз-
горнутими вінцями або наближеної до широкого циліндра. їх 
також пишно розмальовували зовні. зсередини найчастіше роз-
міщували великий хрест і смугу орнаменту по вінцях. Більшість 
з них мали покришку [43, с. 152].

Щодо змін у формах і декорі виробів бубнівських майстрів 
упродовж трьох поколінь Є. спаська писала: «Важкі, прості фор-
ми в дідів переходять у різноманітні, вибагливі в синів та онуків, 
суворо симетрійний, монументальний, стилізовано-рослинний 
орнамент замінює дрібніший, ближчий до натури, неспокійний» 
[39, с. 219], при цьому «гончарі першого покоління подавали рос-
лину значно стилізованіше й абстрактніше, аніж сучасні гонча-
рі, що підходять до виображення квітки натуралістичніше» [39, 
с. 215]. у цілому роботи майстрів Бубнівки демонструють, як від 
досить лаконічних орнаментальних мотивів відбувся поступо-
вий перехід до колористичного багатства й різноманітних ком-
бінацій мотивів, характерних для цього села.

серед рослинних мотивів бубнівської кераміки найпопуляр-
ніші «косиці», «сосонки», ліроподібні «вилоги», «індичі хвости» 
(нагадують античну пальмету), квіти, виноград тощо. геометрич-
на орнаментика включає «стовпчики», «спускавки», «карбики» 
(косі риски), «колосок» (вузька смуга фляндрівки), «кривульки». 
Нерідко на святково-обрядових предметах зустрічається зобра-
ження хреста й риби. На поєднанні й варіюванні цих мотивів і 
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будується декор виробів бубнівських гончарів, виконаний у тех-
ніках контурного малювання і фляндрування, найчастіше по-
єднаних в оздобленні одного виробу. Композиції центричні або 
вертикальні. В основу центричних найчастіше покладено своє-
рідну розету, утворену трьома, чотирма, п’ятьма й іноді більшою 
кількістю елементів. це можуть бути «вилоги», «індичі хвости», 
«сосонки», «косиці», виноград, розміщені в різних варіантах і по-
єднаннях. Нерідко розета складається лише з «індичих хвостів», 
що відрізняються кольором та розміром, і доповнюється «коси-
цями» й «накапуванням» або з чотирьох-п’яти квітів, які чергу-
ються з «сосонками» та «косицями». центром розети є менша за 
розміром розета, фляндрована квітка, пара «косиць» чи просто 
велика крапка, яка з’єднує стеблини п’ятьох або сімох квітів чи 
листочків, що утворюють своєрідну «вихрову розету». Часто по-
єднання мотивів, розміщених на стінках у ритмічному чергу-
ванні, також складають своєрідну розетоподібну композицію, 
навіть, якщо вони не з’єднані між собою. геометричні елементи 
(поодинокі крапочки, «накапування», кола з крапками в центрі 
тощо) доповнюють основні мотиви або ж виступають обрамлен-
ням усієї композиції («кривульки», «колосок», концентричні лі-
нії, «стовпчики», «спускавки»). На вінцях найчастіше розміщено 
«карбики», іноді (на полумисках) – смугу фляндрівки. 

головна особливість бубнівської мальованої кераміки – рясне 
заповнення тла, яскравий червоно-вохристий колір якого актив-
но взаємодіє з активними кольорами розписів  – білим, нерід-
ко з жовтуватим відтінком, зеленим, темно-брунатним, майже 
чорним. 

Більшість майстрів, які працювали в Бубнівці наприкінці 
ХІХ  – у  першій третині ХХ  ст., мали прізвище гончар. Найта-
лановитіші з них  – степан (один з найстаріших), його племін-
ник Митрофан і онук григорій, Іван з сином Михайлом, данило, 
лука, Мильон (омелян), Мойса (Мусій), семен, тома (Хома) [39, 
с. 219–221]. Більшість з них були учнями відомого бубнівського 
гончаря, який запровадив у селі підполив’яне малювання, андрія 
гончара [37, с. 33–34]. знаним майстром був агафон герасименко 
(1850–1925) – батько провідних гончарів ХХ ст. – якима (1888–
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1970) та якова (1891–1969). Полумисок, виконаний агафоном 
герасименком у 1880–1890-х  роках, експонується в НМуНдМ. 
Поряд в експозиції НМуНдМ представлено дві унікальні миски 
якова гончара, який навчався в Кібличі у Василя Кіблицького 
[39, с. 215]. декор мисок виконано під впливом Кіблича: біле тло 
(що не є характерним для Бубнівки) і зображення людської по-
статі на одній мисці та двох птахів – на другій, виконані флян-
друванням. 

Найпопулярніші бубнівські орнаментальні мотиви  – «ви-
логи», «косиці», «сосонки»  – були поширені в інших осередках 
колишнього гайсинського повіту, проте майстри жодного з них 
не досягли такої довершеності й творчої варіативності, як гонча-
рі Бубнівки. зокрема в с. Жерденівка (нині –гайсинського р-ну 
Вінницької обл.) ці мотиви одноманітніші, дрібніші, трактовані 
доволі сухувато. Водночас жерденівські гончарі створили низ-
ку цікавих і нерідко вишуканих зразків. дослідники 1920-х ро-
ків Н.  геппенер та Ю.  самарін пов’язують виникнення техніки 
підполив’яного малювання в Жерденівці з впливом Кіблича [2, 
с. 6; 37, с. 35–36]. розвідка Н. геппенер вичерпно знайомить з гон-
чарством Жерденівки, з творчістю трьох поколінь жерденівських 
гончарів. Частина речей, які були в розпорядженні дослідниці, 
збереглася в колекції НМуНдМ. це миски, «салятирки» (місцева 
назва – «миски на принос») і дуже цікавий цідильник роботи Фе-
дора лавренюка, найстаршого з династії гончарів, на прізвисько 
Полив’яний, який, за переказом, запровадив у Жерденівці техні-
ку підполив’яного малювання. Його син і онук – сила та Прокіп 
лавренюки-Полив’яні  – продовжували працювати у ХХ  ст. По-
рівняння їхніх творів дозволило Н. геппенер прослідкувати змі-
ни стилістики розписів у межах однієї родини: перехід від більш 
узагальнених мотивів декору та спокійної манери їх трактуван-
ня у лавренюка-діда до новіших, рухливіших та вигадливіших – 
у  лавренюка-онука  [2]. дослідниця, характеризуючи доробок 
наймолодшого  – Прокопа, відмічала: «група білих мисок така 
огрядна, така чепурна, що робить вражіння ніби французьких 
речей доби рококо» [2, с. 26]. Працюючи в середині 1930-х років у 
Київських центральних експериментальних майстернях, П. лав-
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ренюк створював традиційні для свого осередку речі, перенося-
чи принципи декорування, характерного для Жерденівки, на нові 
для народної кераміки форми (вази, декоративні тарілі), а також 
розширюючи традиційний для Жерденівки колорит.

серед виробів східноподільських осередків особливе місце 
посідають миски с.  Майдан-бобрик (нині  – літинського  р-ну 
Вінницької обл.), які оздоблені поодинокими гілочками з квіта-
ми, пуп’янками, виноградом, листочками, виконаними в техніці 
підполив’яного контурного малювання. зрідка на гілці розміще-
но зображення невеликої пташки або ж пташка знаходиться в 
центрі миски й оточена рослинними мотивами. Іноді кілька гі-
лочок або квітів утворюють центричну композицію. В окремих 
мисках три або чотири мотиви розміщено на стінках у вигляді 
широкої смуги. Найчастіше контур малюнка виконано білим 
ангобом, що якось особливо яскраво й святково «читається» 
на червоно-вохристому тлі. Білий контур доповнено зеленим і 
брунатним ангобами. Верхня частина стінок мисок прикрашена 
концентричними смугами, вінця – «кривулькою», береги полу-
мисків – рослинними й геометричними мотивами: хвиляста гі-
лочка із завитками та ягідками, фрагменти подібної гілочки, що 
чергуються з групою арочок, смуга «накапування» тощо. Манера 
розписів лаконічна, навіть сухувато-графічна. декор займає не-
значну частину миски, залишаючи багато вільного тла.

обстеження села, здійснене о. Прусевичем у 1912–1913 роках, 
дозволило вченому дійти висновку, що в Майдан-Бобрику в той 
період працювало 32 гончарі, кореспондентське обстеження по-
дало 60 [33, c. 13], що підтверджується даними 1925 року, коли 
майстрів налічувалося 89, та 1927 – 74 особи [25, с. 238]. гонча-
рювали і в сусідніх селах  – Кам’яногірці, Павлівці, гущинцях, 
Іванові. Проте там робили переважно простий посуд [7, с.  41]. 
гончарі Майдан-Бобрика, крім мисок та полумисків, виготовля-
ли глеки, гладущики, макітри, друшляки, вазони для квітів, кух-
лики для церкви, ринки з ручками і без ручок, ринки для печива 
тощо [7, с. 42–43]. 

у  1939  році в селі було організовано гончарську артіль, що 
об’єднала кількох осіб: чоловіки точили посуд на гончарному 
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крузі, а  жінки оздоблювали його технікою ріжкування, іноді 
фляндрування. деякі майстри працювали вдома й здавали про-
дукцію в артіль [7, с. 42]. На середину ХХ ст. гончарство в селі за-
непало, хоча в 1940–1950-х роках ще працювали окремі майстри: 
григорій григус, данило гончар та інші [7, с. 43, 45]. Наприкінці 
1970-х років мистецтвознавець В. титаренко з групою ентузіастів 
зробили спробу відродити промисел: у Майдан-Бобрику вдалося 
створити гончарну майстерню, яка через юридичну й фінансову 
невизначеність і бюрократичну тяганину проіснувала всього два 
роки (1979–1981) [25, с. 243]. 

зображення мисок з Майдан-Бобрика 1990 року, опубліковані 
В. титаренком [41, іл. 68–79], дещо відрізняються від класичних 
речей першої третини ХХ ст.: втрачено майстерність у побудові 
лаконічних композицій, відсутня легкість у трактуванні мотивів 
тощо, проте збережено традиційні мотиви й принципи їхньо-
го розміщення. автори цих виробів  – гончарі Павло Кравець, 
Мефодій Кравець, Іван герасимчук, Іван григус, малювальниці 
Настя Кравець і Марія джумська [41, с. 148] – нині, на жаль, не 
працюють: експедиційні обстеження села, здійснені 2001  року 
л. Мельничук з групою студентів, засвідчили, що вже тоді в селі 
ніхто не гончарював [25, с. 243].

Низка подільських осередків відома високохудожніми флян-
дрованими мисками. серед них вирізняються торканівка, го-
ришківка, Крищинці, Василівка, Берлінці лісові, рахни-лісові.

Миски з с. торканівка (нині – тростянецького р-ну Вінниць-
кої обл.) мають невелике, часто опукле денце й високі двоярусні 
профільовані стінки. у  декорі панують геометричні мотиви з 
віртуозною фляндрівкою: аркоподібні елементи нанесені на кон-
центричні кола й заповнені плямами фляндрівки. тло брунатно-
вохристе, розпис жовтуватого, темно-брунатного й зеленого ко-
льорів. збереглися відомості, що на початку ХХ ст. в торканівці 
гончарював Брукальський [33, с. 116 (табл. 1–2)].

горишківка (нині  – село томашпільського  р-ну Вінниць-
кої обл.) у музейних збірках (найкраща з них – у НМуНдМ) ре-
презентована мисками й полумисками, датованими приблизно 
1910–1920-ми  роками. Вони мають невелике денце й невисокі 
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широко розгорнуті стінки. тло біле або вохристе. збереглося ім’я 
одного майстра – гнат глинський. гончарі цього осередку вірту-
озно володіли технікою фляндрування. Композиції розписів цен-
тричні: розета, оточена смугами декору у вигляді концентричних 
кіл, плям, рисочок, смужок тощо. Популярна чотирипелюсткова 
контурна розета, утворена кількома різнокольоровими лініями 
або арками. у пелюстках розети розміщено плями фляндрівки. 

заслуговують на увагу і миски, що походять із с. Крищинці 
(нині – тульчинського р-ну Вінницької обл.). Вони порівняно ве-
ликі за розміром і декоровані традиційними для східного Поді-
лля мотивами: «сосонки», «вилоги», розети тощо, які трактують-
ся досить детально і старанно промальовані. Візерунки нанесено 
на щільно розташовані концентричні смуги, що утворюють сво-
єрідне тло. Колорит виконано в теплій вохристій гамі. 

гончарі Крищинців були відомі також простим посудом: ве-
ликі горщики «на оказію» (або «весільні»), ринки для випікан-
ня хліба, миски для замішування тіста, що мали назву «лохань», 
слоїки великих розмірів, макітри, горщечки-близнюки, баньки, 
гладущики на сметану, глечики, кухлики, горнята, іграшки (ко-
ники, баранці, «пєтушки»), комини тощо.

Провідні майстри осередку  – Михайло Мартиянович ря-
бий, дмитро сидорович Мазур, Микола Малахович свиргун 
та інші. у  1980-х  роках працював один майстер  – Микола По-
гонець [30, с. 28].

Фляндровані миски й полумиски з варіантами форм та розмі-
рів походять із с. василівка (нині – тиврівського р-ну Вінниць-
кої обл.). це значний осередок, де в 1913–1915 роках працювала 
гончарна школа-майстерня [33, с. 107]. розпис відзначається дета-
лізацією дрібних мотивів, нанесених на концентричні кола й пе-
ретворених фляндрівкою. зустрічається «кривулька», S-подібні 
та Х-подібні елементи тощо. Популярні також високі «спускав-
ки», горизонтальні смуги фляндрівки.

у с. берлінці лісові (Бирлінці-лісові, лісові Бирлинці, нині – 
с.  лісове Барського  р-ну Вінницької  обл.), крім вишуканих 
фляндрованих мисок та полумисків, виробляли теракотовий, 
димлений та полив’яний посуд, зооморфні посудини у вигля-
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ді баранів і биків [33, с. 66], речі церковного вжитку й побутові 
предмети, іграшки тощо. дослідники також фіксують виготов-
лення великих покришок для казанів, дахів для вуликів та ве-
личезних посудин для зерна, що вміщували до 80 кг [3, с. 305–
306]. у 1906–1907 роках у селі діяла гончарна школа-майстерня 
[33, с. 98–100; 3, с. 305]. у той період Берлінці лісові за кількістю 
майстрів посідали друге місце в Подільській губернії – 100 дво-
рів із 318  членами родин, зайнятих промислом [33, с.  13, 110]. 
з гончарів о. Прусевич згадує І. гонтара, який розпочав заняття 
промислом близько 1906 року й мав родину з чотирьох осіб [33, 
с. 116 (табл. 1–2)]. Провідні майстри, які гончарювали у ХХ ст., – 
григорій Іванович гонтар (1914–1983), Іван Микитович Корсун 
(1914  р.  н.), Іван трохимович Корсун (1909–1981), Михайло се-
менович Юкало (1899–1983) [3, с. 307, 310]. у 1970-х роках у селі 
виготовляли лише простий посуд [3, с. 306].

головні риси фляндрованих мисок Берлінців лісових – гар-
монійне поєднання окремих елементів, увага до деталей, спо-
кійна врівноваженість мотивів, організованих у центричні 
композиції, увага до вільного тла, заповненого дрібними моти-
вами, розміщеними рядами. орнаментальні смуги утворено од-
ним або двома елементами, що чергуються (наприклад, крапка і 
фляндрована квіточка). На дзеркалі – розета або концентричні 
кола з нанесеними на них рисками чи плямами фляндрівки. На 
вінцях – «кривулька». декор місцеві гончарі найчастіше викону-
вали білим, світло-зеленим і брунатним ангобами на червоно-
вохристому тлі. 

Шедевром мистецтва гончарів села лісове (Берлінці лісові) 
середини ХХ ст. є миска роботи Івана Корсуна (колекція НМзу-
го), знайдена мистецтвознавцем В. титаренком [40]. декор мис-
ки виконано в кращих традиціях підполив’яного малювання 
Берлінців лісових. у  центрі  – характерна для більшості мисок 
осередку фляндрована розета, оточена двома рядами концен-
тричних кіл з нанесеними на них аркоподібними елементами, 
крапками, смугами «капанки». Навколо розміщено своєрідну 
багатопелюсткову розету, утворену аркоподібними елементами, 
доповненими фляндрованими квіточками. Над пелюстками  – 
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потрійна «капанка», розташована півколами. На вінцях – «кри-
вулька». декор виконано білим, світло-зеленим і брунатним ан-
гобами на червоно-вохристому тлі. Подібна миска зберігається в 
НМНаПу. її автор, вірогідно, також І. Корсун.

Ще один, відомий за межами Поділля, гончарний осередок – 
рахни-лісові (нині  – Шаргородського  р-ну Вінницької  обл.), 
продукцію якого на зламі ХІХ–ХХ ст. вивозили в сусідні губер-
нії. Щодо цього Є. сіцінський відзначав: «главное занятие жи-
телей  – земледелие. Важным подспорьем служит гончарный 
промысел <...> “поливанная” посуда рахнянская расходится не 
только в Подолии, но проникает и в соседние губернии» [32, 
с. 869]. у 1912–1913 роках у селі гончарювало понад 30 майстрів 
[33, с. 13], серед них зафіксовано гончаря М. глову, що розпочав 
працювати наприкінці ХІХ  ст. й мав родину з шести осіб [33, 
с.  116 (табл.  1–2)]. дослідники подільського гончарства назива-
ють таких відомих майстрів осередку: тараса Швачного, Купрі-
яна глову, омеляна свистуна, Володимира гончарука, гаврила 
Волинця, Михайла Кривого, Петра Коноваліва та інших. Вони 
виробляли горщики, гладущики, баньки, макітри, миски, таріл-
ки, полумиски, друшляки, ринки, форми для випікання бабок і 
пасок («стовпці») тощо [25, с. 244–245]. На початку ХХІ ст. у рах-
нах-лісових гончарював один майстер – Михайло Чайка, який 
робив прості невисокої якості глечики, горщики й макітри, зрід-
ка – димарі [25, с. 246].

особливо славилися рахни-лісові фляндрованими мисками. 
Місцеві гончарі, як і майстри з Берлінців лісових, також нерідко 
намічають дзеркало миски чи полумиска розетою або концен-
тричними колами. Проте композиційне вирішення декору та 
його трактування зовсім інші. розміщені на стінках візерунки 
досить щільно заповнюють тло. серед популярних мотивів  – 
«спускавки», S-подібні елементи, фляндровані квіти, арочки з 
крапельками, відрізки фляндрівки та «накапування», нанесені 
на концентричні лінії. Вінця найчастіше акцентуються «карби-
ками», доповненими крапками й плямами. 

до західноподільської зони української народної кераміки 
Ю. лащук відносить одне з найстаріших цехових міст Поділля – 
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бар (нині – районний центр Вінницької обл.) [21, с. 18]. у писем-
них джерелах воно вперше згадується в 1401 році [25, с. 204], а та-
кож у грамоті свидригайла 1405 року під назвою ров (рів) [32, 
с. 623]. Хоча деякі дослідники вважають, що місто існувало вже 
в середині ХІV ст. [25, с. 204]. Після загарбання Поділля поляка-
ми місто входило до складу Подільського воєводства і було влас-
ністю окремих шляхтичів [10, с. 114]. Від ХVI ст. у Барі існував 
гончарний цех [24, с. 27]. згідно з податковими списками, у цей 
період тут працювали три гончарі [33, с.  14], у другій половині 
ХVII ст. – 15 [24, с. 27; 25, с. 204]. 

Характерні риси кераміки Бара виявляються і у формах ви-
робів, і у характері декору. Миски мають заокруглено розгорну-
ті стінки. Вінця (нерідко вони досить широкі) відігнуті. Баньки 
яйцеподібної форми з вузькою шийкою, на якій розташовано ха-
рактерний виступ. дзбанки мають кулястий трохи видовжений 
і звужений у нижній частині тулуб і трохи ширшу від баньки 
горловину. Баньки та дзбанки декоровані «кривульками», рисоч-
ками, концентричними колами та характерними аркоподібними 
мотивами, заповненими плямами й мазками. Подібні арочки 
зустрічаються в оздобленні української кераміки ХVIІІ  ст. Що 
ж стосується мисок, то в їхньому декорі популярне зображення 
птаха в оточенні рослинних мотивів, гілка або центрична ком-
позиція з листя, ягід, квітів. Малюнки намічено контуром і за-
повнено кольоровими плямами. Фігурку пташки розділено на 
кілька частин, які заповнено різнокольоровими ангобами.

у виробах Бара другої половини ХІХ – початку ХХ ст. панує 
біле тло. Крім характерних для всієї україни брунатної, зеленої і 
вохристої фарб, барські майстри використовували жовту й вох-
ристу з характерним рожевуватим відтінком. у  цьому ж коло-
риті виконував розписи Павло самойлович (самолович), який 
у підполив’яному малюванні запровадив ритований контур і 
зображення побутових сцен. Він навчався в Коломийській гон-
чарній школі й зазнав впливу гуцульської кераміки [24, с. 27; 25, 
с.  207]. однак твори П.  самойловича позначені низкою специ-
фічних рис і свідчать про творче переосмислення системи роз-
писів Прикарпаття.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



510

Олена КлименКО

упродовж першої третини ХХ  ст. у стилістиці декору Бара 
відбулися значні зміни: поступово припиняється виробництво 
білофонових мисок, полумисків, баньок, дзбанків з рослинною 
орнаментикою, зображеннями птахів і сюжетними розписами. 
речі другої половини 1910–1920-х років відрізняються від «кла-
сичного» Бара. у  цей період з’являється темно-брунатне (май-
же чорне) або коричнево-вохристе (без обливання) тло і зникає 
контурне малювання. Використовується техніка фляндрування 
з переважанням геометричних мотивів. асортимент виробів за-
лишається доволі різноманітним: баньки, дзбанки, миски, по-
лумиски, вазони для квітів, макітри, глечики, слоїки, свічники, 
баклаги, антропоморфні й зооморфні посудини, іграшки. Най-
відоміші барські гончарі  – Петро лукашенко, Петро Маніта, 
григорій та олександр решітники, Павло самойлович, григорій 
Круликовський, Франко і Йосип Врублевські, стах, Франко та 
Іван Желеховські [6, с. 146–147].

На середину ХХ  ст. гончарство в Барі майже зникло. 
у 1950-х роках припинив існування гончарний цех артілі «Чер-
воний керамік», продукція якого в передвоєнний період прино-
сила значні прибутки (навіть у порівнянні з цегельним цехом). 
Виробляли столовий і декоративний посуд [6, с. 146]. 

у цілому Бар, як центр народного гончарства, відіграв важ-
ливу роль в історії української кераміки. Про його вплив на інші 
осередки свідчить факт, повідомлений меджибізькими гонча-
рями. Майстер з Меджибожа (нині  – смт  летичівського  р-ну 
Хмельницької  обл.) степан Никонович Пилипчук (1885/1887–
1957), перебуваючи в Барі, засвоїв місцеву систему розписів і піс-
ля повернення додому почав робити миски, які так і називали 
«барськими» [11, с. 169]. зберігся дзбанок роботи с. Пилипчука, 
декорований високими «спускавками», що перебуває в експози-
ції НМуНдМ.

Найвідомішим осередком території сучасної Хмельницької 
області є смотрич – стародавнє цехове містечко (нині – смт ду-
наєвецького р-ну) [19; 25, с. 212–217; 16; 13, с. 53–54], яке 1448 року 
отримало Магдебурзьке право [32, с.  368]. у  першій половині 
ХVІ ст. тут, згідно із податковими списками, був зареєстрований 
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один гончар як платник податку в розмірі одного золотого [33, 
с. 14]. обряди та звичаї, пов’язані з цеховим гончарством, збере-
глися у смотричі до 1980-х років [36, с. 304].

у колекції НМуНдМ зберігається кілька унікальних мисок 
і полумисків смотрицьких цехових гончарів 1860–1890-х років, 
що свідчать про надзвичайно високий рівень розвитку гончар-
ства в містечку вже в другій половині ХІХ ст. Кожен з них репре-
зентує певний стилістичний напрямок місцевої кераміки. Полу-
мисок роботи якова родзянського з високими конусоподібними 
стінками, вкритий зеленою поливою, датується 1860-ми роками. 
Юхим грондецький  – автор миски 1890-х  років, декорованої 
фляндрованими квітами й великими крапками, між якими роз-
міщено концентричні кола з нанесеною на них зигзагоподібною 
«кривулькою», видозміненою фляндруванням. серед найдавні-
ших зразків смотрицької кераміки – велика миска 1880-х років 
з широкими білими, брунатними й зеленими смугами і полуми-
сок 1890-х років, прикрашений гілкою із п’ятьма характерними 
пальметоподібними листочками, популярними у смотричі в 
першій третині ХХ  ст. розписи смотрицьких майстрів початку 
ХХ ст. нагадують мереживо й відзначаються якоюсь особливою 
легкістю та делікатністю, що досягається застосуванням незна-
чної кількості елементів орнаменту, вільно розміщених на по-
верхні миски чи полумиска, або детальною розробкою великих 
мотивів: тулуб птаха, квітка, листя, трикутник заповнюються 
рисками, «накапуванням», крапками, плямами фляндрівки. 
Проте деталізація не заважає цілісності сприйняття речі. 

якщо в другій половині ХІХ  ст. у смотричі робили полу-
миски з високими конусоподібними стінками й широкими віді-
гнутими під кутом вінцями та миски з пружком, то на початку 
ХХ ст. і в 1920-х роках миски мають переважно заокруглені, до-
сить розлогі стінки, наближені до півсфери; стінки полумисків 
невисокі, широко розгорнуті вгорі. у декорі з’являється особли-
ва пишність, яка з часом відточується і поступово спрощується. 
Переважають асиметричні композиції на білому тлі, утворені гі-
лочками з ягідками, квітами у вигляді великої крапки, оточеної 
«накапуванням», галузками з мереживним листям, розробленим 
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рисками, плямами фляндрівки, віялоподібними й пальметопо-
дібними листочками. один з найпопулярніших елементів смо-
трицького декору – великі крапки, іноді з маленькою крапочкою 
в центрі. Назви мотивів  – «гребінець», «виноград», «шишка», 
«смеречка», «когутик» [11, с.  167]. Характерною для смотрича 
є композиція із зображенням пташки на гілці з листочками. 
Вона легка, не перевантажена деталями. Кожен майстер малю-
вав пташку та її оточення по-своєму. Іноді тут зустрічаються 
дві пташки, симетрично розміщені відносно гілки. серед про-
відних смотрицьких гончарів кінця ХІХ – початку ХХ ст. варто 
згадати романа Микитовича Червоняка (1886–1933), дмитра Іва-
новича Качуровського (1885–1948), батька тимофія (1855–1933) 
й сина дмитра (1899–1977) Небесних, Карпа Петровича Біло-
окого (1888–1974), Максима Небесного, полумисок роботи якого 
1906 року експонується в НМуНдМ [16; 11, с. 166–168]. 

окрім складних витончених розписів, у  смотричі зустріча-
ється листя у вигляді широких мазків зеленого кольору, викона-
них пензлем (а не ріжком). Нерідко два такі листочки розміщу-
ються над спинкою пташки і сприймаються як її крильця. цей 
прийом, пов’язаний з необхідністю прискорити виробництво, 
з’являється в 1920-х роках [8, с. 96]. Ще одна своєрідна група ви-
робів гончарів смотрича – «смугасті» миски, декоровані кілько-
ма широкими різнокольоровими смугами зеленого, вохристого, 
темно-брунатного й білого ангобів з нанесеними на них кон-
центричними лініями та «кривульками». одним з авторів таких 
мисок був дмитро Качуровський (ПМа, 1981 р.). зустрічалися у 
смотричі й речі ідеологічного спрямування, виконані під впли-
вом професійного мистецтва. Ідеться про неодноразово опублі-
ковані миски «Буржуй» (автор – тимофій Небесний) та «англія», 
які знаходяться в експозиції НМуНдМ, а також миски з портре-
том леніна (НМуНдМ). 

у повоєнний період продовжував активно працювати Карпо 
Білоокий. Його роботи оздоблювала дружина – уляна тимофіїв-
на Білоока (1894–1963). Переважають миски й полумиски, розма-
льовані брунатним, зеленим, вохристим ангобами по білому тлу 
в техніках контурного малювання й фляндрування. Композиції 
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декору найчастіше асиметричні, з вільно розташованими на по-
верхні виробу мотивами. Популярні зображення пташки в ото-
ченні рослинних елементів – квітів, утворених великими крап-
ками, гілок, «сосонок». Чіткі симетричні композиції з ритмічно 
розміщеними елементами складаються зі смуг геометричної 
орнаментики: переважають крапки, смуги, «спускавки», «кри-
вульки». стилістично виділяються два підходи в трактуванні 
мотивів декору: мазки широкими площинами, виконані пензлем 
зеленою поливою, та надзвичайно дрібні мазочки й цяточки, 
які надають виробам особливої витонченості й, наче мереживо, 
вкривають поверхню посудин. таким чином, у своїй творчості 
Білоокі зберегли й розвинули найкращі здобутки смотрицької 
школи. 

В  останні десятиліття ХХ  ст. у смотричі мальованих мисок 
уже не робили. останні з них виконані 1979 року сином К. Бі-
лоокого Василем (1921  р.  н.), але їхній декор відрізняється від 
класичних мальовок у. Білоокої. у 1980–1990-х роках працював 
Михайло Костянтинович Карпович (1927 р. н.), який робив тера-
котовий і полив’яний посуд. Підполив’яним малюванням ніхто в 
містечку вже не займався [11, с. 166–168].

декор виробів смотрицьких майстрів має багато спільних 
рис з мисками, які походять із села Миньківці (нині  – дунає-
вецького р-ну Хмельницької обл.), де склалася своєрідна школа 
підполив’яного малювання у техніці фляндрування, з викорис-
танням великих крапок, фляндрованих розет на денці, рядів 
арочок, високих «спускавок», «карбиків», «кривульок» [деталь-
ніше див.: 15; 11].

Надзвичайно цікава подільська неполив’яна кераміка. Багато 
осередків відомі чудовим простим тонкостінним посудом – гор-
щики, глечики, баньки, риночки, макітри, двійнята. Конструк-
тивні особливості форм доволі різноманітні. однак щодо окре-
мих різновидів посуду можна вивести спільні для всього регіону 
риси. Мотиви декору майже не відрізняються від загальноукра-
їнських: «кривульки», концентричні смуги, плями, смужечки, 
рисочки, що підкреслюють конструктивні особливості форми 
й розташовані переважно у верхній частині тулуба посудини. 
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лише в поодиноких центрах використовували рослинні мотиви, 
наприклад, у  Бубнівці у техніці писання (про що вже йшлося) 
та в містечку Будзанові (нині – с. Буданів теребовлянського р-ну 
тернопільської  обл.), де гончар теофіл земський, створюючи 
димлену кераміку, наносив технікою лискування рослинні ві-
зерунки, які після випалювання у безкисневому середовищі ви-
блискували на тлі матового чорного черепка [22, с. 65]. 

своєрідний стиль ангобних розписів на теракотовому посуді 
склався в с. адамівка (нині – Віньковецького р-ну Хмельниць-
кої обл.), де за гончарним кругом працювали переважно жінки 
[11, с. 164–165]. адамівському або зіньківському посуду (від на-
зви містечка зінькова, з якого веде родовід адамівський проми-
сел), за влучним висловом т. романець, «притаманна певна кла-
сичність, що викликає асоціацію з канонічними для європейців 
формами давньогрецького посуду» [35, с. 76–77]. адамівка разом 
з містечком зіньковом і селом Пирогівка на початку ХХ ст. щодо 
кількості гончарів посідала перше місце в Подільській губернії – 
867 майстрів [33, с. 109].

особливо відомим став адамівський промисел завдяки ви-
робам сім’ї гончаря якова Йосиповича Бацуци (1854–1932/1933). 
горщики, глечики, баньки, макітри розписували доньки май-
стра  – Марія, Катерина, ганна, олександра та дружина одар-
ка Іванівна. На стінках посудин вони відтворювали сцени з по-
всякденного життя: зображували селян за буденною працею – на 
полі, біля хати, в  оточенні домашніх тварин тощо. Композиції 
доповнено рослинними мотивами, зображеннями сонця, зірок. 
Кращі зразки цих розписів відзначаються гармонійним зв’язком 
з формами посудин, виразними силуетами. адамівські розписи 
позначені низкою своєрідних стилістичних рис, що свідчать про 
унікальність цього явища [детальніше див.: 19; 35; 25, с. 217–237]. 

таким чином, гончарство Поділля впродовж останніх двох 
століть розвивалося в доволі складних умовах. Воно зазна-
ло блискучого розквіту в другій половині ХІХ – першій чверті 
ХХ ст., коли форми посуду мали досконалі пропорції, органічно 
доповнені декором, виконуваним майже в усіх характерних для 
української народної кераміки техніках. Кожен осередок, зберіга-
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ючи загальні притаманні усьому регіону особливості, мав власні 
своєрідні риси. Подільські гончарі досконало володіли техноло-
гією. їхня ремісничо-фахова майстерність і природні естетичні 
відчуття зумовили високий художній рівень виробів, переваж-
на більшість яких є мистецькими творами. деякі – справжніми 
шедеврами. асортимент виробів був широким і різноманітним. 
однак упродовж середини – другої половини ХХ ст. відбулося 
скорочення кількості осередків та майстрів, погіршення техно-
логії, зниження культури ремесла, що позначилося на художніх 
особливостях виробів. На сьогодні народна кераміка Поділля є 
цікавою сторінкою історії та не має перспектив щодо майбутньо-
го розвитку у формах традиційного народного мистецтва. 
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НМуНдМ – Національний музей українського народного декора-
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Summary

Podillia is one of the most abundant and diverse ceramic regions 
of Ukraine as regards artistic and stylistic features. The advance of the 
Podillia folk ceramics as a distinctive phenomenon of domestic artis-
tic culture came about within the framework of All-Ukrainian trends. 
The range of earthenware of Podillia potters embraces all the varieties of 
Ukrainian folk ceramics.

As for processing characteristics, artistic qualities and the number 
of masters, the Podillia fictile centres are not equipollent. A line of the 
them produced solely terracotta wares, others are noted for their painted 
plates, while a great deal of centres present the material having to do with 
all kinds of production. Terracotta wares on Podillia, as well as univer-
sally in Ukraine, were decorated by rytuvannia (engraving) and engob-
ing with coloured painting, seldom – by lyskuvannia (smoothing down 
with a small stone or a piece of glass on red potsherd. Smoked wares were 
adorned by rytuvannia and lyskuvannia as well. Within décor of painted 
ceramics, Podillia masters usually combined contour painting and flian
druvannia (a peculiar ornamental technique in Ukrainian folk majolica).

Motifs of décor are allied to ones of pottery from other regions of 
Ukraine, however, they went with each other and were treated in their 
own way within each centre. Present are also exclusively Podillian ele-
ments of ornamental patterns.

Upon the heyday of the Podillia fictility in the mid- to late XIXth 
to early XXth centuries occurred the decline in the number of centres 
and masters, deterioration of techniques, and decrease in culture of the 
handicraft that affected the artistic features of pottery.

Keywords: Podillia, fictility, painted earthenware, potters, centres, 
artistic features, décor.
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УДК 784.4(477.87):78.09 Олена кОВАЛьЧУк  
(київ)

леМківська пісНя  
«верше, Мій верше» 
у викоНавській іНтерпретаціЇ 
квітки цісик і джаМали

у статті здійснено компаративний аналіз виконавських прочитань 
української народної пісні «Верше, мій верше» в естрадно-вокально-
му мистецтві останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. синтез фольк-
лору і джазу визначає виконавську поетику Квітки цісик і джамали. 
у лемківській пісні артистки відкрили нові виражальні можливості, 
які увиразнюють самобутність їхніх співочих манер. 

Ключові слова: виконавська інтерпретація, народна пісня, джаз, 
саунд, скет.

В статье сделан компаративный анализ исполнительских про-
чтений украинской народной песни «Верше, мій верше» в эстрадно- 
вокальном искусстве конца ХХ  – начала ХХІ  в. синтез фольклора и 
джаза определяет исполнительскую поэтику Квитки цисык и джама-
лы. В  лемковской песне певицы открыли новые выразительные воз-
можности, которые определяют самобытность их вокальных манер.

Ключевые слова: исполнительская интепретация, народная песня, 
джаз, саунд, скэт.

A comparative analysis of the executing versions of the Ukrainian folk 
song Vershe, Miy Vershe in the variety and vocal art of the last third of the 
XX – the early XXIst century is proposed in the article. Synthesis of folk-
lore and jazz defines an executing poetics of Kvitka Cisyk and Jamala. The 
artistes have discovered new expressive means revealing the originality of 
their singing styles.

Keywords: executing interpretation, folk song, jazz, sound, skat.

сфера естрадно-вокального мистецтва охоплює значну час-
тину сучасного музичного простору, вражаючи розмаїттям сти-
лів і свободою виконавських прочитань. Масовий слухач віддає 
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перевагу естрадним співакам, що мають яскравий сценічний 
імідж, концертний репертуар та індивідуально-неповторну во-
кальну манеру. Пошук артистом нових звучань, що орієнтовані 
на запити публіки й зіставлені з критеріями досконалої худож-
ньої цінності, нерідко породжує явище стильової інтерференції, 
тобто взаємодії різних мовних систем. 

у проекції стильового синтезу окреслюється українське 
естрадно-вокальне мистецтво останньої третини ХХ  – почат-
ку ХХІ ст. Нова виконавська стратегія утверджує діалог різних 
культурних і музичних традицій, одним із проявів якого є син-
тез українського фольклору із джазом. Нешаблонне звучання 
народних пісень викликає живий інтерес у слухача. Наприклад, 
оригінальне виконавське трактування на перетині стилів отри-
мала лемківська пісня «Верше, мій верше». світове визнання 
здобули інтерпретації народної мелодії через призму джазових 
стандартів, виконані Квіткою цісик та джамалою. обидві спі-
вачки досягли гармонійного узгодження різностильових прийо-
мів, по-новому розкривши виражальний потенціал народнопі-
сенного матеріалу та спонтанного музикування. 

закономірно, що у фокусі досліджень сучасної популярної му-
зичної культури дедалі частіше розглядається проблема синтезу 
жанрів, стилів, традицій. у різних ракурсах вона висвітлена в пра-
цях Н. дрожжиної, о. Колесникова, я. Курганової, з. рось, В. тор-
махової, І. яркіної. особливо вчені відзначають вплив джазу на 
масову музику другої половини ХХ ст., який проявляється в полі-
ритмії, прийомах інтонування, імпровізаційності. о. Колесников 
зауважує: «джаз, що вже по своїй природі є синтетичним утво-
ренням, продовжує схрещувати всередині своїх творів традиції, 
культури і жанри, поєднати які в рамках одної музичної струк-
тури до цього було неможливо» [5, с. 112]. досліджуючи пріори-
тетні напрями музичної культури постмодернізму, Н. Широкова 
відзначає, що основоположний для джазового мистецтва прин-
цип «поєднання і асиміляції різних за походженням жанрових 
(стильових) моделей» зумовлює появу творів, «жанрову природу 
яких неможливо визначити однозначно», оскільки вони виникли 
на основі «схрещення всіх існуючих музичних мов» [12, с. 26].
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В. тормахова вважає, що «оскільки джаз породжений фоль-
клором, він схильний до вбирання різних проявів фольклорної 
образності, стилістики, жанрів, манери виконання та особли-
востей музичної мови» [10, с. 166]. з. рось виділяє етноджаз як 
окремий напрям у сучасній музичній практиці, до якого зарахо-
вує джазові обробки народних пісень  [9]. отже, проблема син-
тезу джазу й національної народної музики дедалі частіше стає 
предметом наукових досліджень. однак малодослідженими за-
лишаються стильові метаморфози народної пісні в естрадно-во-
кальному виконавстві. 

Метою наукової розвідки є з’ясування особливостей виконав-
ської інтерпретації народної пісні «Верше, мій верше» яскрави-
ми представницями світового й вітчизняного естрадно-вокаль-
ного мистецтва – Квіткою цісик та джамалою. за методологічну 
основу взято принципи компаративного аналізу з акцентом на 
виконавську стилістику  – дослідження індивідуальної манери 
співака, фіксованої в медіа-засобах. 

Поняття «виконавська інтерпретація» широко використову-
ється в сучасному музикознавстві. за В. Москаленком, це понят-
тя означає нове «прочитання» твору в музичному звучанні  [7]. 
В.  Корзун наголошує, що однією з найважливіших проблем у 
музичному виконавстві є виявлення зіставлення художнього за-
думу композитора й «міри творчої свободи виконавця» [6, с. 74]. 
Щодо інтерпретації фольклорного твору г. Мурзай рекомендує 
вокалісту оволодіти стилістикою народного співу, тобто зберегти 
автентичну манеру народнопісенного музикування [8]. с. грица 
вважає, що з огляду на сучасне побутування фольклору виникає 
потреба реконструкції народного мистецтва [2]. очевидно, у та-
кому виконавстві індивідуальний підхід у відтворенні звукоіде-
алу етнічного середовища певною мірою може бути трактований 
як відцентрово спрямований. 

узагалі поряд з виконавською реконструкцією традиційної 
музичної культури в сучасній арт-практиці чільне місце зайня-
ла тенденція створення «оригінальних композицій на фольклор-
ній основі» [10, с. 171]. Процес переінтонування жанрів народної 
музики в стилі джаз, рок і поп-музики якісно збагатив україн-
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ське естрадно-вокальне мистецтво другої половини ХХ  – по-
чатку ХХІ  ст. В.  тормахова вважає цей процес закономірним і 
перспективним, який сприяє «популяризації фольклору, його 
своєрідному оновленню, народженню нових стильових напрям-
ків естрадної музики» [10, с. 172]. 

Власне, поява свіжих виконавських інтерпретацій народно-
пісенного матеріалу в репертуарі українських співаків зумовлює 
потребу наукового розгляду цього сегмента масової музики. тут 
варто застосувати принцип порівняння інваріанта звучання з 
первинним звукоідеалом. також необхідно виявити прийоми 
оперування співаком вокальною технікою, яка, імовірно, нале-
жить до змішаного типу. зрештою, зіставлення сучасних вико-
навських прочитань фольклорного жанру уможливлює характе-
ристику індивідуальної манери кожного співака.

Напрочуд вдало й різнопланово в українській арт-практиці 
використовується художній потенціал лемківської пісні «Вер-
ше, мій верше». Вона часто звучить у сольному й ансамблевому 
виконанні на фестивалях і конкурсах, у  пісенних телешоу і як 
саунд-трек у рекламі. Новий естрадно-вокальний образ пісні 
насамперед створила американська співачка українського похо-
дження Квітка цісик. тепер «Верше, мій верше» є в репертуарі 
джамали, Іларії, оксани Мухи, тоні Матвієнко, люцини Хво-
рост, Христини соловій, Константна дмітрієва, сестер тельнюк, 
гурту «тріода». 

Безумовно, популярність народної пісні міцно закорінена в 
національній традиції. родинно-побутовий жанр українського 
музичного фольклору приваблює щирими зізнаннями ліричної 
героїні. Жіночі інтимні почуття, змалювання перипетій і незгод 
у коханні напрочуд тонко віддзеркалюють духовне життя наро-
ду. у період суспільних потрясінь зростає інтерес до фольклору, 
зокрема ліричної пісні. яскравий приклад  – пісня «Верше, мій 
верше», яка після вигнання лемків з рідних домівок під час вій-
ськово-політичної операції «Вісла» стала символом туги за втра-
ченою батьківщиною. 

Мабуть, схожі почуття переживала донька українських пе-
реселенців Квітка цісик, коли записувала два альбоми укра-
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їнських народних і авторських пісень («Пісні з україни» (1980) 
і «два кольори» (1989)) в  американській студії. у  передмові до 
другого аудіо-диску «два кольори» співачка зізналася: «ця збір-
ка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні 
нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля на-
шого народу» [4]. лариса Козак слушно зауважує: «для співачки 
ці пісні стали виявом її ідентичності, концентрацією духовного 
досвіду предків» [4].

Варто згадати, що успішна кар’єра в сШа оперної та блюзової 
вокалістки, виконавиці саунд-треків до художніх фільмів і ре-
кламних джинглів всесвітньо відомих компаній, бек-вокалістки 
у відомих співаків  – Боба джеймса, роберта Флека, Майкла 
Френкса, лінди ронстад – допомогла Кейсі (Квітці цісик) реалі-
зувати найзаповітнішу мрію. запис українських пісень став сен-
сом творчої самореалізації співачки – відтворення неповторного 
мелосу рідної пісні в сучасному аранжуванні та досконалій тех-
нічній обробці. Квітка цісик удало поєднала український фоль-
клор і джаз, досягнувши органічності виконавського стилю. 

Безперечно, таке синтезування музичних традицій суголос-
не світоглядним установкам Квітки цісик, які сформувалися в 
українській емігрантській родині та культурно-освітньому се-
редовищі нью-йоркських навчальних закладів (університету та 
консерваторії). Полікультурність як засаднича ознака діаспорно-
го українця своєрідно виразилась у творчій діяльності співачки. 

Пісня «Верше, мій верше» ввійшла до альбому «Two co-
lors»  /  «два кольори», який був записаний Квіткою цісик у 
1989  році в одній з найбільших нью-йоркських студій Clinton 
Recording Studio. слід згадати, що це був перший український 
альбом у цифровому форматі. цифровий запис і мікшування 
зробив продюсер Едвард ракович, другий чоловік Квітки ці-
сик. аранжування лемківської пісні зробив відомий джазовий 
музикант, композитор джек Кортнер, перший чоловік співачки. 
Важливий сам факт сімейного та творчого тандему Квітки ці-
сик з майстром джазових аранжувань. саме д. Кортнер сприяв 
становленню її артистичного іміджу джингл-діви. Квітка цісик 
здобула світове визнання насамперед як бек-вокалістка, а також 
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завдяки студійним записам саунд-треків до фільмів і рекламних 
роликів [14]. 

запис двох альбомів українських пісень відкрив нові грані 
таланту співачки. Варто відзначити, що метою творчого проек-
ту Квітки цісик було прагнення «краще і точніше передати не-
повторний мелос рідної пісні та зберегти її автентичність»  [4]. 
Вичерпну характеристику українських альбомів Квітки цісик 
дала джамала: «це дуже цікавий мікс, тому в її аранжуваннях 
українські пісні набули голлівудської масштабності» [3]. таким 
чином, джазове «підсвічування» народної пісні «Верше, мій вер-
ше» –доволі самобутнє, простежується в інтонуванні, ритміці та 
фразуванні. 

Передусім голос Квітки цісик вражає винятковим саундом. 
«її  голос звучить плавно, без напруги і надмірності, але в ньо-
му повно життєвої сили і крику душі», – зауважує л. Козак [4]. 
така характеристика вказує на зв’язок із блюзовим вокалом, яко-
му притаманна відкрита емоційність. сам зміст вербального та 
музичного ряду української народної пісні наближений до по-
етики блюзу, пов’язаної з концептом «перехрестя», що символі-
зує «свободу вибору, переміщення, самовизначення» [11, с.  11]. 
у виконанні Квітки цісик лемківська пісня отримала індивіду-
ально-неповторне трактування, у якому вирує енергія творчого 
самовираження й інтенція самозаглиблення. 

Блюзове звучання проявляється в емоційній наповненості 
інтонованого поетичного тексту, де кожен звук по-особливому 
відтіняється  – динамічно (голосно, тихо), прийомами звукоут-
ворення (лабільність звука, вібрато, орнаментика, стогін). Мак-
симального смислового вираження народної поезії співачка 
досягла мовною інтонацією, яка доносить до слухача тужливий 
стан ліричної героїні. специфічна манера співу, використання 
вокальних прийомів – бендінг (bending – англ. «вигин», звукови-
сотна підтяжка до ноти), шаутінг (shouting – англ. «крик, стогін», 
подача звука з мовним інтонуванням) – збагачують вираження 
голосом спектра емоцій і почуттів музично-поетичного образу. 

серед індивідуальних виконавських засобів Квітки цісик 
слід виділити брідж (bridge – англ. «міст», зв’язка між куплета-
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ми), який введений після другого й четвертого куплетів. Вока-
ліз контрастної мелодії, у  якій використаний вищий регістр із 
низхідним поступеневим рухом, посилює експресію, а пісенній 
структурі надає драматургічного рельєфу. лірично-інтимне ви-
конання пісні «Верше, мій верше» Квіткою цісик орієнтоване на 
камерну комунікативну сферу, єднання виконавця та віртуаль-
ної слухацької аудиторії. 

яскраво творче й неординарне виконавське прочитання лем-
ківської пісні демонструє джамала (сусана джамаладінова). 
українська співачка кримськотатарського походження неодно-
разово в інтерв’ю наголошувала на спорідненості власної співо-
чої манери з виконавським стилем Квітки цісик. утім, на думку 
а.  Бойка, творчість переможниці 8-го  міжнародного конкурсу 
«Нова хвиля» (2009) та 62-го  Пісенного конкурсу Євробачен-
ня – 2016 «настільки оригінальна й індивідуальна, що її складно 
порівняти з творчою діяльністю інших вокалістів на українській 
естрадній сцені» [1, с. 112].

Блискуче виконання пісні «Верше, мій верше» на конкурсі 
молодих виконавців у Юрмалі принесло джамалі перемогу, яку 
журналісти назвали сенсаційною. секрет успіху співачки поля-
гає в нетрафаретному підході до розкриття художнього образу 
фольклорного матеріалу. сучасна співачка творчо переосмис-
лює образну драматургію народнопісенного матеріалу. джа-
мала виконує лише три куплети пісні, вилучаючи додатковий 
конфліктний вузол ліричної теми. Власне, її цікавить розкриття 
музично-виконавськими засобами драматичного образу само-
стійного вибору дівчиною своєї долі, а не непослух доньки. Піс-
ня постала в новій артистичній інтерпретації, збагачена новими 
виражальними засобами. до речі, студійний запис «Верше, мій 
верше» у виконанні джамали ввійшов до її альбому «For Every 
Heart» / «для кожного серця» (2011). аранжування пісні зробив 
український продюсер, композитор Євген Філатов. 

специфічні ознаки звучання пісні у виконавській версії 
джамали передусім зумовлені самобутньою співочою манерою 
артистки. На думку а. Бойка, однією з головних рис її вокаль-
но-виконавського стилю є «контрастна зміна регістрів, котра 
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підкріплена високим ступенем емоційності та динамічної наси-
ченості» [1, с. 112]. джамала належить до сучасного типу вико-
навців-універсалів. її артистична діяльність є досить різнопла-
нова, а жанрова і стилістична широта репертуару орієнтована на 
публіку з різними естетичними смаками й уподобаннями. спі-
вачка виконує пісні в стилях джаз, соул, поп, фольк, фанк, елек-
тро. її  голос звучить художньо переконливо в оперних поста-
новках, масштабних шоу і джазових сейшенах [13]. у слухацькій 
свідомості останнім часом утверджується амплуа джамали, яка 
працює в альтернативних стилістичних манерах – академічній, 
фольклорній, джазовій, естрадній.

Послуговуючись художніми знахідками Квітки цісик, джа-
мала додала до виконавського образу «Верше, мій верше» нових 
виразових якостей. На думку співачки, свінг  [3], який у фоль-
клорну пісню заклала її попередниця, спричинив вільний вибір 
стильових параметрів. Не випадково джамала зуміла створити 
різні виконавські прочитання народної пісні – джаз-версію (Юр-
мала, 2009 р.; студійний запис 2011 р.) і танго-версію (джамала і 
віртуоз-оркестр Kiev Tango Projec, 2015 р.). Крім того, на концерт-
ній сцені вона організовує звуковий матеріал за принципом сво-
боди творчого самовираження, майстерно використовуючи при-
йоми спонтанного музикування. 

Характерною ознакою голосу джамали в джаз-версії «Верше, 
мій верше» є інструментальність саунда. у проведення основної 
мелодії співачка ввела скет (фонетичну імпровізаційність). темб-
рове наповнення вокалу наближене до інструментального зву-
чання, певною мірою нагадуючи духові інструменти. Натомість 
у танго-версії лемківської пісні головне значення джамала нада-
ла вираженню через мелодію пристрасно-фривольної образності, 
змінивши фразування (люфт-паузи) і артикуляцію (підкреслено 
ритмічна). у цьому виконавському варіанті джамали можна по-
мітити деяку спорідненість із манерою Квітки цісик. 

Підсумовуючи аналіз виконавських інтерпретацій лемків-
ської пісні «Верше, мій верше» відомими співачками Квіткою 
цісик і джамалою, слід відзначити, що нові стильові тенденції 
прочитання фольклорного матеріалу в сучасній масовій поп-
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культурі відбивають зближення різнонаціональних музичних 
традицій. оперування новими виражальними засобами в жанрі 
народної пісні відкриває необмежені виконавські ресурси сучас-
ним естрадним співакам. 

Перспективи дослідження полягають у розкритті питань ін-
терпретаційних підходів до виконання народнопісенних жанрів. 
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Summary

A comparative analysis of the executing versions of the Ukrainian 
folk song Vershe, Miy Vershe in the variety and vocal art of the last third 
of the XX – the early XXIst century is proposed in the article. The inter-
pretations of folklore melody within jazz standards executed by Kvitka 
Cisyk and Jamala have gained a world-wide recognition. Both singers 
have achieved a harmonious coordination of different stylish methods. 
They have shown the expressive potential of folklore material and spon-
taneous music in the modern way in a mass-phylophonic plane.

Lemky song in the arrangement of Jack Cartner and Kvitka Cisyk ex-
ecution is included into the album Two Colors (1989). The singer voice has 
an exceptional sound. Each word of the folk text has gained the highest 
possible significative expression. The singer has skilfully infested poetical 
text with a refined phrasing and using of jazz techniques of intonation 
(bending, shouting). The vocalized bridge after the second and fourth 
verses has lended dramatic relief to a song form.
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The free choice of genre and stylish parameters is considered as a 
characteristic of the Lemky song executing interpretation by Jamala. 
Jazz version (Jurmala, 2009; album For Every Heart, 2011) and the tango 
version (Jamala and the virtuoso orchestra Kiev Tango Projec, 2015) are 
distinguished by the originality of the poetical and musical compositions 
organization. The instrumentalism of Jamala sound in the jazz version 
Vershe, Miy Vershe is shown in skat technique and vocal timbre tone. In 
the tango version the singer has changed the phrasing and articulation, 
which intensifies the expression of passionate-frivolous imagery.

Executive interpretations of Lemky song Vershe, Miy Vershe by Kvit-
ka Cisyk and Jamala testify new practices of artistic communication, 
strengthening dialogue and integration of different musical traditions. 
Intercultural transfer in the field of pop vocal corresponds with the prin-
ciples of postmodern aesthetics.

Keywords: executing interpretation, folk song, jazz, sound, skat.
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УДК 741.7+7.034.7](477.53)"19/20" Зінаїда кОСиЦькА 
(київ)

прояви стилЮ бароко 
у творчості визНачНиХ 
Майстрів витиНаНки
(петриківка. ХХ – початок ХХі століття)

Використання головних ознак і поширених мотивів стилю бароко 
спостерігаємо у витинанках багатьох майстрів смт  Петриківка дні-
пропетровської області: Василя Вовка, ганни гречанової, антоніни 
авдієнко, Наталії авдєєнко, людмили Бабіч та інших місцевих мит-
ців. декоративні паперові оздоби в названому осередку традиційно 
складалися з окремих елементів  – квітів, птахів, листя, що є їхньою 
характерною регіональною особливістю. головними ознаками стилю 
бароко в розглянутих декоративних панно є монументальність, ілюзія 
руху, святкова динаміка, емоційна напруженість, мінливість; найпо-
ширенішими мотивами  – стилізоване листя аканта, квіти гвоздики, 
стилізовані пальмети тощо.

Ключові слова: стиль бароко, народна творчість, витинанки, моти-
ви, квіти, птахи.

использование характерных черт и распространенных мотивов 
барокко встречаем в «вытынанках» (вырезках из бумаги) у многих ма-
стеров пгт  Петриковка днепропетровськой области: Василия Вовка, 
анны гречановой, антонины авдиенко, Наталии авдеенко, людмилы 
Бабич и других местных мастеров. декоративные украшения из бу-
маги в этом населенном пункте традиционно состояли из отдельных 
элементов – цветов, птиц, листьев, что является их характерной регио-
нальной особенностью. главные черты стиля барокко в рассмотрен-
ных декоративних панно  – монументальность, иллюзия движения, 
праздничная динамика, эмоциональное напряжение, изменчивость; 
распространенные мотивы  – стилизованные листья аканта, цветы 
гвоздики, стилизованные пальметы и др. 

Ключевые слова: стиль барокко, народное творчество, «вытынан-
ки» (вырезки из бумаги), мотивы, цветы, птицы.
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The use of principal elements and prevalent motifs of the Baroque style 
can be observed in pieces of paper cutting handiwork of many masters from 
the village of Petrykivka (Dnipropetrovsk Region), namely, Vasyl Vovk, 
Hanna Hrechanova, Antonina Avdiyenko, Nataliya Avdieyenko, Liudmyla 
Babich and other local artists. Decorative paper adornments were tradition-
ally made out of many separate elements: paper flowers, birds, and leaves, 
which constitutes their typical regional feature. Main features of the Ba-
roque style in decorative pictures under consideration are monumentality, 
feeling of motion, festive dynamics, emotional tension, changeability, while 
the prevailing motifs are stylized acanthus foliage, carnation flowers, styli-
zed palmettes, etc.

Keywords: Baroque style, folk art, pieces of paper cutting handiwork, 
flowers, birds.

стиль бароко є одним з найцікавіших і найвизначніших явищ 
в історії європейської та світової художньої культури. Його по-
ширення в україні органічно поєдналося з тяжінням народного 
мистецтва до підвищеної декоративності [4, с.  42]. це сприяло 
виникненню яскраво вираженого національного стилю – укра-
їнське бароко, засадничі принципи та найуживаніші мотиви 
якого були використані в багатьох видах народної творчості. 
Народні майстри у власних виробах трансформували головні 
ознаки стилю, які ми сьогодні помічаємо виразно, насамперед 
це монументалізм, динамічність [11, c. 13], широке використання 
різних фітоморфних мотивів, особливо квітів, зокрема тюльпа-
нів, маку, ромашок, руж, півоній, що складали барокову орна-
ментику з її підсиленою декоративністю, соковитими формами, 
невимушеною свободою малюнку [3, с.  34]. саме тому «мисте-
цтво періоду бароко в україні сприймається як істинно націо-
нальне, що відповідає етнічній ментальності. Не випадково цей 
стиль у трансформованому вигляді зберігся в народній традиції 
до ХХ ст.» [12, с. 83].

у витинанках народних майстрів ХХ  ст. вплив бароко най-
виразніше помітний серед творів, виготовлених у відомому осе-
редку Петриківка дніпропетровської області. тут їх укладали 
з багатьох різнокольорових елементів  – галузок, квітів, листя, 
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силуетів тощо. цей технічний прийом складає одну з виразних 
регіональних особливостей. 

розглядаючи детальніше локальні паперові настінні при-
краси, зауважимо, що твори Василя Митрофановича Вовка 
(1910–1947), виготовлені в 1936 році, були типовими на той час 
не лише для смт Петриківка, але й для довколишніх сіл [14, с. 54]. 
Навчання автора в Київській школі народних майстрів [6, c. 123] 
сприяло збереженню двох його точно атрибутованих панно. На 
них представлені мотиви на зразок «вазона» 1. одна з робіт ви-
рішена за принципом дзеркальної симетрії, інша – асиметрично, 
білатерально. уже в трактуванні стилізованих образів та окре-
мих елементів відчутний вплив бароко, у якому й набула розви-
тку посилена декоративність [7, с. 159]. так, квіти й листя автор 
трактує досить умовно, водночас у них легко можна впізнати 
природні реалії. На витинанках внизу розташовані незначного 
розміру посудини з геометричним ажурним орнаментом, з яких 
«виростає» вигнуте стебло зі значною кількістю бокового віття, 
розгалуженим від центральної та бічних галузок на різних рів-
нях, що надає зображенням певної схожості з кущами. На гіллі 
гармонійно розміщені ромбічні й розеткові квіти, листя й пта-
хи. уся площина в обох панно заповнена [15, c. 135]. образність 
головних зображень підсилена низкою зменшених деталей, зо-
крема посудини, фітомотивами, у  чому також убачаємо вплив 
стилю, для якого важливе загальне враження й цілісне відчуття 
форми [1, с. 134]. у цій композиції немає простору між головним 
мотивом і рамою, що впливає на монументальність, величність 
представленого образу і відповідає важливим характеристикам 
бароко [1, с. 65, 85]. аналогії можемо спостерігати в архітектурі, 
з її монолітними скульптурами значних розмірів, розміщеними, 
здавалося б, у затісних нішах. Ефект виявився особливо вираз-
ним, і в часи бароко часто ставили статуї у вузьких місцях, щоб у 
такий спосіб «переможніше виявити їхній рух» [7, с. 160]. 

створена у витинанці в такий спосіб ілюзія руху особливо 
характерна для стилю бароко [1, с. 120–121]. її посилює хвилясте 
гілля, що в асиметричній композиції представлено значно ви-
разніше; також листки й силуети птахів, укладені на ньому під 
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різними кутами; симетричне й асиметричне розташування різ-
них елементів щодо центрального стебла. указані свідомі пору-
шення в розташуванні мотивів дуже характерні для стилю баро-
ко, що називається «вільним» [1, с. 77]. 

Низку символічних квітів-розет і виконаних на зразок поздо-
вжніх перетинів можна сприймати за стилізовані ружі й гвозди-
ки, що характерні для бароко. у композиції симетричного роз-
ташування частина листя виразно нагадує акант, інші листки 
мають видовжені, переважно каплеподібні форми. усі вони все-
редині декоровані прорізаними «стрілочками», арками і в цьому 
випадку нагадують прожилки. Попри виразну стилізацію, про-
диктовану технікою вирізування, відчутна тенденція до натура-
лістичного зображення, що спостерігаємо не лише у хвилястих 
лініях стебел, але й у формах листків, силуетах птахів, виконаних 
наближено до природних ліній, що також характерно для стилю.

Витинанки петриківських майстринь Ірини улянівни (ориш-
ки) Пилипенко (1893–1979) 2, Наталі Митрофанівни тимошенко 3 
мають подібні художні вирішення, найвиразніше в них проявля-
ється монументальність, святковість, декоративність, гармонійне 
заповнення площини різними модулями тощо [див.: 2, с. 34, іл.]. 

традиції вирізування смт Петриківка особливо активно про-
довжила Поліна Іванівна (Пелагея, Параска) глущенко (1908–
1983), яка, починаючи з кінця 1940-х років, проживала в Києві 4. 
Із середини 1960-х років її твори потрапили до музейних збірок, 
зокрема в НМуНдМ, де тепер зберігається одна з найбагатших 
колекцій її витинанок. На цих барвистих панно спостерігаємо 
переважно симетричні композиції на зразок «вазона», «букета» 
(«Червоні піони», 1980 р.; «декоративний мотив», 1966 р.) 5. у них 
виразно простежуємо урочисті настрої, святкову динаміку, емо-
ційну життєдайну піднесеність («Червоні квіти», 1966 р.; «Квіти 
у вазоні», 1966 р.) 6. 

Про властиві стилю бароко елементи у витинанках майстри-
ні нагадують також стилізоване листя аканта, квіти, подібні до 
гвоздик у поздовжньому перетині, пальмети; різні фантастичні 
квіти, які характерні для цього стилю [15, с. 135]. у такому разі ав-
торські зразки постають щораз новими варіантами поширених  
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місцевих мотивів, що характерні для техніки вирізування пе-
триківських майстрів. 

у квітах, представлених у поздовжньому перетині, гармоній-
не чергування різних за шириною та формою яскравих пелюсток 
надає площинним зображенням ілюзії певного об’єму [1, с. 76]. 
цей авторський прийом значно доповнює напругу пропорцій 
панно [1, с. 123]. усі мотиви укладені авторкою компактно, при 
цьому кожен з них розташований так, що його зміст посилює 
гармонію цілісного образу. Виникає враження безупинної мін-
ливості, що є суттєвою ознакою бароко. 

розглядаючи художній спадок творчої династії родини ганни 
Іванівни гречанової, зазначимо, що у витинанках майстрині ви-
користано переважно традиційні композиції осередку на зразок 
«вазона» й «килимка». Водночас вона вводить своєрідні автор-
ські новації, створюючи сюжетні панно, на яких представляє 
односельчан під час весілля, жнив, побачень тощо [10, с.  94; 8, 
с.  243]. Елементи стилю бароко виразно простежуємо в схемах 
робіт. зокрема, для твору «Килимок квітковий» 7 майстриня ви-
брала медальйонне розташування [1, c. 246]. у цій композиції дві 
головні складові – центральна й обрамлення, вони представлені 
ромбічною групою квітів, окантованих пишною фітоморфною 
рамою. її внутрішній край повторює контури центрального ром-
бу, а зовнішній чітко вписаний у прямокутник аркуша. Ширина 
незайманого білого тла, залишеного між центральною групою 
квітів і декоративною рамою, незначна.

Форми обох груп і мотивів трактовані м’яко, важливо, що 
саме такі лінії в їхньому органічному поєднанні характеризують 
бароко [7, с. 172]. для досягнення потрібного ефекту окремі кві-
ти / суцвіття майстриня розташувала в місцях уявних кутів, на-
даючи холодним геометричним фігурам приємної граціозності. 
сформовані в такий спосіб межі орнаментики подібні до хвиль, 
що також перегукується зі згаданим стилем. зокрема, Ернст Кон-
Вінер, описуючи один із благородних зразків придворної церкви 
театинців у Мюнхені  8, указує, що лінії її архітектури схожі на 
хвилі й надають будові живого ритмічного руху, який можна по-
рівняти з музичною фугою [7, с. 162–163]. 
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у центральній групі увагу акцентує символічна ромбічна «квіт-
ка» значних розмірів, розташована посередині й оточена шістьма 
витинанками-розетами. Поміж ними й по краю орнаментальної 
групи укладено дрібніші мотиви. центральну квітку гармонійно 
врівноважують однакові за розмірами й кольором ромбічні еле-
менти, розміщені на кутах пишної орнаментальної рами. 

Площини обох головних складових панно (центральної та 
рами) щільно заповнені квітами, листям різних розмірів, що часто 
мають завитки, вусики, граціозно розхилені пелюстки тощо. По-
дібні вирішення мають численні аналогії в стилі бароко, у якому 
декоративне багатство дивовижних за красою орнаментальних 
мотивів постає самоціллю [7, с. 119]. Насамперед це часто викорис-
тано в головних лініях архітектурних конструкцій, які посилено 
оживлює орнамент із завитків складних форм тощо [7, с. 165]. 

у цьому авторському виконанні неширока смуга чистого тла, 
що огортає центральну групу м’якими лініями, незважаючи на 
ромбічну форму центральної частини, подібна до овалу, що сво-
єю сутністю вносить мінливість, спрямовану повсякчас на зміни 
й можливість передати схвильованість та рух [1, с. 123]. «Поріза-
ні» краї цієї смужки створює густа низка невеликих квітів, вуси-
ків, листків різної конфігурації, які складають усю орнаменто-
вану площину центральної частини й обрамлення. у загальному 
сприйнятті твору таке вирішення відводить розглядуваній від-
стані місце рівноправного елементу на зразок декоративної 
стрічки, а не фрагмента пропущеного тла. її роль у напруженому 
святковому настрої витинанки особлива, і нею центральна час-
тина й обрамлення не стільки розділяються, як може здаватися 
на перший погляд, скільки поєднуються, набуваючи водночас 
увиразнення кожної частини й посилення динаміки композиції. 
Подібний ефект можливий за точно встановлених пропорцій, 
які майстриня дуже тонко відчула. 

уміле поєднання у «Квітковому килимку» більших і дрібні-
ших елементів підкреслює індивідуальні форми кожного з мо-
тивів, доповнюючи відчуття живого буяння. Подібне вирішення 
позбавляє окремі частини яскравого домінування й водночас 
представляє характерну ознаку стилю [7, с. 164]. 
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Іл. 1. Вовк Василь.  
настінна прикраса. 
1936 р. папір, 
вирізування.  
нМУнДМ

Іл. 2. Глущенко поліна. 
Декоративне панно. 

1970 р. папір, вирізуання. 
нМУнДМ
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Іл. 4. Авдієнко Антоніна. Зозуля на калині. 1980 р.  
папір, вирізування. ДніМ

Іл. 3. Гречанова Ганна. Килимок квітковий. 1980 р.  
папір, вирізування. ДніМ 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



539

Прояви стилю бароко у творчості визначних майстрів витинанки...

Іл. 5. Авдєєнко Наталя.  
птахи й квіти. 2000 р. 
папір, вирізування. 
Колекція автора.

Іл. 6. Бабіч Л.  
Композиція з птахами. 

2010 р. папір, вирізування. 
Колекція автора
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Колірна гама розглядуваного панно надзвичайно різноманіт-
на, водночас виразне домінування червоної барви та різних її то-
нальностей надає твору посиленої експресії.

Ілюструючи поетичні твори т. Шевченка, зокрема поему «Ка-
терина», г.  гречанова не випадково використовує композицію, 
що має місцеву назву «віночок» [9, с. 93]. Подібне розташування 
було поширене в часи бароко в найрізноманітніших розкішних 
формах [1, с.  190]. це авторське вирішення, на перший погляд, 
дещо повторює схему вищерозглянутого килимка, у  якому за-
квітчану центральну частину замінюють фігури. Водночас тра-
диційне вирішення представляє новаторський підхід в ілюстру-
ванні творів улюбленого поета. 

особливістю витинанок серії шевченкіани, незважаючи на 
очевидну перевагу фітоморфних мотивів, є візуальна рівновага 
орнаментальної галузки із центральними постатями, що обрам-
лені нею. На білому тлі, у центрі, майстриня представляла щораз 
нових героїв. Подібні вирішення спостерігаємо в бароко, у  ви-
користанні фітоморфних мотивів та фігуративних зображеннях 
медальйонних композицій, а також у рівновазі форм облямівки з 
їхнім сутнісним наповненням [1, с. 112]. серед «квітів», вирізаних 
майстринею, найпоширеніші волошки, гвоздики, тюльпани, а та-
кож уявні рослини, що їх часто знаходимо в орнаментиці бароко. 

у розглянутих ілюстраціях обрамлення по зовнішньому 
краю укладено за формою, що також чітко повторює прямо-
кутний аркуш, тоді як внутрішній його край створює виразний 
овал. у  роботах немає акценту на кутах, що такий помітний у 
композиції «килимка». це перетворює декор на суцільний пиш-
ний вінок, що природно розширюється на кутах і вужчає посе-
редині сторін. означена деталь характерна для бароко, у якому 
орнамент утрачає чіткі межі й може «розпливатися» [1, с. 112]. до 
окремих елементів, що нагадують про подібність зі стилем баро-
ко, насамперед зараховуємо стилізоване листя, схоже на акант, 
плоди калини, що можуть нагадувати водночас традиційний 
для бароко виноград тощо. 

усі складові панно декоровані різноманітними прорізами (на 
зразок ромбічних, стрілоподібних елементів, трикутників, арок 
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тощо). Колорит шевченкіани розмаїтий: червоні, рожеві, жовті, 
зелені, блакитні, сині барви різного насичення й відтінків. Мож-
на зауважити незначне домінування зеленого кольору в декора-
тивній фітоморфній рамі. 

донька г.  гречанової, антоніна агафіївна авдієнко (1932–
2013)  9, створювала витинанки завжди в межах місцевих тра-
дицій, укладаючи їх також із багатьох барвистих елементів [8, 
c. 248]. Майстриня створила низку власних ілюстрацій до творів 
т. Шевченка, утім, її авторські вирішення характеризують осо-
бистісний підхід. якщо г.  гречанова в тематичних панно фо-
кусує увагу на двох-трьох головних постатях, обрамлюючи їх 
пишною галузкою, то а. авдієнко в шевченкіані створює цілісне 
зображення з кількох рівнозначних сюжетних фрагментів без 
виразного декоративного обрамлення. у цьому випадку елемен-
ти укладені гармонійно на всій площині, що, як уже зазначалося, 
має аналогії в бароко [15, с. 135]. Водночас зображення можна по-
ділити на умовні горизонтальні частини, які не одразу впадають 
в око, створюючи певну ритмічність. зокрема, у роботі «садок 
вишневий коло хати» (1989) їх спостерігаємо три. у середньому 
ряді представлена вечеря української родини, коли донька по-
дає страву батькам і молодшому братові, які сидять за столом, 
накритим рушником. цю групу, розташовану ближче до лівого 
краю, тут фланкує суцвіття стрункої мальви. Праворуч – продо-
вжують криниця-журавель і розквітле дерево. у верхній частині 
розміщено білу хатину з лелечим гніздом на стрісі, плетений тин, 
розквітлі обабіч дерева. у нижньому ряді плугатар іде з волами 
(праворуч), ближче до лівого краю – квітуче дерево. Незначний 
простір, залишений між останніми елементами, посилює від-
чуття руху. за авторським вирішенням розквітлі дерева й квіти 
пишно обступають героїв майже по всьому периметру. Ефект 
вечірньої години посилює блакитне тло, що різко відтіняє білі 
весняні крони. Відзначаючи такий поділ площини на три умов-
ні частини, спостерігаємо в їхніх межах свідомо створений не-
значний дисонанс різних складових [7, с.  131]. усе це посилює 
динаміку композиції, не порушуючи цілісної гармонії панно. 
аналогічну схему розміщення використано в роботі «І золотої й 
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дорогої» (1989). тут зображено самотнього сільського хлопчика 
під тином, довкола якого – калинові кущі, дерева, вітряк, хатина, 
віз із запряженими кіньми. різні за величиною деталі також роз-
міщено гармонійно, водночас простежуються два умовні рівні, 
і ритм у поєднанні з різноманітними складовими також підтри-
мує відповідну напругу.

у витинанках а. авдієнко, виконаних на основі традиційних 
для регіону медальйонних композицій та на зразок «вазона», так 
само спостерігаємо вплив бароко. Насамперед це монументаль-
ність, плавність ліній та різні фітоморфні декоративні елементи: 
квіти, грона ягід, листя. зокрема, у витинанці «зозуля на кали-
ні» 10 використано один з варіантів медальйонної схеми, що має 
місцеву назву «вензель» 11 [9, c. 93]. Майстриня розмістила моти-
ви на площині щільно, у цьому випадку вона не залишила про-
стору між центральним птахом і двома декоративними галузка-
ми, що піднімаються від розеткової квітки знизу догори навколо 
нього. завдяки цьому прийому зозуля сприймається в густому 
оточенні природно, що дуже відповідає засадам бароко, для яко-
го особливо важливо створення загального враження, передача 
відповідного настрою, підсилення основного образу різними де-
коративними елементами [11, c. 13]. 

Наталя олексіївна авдєєнко 12 у своїй творчості зберігає всі 
засадничі принципи, сформовані в осередку. Водночас її вити-
нанки позначені виразною авторською манерою. так, у тематич-
них панно низка зображень наближена до естетики сучасного 
глядача – хати, пліт, криниця фігури героїв («Матусині шануй-
мо рушники», 1998  р.). у  творах, виконаних за регіональними 
схемами, вплив розглядуваного стилю особливо помітний. зо-
крема, у  роботі «Птахи й квіти» (2000) головний мотив, пред-
ставлений на зразок «вазона», має рівний центральний стовбур і 
бічні галузки з птахами (їх на витинанці п’ять – по парі на бічних 
галузках і подібний одинокий силует угорі посередині). Кожна 
орнітоморфна фігура розташована ближче до краю крони, що 
створює уявну аркоподібну лінію, за якою їх укладено. Пари, по-
вторені двічі, мають різні розміри: верхні силуети менші, ніж 
нижні, зміна вирішена м’яко. Найвищий птах у центрі має най-
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менші розміри, утім, у загальній схемі він представлений вираз-
но. таке ритмічне чергування надає твору характерної динаміки, 
спрямування. застосований прийом ритмічної послідовності 
свого часу саме в бароко замінив попередній завжди метричний 
і правильний ритм [1, с. 121]. 

символічний стовбур «вазона» формують три крупні розет-
кові квітки й різне декоративне листя та кетяги ягід. Із усіх моти-
вів саме центральні квіти мають найбільші розміри, що також до 
верху зменшені за радіусом, водночас квіти не акцентують увагу, 
а  лише підкреслюють загальний настрій. ягідні грона прикра-
шають гілки додатково на краях, їхні форми дещо схожі на ви-
ноград. Колірну палітру складають чорний, червоний, бордовий, 
вохристий кольори, які в гармонійному доборі надають твору 
особливої урочистості. Важливо, що витинанки всієї творчої 
династії, до якої сьогодні долучилися вже й сини Н. авдєєнко – 
старший ярослав і молодший олександр, – неодноразово були 
експоновані на різних виставках 13. 

у продовженні місцевих традицій витинання важливу роль 
відіграє творчість людмили Володимирівни Бабіч  14. Поважа-
ючи розмаїття авторських манер сучасних митців, вона втілює 
композиції та мотиви, характерні для регіону. як щиро пояснює: 
щоб рука не втратила напрацьованого навику й ліній, відшлі-
фованих колективним генієм місцевих митців. Вирізані мотиви 
л. Бабіч найчастіше укладає за схемою «букета», доповнюючи їх 
фігурами птахів, писанок і навіть сердечок. 

її витинанкам («Фіранка», 1995  р.; «Композиція з птахами», 
2015 р.) притаманна особлива легкість виконання [8, c. 248]. у цих 
творах ми також знаходимо посилену наближеність мотивів до 
природних форм, особливо у виконанні гнучких стебел, листя, пе-
люсток, що іноді втрачають характерну для витинання стилізацію 
й набувають витончених м’яких ліній. Навіть центральне стебло, 
яке в українському народному мистецтві майстри традиційно 
формують стрімким по вертикалі, л.  Бабіч вирішує переважно 
граціозно вигнутим S-подібно чи схиленим. Панно при цьому не 
втрачає гармонійної рівноваги, а набуває посиленого ліричного на-
строю. Часто букети майстриня формує кількома акцентованими 
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групами, зокрема, квіти значних розмірів у центрі можуть бути 
доповненими по периметру іншими за художнім вирішенням і 
розміром. другорядні деталі майстриня підкреслено зменшує, по-
силюючи напругу головних елементів, надаючи площинним зо-
браженням ілюзії певного об’єму. для л. Бабіч також характерне 
використання традиційних квітів-розет і на зразок поздовжніх 
розрізів, що нагадують стилізовані пальмети. Часто вона продо-
вжує фантастичні пелюстки спіралеподібною низкою, укладеною 
з різноманітних вусиків, маленьких розет і листків, що поступово 
зменшуються. В авторських композиціях такий декор надає тво-
рам простору, посилює різницю головних і додаткових мотивів. 

Підсумовуючи аналіз витинанок смт Петриківка, зазначимо, 
що в них відчутний вплив прийомів і мотивів, властивих сти-
лю бароко. це спостерігаємо у творах багатьох відомих майстрів 
осередку. Кожна витинанка, створена місцевими митцями, у не-
скінченних варіантах форм і кольорів передає святковий на-
стрій, розмаїття фітоморфних елементів, потужну енергетику й 
мінливу декоративність. Водночас в авторських манерах кожно-
го з них відчутна своєрідна відмінність, що посилює значення 
створеного доробку в загальному культурному процесі україни. 

примітки
1 НМуНдМ, інв. № др-928, др-929 (61,5 × 44; 57 × 44).
2 НМуНдМ, інв. № др-519.
3 НМл, інв. № 2933.
4 закінчила Київську школу народних майстрів, з  1947  року пра-

цювала інструктором Київського училища прикладного мистецтва.
5 НМНаПу, інв. № грр-990; НМуНдМ, інв. № 3610.
6 НМуНдМ, інв № др-3639; інв № др-3613.
7 дНІМ, інв № Х-1553 КП-120321. 1980 р. 61 × 86 см. Папір кольоро-

вий, вирізування.
8 зведена в 1661–1675 роках.
9 а. авдієнко тривалий час вела гурток народних ремесел у місце-

вому Будинку піонерів.
10 дНІМ, інв. № Х-1378 КП-99926. 1980 р. 62 × 86 см. Напівватман, 

кольоровий папір, вирізування.
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11 Композиція «вензель» побудована на зразок незамкненого звер-
ху кола.

12 Н.  о.  авдєєнко (1957  р.  н.) закінчила Харківський державний 
інститут культури, працює 25  років керівником гуртків «Витинан-
ки» та «Петриківський розпис», а також методистом центру технічної 
творчості (с.  Партизанське дніпропетровського  р-ну дніпропетров-
ської обл.). її вихованці багато разів ставали учасниками й перемож-
цями обласних, міжнародних фестивалів, виставок, конкурсів тради-
ційного народного мистецтва, мають багато відзнак. Майстриня брала 
участь у різних районних, обласних, республіканських та міжнарод-
них виставках: ІІ Міжнародний фестиваль у Києві (1990), ІІ Всеукраїн-
ський дитячо-юнацький фестиваль традиційних народних промислів 
та ремесел у дніпропетровську (1992), обласна виставка декоративно-
прикладної творчості «таланти твої, україно» (1993), виставка творів 
родини в дНІМ (2001). одна з останніх виставок: «Мережане диво ви-
тинанки», серпень – вересень 2016 року, м. софія (Болгарія).

13 у 1979 році витинанка г. гречанової «Червоні маки (дНІМ, інв. 
№ Х 1713) експонована на ВдНг в Москві. у 1980 році твори г. греча-
нової (зокрема «зозуля на калині», дНІМ, інв. № Х-1378) та а. авдієнко 
(«добрий ранок», дНІМ, інв. № Х-1379) експоновані в Южно-сахалін-
ську на далекому сході. у Києві 1980 року в НМНаПу на виставці були 
представлені витинанки г. гречанової «зустріч» (дНІМ, інв. № Х 1551), 
«Червона калина» (дНІМ, інв. № 1552), «Килимок квітковий» (дНІМ, 
інв. № 1553) та а. авдієнко «золота осінь» (дНІМ, інв. № Х-1554).

14 л. В. Бабіч (1954 р. н.) – член сХу, відмінник освіти україни, май-
стер традиційної народної творчості. з 1990-х років у смт царичанка 
дніпропетровської області при районному Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості організувала єдину в україні народну студію з вирізу-
вання «сонячна квітка». деякі її учениці також стали членами Націо-
нальної спілки художників україни, їхні роботи часто експонують на 
районних, обласних і республіканських виставках. учасники студії 
активно брали участь у культурних заходах, зокрема в дніпропетров-
ському фестивалі «дзвени, бандуро, в козацькім краї» (1994); конкур-
сі до 140-річчя від дня народження д. яворницького (1995); виставці 
«собори наших душ» (1995) тощо. з  2002  року л.  Бабіч є постійним 
учасником виставок у Києві, львові, Могилів-Подільському та інших 
містах. у  2010  році брала участь у 3-му  Міжнародному симпозіумі з 
художнього вирізування з паперу (домодєдово, росія), Міжнародному 
фестивалі «Білоруська витинанка». Була учасницею 4-го  Всеукраїн-
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ського та 1-го Міжнародного свят «українська витинанка» в Могилеві- 
Подільському. у 2016 році – Міжнародного симпозіуму в м. Молодеч-
но (Білорусь).

список скорочень
дНІМ  – дніпропетровський національний історичний музей 

ім. д. яворницького
ІМФЕ ім.  М.  т.  рильського НаНу  – Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. т. рильського НаН україни 
НМл – Національний музей у львові ім. андрея Шептицького
НМНаПу – Національний музей народної архітектури та побуту 

україни
НМуНдМ – Національний музей українського народного декора-

тивного мистецтва
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Summary

The use of artistic methods and motifs typical of the Baroque style 
can be observed in various kinds of Ukrainian folk art, particularly car-
pet making, embroidery, Podillia paintings, etc. In pieces of paper cut-
ting handiwork of the XXth – early XXIst centuries,  displays of the Ba-
roque style are especially noticeable in works of masters from the village 
of Petrykivka (Dnipropetrovsk Region), where those pieces were com-
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posed out of many elements: paper flowers, birds, twigs, leaves, etc. The 
using of leading principles of the style, as well as prevalent motifs are 
observed, first of all, in works of notable masters of the mentioned cen-
tre: Vasyl Vovk (1910–1947), Hanna Hrechanova (1907–1989), Antonina 
Avdiyenko (1932–2013), Nataliya Avdieyenko (b. 1957), Liudmyla Babich 
(b. 1954) and other local artists. In decorative pictures of the above-said 
authors were used predominantly traditional compositions of the centre, 
such as flowerpot, rug, wreath, etc. Main artistic images are interpreted 
monumentally, majestically, which is in line with basic features of the 
style. In pieces of paper cutting handicraft are also noticeable illusion 
of motion, festive dynamics, emotional tension, and changeability. Soft 
lines of forms similar to natural ones – to begin with undulate branches, 
graceful petals, roundish foliage, etc. – emphasize decorative value of the 
style. Among the prevailing Baroque motifs exploited by the masters are 
stylized acanthus foliage, carnation flowers, stylized palmettes, as well as 
clusters of guelder rose similar to bunches of grapes, etc. In their aucto-
rial works, each of the artists has presented own original solution of tra-
ditional local images and motifs made in the technique of paper cutting.

Keywords: Baroque style, folk art, pieces of paper cutting handiwork, 
flowers, birds.
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УДК 37.091.12.011.3–051:746.3 Валентина кОСТЮкОВА  
(київ)

ХудожНя спадЩиНа 
ельвіНи талаЩеНко в коНтексті 
викладацькоЇ діяльНості 
в освітНьо-професійНій 
сфері киЇвського 
державНого іНституту 
декоративНо-прикладНого 
Мистецтва і дизайНу 
іМеНі МиХайла бойчука

статтю присвячено видатній професійній художниці, яка 
працювала в галузі української народної вишивки, педагогу-
експериментатору Ельвіні Євгенівні талащенко. її творчий потенціал 
мав вагомий вплив у навчальному процесі на кафедрі художнього 
текстилю і моделювання костюма, спеціалізація «Художня вишивка і 
моделювання костюма», Київського інституту декоративно-приклад-
ного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Ключові слова: художник-митець, освітньо-професійна сфера, 
українська вишивка, декоративне панно.

статья посвящена выдающейся профессиональной художнице, 
которая работала в отрасли украинской народной вышивки, педаго-
гу-экспериментатору Эльвине Евгеньевне талащенко. Ее творческий 
потенциал имел значительное влияние в обучающем процессе на ка-
федре художественного текстиля и моделирования костюма, специа-
лизация «Художественная вышивка и моделирование костюма», Киев-
ского института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени 
Михаила Бойчука. 

Ключевые слова: художник-творец, образовательно-профессио-
нальная среда, украинская вышивка, декоративное панно.

The article is dedicated to a prominent professional female artist, who has 
worked in the field of Ukrainian folk embroidery, a teacher-experimentalist 
Elvina Yevhenivna Talashchenko. Her professional creative potential has a 
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significant influence over the educational process at the Artistic Textiles and 
Suit Designing Department with the chief subject Artistic Needlework and 
Suit Modelling in the Mykhailo Boichuk Kyiv State Institute of Decorative, 
Applied Arts and Design.

Keywords: the artist-master, educational and vocational spheres, Ukrai-
nian embroidery, ornamental picture.

Ельвіна Євгенівна талащенко (30.11.1932, Бєлгород  – 
10.01.2005, Київ) – видатна професійна художниця, педагог-екс-
периментатор, усе своє життя працювала в галузі української 
народної вишивки, передаючи свій творчий досвід молоді. Е. та-
лащенко постійно вдосконалювала мистецтво вишивки, збері-
гаючи віковічні традиції, заглиблюючись у таїну хитросплетінь 
ниток і кольорів.

цінним внеском у висвітленні творчої спадщини Ельвіни 
Євгенівни, є  наукові праці та матеріали т.  Кара-Васильєвої [1, 
с. 17, 225; 2, с. 386, 429; 3, с. 62–64, 94–95; 4, с. 141], К. Максимович 
[7, с. 205–209; 8, с. 125–126], В. Костюкової [5, с. 16; 6, с. 47–48]. її 
творчість частково висвітлена в контексті професійної діяльнос-
ті київських художників кінця ХХ – початку ХХІ ст., які працю-
вали в галузі української вишивки і широко використовували у 
своїй творчості новаційні експерименти. у наукових публікаці-
ях кінця ХХ – початку ХХІ ст. містяться лише узагальнені окре-
мі відомості про творчий доробок Е. талащенко, що й визначає 
актуальність висвітлення теоретично-практичного матеріалу. 
Метою пропонованої статті є аналіз творчої спадщини худож-
ниці-майстрині в контексті викладацької діяльності в освітньо-
професійній сфері Київського державного інституту декоратив-
но-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
(далі – КдІдПМд).

Першу початкову професійну освіту Е. талащенко отримала 
в Київському училищі прикладного мистецтва (1948), обравши 
за фахом спеціалізацію «Художня вишивка». Важливу роль у 
формуванні творчої особистості Е. талащенко відіграло спілку-
вання з олександрою Кулик, яка працювала на спеціалізації «Ху-
дожня вишивка» разом із сестрами явдохою та оленою цибенко 
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(викладали фахові дисципліни). саме в них майбутня професій-
на художниця Е. талащенко навчалася майстерності технічного 
вишивання та спеціалізованій композиції з вишивки.

Після закінчення Київського училища прикладного мисте-
цтва з 1953–1957 року працювала художником з вишивки в рес-
публіканському будинку моделей, де набувала й закріплювала 
високий професійний рівень, досвід та практику. здійснювала 
експериментальні пошуки в розробках площинних композицій 
художньої вишивки, довільно інтерпретуючи народні традиції у 
власній манері виконання. саме в цей період відбулося форму-
вання авторських художньо-практичних методів, які вирізня-
ють характерну творчість Е.  талащенко, наочно демонструючи 
свої вишивки на українських, всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах і виставках. 

у повоєнні роки, після визволення м. Києва, у навчальному 
закладі було відновлено підготовку фахівців декоративно-при-
кладного мистецтва, у тому числі й художньої вишивки. у 1950-х 
роках змінилася назва навчального закладу на Київське учили-
ще прикладного мистецтва. Провідним викладачем з художньої 
вишивки в цей період запросили працювати Е. талащенко. 

з 1957 року вона одночасно працювала в Київському училищі 
прикладного мистецтва  завідувачем відділу художньої вишив-
ки та закінчувала український поліграфічний інститут ім. Івана 
Федорова, не залишаючи також і творчої роботи. Ще в Будинку 
моделей брала участь в оформленні одягу до міжнародного кон-
курсу в Парижі, потім у Всеукраїнському конкурсі сувенірів, за 
які одразу отримала три премії (1959) [8, с. 125]. 

у 1962  році навчальний заклад реорганізовано в Київський 
художньо-промисловий технікум загальносоюзного підпоряд-
кування, де за спеціалізаціями декоративно-прикладного мис-
тецтва підготовка фахівців, на жаль, була припинена. однак 
Ельвіна Євгенівна, продовжувала працювати провідним викла-
дачем за спеціалізаціями «Художнє оформлення» та «Художнє 
конструювання» [6, с. 47–48].

у 1960-х роках Е. талащенко напружено творчо працювала, 
цей період особливо цікавий створенням монументальних те-
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матичних вишитих панно. Вона одна з небагатьох професійних 
художників спромоглася передати взаємозв’язок декоративно-
прикладного й образотворчого мистецтв, а  саме  – графіки та 
живопису. Що, таким чином, визначило взаємодію творчих екс-
периментальних пошуків, які вплинули на розвиток вишивки в 
цілому і надали їй нового звучання. 

Наочним прикладом цього явища у вишивці є практичне ви-
конання монументально декоративного вишитого панно. Важ-
ливе значення для розвитку вишивки, особливо в контексті по-
шуків і створення сучасної площинної композиції для вишитих 
монументальних панно, є  творча діяльність олени Прахової. 
На кінець ХІХ – початок ХХ ст. о. Прахова (діапазон її творчос-
ті різноплановий) уперше виконувала монументальні панно у 
вишивках, габаритні розміри яких сягали понад 150  см. серед 
них  – «Плащаниця» (1896–1897  рр., виконано за малюнками 
В. Васнецова); «архангели гавриїл і Михаїл» (1899 р., за ескізом 
В.  Васнецова); «Богоматір» (1897  р., за ескізом М.  Нестерова); 
«замріяна» (1903 р., за малюнком В. Котарбінського) та ін. Крім 
великих, грандіозних творів на релігійну тематику, о. Прахова 
охоче виконувала картини за своїми проектами та композиці-
ями художників В. Васнецова, В. Котарбінського, М. Прахова [1, 
с. 29–30]. співпраця професійних художників і народних май-
стрів у переосмисленні вишивки і її художньої спрямованості 
у виконанні монументальних панно відображена також у деко-
ративному вишитому килимі «рай» (1912). Килим виконаний за 
рисунком княгині Наталії яшвіль на замовлення гр.  Прушин-
ського, у маєтку княгині в с. сунки місцевою селянкою домною 
салгановою [9, с. 196]. саме цей вишитий килим разом з вистав-
леною продукцією народних майстрів вишивальної майстерні 
с.  сунки смілянського повіту Київської губернії під керівни-
цтвом Н. яшвіль були премійовані на другій Всеросійській кус-
тарній виставці в Петербурзі 1913  року. зображальні прийоми 
монументального живопису, вдало застосовували в декоратив-
ній стилізації площинних композицій для вишивки.

у 1930-х – першій половині 1950-х років відбувся чіткий по-
діл між офіційним декоративним мистецтвом, спрямованим у 
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руслі настанов соцреалізму, і  народним мистецтвом, яке збері-
гало притаманні йому традиційні риси. офіційне декоративне 
мистецтво формувалося здебільшого на засадах соцреалізму 
і створило низку пропагандистських штампів, які кочували у 
творах образотворчого мистецтва й механічно переносилися у 
твори декоративного мистецтва [3, с. 10]. цей процес впливав і 
на вишивку. т. Кара-Васильєва зазначає: «запроваджений метод 
соцреалізму сформував інше мистецтво, зробивши його керова-
ним і цілком залежним від партійного замовлення та політики» 
[3, с. 63–64]. тому більшість (якщо не всі) професійних художни-
ків та народних майстрів використовували у своїй творчості по-
літичні гасла, радянську символіку, тематика творів мала зміст 
соцреалізму. саме цей процес, який відбувався в країні, зумовив 
залежність митців від тоталітарної системи.

у вишитих декоративних панно, які наповнювали зміст соц-
реалізмом, використовували однофігурні і багатофігурні компо-
зиції, фрагменти міського пейзажу на основі графічного рисунка 
зі складними архітектурними елементами. Крім того, змін за-
знали розмір, кольорова гама та вишивальні прийоми. Вишите 
панно мало монументально-живописний характер, де якість 
монументальності пов’язана з явищем декоративності. одними 
з таких світоглядів творення соцреалізму є роботи о. тихонової 
(вишиті панно «Вишивальниці» (1936  р., НМуНдМ) та «Пара-
шути» (1936 р., НМуНдМ)).

Наслідування вишитих пейзажних композицій розкриває 
з. скрипилова в декоративному вишитому панно «800річчя Мо-
скви» 1950–1960  років. де в загальне композиційне вирішення 
покладена основа міського пейзажу графічного рисунка зі склад-
ними архітектурними елементами, філігранно відтвореними 
в техніці шитва «художньої гладі». у  вишивках з’явилися нові 
тематичні, сюжетні, портретні роботи в характері радянської 
символіки, де більшість вишитих монументальних панно ство-
рювалися на замовлення для оздоблення інтер’єрів громадсько-
го призначення. одним з таких прикладів замовлення є вишите 
монументальне панно, розроблене о.  Кулик (декоративне пан-
но. 1951 р. г. р. 150 × 200. ручна вишивка, рушникові шви, лля-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



554

Валентина КостюКоВа 

не полотно, муліне) для центрального будинку народної твор-
чості урср, фонду виставки до декади українського мистецтва 
1951 року в Москві [10, с. 257–258]. загальна композиція вишивки 
складається з трьох вільних за контуром стилізованих дерев, ви-
конаних у техніках рушникових швів. центр композиції містить 
велике за розміром стилізоване дерево-кущ, яке розкриває та об-
рамляє своїм гіллям герб срср. обабіч від центрального дерева-
куща симетрично розміщені менші дерева з характерною стилі-
зацією, яку використовували у вишитих рушника Київщини та 
Полтавщини ХІХ–ХХ ст. Монументальне вишите панно викона-
но на фаховому рівні, у якому відчуваються спроби нових екс-
периментів. загалом попри неоднозначну, інколи суперечливу 
оцінку творів, зокрема тематики вишитих декоративних панно 
1930–1980 років, що їх виконували на замовлення партійних пра-
цівників та політиків, більшість їх була високого художньо-про-
фесійного рівня. Наявність у творах ідеологічної кон’юнктури 
(яка зумовлена певними історичними вимогами того часу) не 
може повністю нівелювати їхню мистецьку цінність.

На основі найкращих взірців вишивки відомих професійних 
художників та народних майстрів Е. талащенко створила низку 
монументальних вишитих панно, які з успіхом демонструвалися 
на всеукраїнських та міжнародних виставках. Вона одна з пер-
ших звернулася до експериментальних пошуків, перейшовши до 
монументально-декоративних площинних вирішень у вишивці, 
зберігаючи народні традиції.

упродовж 1960–1980  років відбулася значна кількість ви-
ставок, у яких взяла участь художниця: у  Москві, ленінграді, 
Вільнюсі, таллінні, ташкенті, алма-аті, ашхабаді, Баку, Єревані 
тощо. її роботи експонувалися також у європейських країнах: 
в угорщині (1965), Німеччині (1965), тодішній Чехословаччині 
(1968), Хорватії (1979) та Канаді (1967 р., Всесвітня виставка «Екс-
по-67»). у вишивках Ельвіни Євгенівни показано вдалий перехід 
від традиційного рушника за вільним контуром рушниковими 
швами, характерними для Полтавщини та Київщини ХІХ–ХХ ст., 
до сучасного декоративного монументального панно, що збері-
гає віковічні традиції народного вишивального мистецтва.
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На жаль, пік творчої діяльності Е.  талашенко припадає на 
1960–1980  роки (соціалістичний культурний напрям), де біль-
шість її вишитих панно було виконано за державними замов-
леннями партійних працівників для інтер’єрів громадського 
призначення. тому майже всі вишиті панно після всесоюзних і 
міжнародних виставок та конкурсів були закуплені, лише три 
вишивки, виконані автором, зберігаються у фондах НМуНдМ.

Е.  талащенко демонструє цікаві творчі ідеї та зовсім новий 
підхід, професійне уміння поєднувати народні традиції з того-
часними вимогами (ідеологічної кон’юнктури) в «Ювілейному 
панно» (1977  р. ручна вишивка, рушникові шви, полотно, му-
ліне. Київ. за фоторепродукцією о. сланка). якщо не звертати 
уваги на зміст цитати В.  леніна «Партия  – ум, честь и совесть 
нашей эпохи», яка розміщена в центральній частині вишитого 
панно і є головною домінантою загальної площинної композиції, 
а детально розглянути шрифт, стилізований під вишивку та від-
шитий рушниковими швами, то побачимо, як по-новому вдало 
стилізовані літери. Кожна з них  містить стилізований квітковий 
елемент, виконаний рушниковими швами, а вільні місця запо-
внені «просом», по зовнішніх контурах самої літери пройдено 
кілька рядків «стеблового шва», за рахунок чого весь елемент 
літери тримається цілісності. сам шрифт гармонійно вписуєть-
ся в загальну площинну композицію, обрамлений угорі та по 
низу стилізованими рослинними мотивами у вигляді бордюр-
ного орнаменту, виконаного в рушникових швах. Використання 
стилізованих шрифтів у сучасних композиціях для вишивок є 
цікавим експериментом у творчому доробку Е. талащенко. цей 
авторський художньо-практичний метод вирізняє характерну 
творчу манеру виконання художниці-майстрині.

Е.  талащенко збагатила народне мистецтво чудовими твор-
чими роботами, серед яких  – триптих «свято Києва» (1982). 
цю роботу можна назвати «монументальною», її розмір  – 
г. р. 320 × 200; 375 × 135. різнопланова тематика вишиваних пан-
но: «свято праці» (1965), «Не забули, пом’янути» (до 150річного 
ювілею т. г. Шевченка (1964)), «Калина» (1979), «Вітряки» (1967), 
«софія Київська» (2000) (до десятої річниці незалежності укра-
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їни), а також нові практичні пошуки, що їх використовувала в 
композиційних вирішеннях Е.  талащенко, дали можливість 
сформувати її авторську манеру виконання вишивки.

остання робота, яку створила художниця (уже тяжко хворію-
чи), це декоративне вишите панно «софія Київська» (2000 р. г. р. 
80 × 80. ручна вишивка, рушникові шви, рахункова гладь, полот-
но, муліне. Приватна колекція, м. Київ). це панно невеликих роз-
мірів, у композиції якого вишивальними технічними засобами 
змальовано цикл зображень найвідоміших київських святинь, 
розроблено стилізацію архітектурних споруд. це неординарний 
пошук нових можливостей графічної мови та яскравий приклад 
творчого експерименту, який використовує художниця. у  цен-
трі загальної композиції зображена стилізована архітектурна 
споруда софія Київська – унікальна історична святиня Націо-
нального заповідника «софія Київська». Елементи новизни та 
свіжого погляду привносить у твір ритмічний рослинний орна-
мент, який обрамляє центральну композицію із стилізованою 
архітектурою. рослинна орнаментальна смуга доповнена роз-
кішними квітами та пластичними лініями, виконаними з харак-
терними стилістичними ознаками бароко. Вишукана кольорова 
гама вохристих та приглушених зелених тонів наповнює вишив-
ку вишуканістю та декоративністю, а традиційні рушникові шви 
дають широкі можливості у відтворенні графічних задумів. де-
коративне панно «софія Київська» засвідчує мистецькі новації 
та вдалий експеримент у мистецтві вишивки. Коли Ельвіна Єв-
генівна працювала над створенням цієї роботи, майстриня від-
святкувала 70-річний ювілей. 

у 1988 році за допомогою творчих спілок, насамперед спілки 
майстрів народного мистецтва україни, Київський художньо-
промисловий технікум розпочав відродження підготовки фа-
хівців декоративно-прикладного мистецтва, продовжував фор-
муватися й удосконалюватися як єдиний у державі навчальний 
заклад, що гармонійно поєднує підготовку молодших спеціаліс-
тів дизайну та майстрів декоративно-прикладного мистецтва на 
ґрунті глибоких національних традицій і творчих надбань укра-
їнського мистецтва [7, с. 205–209].
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Щасливою подією в житті Е.  талащенко було відродження 
спеціалізації декоративно-прикладного мистецтва в Київсько-
му художньо-промисловому технікумі (назва з 1964  р.), і  вдруге 
(1989 року), коли було відкрито це відділення, вона очолила його, 
доклавши чимало зусиль для налагодження його діяльності, пра-
цюючи над документацією, розробляючи навчальні плани для 
всього відділу декоративно-прикладного мистецтва [8, с. 125–126]. 

Е.  талащенко не тільки новатор, художник-професіонал на-
родної вишивки, а й прекрасний педагог, вона виховала багато 
молодих спеціалістів, діяльність яких спрямована на збережен-
ня й розвиток народних традицій у декоративно-прикладному 
мистецтві. Багато її учнів стали провідними фахівцями в ху-
дожній промисловості, працюють у галузі художньої вишивки: 
г. григоренко, М. скопич, а. Корсунь, Н. Веселовська, л. авдєє-
ва, о. Феоклістова, І. Жураковська, В. Погорецька; авторами ви-
дань з художньої вишивки: л. сорокіна, а. заволокіна, л. Пан-
ченко та багато інших. 

з 1988 року Е. талащенко – член спілки дизайнерів україни, 
з 2001 року – член Національної спілки майстрів народного мис-
тецтва україни. Нагороджена медалями «В  пам’ять 1500-ліття 
Києва» та «Ветеран праці». 

з 1990-х  років, коли, на жаль, розпочався занепад художніх 
промислів україни, в  огляді декоративно-прикладного мисте-
цтва хочеться сказати про кризу матеріально-технічної бази на-
вчального закладу, яка зазначалася саме в цей період. у цей час 
в україні закривалися фабрики, заводи, майстерні, ліквідовува-
лися художні салони, водночас у Київському художньо-промис-
ловому технікумі почало відроджуватися відділення декоратив-
но-прикладного мистецтва, зокрема і спеціалізація «Художня 
вишивка і моделювання костюма».

у 2000 році у зв’язку з реорганізацією Київського художньо-
промислового  технікуму в Київський державний інститут де-
коративно-прикладного мистецтва і дизайну ім.  М.  Бойчука 
Е. талащенко стала завідувачем кафедри художнього текстилю і 
моделювання костюма. як було зазначено вище, вона працювала 
над документацією, розробляла навчальні програми, методичні 
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рекомендації, адаптовані для викладання спеціальних профіль-
них дисциплін, керувала дипломниками освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «бакалавр» та «спеціаліст». Близько п’ятдесяти років 
була провідним викладачем Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 
Бойчука. за сумлінну працю отримала відзнаку «Відмінник осві-
ти» та звання викладача-методиста.

у 2000  році збирала матеріали й почала працювати над ру-
кописом, висвітлюючи історичні події навчального закладу, 
пов’язані з народною художньою творчістю. та на превеликий 
жаль, через тяжку хворобу не закінчила його. у  майбутньому, 
можливо, хтось із рідних на честь Ельвіни Євгенівни закінчить 
та надрукує наукову працю, яку було розпочато автором. 

Неможливо оцінити той безцінний внесок Ельвіни Євгенівни 
як педагога-фундатора у формування фахівців дизайну та про-
фесійних художників декоративно-прикладного мистецтва. Пе-
дагогічна діяльність допомагала Е.  талащенко самовиражатися 
та втілювати свої творчі ідеї й нові рішення у вишивках через 
своїх учнів. у 2001 році Е. талащенко розробила ескіз штандар-
та для КдІдПМд, а студенти 4 курсу спеціалізації «Художня ви-
шивка і моделювання костюма» відшили його в матеріалі під час 
учбового процесу (г. р. 100 × 100, ручна вишивка, рушникові шви, 
гладь, «просо», полотно, муліне). Побудова загальної композиції 
вписана у квадрат. По всьому периметру квадрата вишитий на-
пис «Київський державний інститут декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Шрифт напису 
стилізований під вишивку. у центрі загальної площинної компо-
зиції  – символічне зображення тризуба  – національного сучас-
ного герба україни. тризуб обрамлюють стилізовані рослинні 
елементи колосків пшениці та квіток, умовно створюючи зорове 
коло, яке вписане у квадрат. центральну композицію прикрашає 
укрупнений стилізований рослинний орнамент з характерними 
проявами бароко. Кольорове вирішення виконане в нюансному 
тональному співвідношенні. Колір спокійний вохристий, допо-
внений теплими відтінками зеленого з ледь помітним вкраплен-
ням синього, надає вишитому штандарту естетичного та худож-
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нього вигляду. за допомогою таких практичних методів і творчих 
прийомів розкривається авторська манера композиційних вирі-
шень Е. талащенко у виконанні вишитих декоративних панно.

аналізуючи художньо-педагогічні принципи, які використо-
вувала Е. талащенко у своїх роботах, експериментуючи у твор-
чих пошуках, інтерпретуючи традиційні мотиви української 
народної вишивки у власній манері, можна дійти висновку, що 
її професійний і творчий потенціал мав вагомий вплив у на-
вчальному процесі не тільки на кафедрі художнього текстилю і 
моделювання костюма, спеціалізація «Художня вишивка і моде-
лювання костюма», а й на відділеннях усього вищого навчаль-
ного закладу Київського інституту декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. таким чином, пе-
дагогічна і творча діяльність Е. талащенко є важливою в аспекті 
формування творчих особистостей професійних художників у 
сфері української вишивки на ґрунті культурних надбань націо-
нального декоративно-прикладного мистецтва.
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Summary

The article is dedicated to a prominent professional female artist, who 
has worked in the field of Ukrainian folk embroidery, a teacher-experi-
mentalist Elvina Yevhenivna Talashchenko. She has been a leading lec-
turer at the Mykhailo Boichuk Kyiv State Institute of Decorative, Applied 
Arts and Design for almost fifty years. The article contains bibliographic 
data on this pedagogue-artist, professional artist-master, experimenter, 
methodologist and founder. Her professional creative potential has a 
significant influence over the educational process at the Artistic Textiles 
and Suit Designing Department, with the chief subject Artistic Needle-
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work and Suit Modelling in the Mykhailo Boichuk Kyiv State Institute of 
Decorative, Applied Arts and Design.

The features of her educational techniques of teaching activities in the 
vocational and educational spheres are considered. Creative and peda-
gogical principles, applied search, used in the compositional solutions 
to create monumentally embroidered ornamental pictures are analyzed. 
New search in the author artistic and applied methods development, dis-
tinguishing the E.  Talashchenko typical creative heritage is described. 
Peculiar attention is paid to the E. Talashchenko educational activities 
that is an important fact in the aspect of the formation of professional 
artists creative personalities, who work in the field of Ukrainian folk em-
broidery rooted in the cultural acquirement of the national Decorative 
and Applied arts.

Keywords: the artist-master, educational and vocational spheres, 
Ukrainian embroidery, ornamental picture.
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УДК 76(=161.2):7.071.1Яку Оксана ЛАМОНОВА  
(київ)

проблеМа форМуваННя 
та розвитку украЇНськоЇ теМи 
у творчості сергія якутовича

у статті розглянуто твори відомого сучасного художника сер-
гія георгійовича якутовича, присвячені українській тематиці, – ілю-
страції до «Полтави» о.  Пушкіна, «Перекопа» о.  гончара, «тараса 
Бульби», «Вечорів на хуторі біля диканьки» та «Миргорода» М. гоголя, 
графічні серії «гетьмани україни», «герби міст україни», «Мазепіана», 
«запорожці», а також роботу митця над фільмами «Молитва за гетьма-
на Мазепу», «тарас Бульба», «загублений рай. гоголь».

Ключові слова: сергій якутович, книжкова графіка, станкова гра-
фіка, офорт, малюнок, художник кіно. 

В статье рассмотрены произведения известного современного ху-
дожника сергея  георгиевича якутовича, посвященные украинской 
теме, – иллюстрации к «Полтаве» а. Пушкина, «Перекопу» о. гончара, 
«тарасу Бульбе», «Вечерам на хуторе близ диканьки» и «Миргороду» 
Н.  гоголя, графические серии «гетманы украины», «гербы городов 
украины», «Мазепиана», «запорожцы», а  также работа мастера над 
фильмами «Молитва за гетмана Мазепу», «тарас Бульба», «Потерян-
ный рай. гоголь» 

Ключевые слова: сергей якутович, книжная графика, станковая 
графика, офорт, рисунок, художник кино. 

The article examines the works of the reputed modern painter Serhiy He-
orhiyovych Yakutovych dealing with the Ukrainian themes – illustrations 
for Poltava by O. Pushkin, Perekop by O. Honchar, Taras Bulba, Evenings on 
a Farm Near Dykanka and Myrhorod (all – by M. Gogol), graphical sets Het
mans of  Ukraine, Coats of Arms of Ukrainian Towns, Mazepiana, Zapori
zhzhia Cossacks, as well as his art direction of the films A Prayer for Hetman 
Mazepa, Taras Bulba, Lost Paradise. Gogol.

Keywords: Serhiy Yakutovych, book illustration, easel graphic works, 
eau-forte, drawing, cinema artist.
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сергій георгійович якутович (1952–2017) – народний худож-
ник україни, лауреат Національної премії україни імені тараса 
Шевченка, член-кореспондент академії мистецтв україни, гра-
фік, живописець, художник кіно, один з найвиразніших та най-
яскравіших сучасних вітчизняних митців. 

Він починав з книжкової графіки, адже зберіг велику, майже 
абсолютну повагу до книги і, якщо можна так сказати, віру в неї. 
Безсумнівно, певну роль зіграв у цьому «династичний» фактор: 
батько художника, георгій якутович,  – один з найвідоміших 
українських книжкових графіків. При цьому вже рання твор-
чість с. якутовича – не лише емоційно насичена, асоціативна й 
метафорична, але й суб’єктивна, тобто «вистраждана і пропуще-
на крізь себе». 

Молодий художник мав щасливу можливість обирати книги 
для ілюстрування, і до 1990-х років надавав перевагу російській 
і світовій класиці. серед його робіт – графічні цикли до романів 
«Петро  І» о. толстого (1977), «три мушкетери» о. дюма (1980), 
«обломов» І. гончарова (1981), «зневажені і скривджені» Ф. до-
стоєвського (1985), «тіль уленшпігель» Шарля де Костера (1987–
1989), естонського епосу «Калевіпоег» (1981). звернень до україн-
ської літератури у с. якутовича в цей період значно менше, але 
це робить їх ще більш показовими. 

так, у 1979 році були виконані офорти до пушкінської поеми 
«Полтава» (1979) – серія «станкових аркушів за мотивами літера-
турного твору», тобто чи не найпопулярніша форма української 
графіки 1970–1980-х років. це підтверджує вже сама композиція 
офортів, які супроводжуються підписами-цитатами, стилізова-
ними під бароковий скоропис. Новий цикл с.  якутовича, без-
сумнівно, тісно пов’язаний із попереднім – до «Петра І». Проте 
існує й інша, набагато важливіша для молодого митця складова 
«Полтави», яку можна умовно назвати «мазепинською».

саме «Полтава» стала для графіка першим, так би мовити, 
публічним зізнанням у справжній пристрасті до українського 
бароко. Щоправда, засвоєння багатющого нового матеріалу від-
бувалося поступово. спершу художник не уникав навіть цитат, 
якщо саме вони здатні були виразити потрібну йому думку («Бо-
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гат и славен Кочубей», портрет Мазепи – «он стар. он удручен 
годами»). Безумовно, саме «Полтавою» розпочинається шлях, 
який приведе до «Молитви за гетьмана Мазепу» і графічної «Ма-
зепіани» (2000–2006), а також інших творів, що надихалися до-
бою козацького бароко, – ілюстрацій до «тараса Бульби» (2003), 
серії «запорожці» (2006), певним чином навіть до «Вечорів на 
хуторі біля диканьки» (2008  р., особливо «Пропала грамота» і 
«страшна помста») і «Миргорода» («Вій»).

Ю. Кобан пише про с. якутовича: «В останніх своїх творах – 
ілюстраціях до “Полтави” о. Пушкіна <...> він досягає особливої 
стилістичної довершеності, більшу роль починає відігравати на-
стрій» [3, c. 29]. у «мазепинській» (на відміну від «петрівської») 
частині нового графічного циклу настрій цей є надзвичайно по-
хмурим і песимістичним. уже в перших офортах «Полтави», які 
нібито й не передбачають нічого страшного (як-от «В  Полтаве 
нет Красавицы, Марии равной»), виникає передчуття навіть не 
трагедії, а неминучої і остаточної катастрофи. Пізніше, у «Мазе-
піані», з’явиться термін «руїна». саме співіснування двох «век-
торів», обумовлених до того ж і сюжетом пушкінської поеми, 
у  єдиному, цілісному й гармонійному, з  художнього погляду, 
графічному циклі є виразною особливістю «Полтави». Водночас 
ця робота стала якщо не етапною, то межовою в доробку моло-
дого графіка.

В  ілюстраціях до роману олеся гончара «Перекоп» (1987  р., 
офорт, акватинта)  1 художник дещо несподівано (в  усіх зна-
ченнях цього слова) застосовує колір. Причому йдеться не про 
«ілюмінування», тобто хоча й вишукане, але все-таки лише роз-
фарбовування, а про повноцінне використання кольору як важ-
ливої частини загальної образної системи. уже самі ілюстрації є 
не чорно-білими – вони отримують жовтувато-сірий тон сепії, 
стаючи подібними до старих фотокарток чи пожовклих газет-
них сторінок, тобто не просто пам’яток історії, а  її документів. 
Проте на цей «документальний простір» раптом «накладаються» 
яскраві кольорові «знаки» різного розміру і значення. Іноді це 
просто червона тінь від Місяця та її відблиски на воді, іноді – 
крапки і стрілки, якими розмічаються фронтові карти. а  зде-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



565

Проблема формування та розвитку української теми...

більшого – різного розміру «стрічки»: червоні, сині, білі, жовті, 
що мають ненав’язливе, але, безсумнівно, геральдичне значення 
і складаються у червоні прапори, російські триколори або жов-
то-сині стяги. 

«Перекоп» побудовано за вже традиційним для ілюстратив-
них циклів с. якутовича принципом – портрети окремих пер-
сонажів і багатофігурні, а в цьому випадку навіть «панорамні» 
сцени. Щоправда, «портрети» (до речі, у  новому циклі чимало 
й «групових» портретів) у  цій роботі є радше «крупними пла-
нами», які розкривають образ максимально гостро й виразно, 
але не мають на меті передати той чи інший характер у всій його 
повноті і складності. Крім того, зазвичай герої «Перекопа» від-
різняються максимальною цілісністю і не стільки рефлексують, 
скільки діють. упевненості й самовпевненості, яку демонстру-
ють усі озброєні учасники громадянської війни, дивним чином 
протистоять звичайні й вічні людські почуття, втіленням яких 
сприймаються мати з дитиною та закохані. Прекрасна дівчи-
на, що гине під час купання, стає непоправним результатом 
конфлікту, у  якому кожен захищає «свою» правду. Піднесений 
і певною мірою узагальнений ліризм цих ілюстрацій вражаюче 
контрастує із загальною стилістикою «Перекопа» як докумен-
та часу.

утім зазначимо, що, обираючи книги для ілюстрування, ху-
дожник не розділяв їх «за національним принципом». Характер-
ним є такий його вислів: «Є  кілька героїв, які супроводжують 
мене все життя: дон Кіхот, д’артаньян, Мазепа... і  мій батько. 
Фактично це чотири стадії донкіхотства». 

своєрідним «вододілом» своєї творчості с. якутович вважав 
довгу, майже десятилітню, подорож до Іспанії (1990–1999): «саме 
в Іспанії я відчув глибинність свого почуття до Вітчизни  <...> 
тільки на відстані починаєш розуміти, бачити, відчувати свою 
землю. Починаєш, як художник, відчувати свій борг перед нею. 
одразу після повернення доля склалася так, що я на замовлення 
р. Когородського, для його видавництва, проілюстрував 17 томів 
модерної української літератури. тієї літератури, культуроло-
гічно-філософського звучання якої я, на превеликий сором, не 
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знав. Імена Ю. Шевельова, В. Петрова, М. тарнавського, М. Пав-
лишина і багатьох інших митців, які волею долі живуть або жили 
поза україною і для яких україна була всім – від повсякдення 
до міфу, – відкрили в мені спроможність говорити своєю мовою 
про це саме» [10, с. 192]. 

у 1994  році було представлено великий графічний аркуш 
«гетьмани україни» (туш, гуаш), мета якого, здається,  – не так 
«узагальнення великого іконографічного матеріалу», як гранич-
но наочне, майже абеткове «введення в історію україни», ново-
відкриття цієї історії, причому не лише для глядача, але  й для 
самого художника чи, точніше, самим художником. Простота і 
ясність задуму – 23 портрети (від Михайла дорошенка до Павла 
скоропадського), під якими розміщено 23 герби – нагадує вод-
ночас і про «галереї предків» у  старовинних маєтках (отже, не 
«безродні»), і  про зібрання портретів славетних особистостей, 
як-от колекція автопортретів найвідоміших художників у гале-
реї уффіці чи знаменитих британців у лондонської галереї тейт 
(отже, не «безславні»). 

задум серії «герби міст україни» (2000 р., туш, перо, акварель) 
може здатися на перший погляд аналогічним, «культурно-про-
світницьким». Проте тут митець обрав зовсім інший шлях – бу-
дує надзвичайно складні, насичені, дещо навіть перевантажені 
композиції, сповнені цитат настільки, що вони починають зда-
ватися лише із цих цитат і складеними (до речі, це одна із са-
мохарактеристик с. якутовича: «як художник, на жаль, я скла-
даюсь із безкінечних цитат» [10, с. 268]). архітектурні елементи, 
скульптурні деталі, фрагменти класичних картин і старовинних 
світлин, елементи народного орнаменту, хрестоматійні портре-
ти політиків і культурних діячів, як історичних, так і сучасних, 
урешті-решт, алегоричні постаті та різноманітні символи  – усе 
це щільно заповнює простір кожного аркуша, потребуючи 
уважного розглядання та вдумливого розшифровування. у до-
робку самого художника можна відшукати «генетичні» зв’язки 
«гербів...» з  ілюстраціями до «тіля уленшпігеля» (1991), стан-
ковими графічними серіями попередніх десятиліть (як-от: «тВ-
телебачення» (1979), «Кияни» (1986), «In Memorian  – Dresden» 
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(1986), «це африка. розповідь друга» (1989)) та картинами «іс-
панської» серії (1990–1999). Виникають, утім, і  дещо несподі-
вані спогади про яна Матейка, альфонса Муху (особливо його 
«слов’янську епопею» (1912–1928)) і навіть про мегакартини Іллі 
глазунова. 

«а потім... потім була зустріч з Ю. Іллєнком і розпочалася ро-
бота над “Мазепою”. 

для мене Мазепа – не герой, не міф, не діяч, хоча все це було 
і є; “мазепинство”  – це спосіб особливого існування в космосі 
україни, Європи, світу <...> 

усе, що я зробив і, маю надію, ще зроблю в цьому плані – імп-
ровізація на тему україни. Мої роздуми і рефлексії – це енергія 
творення, прагнення злиття з історією, культурою, часом. По-
шук свого “я” в плині європейської культури, нагадування собі 
що ти давно в ній пливеш. але як?

Ніжність, шляхетність і гідність...
Незавершений проект самопізнання і самотворення» [10, с. 193]. 
це уривок із текстів-роздумів с. якутовича. а далі художник 

писав: «Мазепа, світ, що оточує нас, настільки неосяжний і вели-
чезний, що простіше <...> малювати власний.

Над “Мазепіаною” я працюю понад тридцять років. це пошук 
“моєї україни”. Батько шукав “своєї україни” в Карпатах, через 
майже біблійну архаїку, що втілилася в його гравюрах, у “тінях 
забутих предків”. я  теж дошукувався “своєї україни”, і  її сим-
волом став для мене Іван Мазепа – такий винятковий, європей-
ський, шекспіровський герой. 

Щоразу думаючи про мою україну, я  думаю про Мазепу  – 
і думаю про себе. <...> я вважаю, що в основі своїй мазепинство – 
це “лихо з розуму” у власній країні, без якої ти не можеш жити, 
якої не знаєш і якій непотрібен. Найжахливіше, коли ти стаєш 
символом чогось, чого й не було насправді. це абсурд, міраж, 
амальгама. однак міраж до такої міри високий і прекрасний.

Бароко – це саме та європейськість, як ми її сприйняли. Інших 
виявів Європи не сприйняли – тільки цю. Бароко – екзистенція. 
Барокова людина – Ікар у момент падіння. Піднесення і падіння. 
уповільнене падіння. І  віра в абсолютні істини. Є  кілька геро-
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їв, які супроводжують мене все життя: дон Кіхот, д’артаньян, 
Мазепа... і мій батько. Фактично це чотири стадії донкіхотства. 
Нині я розумію, що до певної міри я їм відповідаю.

Після фільму Юрія Іллєнка, у якому я мав честь працювати, 
виникла думка, що я трудився в абсолютно авторському фільмі. 
однак Мазепа – мій герой. отже, спокійно сів малювати тріум-
фальні арки “моєї україни”. Жертовної – і моєї» [10, с. 193]. 

Внесок с. якутовича до «Молитви про гетьмана Мазепу» (реж. 
Ю. Іллєнко, 2000–2002 рр.) термінологічно визначається так: де-
коративний живопис, ескізи, костюми, інсталяція – складова не 
менш важлива й виразна, аніж акторська робота Богдана ступ-
ки чи навіть режисерська самого Юрія Іллєнка. суто графічним 
продовженням фільму стала серія «Мазепіана» (2000–2006  рр., 
туш, перо, олівець), що складається з аркушів: «Вибори», «Козак 
і смерть», «Брама», «Бій», «Колиска», «Будівничий», «заклик», 
«руїна», «Козак Мамай», «Кавалер», «Вхід в Європу», «Пісня», 
«Ворота», «Візерунок цнот», «Батурин», «Пісня-2», «старість», 
«смерть», «а  ми дивились і мовчали...», «Наречені», «старий 
кобзар», «Іван Мазепа». деякі з них прорисовані з надзвичайною 
точністю, доповнені червоною фарбою та золотом; деякі, можли-
во свідомо, залишені на стадії ескізу. Композиційні принципи, 
запропоновані у «гербах міст україни», набувають подальшого 
розвитку, але тепер художник не лише «колекціонує» чи навіть 
накопичує потрібний йому історичний матеріал, але «переплав-
ляє» його у складні, багатошарові образи, символи та метафори. 

зв’язок між «Мазепіаною» та «Молитвою...» є надзвичайно 
тісним, по суті, кожен з аркушів стає «графічною інсталяцією» 
тої чи іншої теми фільму – Мазепа як політик, Мазепа як воїн, 
Мазепа як будівничий, Мазепа як кавалер. Винятків лише два: 
«Іван Мазепа», трактований як парадний портрет гетьмана, та 
«старий кобзар», що утворює з ним своєрідний змістовий дип-
тих. лаконізм цих аркушів виразно контрастує з бароковою 
насиченістю, навіть перенасиченістю інших композицій серії. 
Ними с. якутович нібито підводить підсумок чи ставить крапку. 

робота митця в «Молитві за гетьмана Мазепу» широковідома. 
значно менше згадують про його участь в іншому проекті – «та-
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рас Бульба» (2006 р., реж. В. Бортко, художники-постановники 
с. якутович, В. свєтозаров, М. Ніколаєва). це, безумовно, пояс-
нюється неоднозначним ставленням в україні до фільму, голо-
вну роль у якому блискуче зіграв той самий Б. ступка. 

зазначимо, що ще у 2003 році с. якутович проілюстрував по-
вість М. гоголя (туш, перо) 2, причому суто хронологічно «тарас 
Бульба» опинився в доробку графіка поряд із двома шедеврами 
західноєвропейської літератури – «Піснею про роланда» (2003 р., 
туш, перо) 3 і «трістаном та Ізольдою» (2004 р., туш, перо) 4 – і пев-
ною мірою був трактований художником як їхній український 
аналог (хоча тема військової героїки тут, безумовно, повністю за-
тьмарювала будь-які спогади про драматичне кохання). Майже 
одночасно з роботою над фільмом виникла графічна серія «запо-
рожці» (2006 р., туш, перо, акварель). 

Не зважаючи на безліч точно та колоритно відтворених де-
талей і подробиць, «запорожці» характеризуються певною іс-
торичною умовністю (як, до речі, і гоголівська повість) 5. також 
художник не випадково не називає ніяких конкретних імен і 
не робить ніяких відсилань до тих чи інших реальних епізодів, 
хоча, на перший погляд, з бурхливої козацької історії їх не важ-
ко було б «відібрати» чи «підібрати». Художник переслідує іншу 
мету – «створити образ» і «передати настрій» не так історії, як ле-
генди – героїчної, суворої, певною мірою навіть моторошною (не 
випадково поряд із запорожцями з’являються не лише Божа Ма-
тір і алегорія слави, але й сама смерть). Ювелірна ретельність у 
промальовуванні деталей поєднана з аскетичним і водночас тра-
диційним колористичним вирішенням: основні постаті – чорно-
білі, деталі, свого роду «графічні примітки», – брунатно-червоні.

зв’язки «запорожців» з робочими матеріалами до фільму «та-
рас Бульба» є очевидними (достатньо, наприклад, порівняти ар-
куші серії з ескізами костюмів або розкадровкою фільму). Про-
те виникає ще одна, не менш цікава, асоціація з  ілюстраціями 
до «трьох мушкетерів», причому йдеться не лише про портре-
ти чотирьох головних героїв, із бароковою щедрістю трактова-
ні художником як «ікони стилю» пригодницького жанру, але й 
про авторський спогад-коментар щодо «покоління київського 
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вокзалу», до якого с. якутович зараховує й себе: «дружба була – 
усе  <...> це мушкетерське братерство поширювалося на твор-
чість, життя і побут» [10, с. 256]. Певною мірою в «запорожцях» 
та сама тема розглядається вже на українському матеріалі і, зви-
чайно, на іншому, дорослішому, зрілішому рівні.

Через п’ять років після «тараса Бульби» виник цикл до «Ве-
чорів на хуторі біля диканьки», а також до трьох інших повістей 
«Миргорода» («старосвітські поміщики», «Вій», «Повість про те, 
як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем») 6.

Існували причини, які відстрочили зустріч с.  якутовича з 
гоголівськими текстами. зокрема, майже на тридцять років ра-
ніше, у  1979  році, до ілюстрування «Вія» звернувся батько ху-
дожника – класик вітчизняної графіки г. якутович. робота над 
офортами тривала досить довго, до середини 1980-х  років, але 
так і не була остаточно завершена. таким чином, ішлося і про 
творчий діалог з батьком, і про своєрідне суперництво з ним. 

Можливо, найнесподіваніша складова нових ілюстрацій 
с. якутовича – це вибір графічної техніки, надзвичайно кропіт-
кої та, з глядацького погляду, «малоефектної». адже всі барви та 
кольори гоголівських повістей художник вирішив передати в ма-
люнках олівцем. так виникає мерехтливий, сріблястий простір, 
де ретельність і чіткість окремих деталей не заважає «туманній», 
поетичній, загадковій, а то й жахливій атмосфері. загальний тон 
виявляється нібито «приглушеним», соковиті й колоритні по-
дробиці перетворюються на ностальгічні спогади. диканька та 
Миргород стають тінню самих себе, «загубленим раєм». «загу-
блений рай. гоголь» – саме так називався фільм режисера р. Пла-
хова-Модестова (до 200-річчя М. гоголя), над яким с. якутович 
працював паралельно з ілюстраціями.

Малюнки до «Вечора проти Івана Купала», «Майської ночі, 
або утопленої», «Вія» є найвиразнішими в серії. «Пропала гра-
мота» і «страшна помста», по суті, продовжують поетику «запо-
рожців». Водночас «Іван  Федорович Шпонька і його тітонька», 
«старосвітські поміщики» та «Повість про те, як посварився 
Іван  Іванович з Іваном  Никифоровичем» для с.  якутовича  – 
твори досить несподівані та нетипові 7. утім, серед їх далеких по-
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передників можна назвати ілюстрації до «обломова» (і певною 
мірою – до «зневажених і скривджених»), а серед продовжень – 
роботу в тому ж фільмі р.  Плахова-Модестова, задум якого не 
обмежувався «Вечорами...» та «Миргородом», охоплюючи також 
«Петербурзькі повісті» і навіть «Мертві душі». 

таким чином, українська тема з’являється в одній з перших 
ілюстративних серій художника наприкінці 1970-х  років («Пол-
тава»). цікаво, що увагу художника одразу привертає саме «ко-
зацьке бароко». Протягом двох наступних десятиліть українська 
тема виникає в творчості с. якутовича «пунктирно» («Перекоп» 
та ін.). Від 2000-х років україна стає не просто важливою чи навіть 
провідною, а по суті, єдиною темою станкової і книжкової графі-
ки митця (ілюстрації до М. гоголя, «Мазепіана», «запорожці») та 
його роботи як художника кіно («Молитва за гетьмана Мазепу»). 

примітки
1 зазначимо, що це одне з небагатьох звернень с.  якутовича до 

української радянської літератури (можна згадати ще «циклон» того ж 
олеся гончара і «Європу-45» Павла загребельного). 

2 Книга вийшла друком у київському видавництві «дніпро» у 
2003 році. 

3 Книга вийшла друком у київському видавництві «либідь» у 
2003 році. 

4 Книга вийшла друком у київському видавництві «либідь» у 
2004 році. 

5 «Воссоздавая картину минувшей эпохи, гоголь свободно обра-
щался с историческими фактами, не приурочивая действия повести 
к определенным действительным событиям и лицам. герой повес-
ти тарас Бульба не является реальным лицом, а  представляет собою 
художественный тип, собирательный образ казацкого героя. гоголь 
мало заботился о хронологической точности. так, например, события 
повести вначале отнесены к XV веку, затем – к XVI веку, а ряд данных 
реальной истории (Киевская академия, осада дубна, гетман Николай 
Потоцкий, остраница) приурочивает действие к середине XVII века» 
[2, с. 559–560]. 

6 Книга вийшла друком у київському видавництві «либідь» у 
2008 році. 
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7 «Но для полноты картины украинской жизни гоголю нужна была 
в “Вечерах...” такая повесть, как “иван Федорович Шпонька и его те-
тушка”. <...> так намечается эскиз “Мертвых душ”, подобно тому как 
“страшная месть” подготавливала “тараса Бульбу”» [2, с. 9]. 
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Summary

Serhiy Heorhiyovych Yakutovych is a People’s Painter of Ukraine, 
a  Laureate of the T.  Shevchenko National Prize of Ukraine, a Corre-
sponding Member of the Academy of Arts of Ukraine, a graphic artist, 
painter, cinema artist, one of the most significant and outstanding mo-
dern domestic artists. He commenced with book illustration, and hereof 
the early creative work of S. Yakutovych was already not only rich in emo-
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tion, associative and metaphoric but also very subjective meaning being 
achieved through much suffering and passed through oneself.  The young 
painter had a golden opportunity to choose books for illustrating, and 
up to the 1990s had preferred the Russian and world classical literature. 
S. Yakutovych considerably little appealed to the Ukrainian literature at 
the time, yet this fact makes this appealing still more significative. For 
example, in 1979, there was an appearance of eau-fortes for O. Pushkin’s 
poem Poltava published the same year, which has come to be his ear-
liest, if one may put it that way, public confession of a genuine passion for 
Ukrainian Baroque. In the 1980s, there were made the illustrations for 
three Ukrainian Soviet novels: Oles Honchar’s Perekop (1987, eau-forte, 
aquatint), the same author’s Cyclone and P.  Zahrebelnyi’s Europe45. 
S. Yakutovych considered a prolonged, almost 10-year (1990–1999) trip 
to Spain as a peculiar dividing line in his creative activities. Just upon its 
completion, to the order of R. Kohorodskyi, the painter has illustrated 
17 volumes of Ukrainian modern literature. Later there appeared the 
graphic sets Coats of Arms of Ukrainian Towns (2000), Mazepiana (2000–
2006), Zaporizhzhia Cossacks (2006). The painter appealed to illustrating 
M. Gogol – Taras Bulba (2004), Evenings on a Farm Near Dykanka (2008) 
and Myrhorod (2008). He became not only art director, but also, in fact, 
co-author of the film Prayer for Hetman Mazepa (200—2002, directed by 
Yu. Illienko). Less well-known yet not less significative are two other film 
productions of S. Yakutovych – Taras Bulba (2006, directed by V. Bortko) 
and Lost Paradise. Gogol (2008, directed by R. Plakhov-Modestov). Thus, 
since the 2000s, Ukraine has become the leading theme of creative work 
of the outstanding modern artist.

Keywords: Serhiy Yakutovych, book illustration, easel graphic works, 
eau-forte, drawing, cinema artist.
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УДК 821.161.2Шев:784.1 Оксана НІкІТЮк 
(київ)

шевчеНкіаНа в репертуарі 
капели «дуМка»:  
особливості іНтерпретаціЇ

у статті здійснено огляд хорових композицій на вірші т. Шевченка 
в репертуарі капели «думка» (1919– 2017). Проаналізовано інтерпрета-
ції різних за жанром творів: л. дичко (рапсодія), В. сильвестрова (рек-
вієм), Є. станковича (страсті), Б. Фроляк (симфонія-реквієм) та окрес-
лено особливості творчого методу диригента Є. савчука.

Ключові слова: хорова капела, хорова шевченкіана, інтерпретація, 
виконавство.

В статье рассмотрены хоровые композиции на стихи т. Шевченко в 
репертуаре капеллы «думка» (1919–2017). Проанализированы интерпре-
тации сочинений разных жанров: л. дычко (рапсодия), В. сильвестрова 
(реквием), Е. станковича (страсти), Б. Фроляк (симфония-реквием) и от-
мечены особенности творческого метода дирижера Е. савчука.

Ключевые слова: хоровая капелла, хоровая шевченкиана, интер-
претация, исполнительство.

The review of choral compositions to the T.  Shevchenko verses in the 
chapel Dumka repertoire (1919–2017) is proposed in the article. The inter-
pretations of different genres works are analyzed as Rhapsody by L. Dychko, 
Requiem by V. Sylvestrov, Passions by Ye. Stankovych, Symphony-requiem 
by B. Froliak. The special features of Ye. Savchuk creative method as a con-
ductor are considered.

Keywords: choir chapel, choir Shevchenkiana, interpretation, execution.

Він був поетом волі в час неволі, 
Поетом доброти в засиллі зла. 

Була у нього надзвичайна доля, 
та доля україною була.

Д. Павличко

доробок українських композиторів ХХ–ХХІ ст. засвідчив ви-
окремлення одного з найпотужніших напрямів вітчизняного 
музичного мистецтва  – хорової шевченкіани  1. Вивчення спад-
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щини Шевченка  – питання невичерпне й багатобічне. Наукове 
вивчення життя і творчості тараса Шевченка та його місця в іс-
торії східної Європи й у світовому літературному процесі нале-
жить окремій галузі наукового знання – шевченкознавству, що 
відзначається різними напрямами досліджень, одним з яких є 
мистецтвознавчий, зокрема музикознавчий. окремі аспекти 
музичної шевченкіани розглянуто в дослідженнях о.  Козарен-
ка, л. Корній, Н. Королюк, М. ластовецького та ін. Питання ви-
конавської інтерпретації висвітлено в монографіях Н.  андрос, 
г. Макаренка та  ін. аналітичні оцінки окремих хорових творів 
здійснили т. Булат, М. гордійчук, л. Пархоменко. Наукові праці 
цих дослідників заклали підвалини музикознавчому вивченню 
шевченкіани українських композиторів. Масштабність хорових 
композицій ХХ–ХХІ  ст. на вірші тараса Шевченка вимагає ви-
окремлення їх у самостійну групу й проведення їх детального 
музикознавчого аналізу. 

Хорова культура україни є середовищем збереження поетич-
ної спадщини т. Шевченка. Поява численних аматорських і про-
фесійних хорів, співацьких гуртків наприкінці ХІХ  – початку 
ХХ ст. спричинили хвилю звернень композиторів до поезії т. Шев-
ченка. уривки з його віршів і поем природно лягали на музику, 
збагачували репертуар хорових колективів та на тривалий час за-
кріплювалися в ньому. твори г. гладкого, Є. Козака, М. лисенка, 
д. січинського, К. стеценка, Ф. Колесси стали початком незгасаю-
чого інтересу наступних поколінь композиторів у жанрі хорової 
музики до поезії т. Шевченка (с. людкевич, М. скорик, л. дичко, 
В. сильвестров, В. зубицький, Є. станкович, Б. Фроляк та ін.). 

Національна заслужена академічна капели україни «думка» 
від моменту створення до сьогодення є одним з найактивніших 
виконавців і популяризаторів Шевченкових творів. Шевченкіану 
в репертуарі колективу досліджували л.  Пархоменко, І.  Полюх 
(фрагментарно – до 1991 р.), певні відомості зафіксовані М. зьо-
лою 2. зібранням усіх хорових творів на вірші т. Шевченка протя-
гом життя займався легендарний Павло Муравський, однак він 
пішов із життя й не зміг завершити цієї справи. за ініціативою 
о. Шокала 2014 року було видано «Пісенний “Кобзар”» за матері-
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алами, зібраними П.  Муравським. ці дослідження потребують 
продовження та оновлення (створення повної бібліографії хоро-
вих творів на вірші т. Шевченка, їх класифікації, музикознавчого 
та виконавського аналізу). 

«“думка” нині належить до всесвітньовідомих художніх ко-
лективів, що репрезентують високий рівень хорової культури 
україни, зокрема й музичної шевченкіани», – читаємо у л. Пар-
хоменко  [1]. Шевченківський напрям у репертуарі колективу 
розпочався з виконання хору г. гладкого на слова безсмертного 
«заповіту» Кобзаря під орудою Н. городовенка, що невдовзі став 
одним з духовних гімнів україни. згодом репертуар збагатили 
кантати й поеми М.  лисенка «Б’ють пороги» (1922), «Іван гус», 
«радуйся, ниво неполитая», хори до «гамалії» (1923–1924). Ви-
конувалася «Хустина» г. топольницького (1923), хори П. сениці, 
«заповіт» Б.  яворського, «тече вода в синє море» Б.  лятошин-
ського, «у перетику ходила» л. ревуцького (1927), Шевченківська 
сюїта в чотирьох частинах В. золотарьова (1929). 

Через складні історичні умови функціонування української 
хорової культури репертуарна політика капели неодноразово 
змінювалася. Керована о.  сорокою капела обмежила викону-
вані твори на вірші т.  Шевченка чотирма назвами: «Хустина» 
л. ревуцького, «радуйся, ниво неполитая» М. лисенка та хоро-
вий диптих «Із-за гаю сонце сходить» та «тече вода в синє море» 
Б.  лятошинського (1949). згодом, уже під орудою корифея хо-
рової справи П.  Муравського, у  виконанні «думки» натхненно 
зазвучали вже згадувані лисенкові композиції (крім «Б’ють по-
роги» і «Іван гус», що їх не пропустила цензура) [1]. до реперту-
ару капели ввійшли й нові твори: «Шевченкіана» а. Штогаренка 
(1964), три твори Ф. Надененка, «думи мої» Є. Козака, «дума про 
безсмертного Кобзаря» а. Філіпенка. 

оновлення репертуару капели настало з приходом М. Кречка, 
який створив постійну репертуарну рубрику «Народна крини-
ця». Крім композицій о.  Кошиця і пісень Шевченкового краю, 
її доповнили інтерпретації «П’яти хорів» на вірші т. Шевченка. 
саме за це 1981 року «думка» стала лауреатом державної премії 
української рср ім. т. г. Шевченка (1981).
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Під орудою Є. савчука (з 1984 р.), особливо зі здобуттям укра-
їною незалежності, у репертуарі «думки» суттєво зросла питома 
вага хорових мініатюр і циклічних творів українських композито-
рів, серед яких і шевченкіана: л. ревуцького (кантата «Хустина»), 
Б. лятошинського (усі твори для хору a cappella на вірші т. Шев-
ченка, кантата «заповіт»), В. Косенка («реве та стогне дніпр широ-
кий»), Є. Козака («думи мої...»), с. людкевича (кантата-симфонія 
«Кавказ»), М. скорика (поема-кантата «гамалія»), л. дичко (рапсо-
дія «думка»), В. сильвестрова (кантата «думи мої», диптих «отче 
наш» і «заповіт», присвячений Є. савчуку; «реквієм для лариси» 
(IV ч.), Є. станковича («страсті за тарасом»), В. зубицького («Пра-
ведная душе»), Б. Фроляк (симфонія-реквієм «Праведная душе») 
та ін. диригент безвідмовно й натхненно береться за інтерпрета-
цію творів на вірші т. Шевченка, присвячуючи їм велику частину 
своїх сил і репетиційного часу. особливості інтерпретації творів 
«найважливішого напряму сучасного хорового мистецтва», за 
словами Є. савчука 3, формують основні засади творчого методу 
диригента й вибудовують основні характеристики виконавського 
стилю капели «думка»  4. Проаналізуємо їх на основі творів, ви-
конаних капелою «думка» в період 2010–2015  років: «рапсодія 
“думка”» л. дичко, «реквієм для лариси» В. сильвестрова, «Пра-
ведная душе» В. зубицького, «страсті за тарасом» Є. станковича 
(прем’єра) та «Праведная душе» Б. Фроляк (прем’єра). 

традиційним для музичних творів на вірші т. Шевченка ста-
ло поєднання в них хору й соліста як уособлення мови народу і 
його співця. це сольні партії в хорових творах л. дичко (соло со-
прано в «рапсодії “думка”»), Є. станковича (соло тенора й баса в 
«страстях за тарасом»), В. сильвестрова (соло тенора або альта 5 
в «реквіємі для лариси»), В. зубицького (читців і сопрано-соло 
у творі «Праведная душе»), Б. Фроляк (сопрано, баритон та альт 
соло в симфонії-реквіємі «Праведная душе»). На думку Є. савчу-
ка, саме на солістові лежить відповідальність за правдиву пере-
дачу поетового слова. «Поет живе в серцях свого народу», – пи-
сав М.  рильський про долю творчості т.  Шевченка. основним 
виражальним засобом співу, у  якому диригент вбачає сутність 
інтерпретації сольної партії, є тембр голосу співака та інтонація 
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вдумливого, від серця «прочитаного» ним кожного слова. Ви-
бір соліста здійснюється в кілька етапів: співаки капели по черзі 
проспівують свої партії сольно, лише диригенту, згодом – у по-
єднанні з хором. як зазначає Є.  савчук, «важливий не просто 
фізичний процес гарного співу. Можна мати гарний голос, до-
бре виконувати партію, але найважливіше – тембр співу та його 
поєднання з хором, вірніше, “вживлення” в  хорове звучання. 
Важливо, навіть, як колектив реагує на соліста, сприймає або не 
сприймає його спів, тому що вони у виконанні є одним цілим» 6.

На особливу увагу заслуговує вирішення інтерпретації сольної 
партії в IV частині «реквієму для лариси» В. сильвестрова – од-
ного з найяскравіших авангардистів свого часу, який не цурався 
радикальних творчих експериментів. у виконанні капели «дум-
ка» ця частина неодноразово звучала як окремий твір a cappella. 
Композиторський задум передбачає виконання частини на вірші 
«Прощай, світе, прощай, земле» з поеми «сон» чоловічим голо-
сом – тенором або високим баритоном. у прем’єрному виконанні 
(2000) партію інтерпретував голос баритона 7, проте в усіх подаль-
ших виконавських версіях цієї частини (починаючи від 2013 р.) 
звучить голос сопрано 8. «Проста» звукова подача, наближена до 
мелодекламації слова, стала вирішальною у виборі диригентом 
сольного голосу. Важливо зазначити, що для кожного виконання 
капелою постійних творів її репертуару диригент наново створює 
виконавську концепцію, пояснюючи це плином часу, що вносить 
корективи до слухового досвіду й рівня сприйняття музичних 
творів і виконавцем, і слухачем. серед проспіваних тенором, ба-
ритоном та сопрано версій сольної партії IV частини «реквієму» 
диригент зупинився на більш наближеному до декламаційно-
інтонаційного прочитання слова. основним музичним засобом 
для цього стала чуттєвість і темброва багатогранність жіночого 
голосу у втіленні неповторних музичних інтонацій В.  сильве-
строва. таким чином, утворився інтерпретаційний експеримент, 
з результатом якого погодився й сам композитор. 

Мініатюра для хору a cappella «Праведная душе» В. зубиць-
кого, присвячена пам’яті матері композитора, увійшла до репер-
туару капели 2010 року. Відтоді твір неодноразово виконувався 
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на концертах і фестивалях в україні та за її межами (у Польщі, 
Франції, Німеччині). Хорова партитура була свого часу відре-
дагована диригентом капели В. Петриченком та виконана капе-
лою під орудою Є. савчука. диригент має сильну харизму і на-
стільки глибокі почуття до рідної країни, що в його виконанні 
вражають до сліз і виконавців, і слухачів слова твору: «...та про 
україну мені заспівай». І справа не в певних послідовностях ди-
ригентських прийомів, якими Є. савчук майстерно володіє, а в 
силі його впливу на виконавців, що вражає потужністю віри в ту 
справу, якою з любов’ю займається диригент.

ситуацію в музичному універсумі сучасної україни можна 
впевнено охарактеризувати як епоху формування принципово 
нового типу музичного мислення, якому притаманні риси еклек-
тики, тяжіння до стилізації, цитування, переінакшення. у  по-
стмодерній композиторській творчості кінця ХХ  ст. музичні 
жанри виходять за межі історично сформованих, залишаючи їх 
формотворчу та образотворчу концепцію лише як ідею (як, на-
приклад, у творі Є. станковича «страсті за тарасом»). Натомість, 
у  творі майстерно поєднано міжвидові жанрові елементи (теа-
трального, кінематографічного, музичного) та різножанрові му-
зичні структури (військового танку, хорової мініатюри a cappella, 
мелодекламації, арії, ораторії тощо). Мелодичний монотематизм 
та віршоване лібрето об’єднують музику «страстей» у вокально-
симфонічну композицію наскрізного симфонічного розвитку, на-
писану за жанровою ідеєю західної культової традиції читання 
страстей господніх за тиждень перед Пасхою. східна традиція чи-
тання Пасій менш вживана й позбавлена елементу театральності, 
властивого чину страстей церкви західного обряду та одноймен-
ному творові Є. станковича. Євангельський текст страстей уже 
на початку XVIII ст. змінився на духовні твори відомих поетів та 
оперних лібретистів (Б. Брокесо, с. Франка, Пікандера та ін.). тож, 
цілком закономірна поява у ХХІ ст. «страстей» на вірші т. Шев-
ченка. Проте суттєву зміну становить відібраний сюжет поезій, 
де теоцентризм повністю втрачає силу перед антропоцентричною 
сутністю ідеї лібрето «страстей». Поезія т. Шевченка несе в собі 
інформацію про долю поета як уособлення всього українського 
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народу, борця за національну волю та державність. тож, певним 
чином, завдяки твору Є. станковича його вірші ототожнюються з 
Євангельським словом, що до цього моменту вже історично уста-
лено в національній свідомості українців. у  «страстях за тара-
сом» шість музично-драматичних картин, що навіть без сценічної 
дії викликають відповідні швидко змінювані видовищні асоціації 
та логічно адресує їх до кінематографа, у царині якого плідно пра-
цює композитор. логічною є направленість на асоціативний ряд з 
кінематографом у репетиційній роботі Є. савчука під час розучу-
вання з хором динамічних і темпових зрушень «страстей». 

Під час концерту на честь ювілею знаної української компо-
зиторки л. дичко у Колонному залі ім. М. лисенка Національної 
філармонії україни було виконано «рапсодію “думка”» на вірші 
т. Шевченка під орудою Є. савчука. твір написаний лесею Васи-
лівною ще 1964 року як дипломна робота в Київській консервато-
рії в класі Б. лятошинського. Не зважаючи на великий проміжок 
часу від написання твору, музика й досі звучить свіжо, актуально 
й дуже талановито. Насичена оркестрова фактура, потужний спів 
чоловічих голосів «думки», ідеальна інтонаційна точність вибу-
дуваних хорових вертикалей супроводжували спів хору, наштов-
хуючи на паралелі з високим виконавським рівнем капели ще на 
початку ХХ ст., який відзначають сучасники Н. городовенка. 

цього року українська композиторка Б. Фроляк була удостоє-
на звання лауреата Національної премії україни імені тараса 
Шевченка за твір «Праведная душе», прем’єра якого відбулася в 
січні 2015 року в Колонному залі ім. М. лисенка у виконанні ка-
пели «думка» та Національного симфонічного оркестру украї-
ни. симфонія-реквієм вирізняється монолітністю фактури й ба-
гатоспектральністю образного змісту. стиль музики Б. Фроляк 
увібрав найвищі досягнення її попередників: тут чуємо і «силь-
вестровські» зависання гармоній («як умру, то поховайте»), 
і  насичену гармонічну хорову фактуру, з  перетіканнями одно-
го співзвуччя в інше, властиве хоровому письму Є. станковича 
(«сонце заходить»). однак серед хорових епізодів, що викону-
ються attacca, за силою емоційного впливу та оригінальністю 
композиторського письма центральне місце посідає епізод «Не-
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хай я заплачу» для баритона соло 9. Композиторка мінімальними 
музичними засобами (переклички голосу соло та струнної гру-
пи оркестру) змогла найточніше передати тугу й сум за рідною 
україною, закладену у віршах т. Шевченка. Прозора оркестрова 
фактура епізоду, на відміну від іншого музичного матеріалу, наче 
«оголює» слово поета, торкаючись найтонших струн людської 
душі. ця сольна партія була проникливо виконана хоровим го-
лосом-баритоном у найтихіших динамічних відтінках – так по-
чув і відчув її Є. савчук. Після прем’єри твір двічі було виконано 
«думкою» в Києві, у жовтні 2016 року частину «сонце заходить» 
капела презентувала в Польщі, у залі Варшавської філармонії в 
концерті на честь 25-ої річниці Незалежності україни. зал за-
вмер, прислухаючись до краси українських голосів, «...головним 
було показати українську “душу”, а  також продемонструвати 
технічний потенціал хору. одне й друге вдалося...» – зазначила 
о. Найдюк [6].

розглянувши репертуар капели «думка» за всю її історію, 
можна стверджувати, що капела є берегинею вагомої частки 
шевченкіани української хорової музики. Водночас вона стала 
творчою лабораторією творів сучасних українських композито-
рів. Під орудою Є. савчука циклічні твори на вірші т. Шевчен-
ка склали основу її репертуару. диригент не тільки продовжує 
збереження найкращих традицій у власній інтерпретації, але 
й освоює нові твори, чим сам створює певні еталони хорового 
звучання. Капела постійно відгукувалася на новаторські пошу-
ки композиторів-сучасників. своєю чергою українські компози-
тори, які писали музику спеціально для «думки», орієнтувалися 
на її виконавські можливості та темброву специфіку. Наслідком 
такої тісної співпраці стало досягнення високого художнього ре-
зультату, що неухильно піднімає професійний рівень вітчизня-
ної музичної культури.

Проаналізувавши виконання кількох творів із «шевченків-
ського» репертуару колективу за 2010–2015  роки на предмет 
диригентської інтерпретації, зазначимо, що в прочитанні фор-
ми простежується диригентська свобода, зумовлена відчуттям 
часу, потрібного для глибинного осмислення поетичного тексту 
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т.  Шевченка. у  тембровому баченні хорових партитур хормей-
стер намагається наблизитися до витоків співацької культу-
ри – народної пісні. система мануальних жестів диригента дає 
виконавцям свободу в спільному, злагодженому музикуванні. 
основну увагу репетиційної та виконавської роботи Є. савчук 
приділяє значенню тембру в музичній артикуляції «шевченко-
вого» слова, його розумінню в контексті людської психології, іс-
торичних подій україни, трагічне передчуття яких відчуваємо в 
рядках безсмертної поезії Кобзаря, що лягли в основу IV части-
ни «реквієму для лариси» В. сильвестрова: 

Прощай світе, прощай земле, неприязний краю! 
Мої муки, мої люті в хмари заховаю... 
а ти, моя україно, безталанна вдово! 
я до тебе літатиму з хмари на розмову... 
На розмову тихо-сумну, на раду з тобою, 
опівночі падатиму рясною росою.

примітки
1 твори для хору на вірші т. Шевченка. дефініція «хорова шевчен-

кіана» не є науково затвердженою, однак доцільність її використання 
доводять велика кількість хорових композицій на вірші т. Шевченка, 
потреба їх ідентифікації і систематизації та вже існуючі, поширені в 
науковому обігу визначення «художня шевченкіана», «архітектурна 
шевченкіана», «музична шевченкіана» тощо.

2 архів НзаКу «думка».
3 з інтерв’ю, узятого авторкою статті.
4 зазначимо, що поряд з «думкою» на ниві інтерпретації сучасних 

шевченківських творів активно працює камерний хор «Київ» (дири-
гент М. гобдич), який є постійним виконавцем шевченкіани В. силь-
вестрова (Псалми Шевченкові, «заповіт» та ін.).

5 за інтерпретаційною версією Є. савчука та В. сіренка.
6 з інтерв’ю, узятого авторкою статті.
7 заслужений артист україни К. Клейн.
8 заслужена артистка україни о. Нікітюк.
9 Під час прем’єри виконав соліст капели «думка» с. Бадрак.
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Summary

The works of Ukrainian composers of the XX–XXI centuries has testi-
fied a separation of one of the most notable trends in Ukrainian musical art 
called Choir Shevchenkiana. Choral works to T. Shevchenko verses in the 
repertoire of the chapel Dumka (1919–2017) are considered in the article. It 
is one of the most active executors and popularizers of Shevchenko works. 
The historical analysis of choir repertoire shows that Shevchenkiana has 
become a prevailing part in the choir collective repertoire under Yevhen 
Savchuk leadership. The interpretations of different genres works are ana-
lyzed as Rhapsody by L. Dychko, Requiem by V. Sylvestrov, Passions by 
Ye. Stankovych, Symphony-requiem by B. Froliak. The special features of 
Yevhen Savchuk creative method as a conductor are considered. It is di-
rected to the close collaboration with modern Ukrainian composers. The 
Dumka chapel has become a peculiar creative laboratory of the contempo-
rary composers innovatory search. Their heading for choir executing pos-
sibilities and timbre specificity has caused the creation of a large amount 
of vocal-instrumental works to T. Shevchenko verses for the last decade. 

Keywords: choir chapel, choir Shevchenkiana, interpretation, presen-
tation.
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УДК 7.072.5:7.041.5]:069:93(477–25) Олена пОХОДЯЩА 
(київ)

до НауковоЇ атрибуціЇ  
портретів сторожеНків  
з колекціЇ НаціоНальНого МузеЮ 
історіЇ украЇНи

у статті представлені портрети з родинних збірок стороженків і 
тарновських, що нині є частиною колекції Національного музею істо-
рії україни. це зображення представників козацької старшини, при-
луцького полковника Івана стороженка та бунчукового товариша гри-
горія стороженка. Встановлено, що портрети є копіями ХVІІІ–ХІХ ст. 
із ктиторських зображень, що зберігалися в свято-троїцькому храмі 
с. ржавець Прилуцького повіту Полтавської губернії. авторкою про-
ведено комплексну атрибуцію із зазначенням місця походження тво-
рів, їх провенансу та датування. Портрети є свідченням надзвичайно-
го шанобливого ставлення до родини стороженків за їх меценатську 
діяльність та патріотичну відданість україні. 

Ключові слова: портрети, родинні збірки, стороженки, козацька 
старшина, Національний музей історії україни.

В статье представлены портреты из семейных собраний сторожен-
ко и тарновских, которые сейчас являются частью коллекции Нацио-
нального музея истории украины. Это изображения представителей 
казацкой старшины, прилуцкого полковника ивана стороженко и 
бунчукового товарища григория стороженко. Во время исследова-
ния было установлено, что портреты являются копиями XVIII–XIX вв. 
из ктиторских изображений, хранящихся в свято-троицком храме 
с.  ржавец Прилуцкого уезда Полтавской губернии. автором прове-
дена комплексная атрибуция с указанием места происхождения про-
изведений, их провенанса и датировки. Портреты свидетельствуют о 
чрезвычайно уважительном отношении к семье стороженко за их ме-
ценатскую деятельность и патриотическую преданность украине.

Ключевые слова: портреты, семейные собрания, стороженко, ка-
зацкая старшина, Национальный музей истории украины.

The portraits from the Storozhenko and Tarnovskyi family collections, 
which are now a part of the collection of the National Museum of History 
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of Ukraine, are presented in the article. These are the images of the rep-
resentatives of the Cossack majors, Pryluky Colonel Ivan Storozhenko and 
Bunchuk Comrade Hryhoriy Storozhenko. It is ascertained that the por-
traits are the copies of the XVIII–XIX centuries from the donators images 
kept in the Holy Trinity Temple of Rzhavets village in Pryluky district of the 
Poltava province. The authoress has carried out a comprehensive attribution 
with the indication of the place of works origin, their proseanance and dat-
ing. The portraits are the evidences of the extraordinary respectful attitude 
to the Storozhenko family for their patronage activities and patriotic devo-
tion to Ukraine.

Keywords: portraits, family collections, the Storozhenko, Cossack ma-
jors, National Museum of History of Ukraine.

Наукова атрибуція старовинного українського живопису 
ХVІІ–ХVІІІ ст., у тому числі портретного, є однією з актуальних 
тем не тільки сучасного мистецтвознавства, а й багатьох спеціаль-
них історичних дисциплін. оскільки портрети українського ко-
зацтва тривалий час належним чином не вивчалися, варто звер-
нути увагу науковців саме на цю проблематику. Кожний з типів 
козацького портретного живопису  – родинний, ктиторський та 
епітафіальний мали своє функціональне призначення, і кожний 
з них заслуговує на серйозне дослідження як мистецтвознавців, 
так і істориків. серед збірки козацьких зображень Національного 
музею історії україни (далі – НМІу) ще очікують введення до нау-
кового обігу родинні портрети Івана Федоровича та григорія ан-
дрійовича стороженків. усі портрети, що збереглися до сьогодні, 
є  копіями з тих, що були написані для свято-троїцької церкви 
в с.  Іржавці (ржавці) Прилуцького повіту Полтавської губернії і 
були втрачені під час пожежі [15, с. 167]. у 1716 році григорій сто-
роженко заклав новий свято-троїцький храм, будівництво якого 
було завершено 1723 року. до цього храму була перенесена чудот-
ворна ікона Пресвятої Богородиці (Іржавська Пресвята Богороди-
ця) з Покровської церкви запорозької січі. за переказами, образ 
мав пророчий дар, оскільки Матір Божа плакала перед невдалими 
походами та Полтавською битвою. село ржавці козацтво обрало 
тому, що до родини стороженків вони мали особливо шанобливе 
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ставлення та довіру. зі спогадів священика цієї церкви М. ревуць-
кого дізнаємося: «Вже за тиждень до того дня [храмового свята 
6 червня] можна було бачити юрби прочан, які йшли з усіх боків, 
а в саме свято їх було так багато, що порівняно невеликий храм 
ржавський не вміщав в себе й десяту частину їх» [5]. за традиці-
ями православної церкви портрети ктиторів стороженків знахо-
дилися в храмі. однак є відомості, що ці портрети згоріли під час 
пожежі церкви. завдяки розвідкам нащадка портретованих, істо-
рика, педагога, члена Київської археографічної комісії, члена това-
риства Нестора-літописця та члена редакції часопису «Киевская 
старина», директора Першої київської гімназії Миколи Володи-
мировича стороженка (1862–1942) та українського історика, архе-
ографа й архівіста Володимира львовича Модзолевського (1882–
1929) з’ясовується, що родиною стороженків з оригіналів були 
замовлені копії ХVІІІ–ХІХ ст., а саме – у колекцію Миколи Ілліча 
стороженка в с. Мармизовці лохвицького повіту та Володимира 
андрійовича стороженка в с. Велика Круча Пирятинського пові-
ту [8; 15]. у другій половині ХІХ ст. з «мармизовських» портретів 
замовив для свої колекції також В. тарновський (молодший) [15, 
c.  167]. це портрети прилуцького полковника Івана Федоровича 
стороженка (? –1693) та його онука бунчукового товариша григо-
рія андрійовича стороженка (? – 1745).

Портрети Івана стороженка (НМІу, інв. № М-1283) та григорія 
стороженка (НМІу, інв. № М-325) з Великих Круч сьогодні можна 
побачити в розділі експозиції НМІу «україна ХVІІІ  ст.». зобра-
ження стороженків часто публікувалися в наукових виданнях, 
розміщувалися в інтернет-мережі та неодноразово були задіяні в 
телепрограмах. однак використання портретів у науковому обігу 
без належної атрибуції призвело до ряду помилок. одна з найпо-
ширеніших – вважається, що на портретах Івана та григорія сто-
роженків зображені брати [3, с. 74]. При дослідженні їх родоводу та 
зіставленні з написами є очевидним, що ми маємо справу з портре-
тами діда (Івана стороженка) та його онука (григорія стороженка) 
[9; 12]. розвідки походження творів дали інформацію, що портре-
ти зберігалися в колекції Миколи Володимировича стороженка в 
Києві, і що вони є «найстарішими» портретами, схожими до тих, 
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що знаходились в с. ржавці [8; 2]. архівні розвідки дають підґрун-
тя вважати, що М. стороженко перевіз портрети до Києва з бать-
ківського маєтку В. стороженка із с. Велика Круча Пирятинського 
повіту. з приватної колекції М. стороженка портрети потрапили 
в Музей україни в Києві, директором якого був П. Потоцький. за 
розвідками Н.  Полонської-Василенко, П.  Потоцький належав до 
роду стороженків і опікувався їх родинною колекцією [10, с. 25]. 
у залі верхнього поверху Музею україни експонувалося п’ять пор-
третів стороженків: Івана строженка, григорія стороженка, Во-
лодимира стороженка, андрія стороженка та Єлизавети сторо-
женко (ушакової за чоловіком) [4, с. 175–176]. На звороті портретів 
на підрамниках чорною фарбою написано інвентарні номери му-
зею Потоцького «700» (на портреті І. стороженка) та «701» (на пор-
треті григорія стороженка). На підрамнику підпис синім олівцем, 
зроблений, імовірно, П.  Потоцьким. згідно з написами, відомий 
рік надходження портретів – 1928 рік (акти надходження № 395 та 
№ 450) [4, с. 408]. Після розформування Музею україни 1938 року 
портрети потрапили до колекції НМІу [4, с. 437].

На портреті прилуцький полковник Іван стороженко 
(інв. № М-1283, полотно, олія, 83×63 см) зображений у похилому 
віці, сивоволосим, із сивою бородою. М. В. стороженко вважав, 
що на портреті його предок намальований у віці вісімдесяти ро-
ків, оскільки носити бороду козакам було дозволено лише в по-
хилому віці, а молодь та чоловіки середнього віку залишали лише 
вуса [11, с. 502]. Портретований представлений на тлі жовто-зеле-
них колон та темно-зелених завіс. На ньому червоний без засті-
бок довгополий одяг, що нагадує рясу, підперезану темно-синім 
із квітковим орнаментом поясом. На плечах – накидка червоно-
го кольору на лазуровій підкладці, скріплена під шиєю аграфом. 
у правиці І. стороженко тримає пернач – ознаку влади полковни-
ка, а лівою спирається на ефес шаблі. На другому плані, ліворуч, 
зображено стіл, укритий зеленою скатертиною, на якому розміще-
ні розп’яття та Євангеліє. Внизу на картуші напис: «року Божого аз 
Чг Мца (1693) февруарі Є. І. Преставився рабъ Божій Іоанн сто-
роженко Полковникъ В [войска] Е [Его] ц [царского] П [пресвет-
лого] В  [величества] з  [запорожского] прилуцкій». Прилуцьким 
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полковником І.  стороженко був у 1687–1692  роках. у  с.  ржавці, 
що неподалік від містечка Ічні, він переїхав з родиною з м. Канева, 
стрімко розширивши свої маєтки в околицях Прилук. за дружину 
мав доньку Богдана Хмельницького – Марію (бл. 1630 – бл. 1719 р.). 
разом з Марією Іван стороженко мав синів андрія – сотника іч-
нянського та григорія – сотника Іваницького [15, с. 169–170]. Його 
діти та онуки продовжили династію військових.

Портрет І.  стороженка написаний майстром лівобережної 
україни, який був знайомий із живописом голландської мис-
тецької школи, і зміг вправно змоделювати обличчя та руки пор-
третованого. за словами мистецтвознавця П. Білецького, зобра-
ження Івана стороженка не є типовим для козацького портрету. 
тут портретований сидить біля розп’яття, а не стоїть, як цього 
вимагав «канон» ктиторських зображень козацької старшини [2, 
с. 125]. однак це також може пояснювати похилий вік портрето-
ваного, якому було важко декілька годин поспіль позувати, сто-
ячи перед художником.

за іконографічними особливостями портрет онука Івана сто-
роженка – григорія андрійовича (? –1745) (інв. № М-325, полотно, 
олія, 84,5×68 см) подібний до ктиторських та епітафіальних, має 
віршовані написи посмертного характеру. цей портрет так само, 
як і попередній, прикрашав садибу в с. Велика Круча. григорій 
стороженко був активною та дієвою людиною. Попри військові 
справи, знаходив час на підтримку церков та участь у житті гро-
мади. Мав велику родину – від другої дружини Євдокії андріїв-
ни лизогуб (вдови якима андрійовича Кулябки) 1 було четверо 
синів: андрій (канцелярист, потім сотник Ічнянський), Петро 
(військовий канцелярист), степан (сотник Повстанський, яблу-
новський) та данило. Після смерті батька андрія григорій сто-
роженко зайняв його посаду ічнянського старости (1715). Брав 
участь у численних міжнародних військових та дипломатичних 
походах. При обранні данила апостола гетьманом став гене-
ральним бунчужним, і навіть увійшов до шістки членів правлін-
ня Малоросією, де відповідав за «оклади і порціони», брав участь 
у складанні збірника Малоросійських законів. з  1737  року по 
1742 рік г. стороженко мав звання бунчукового товариша, вико-
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нував обов’язки генерального судді, а згодом – генерального під-
скарбія [15, с. 167–173]. На портреті григорій стороженко зобра-
жений у молодому віці. це русявий красень, одягнений у зелений 
парчевий жупан, підперезаний поясом, поверх якого підбита 
хут ром кирея синього кольору. у лівому нижньому куті – висока 
хутряна шапка із султаном, вгорі зображено герб стороженків: 
золотий хрест на червоному полі, з півмісяцем унизу та короною 
у верхній частині, двома лавровими гілочками з боків. Навколо 
герба літери: «г–с, с–и» (григорій стороженко сотник ічнян-
ський). Під гербом – віршований напис, що може трактуватися 
як панагірик і як епітафіальний напис:

луна въ нощи свѣтитъ, волкъ туне блудить зрящъ,
Креста Христова вѣрным свѣтъ естъ въ нощи и дни свѣтящъ;
григорый стороженко, мужъ сей знамениты,
имѣлъ тъ въ гербѣ своемъ знаки родовиты:
Безвредно убо за сими свѣтилы
Шествовать въ небесного отчества предѣлы.

у колекції НМІу існують також пізніші копії з так званих «мар-
мизовських» портретів останньої чверті ХІХ ст. – Івана Федоро-
вича та григорія андрійовича стороженків (інв. № М-124, М-125), 
написані для колекції В.  тарновського [8]. Вірогідно, портрети 
привіз із Качанівки Василь Васильович під час переїзду до Києва 
в 90-х роках ХІХ ст. ці портрети стороженків були опуб ліковані 
в «Каталозі української старовини колекції В. тарновського» під 
№ 695 та № 696 [7, c. 76]. В. тарновський (молодший) (1837–1899) – 
громадський і культурний діяч, аматор української старовини, 
меценат. Народився 1837 року в Качанівці в родині В. тарновсько-
го (старшого). Навчався в інженерному училищі в Петербурзі, по-
тім  – на історико-філологічному факультеті університету ім.  т.
Шевченка. Василь Васильович був повітовим предводителем дво-
рянства, у 1875–87 роках – маршалком Ніжинського повіту. Його 
друзями були такі видатні особистості: М. Костомаров, П. Куліш, 
Марко Вовчок, о. лазаревський, В. горленко, І. рєпін. Крім того, 
В.  тарновський був фундатором Музею українських старожит-
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ностей (м. Чернігів), меценатом часопису «Киевская старина» та 
Київського історичного музею. Помер 1899  року в Києві, похо-
ваний на звіринецькому кладовищі. Колекцію тарновських слід 
відмітити серед усіх родинних збірок лівобережної україни, 
розпорошену нині по україні та за її межа ми, та досі не вивчену 
належним чином. тільки 1923  року з неї було вилучено понад 
1200 музейних одиниць. у часи російської імперії, а також із при-
ходом радянської влади колекція видатного мецената В. тарнов-
ського не була оцінена належним чином. свою колекцію В. тар-
новський почав збирати в 60–70-х роках ХІХ ст., привозячи речі 
з глухих хуторів, монастирів і навіть із закордонних музеїв. якщо 
придбати твір було неможливо, то виготовлялася копія. для на-
писання живописних копій В. тарновський у 1876 році запросив 
талановитого художника рєпніних – Васька гаврила андрійовича 
(1820–1878), який за основу брав оригінали портретів з родини Ґа-
лаґанів, горленків, Кочубеїв, скоропадських, стороженків та  ін. 
[16]. Живописна збірка розміщувалася у великій залі, «на стінах 
якої – портрети малоросійських знаменитостей, і сотні очей див-
ляться на вас із золочених рам: ось Мазепа, Кочубей та Іскра, ось 
галаган, Палій, Полуботок і розумиха, прикрашена імператор-
ським портретом на андріївській стрічці. які дивні всі обличчя, 
з булавами і перначами в руках, і якими далекими літами віє від 
них!..» [16]. у «Каталозі музею української старовини В. тарнов-
ського», перевиданого 1900 року, цих портретів уже не знаходимо, 
що підтверджує той факт, що вони «осіли» в Києві. у 10–20-х ро-
ках ХХ ст. портрети перебували в колекції киянина с. глеваського 
(? – 1938) – київського колекціонера, агента із закупівлі антикварі-
ату в Київському держторзі. у 1928 році Ф. Ернст виміняв у нього 
портрети стороженків для колекції Всеукраїнського історичного 
музею ім. т. Шевченка (нині – НМІу). При влаштуванні 1929 року 
виставки «українське малярство ХVІІ–ХХ ст.» Ф. Ернст включив 
ці зображення до розділу «Історико-побутовий портрет». у путів-
нику виставки вони опубліковані під № 39, 40 [6, с. 27–28]. 

з колекції М. стороженка в музейному зібранні НМІу знаходить-
ся також невеличкий портрет І. стороженка кінця ХІХ ст., викона-
ний олійними фарбами на мідній дошці (інв. № М-569, 24×20 см).  
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Відомості про цей портрет знаходимо в архіві В. Модзалевського, 
який додає до біографічних розвідок інформацію про походжен-
ня та особливості іконографії твору [8, с.  9]. Портрет має деякі 
відмінності в іконографії від портрета із с. Велика Круча, що ми 
розглянули вище. Володимир львович, порівнюючи ці портрети, 
вказав на деякі розбіжності в художньому виконанні та компози-
ційній побудові. так, на пізньому портреті І. стороженко тримає 
ефес шаблі в лівій руці, а не спирається на нього, домальовано 
ще один стіл, на якому лежить шапка портретованого. також на 
портреті І. стороженко, виконаній на мідній дошці, бачимо на-
пис, зроблений уже не на картуші, з  помилкою: «аХЧг» (1692) 
[8]. разом із цим портретом І. стороженка в київській оселі його 
нащадка М.  стороженка зберігалася колекція інших козацьких 
зображень невеликих розмірів, так само виконаних на металі 
невідомим українським майстром ХІХ  ст. серед них  – портре-
ти гетьманів Богдана Хмельницького (НМІу, інв. № М-584), Пе-
тра дорошенка (НМІу, інв. № М-580), данила апостола (НМІу, 
інв. № М-582), Івана Мазепи (НМІу, інв. № М-581) та генерального 
писаря Василя Кочубея (НМІу, інв. № М-583). Вірогідно, ці пор-
трети М. В. стороженко замовляв для своєї колекції та потім ви-
користовував для виготовлення фототипій у журналах та книгах. 
Портрет І. стороженка був опублікований у часопису «Киевская 
старина» та «Фамільному архіві стороженків» [14; 15]. 

отже, усі розглянуті портрети стороженків за іконографією є 
ктиторськими, одначе походять з родинних колекцій строжен-
ків і тарновських. Портрети є свідченням надзвичайного ша-
нобливого ставлення до родини стороженків за їх меценатську 
діяльність та патріотичну відданість україні. Портрети Івана та 
григорія стороженків з колекції НМІу виконані в різний час 
(ХVІІІ–ХІХ ст.) та на різних матеріалах (полотно, метал) талано-
витими українськими художниками і є цінними свідками сторі-
нок історії та культури україни. 

примітка
1 Першою дружиною була уляна Василівна тамара.
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Summary

The art collection of the National Museum of History of Ukraine 
(later it is referred as the NMHU) contains family portraits of prominent 
Hetmans and Cossack majors. The images of donator Cossack portraits 
of Storozhenko – Pryluky Colonel Ivan (?–1693) and Bunchuk Comrade 
Hryhoriy (?–1745) should be distinguished among them. The Storozenko 
portraits are often published in scientific editions, posted in the Internet, 
and are repeatedly involved in television programs. However, the use of 
the portraits in scientific circulation without proper attribution has led to 
a number of errors. One of the most common among them is to assume 
that the portraits of Ivan and Hryhoriy Storozhenko are the images of 
the brothers. The study of their genealogy and the comparison with the 
inscriptions has assisted to know that these are the portraits of the grand-
father (Ivan Storozhenko) and his grandson (Hryhoriy Storozhenko).

The original portraits have been kept in the Holy Trinity Temple of 
Rzhavets village in Pryluky district of the Poltava province and are burnt 
down in the fire. During the life of Colonel Ivan Storozhenko, the Holy 
Trinity Church has been wooden one. He is the donator of it. His grand-
son, Colonel Hryhoriy Storozhenko, in 1716 has laid the new temple, 
which is finished in 1723. The wonder-working icon of the Blessed Virgin 
Mary (later the Holy Virgin of Irzhava) has been transferred from the 
Protection Church of the Zaporizhzhian Sich. According to the legend, 
the image has a prophetic gift, and the Mother of God has cried before 
the Battle of Poltava. The Cossacks have chosen Rzhavtsi village as it is 
situated in the area where the Storozhenky are the leaders – the descen-
dants of Pryluky Colonel Ivan Storozhenko and his wife, the daughter of 
Bohdan Khmelnytskyi – Mariya (about 1630 – about 1719). According to 
the traditions of the Orthodox Church, the Storozhenky portraits as the 
donators are located in the temple.

Due to the complex investigations it is turned out that the copies of the 
XVIII–XIX centuries have been preserved till now. Today the portraits 
of Ivan Storozhenko (№ M-1283) and Hryhoriy Storozhenko (№ M-325) 
from the Storozhenko collection can be seen in the exhibition section of 
the NMHU Ukraine of the ХVІІІ century. The archival studies give us the 
reason to suppose that M. Storozhenko has carried portraits to Kyiv from 
his father estate of V. Storozhenko in Velyka Krucha village of Pyriatyn 
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district. The portraits have got into the Museum of Ukraine in Kyiv from 
the private collection of M. Storozhenko. P. Pototskyi is the head of the 
Museum. The works are included into the museum collection after its 
dismissal in 1938.

The second pair of the portraits of Ivan and Hryhoriy Storozhenko in 
the collection of the NMHU are written from the so-called Marmyzov 
images in the last quarter of the XIX century (№№ М-124, 125) for the 
collection of V. Tarnovskyi. Presumably, they have been brought by Vasyl 
Tarnovskyi from Kachanivka during his removal to Kyiv in the 1890s. 
V. Tarnovskyi has invited the talented artist of the Repniny – Vasko Hav-
rylo Andriyovych (1820–1878) in 1876 to paint the portraits for his collec-
tion. The artist’s work is based on the portraits originals from the families 
of Halahany, Horlenky, Kochubei, Skoropadski, Storozhenky and others. 
In the 1910s–1920s the portraits are situated in the collection of the Kyiv 
collector S. Hlevaskyi – Holfarb (?–1938). In 1928 F. Ernst has traded the 
portraits of the Storozhenko for the collection of the T. Shevchenko All-
Ukrainian Historical Museum (today it is the NMHU). F. Ernst has in-
cluded these portraits into the section Historical and Everyday Portrait 
of the exhibition Ukrainian Paintings of the XVII–XX centuries in 1929.

A small portrait of I. Storozhenko of the late XIXth century, execu-
ted with oil paints on a copper board (№ M-569, 24 × 20 cm), also comes 
from the collection of M. Storozhenko in the museum collection of the 
NMHU. The portrayals of the hetmans B. Khmelnytskyi, P. Doroshenko, 
D. Apostol, I. Mazepa, depicted on the copper plank, have been kept with 
the above mentioned portrait in the Kyivan dwelling of M. Storozhenko.

The studied portraits of Ivan and Hryhoriy Storozhenko from the col-
lection of the NMHU are executed by talented Ukrainian artists of the 
XVIII–XIX centuries. According to iconography, they are donators ones, 
although they have been done not for the church, but for the Storozhenko 
and Tarnovskyi family collections. The portraits are the evidences of the 
extraordinary respectful attitude to the Storozhenko family for their pa-
tronage activities and patriotic devotion to Ukraine.

Keywords: portraits, family collections, the Storozhenko, Cossack 
majors, National Museum of History of Ukraine.
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УДК 784.1+783.6(477) Раїса САХАРЧУк  
(київ)

традиція МНоголітствуваННя 
в украЇНській  
коМпозиторській творчості:  
дуХовНий гіМН украЇНи 
«боже великий, ЄдиНий»

у статті розглянуто історію утвердження давньої традиції много-
літствування в українській композиторській творчості, що послугу-
вала основою для формування самодостатнього музичного жанру 
многоліття. особливу увагу приділено музично-теоретичному аналізу 
духовного гімну україни «Боже великий, єдиний» (муз. М.  лисенка, 
сл.  о.  Кониського), який завершується урочистим многолітствуван-
ням. Вдало підібрана палітра музичних засобів з особливою глибиною 
розкриває значущість життєстверджуючого побажання «многії літа».

Ключові слова: традиція многолітствування, многоліття, духовний 
гімн, молитва, М. лисенко.

В статье рассмотрено историю утверждения древней традиции мно-
голетствования в украинском композиторском творчестве, которая 
послужила основой для формирования самодостаточного музыкаль-
ного жанра многолетие. особое внимание уделено музыкально-теоре-
тическому анализу духовного гимна украины «Боже великий, единый» 
(муз. Н. лысенко, сл. а. Кониского), который завершается торжествен-
ным многолетствованием. удачно подобранная палитра музыкальных 
средств с особой глубиной раскрывает значимость жизнеутверждаю-
щего пожелания «многие лета».

Ключевые слова: традиция многолетствования, многолетие, ду-
ховный гимн, молитва, Н. лысенко.

The history of Polychronion ancient tradition affirmation in Ukrainian 
composer works is considered in the article. It has become the basis for the 
formation of a Polychronion self-contained musical genre. Peculiar atten-
tion is paid to the musical and theoretical analysis of the spiritual anthem 
of Ukraine Oh God, Almighty and Only (music by M.  Lysenko and lyrics 
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by O.  Konyskyi), which is finished with a solemn Polychronion. The well 
founded palette of the musical means reveals the importance of many years 
optimistic wish with a peculiar depth.

Keywords: Polychronion tradition, polychronion, spiritual anthem, 
prayer, M. Lysenko.

тривалий процес утвердження та самовизначення україн-
ської державності вимагає наукового осмислення проблем ві-
тчизняної історії та різноманіття музичного здобутку. оцінка й 
аналіз культурних надбань дозволяють осягнути окремі складо-
ві музичної спадщини та дають можливість розширити діапазон 
українських музичних традицій, що не втрачають своєї акту-
альності в музичній практиці сьогодення. серед них традиція 
многолітствування, яка, незважаючи на тисячолітню історію по-
бутування на теренах україни, сьогодні перебуває на піку відро-
дження й популярності. Вітальна формула «многії літа» широко 
побутує в усній святковій та повсякденній практиці нашого на-
роду, постає базовим елементом формування самодостатнього 
музичного жанру многоліття. 

Прийшовши разом із християнським віровченням, традиція 
не лише утвердилась у церковному та княжому побуті, а й про-
йшла багатовіковий процес інтеграції в інші сфери культурного 
життя. як наслідок, сьогодні вже важко уявити родинне святку-
вання (день народження, іменини), церковний обряд чи урочис-
тий офіційний захід, які  б не супроводжувало побажання або 
виконання многоліття. Насамперед це пов’язано із життєствер-
джуючим змістовим наповненням, що передбачає символічне 
побажання не лише довгого, а й щасливого та праведного життя. 

у ході тривалої боротьби українців за державну незалежність, 
многоліття утвердилось як проміжний жанр між церковною 
та світською сферами, що символізував віру в краще майбуття 
україни. тому такі найвизначніші моменти в історії державотво-
рення, як Переяславська рада (1654), проголошення універсалів 
української центральної ради (1917–1918), супроводжувалися 
виконанням многоліття. 
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Від X ст. і донині традиція, як і сам жанр, є усталеною та не-
змінною складовою християнської церковної практики: для за-
вершення літургії, особливо урочистої чи святкової, характер-
ним є виголошення або спів многоліття архієреям, настоятелеві 
та парафіянам. грецькі за походженням варіанти многолітству-
вання, «Іс полла еті, деспота» (грец. Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα – «На 
многії літа, владико») та «тон деспотін» (грец. Τον δεσπότην και 
αρχιερέα ημών Κύριε φύλαττε – «Владику й архієрея нашого, гос-
поди, збережи на многії літа»), є  неодмінною складовою архіє-
рейського богослужіння та виконуються згідно із церковним 
уставом: під час входу в храм і облачення архієрея, при благо-
словенні народу хресним знаменням.

сьогодні на території україни побутують більше сотні ав-
торських і народних варіантів многоліть, адже жанр стоїть на 
перетині основних культурних традицій (церковної, світської 
та народної) і вже протягом тривалого часу залишається в колі 
інтересів провідних українських композиторів, починаючи від 
доби українського музичного класицизму (хорова творчість 
д. Бортнянського, а. Веделя, д. Березовського) і до сучасної ком-
позиторської практики (л. дичко, В. сильвестров та ін.). 

Широке розповсюдження традиції та використання вітальної 
формули «многії літа» присутнє в українській народній музиці 
(щедрівки, колядки, весільні пісні), обрядах. традиційно много-
літствуванням завершувалися народні думи. Наприклад, дума 
про Марусю Богуславку:

даруй, господи, миру царському,
Народу Християнському,
Всім православним Християнам
На многая літа! [1, с. 235].

дума про втечу трьох братів з азова:

Вслиши, господи, в просьбах і в молитвах!
у люду царському, народу християнським – 
усім головам вислухащим,
от нам мати многа літа
до конця віка! [1, с. 336].
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оригінальні варіанти многоліть включені до репертуару 
провідних фольклорних колективів країни, таких як «Божичі», 
«древо», «Козацька хорея», «Буття», «Кралиця», «Многая лєта». 
Широкого використання вітальна формула набуває і в сучасній 
естрадній творчості.

Процес проникнення традиції в професійну композиторську 
діяльність розпочався у XVIII ст. – на етапі становлення та бурх-
ливого розвитку української хорової музики. урочисті велике 
та мале многоліття д. Бортнянського та надзвичайно розспівне 
многоліття а. Веделя досі залишаються одними з найбільш ви-
конуваних у церковній та світській практиках україни, а  осо-
бливо професійними хоровими колективами. 

Пізніше традицію підтримали та реалізували у своїй творчос-
ті представники «перемиської школи» – М. Вербицький, І. лав-
рівський, с. Воробкевич. ставлячи за мету не лише зберегти, а й 
продовжити та розвинути традиції українського хорового співу, 
ця композиторська плеяда відіграла важливу роль у суспіль-
но-культурному та просвітницькому житті галичини [5]. у цей 
же період на хвилі національного музичного відродження роз-
горнув свою діяльність основоположник світської національної 
композиторської школи   М.  лисенко. традиція многолітству-
вання знаходить відображення в одному з найвідоміших творів 
митця – духовному гімні нашої держави «Молитва за україну», 
або «Боже великий, єдиний», на слова о. Кониського. 

до жанру многоліття зверталися також послідовники М. ли-
сенка – М. леонтович, К. стеценко, я. яциневич, о. Кошиць – 
талановите покоління творців величезного доробку хорового 
репертуару, що становить вагомий внесок у репрезентацію та 
популяризацію вітчизняного музичного мистецтва. 

унаслідок тривалого підпорядкування й через постійні 
утиски з боку російської імперії та її церкви, у  сучасній пра-
вославній практиці московської традиції поширились і про-
довжують побутувати многоліття, створені російськими 
церковними (а. архангельський, а. Кастальський, В. тітов, П. тур-
чанінов, П. Чесноков) та світськими митцями (П. Чайковський,  
с. Прокоф’єв).
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Многоліття мали місце також у творчості представників укра-
їнської діаспори – а. гнатишина, І. соневицького та інших – як 
одна зі складових збереження, розвитку та популяризації укра-
їнської музичної традиції. до жанру многоліття звертаються й 
сучасні творці світської та церковної музики: л. дичко, В. силь-
вестров, М. Шух, о. тарасенко та ін. Постійно зростає кількість 
аранжувань та перевидань народних розспівів многоліть різ-
номанітних церковних і регіональних наспівів, що включені до 
репертуарів фольклорних колективів. значно популяризувалася 
традиція в сучасній естрадній творчості, особливо при створен-
ні патріотичних композицій: «Многая літа» на муз. П.  зіброва 
та сл. Ю. рибчинського, «Многая літа» на муз. І. Білозіра та сл. 
Б. стельмаха з репертуару гурту «Ватра», «Многая літа» з репер-
туару українсько-польського гурту «Еней». 

таким чином, на основі зібраного нотного та аудіоматеріалу 
простежується тривалий процес утвердження традицій много-
літствування, спочатку в церковній композиторський творчості, 
фольклорній практиці, а згодом у світській та сучасній естрад-
ній музиці. Широка палітра музичних зразків, що різняться за 
вербальним текстом, музичними засобами, фактурним викла-
дом та формою, але об’єднані єдиним оптимістичним побажан-
ням, створює окремий життєстверджуючий пласт української 
музичної культури. Вагоме місце в ньому посідає унікальний 
твір-молитва «Боже великий, єдиний» на слова письменника й 
громадського діяча о. Кониського (1836–1900) та музику М. ли-
сенка. Композиція завершується урочистим многолітствуван-
ням для усієї україни та її нації. 

В оцінках гімну українськими музикознавцями розкриваєть-
ся потужна патріотична складова творчості М. лисенка: «адже 
та сила, з якою лисенко так любив свій народ, те переживання 
його історичної трагедії, те тонке відчуття його національнос-
ті  – все це дозволило йому створити такий простий і, водно-
час, величний духовний гімн “Боже великий, єдиний”, що став 
виразником віковічних сподівань українського народу, його 
справжньою “Молитвою за україну”» [8, с.  4]. урочистий твір 
уже визнаний у народі церковним гімном україни, адже викону-
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ється на завершення богослужіння в греко-католицькій церкві 
та уПц Київського патріархату. 

Виходячи зі значущості та популярності композиції, багато 
науковців, зокрема музикознавців, зверталося до історії його 
написання та виконання: р.  Кирчів, р.  скорульська, В.  трем-
біцький, Ф.  Погребенник, В.  Кузик та  ін. детальну інформацію 
щодо історії появи гімну зібрав професор роман Кирчів, поси-
лаючись на листування галицького літератора та громадського 
діяча Павла Кирчіва з Іваном Франком та його брата Богдана 
Кирчіва з олександром Кониським. Відомо, що Б. Кирчів позна-
йомився з о. Кониським ще будучи студентом львівської духо-
вної семінарії. сталося це тоді, коли письменник виступав перед 
студентами цього навчального закладу в 1884 році. семінаристи 
мали намір видати збірник народних і авторських пісень, а тому 
26 січня 1885 року Б. Кирчів написав листа о. Кониському, про-
хаючи його надіслати до збірника власні й лисенкові твори. цей 
лист став історичним поштовхом, що об’єднав творчий потенці-
ал друзів і сподвижників М. лисенка і о. Кониського. уже 26 бе-
резня 1885 року о. Кониський повідомив Б. Кирчіву: «На сей раз 
маю до Вас ось яку просьбу, я написав “Молитву” руських дітей, 
а М. лисенко завів її на ноти і придбав дуже хорошу музику, ко-
тра дуже усім сподобалась. На лихо, у нас не можна її надруку-
вати, а, на нашу думку, варто було б той гімн розповсюдити і в 
селах, і в школах галичини. тим-то я післав “Молитву” з нотами 
до високоповажного Володимира Шухевича, просячи його пора-
ди, як би то надрукувати, щоби “Молитва” була надрукована ще 
в маї <...> Моє бажання каже, щоб видання було не розкішним, 
але дешеве якомога, щоб могли і селяни його набути. гроші від 
спродажі прошу повернути на користь Вашого Комітету на ко-
шти видання Вашого “Кобзаря” <...> Хотів би знати думку Шу-
хевича, Вахнянина та інших композиторів, жду Вашої відповіді. 
Ваш щирий Перебендя» [13, с. 20].

В. Шухевич відповів о. Кониському, що твір прекрасний, але 
важкий для вивчення, адже сильно відрізняється від типових 
школярських куплетних пісень. також висловив прохання до 
М. лисенка зробити полегшений варіант, який би краще сприй-
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мався дітьми, хоча й погодився на видання в поданому вигляді. 
М. лисенко не зважив на «регіональні побажання», і вже 29 трав-
ня 1885 року В. Шухевич повідомив: «“Молитву” передав я до лі-
тографа. скоро буде готова, повідомлю Вас». На титулі першо-
друку зазначалося: «Молитва. гімнъ на жѣночи голоси» [13].

таким чином, можна датувати єдиний релігійний твір М. ли-
сенка на авторський текст лютим-березнем 1885 року. з того часу 
«Молитва» набула широкої популярності в галичині і поза нею. 

зустрічаємо свідчення, що вперше духовний гімн прозвучав 
у тернополі. 1 серпня 1885 року на літературно-мистецькому ве-
чорі, присвяченому пам’яті відомого українського письменника 
та історика М. Костомарова. цей твір одразу став надзвичайно 
популярним у галичині і на Буковині. На початку ХХ ст. повер-
нувся і на Велику україну, де на нього було накладено табу з при-
ходом більшовицької влади. 

особливого символічного значення гімн «Боже великий, єди-
ний», або, як прийнято називати, «Молитва за україну», набув 
у добу творення української державності – у 1917–1920-х роках: 
у виконанні багатотисячних хорів (під орудою К. стеценка), що 
зібралися на площі Б. Хмельницького в Києві, композиція зву-
чала на національно-патріотичному мітингу (20 грудня 1917 р.) 
і в день злуки уНр і зуНр (22 січня 1919 р.). з кінця 1922 року, 
після утвердження радянської влади в україні, «Молитва» на до-
вгі роки була вилучена зі списку творів М. лисенка й духовного 
життя народу [7]. однак твір продовжували виконувати: «став-
ши забороненою, зацькованою на україні, пісня, проте, знайшла 
притулок і захисток в українських середовищах у зарубіжних 
країнах – Канаді, сШа, австралії – всюди, де живуть співолюбні 
українці» [11, с. 26]. цей гімн завжди душевно єднав представни-
ків діаспори з далекою Батьківщиною, живив їхні духовно-патрі-
отичні почуття. з утвердженням незалежності твір знову набув 
широкого побутування та «як всенародно визнаний духовний 
гімн нової незалежної держави прозвучав у момент інавгурації 
першого Президента україни л. М. Кравчука» [13, с. 19].

По смерті М. лисенка з’явилися нові хорові версії композиції, 
які представлені, зокрема, у виданні М. Юрченка [8]. Найвідомі-
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ші – варіанти «хорових розкладок» В. Матюка (1907), К. стеценка 
та о.  Кошиця (1910-ті), що включають незначні текстові, мело-
дичні та гармонічні варіації. Найбільшого поширення набула 
версія о. Кошиця. Варто зазначити, що неодноразово редагува-
лася й текстова частина церковного гімну: в оригіналі були сло-
ва «Нам русь-україну храни», які у зв’язку з уведенням єдиного 
національно-територіального терміна «україна» (після 1920  р.) 
було замінено на «Нам україну...»; замість «освіти» використо-
вувалося архаїчне «осіни». Під час аналізу численних хорових 
аранжувань твору ми зіткнулися з безліччю незначних тексто-
вих варіацій, що потребують окремого розгляду. Проте незмін-
ним залишається завершальне многолітствування «Щастя дай, 
Боже, народу і (на) многая, многая літа!», що допомагає розкрити 
весь символічний зміст композиції, підтримуючи та популяри-
зуючи кращі здобутки української музичної традиції.

М.  лисенко майстерно розкрив та передав глибокий зміст 
тексту вірша о.  Кониського відповідними засобами музичної 
мови  – виразною мелодикою з елементами розспівності (осо-
бливо на ключових зверненнях «Боже єдиний»), стриманим тем-
пом – Sostenuto, maestoso, прозорою гармонією зі співставленням 
паралельних тональностей (11 та 26 такти), характерними дина-
мічними відтінками та чітким драматичним спрямуванням до 
кульмінації. гомофонно-гармонічний виклад фактури, куплет-
но-варіаційна основа складної двочастинної форми, відносно 
проста ритміка та метр роблять твір доступнішим для виконан-
ня та сприйняття, що має неабияке значення для подальшого 
вкорінення та популяризації пісні-гімну.

Протягом усієї композиції відчувається тонка взаємодія му-
зики та слова. розгорнутий мелодизм, витриманий темп і тиха 
динаміка перших трьох куплетів навіюють настрій трепетної 
молитви-прохання, яка відображає та торкає широку гаму па-
тріотичних почуттів. Вибудувана сюжетна лінія літературного 
та музичного тексту підводить до яскраво вираженої смислової 
кульмінації, де активізація темпу й низхідні квартові рухи ме-
лодії підкреслюють ствердне прохання, насамперед волі, що її 
віками прагнули та виборювали українці та яку зобов’язане від-
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стояти сучасне покоління. На завершення композиції, як жит-
тєстверджуючий гімн, у високій теситурі (враховуючи, що твір 
був написаний для дітей) та на форте, звучить побажання щастя 
і традиційна вітальна формула «многая літа», що концептуально 
вивищує та підсумовує авторський задум.

завершальне многолітствування розпочинається висхідним 
квартовим стрибком і динамічним акцентом на першій долі 
(31  такт), зазначеним у рукопису М.  лисенка. Відповідні дина-
мічні та мелодичні прийоми – яскраве форте, укрупнення трива-
лостей та низхідні мелодичні поступеневі ходи – підкреслюють 
глибину та значущість завершального прохання-побажання:

отже, традиція многолітствування пройшла тривалий про-
цес інтеграції в українську професійну композиторську твор-
чість і широко побутує у всіх сферах сучасного культурного 
життя: церковній – є завершальним елементом літургії, устале-
ною складовою архієрейського богослужіння, що виконуються 
згідно із церковним уставом; народній – використовується у ве-
сільному, колядницькому обрядах, є традиційним завершенням 
народних дум; світській – супроводжує найбільші державні уро-
чистості та ювілейні святкування. 

залишаючись життєстверджуючим завершенням духовного 
гімну україни, сьогодні традиція невпинно популяризується та 
розвивається у трьох основних напрямах:

– у професійній композиторський творчості як частина літур-
гії (л. дичко) або самостійний духовний твір (В. сильвестров);

– сучасній естрадній творчості;
–  при переосмисленні та аранжуванні народних зразків 

многоліть. 
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Summary

Polychronion tradition is a fundamental component of Ukrainian 
spiritual culture, which endures particular ascent during the years of 
independent Ukraine existence. Tradition has appeared with the Chris-
tian religious doctrine and strengthen itself in the church and princely 
life. It has also sustained a centuries-old process of amalgamation into 
all spheres of cultural life: church, secular and folk ones. Complimen-
tary formula many years exists widely in oral daily and holiday practice 
and become a basic element forming a Polychronion self-contained mu-
sical genre. There exist more than a hundred author and folk variants of 
Polychronions in Ukraine. They are unlike in verbal texts, musical tech-
niques, texture presentation and form. That’s why they require separate 
musicological research.

The process of tradition penetration into professional composer ac-
tivities, which has started in the XVIII century on the stage of Ukrainian 
choral music (works by D. Bortnianskyi, A. Vedel) formation. The repre-
sentatives of Peremyshl school M. Verbytskyi, I. Lavrivskyi, S. Vorobkev-
ych, outstanding generation of M. Lysenko followers – M. Leontovych, 
K. Stetsenko, Ya. Yatsynevych, O. Koshyts and modern creators of secu-
lar and church music – L. Dychko, V. Sylvestrov, M. Shukh, O. Tarasenko 
and others have repeatedly applied to the Polychronion genre. Polychro-
nions are also presented in the works of the Ukrainian diaspora repre-
sentatives – A. Hnatyshyn, I. Sonevytskyi and others, as one of the com-
ponents of the Ukrainian musical tradition preservation, development 
and popularization.

The Polychronion tradition is reflected in the spiritual anthem of our 
state Prayer for Ukraine or Oh God, Almighty and Only with music by 
M. Lysenko and lyrics by O. Konyskyi. At the end of the composition, 
continuing the best Ukrainian traditions, the solemn Polychronion for 
our nation sounds in the high tessitura and on the forte. It conceptually 
raises and sums up the author intention and reveals the depth and sig-
nificance of the patriotic meaning of the poem text. 

Keywords: Polychronion tradition, polychronion, spiritual anthem, 
prayer, M. Lysenko.
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УДК 791.633–051Дов+791.221.8 Дмитро СТАСЮк 
(київ)

утопічНі Мотиви у творчості 
олексаНдра довжеНка 
в коНтексті радяНського 
фаНтастичНого кіНо та політики 
срср Щодо Мистецтва

Прагнення уявити та зобразити можливе утопічне майбутнє люд-
ства було притаманне багатьом митцям – послідовникам політичних 
течій, що постулювали можливість переходу до кращого суспільно-
політичного устрою. Проте офіційний ідеологічний курс срср, попри 
постулат про перехід до подібного устрою (комунізму), був спрямо-
ваний на протиставлення себе до утопій, тому поява творів з описом 
майбутнього наштовхувалася на перешкоди. Подібні мотиви утопії 
прослідковуються й у творчості о. довженка, проте, з огляду на полі-
тичний курс срср, він, як і інші тогочасні режисери, був змушений іти 
на компроміси з панівними канонами радянського мистецтва. 

Ключові слова: радянське мистецтво, фантастичний кінематограф, 
утопія, о. довженко. 

Желание представить и изобразить возможное утопическое буду-
щее человечества было характерным для многих людей искусства  – 
сторонников политических течений, которые постулировали воз-
можность перехода к лучшему социально-политическому устройству. 
однако официальный идеологический курс ссср, несмотря на посту-
лат о переходе к подобному устройству (коммунизму), был направлен 
на противопоставление себя утопиям, по этой причине создание про-
изведений с описанием будущего наталкивалось на препятствия. По-
добные мотивы утопии прослеживаются и в творчестве а. довженко, 
однако, исходя из политического курса ссср, он, как и другие режис-
серы того времени, был вынужден идти на компромиссы с господству-
ющими канонами советского искусства.

Ключевые слова: советское искусство, фантастический кинемато-
граф, утопия, а. довженко.

A desire to imagine and depict possible utopian future of humanity has 
been inherent to many artists, who are followers of political movements, stat-
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ing a possibility of current social-political system changing to a better one. 
However, the official ideology of the USSR, despite the postulate of reaching 
such society – the communist one, is turned to the opposition to utopia. As a 
result, the creation of works depicting the future has faced numerous obsta-
cles. Such motifs of utopia are also found in O. Dovzhenko works. However, 
he is forced to make compromises with the dominating forms of Soviet art, 
like the other film directors of his time, because of the USSR policy.

Keywords: Soviet art, fantastic cinematography, utopia, O. Dovzhenko.

В українському науковому дискурсі творчість о.  довженка 
часто розглядається через призму присутності у ній мотивів, що 
пов’язані з національною ідентичністю. Питання політичного 
самовизначення вкрай гостро стояло перед населенням україни 
протягом усього ХХ ст., а сам режисер брав безпосередню участь 
у низці важливих подій, зокрема, у період революції, громадян-
ської війни та утвердження постреволюційного ладу, що визна-
чили політичний устрій країни на наступний історичний період. 
Проте у творчості о.  довженка так само були присутні й інші 
мотиви, а  його політична позиція не зводилася винятково до 
підтримки українського національного руху. одним з творчих 
мотивів режисера була тема утопічного майбутнього, що про-
слідковується в його окремих кінострічках та творчих задумах.

ставлення до жанру утопії в срср було неоднозначним. з од-
ного боку, офіційний постулат про побудову в майбутньому кра-
щого суспільно-політичного устрою – комунізму – сприяв появі 
фантазій щодо того, яким саме буде цей устрій, у тому числі і 
в художніх творах. до тем утопії та майбутнього гармонійного 
устрою суспільства зверталися і представники інших соціаліс-
тичних течій, зокрема й ті, котрі з тих чи інших причин підтри-
мали більшовиків під час або після революції. Подібні теми були 
присутні і в українському національному русі, який у першій 
чверті ХХ ст. також перебував під впливом соціалістичних ідей. 
зокрема, одна з ключових постатей національного руху В.  Ви-
нниченко став автором утопічного роману «сонячна машина». 
з другого боку, теоретики «наукового комунізму», на яких спи-
ралася політика більшовистської партії, протиставляли власні 
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ідеї утопіям. зокрема, Ф. Енгельс вказував на незрілість «утопіч-
ного соціалізму» а. сен-сімона, Ш. Фурьє, та р. оуена та проти-
ставляв його теоріям К. Маркса [9]; критикував утопію як «каз-
ку» та «фантазію» глава партії більшовиків В.  ленін [6, c.  118]. 
Крім того, налаштованість колишніх революціонерів на зміну 
панівного ладу була замінена на втримання здобутих досягнень, 
що спричиняло зростання консервативних тенденцій у куль-
турі та засудження прагнень до подальших змін. результатами 
подібних теоретичних висновків була культивація відмови від 
фантазій про майбутній суспільно-політичний устрій на проти-
вагу реальним справам на наближення комунізму. ця тенденція 
яскраво проявила себе в одному з перших радянських фантас-
тичних фільмів «аеліта», де сюжетна лінія побудови космічного 
корабля, подорожі на Марс та участі в інопланетній революції 
виявляється лише сном головного героя, який після пробуджен-
ня вирішує відкинути подібні мрії та повернутися до інженерної 
роботи, потрібної для індустріалізації срср.

друга половина 1920-х років позначилася дедалі більшою кри-
тикою фантазій про майбутнє та протиставленням їх реальним 
справам. Пригодницькі фільми, до яких у той час зараховували 
й фантастику, починають розглядатись як «низький жанр», що 
ускладнює їх виробництво [4, c. 55–59]. у другій половині 1920-
х щодо мистецтва в обіг входить гасло «ближче до життя», що 
фактично унеможливлює створення нових фантастичних філь-
мів [1, c. 88]. Натомість було створено декілька «антифантастич-
них фільмів», що мали на меті пропаганду серед дітей відмову 
від фантазій та заміну їх справами на благо розбудови країни 
[4, c. 66–68]. це призвело до відсутності в кіновиробництві будь-
яких фантастичних фільмів протягом 1926–1934  років. Проте 
суспільний запит на твори пригодницької тематики продовжу-
вався [4, c. 59–62], що спричинило появу в 1935 році двох фантас-
тичних фільмів.

ці кінокартини були своєрідним компромісом між кінемато-
графічними канонами сталінської епохи, що формувалися в той 
час, та творчими прагненнями митців. так, фільм «загибель сен-
сації» поєднував тематику робототехніки разом з популярною у 
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1932–1935 роках сюжетною лінією класової боротьби в західних 
капіталістичних країнах [3, c.  193–199]. Використання капіта-
лістами та військовими роботів задля придушення робітничих 
виступів як сюжетного елементу дозволяло легітимізувати іс-
нування подібного фільму в очах офіційної цензури, при цьому 
костюми персонажів та декорації фантастичної частини фільму 
виконані у авангардній манері, що до певної міри контрастує з 
рештою картини. Натомість «Космічний рейс» був більш орга-
нічною для тогочасної ідеології кінострічкою. дія фільму від-
бувалася в майбутньому, в уявному 1946 році, та демонструвала 
перший в історії людства політ на місяць. окрім фантастичних 
елементів, пов’язаних з польотом, у стрічці містилося зображен-
ня Москви недалекого майбутнього, що відрізнялося від сучас-
ного до часу створення фільму зображенням Палацу рад – вже 
спланованого, проте не реалізованого через другу світову війну 
амбіційного архітектурного проекту, а також трампліна для за-
пуску космічних кораблів, побудованого в центрі міста. Проте 
суспільно-політичний устрій подібного майбутнього був зобра-
женим без змін, а сам фільм був одним з перших зразків «безкон-
фліктності» в кіно (це відповідало загальній тенденції мистецтва 
сталінської епохи), що формувався в цей період  – зображення 
сучасного йому устрою як уже реалізованої утопії, що буде лише 
покращуватися з роками, проте радикальні зміни в ньому бу-
дуть відсутні [8, c. 4].

у контексті такого ставлення до утопії з боку офіційної по-
літики утопічні мотиви у творчості о. довженка не могли бути 
повністю реалізованими, тому режисер мав іти на творчі комп-
роміси із загальними канонами, що домінували в кінематогра-
фі. Власне політична позиція режисера відрізнялася вірою в 
можливість реалізації комуністичного ідеалу в майбутньому, 
однак він залишався критично налаштованим щодо конкрет-
них елементів політики срср, які не відповідали цьому ідеалу 
або використовували неетичні засоби задля її досягнення. за-
деклароване режисером у власному щоденнику відсторонення 
від активної політичної діяльності пов’язане з неможливістю ре-
алізації власних творчих задумів без компромісів з офіційною 
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політичною лінією,  що вимагала б занадто великих поступок у 
власних принципах [5, c. 18].

Мотиви переходу до кращого майбутнього прослідковуються 
вже в картині «земля» (1930), традиційний характер українсько-
го суспільства зазнає стрімких змін. це уособлено в персонажі 
селянина семена, який помирає від старості на початку філь-
му. темп фільму, повільний у сцені смерті, що супроводжуєть-
ся словами іншого персонажа – Петра – про те, що семен орав 
землю сімдесят п’ять років, надалі прискорюється, а саме після 
сюжетного повороту, пов’язаного з появою в селі трактора. сце-
ни орання землі трактором, зняті з різкою зміною монтажних 
кадрів, уособлюють надзвичайне прискорення виробництва та 
відхід від традиційних засобів ведення господарства. технічний 
прогрес переходить у соціальний зі сценою похорон тракториста 
Василя, що перетворюється на мітинг, який, попри смерть героя 
фільму, містить оптимістичні мотиви щодо подальшого май-
бутнього. При цьому насильство при цьому переході чиниться 
лише з боку антагоністів-куркулів, натомість позитивні персо-
нажі протягом усього ходу фільму вчиняють винятково етично. 
таким чином, створюється образ класової боротьби в селі як 
мирної технічної революції, що викликає марний опір прибіч-
ників старого порядку.

у 1935 році виходить фільм о. довженка «аероград». зазвичай 
ця стрічка не розглядається як фантастичне кіно, хоча масовий 
повітряний десант комсомольців, яких відправили на побудову 
міста, що не було заплановано керівництвом срср, дозволяє роз-
глядати її як належну до цього жанру. Елемент фантастики тут 
короткотривалий, проте значно більше уваги приділено розвитку 
звичних для кінематографа сталінської доби тем захистку країни 
від зовнішнього ворога, пошуку зрадників та іноземних шпигу-
нів. ця форма фільму, у якій помітно контраст між фантастич-
ними елементами та рештою фільму, споріднює його з картиною 
«загибель сенсації». Відповідно, «аероград» також став компро-
місом між творчим задумом зображення величної фантастичної 
сцени повітряного десанту задля побудови міста з офіційними 
мистецькими канонами, підтримуваними офіційною ідеологією.
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утопічні мотиви «аерограда», порівняно з рештою фільмів 
тієї епохи, особливо підсилені двома факторами, що знайшли 
місце в художній формі стрічки. одним з них виступає сама при-
сутність фантастичного елемента, направленого на майбутнє. 
у ХХ ст. з поступовим занепадом класичного утопічного роману 
роль подібної літератури перебирає на себе наукова фантасти-
ка, що зображує можливі варіанти розвитку кращого майбут-
нього людства [8, c. 8–9]. цей процес був менш однозначним у 
фантастичному кінематографі, оскільки комерційно орієнтова-
ні фільми західних країн здебільшого спиралися на зображення 
катастроф, вторгнення інопланетян або монстрів та інші теми, 
що отримали популярність серед масової аудиторії через видо-
вищність. Натомість зображення негативних варіантів розвитку 
майбутнього значно більше засуджувалося радянською ідеологі-
єю, оскільки це входило у пряме протиріччя з її центральним по-
стулатом про досягнення комунізму, відповідно до чого утопічні 
мотиви, попри вже вказане неоднозначне ставлення до них, були 
більш органічними для кіно срср. Іншим утопічним фактором, 
присутнім у фільмі, був елемент побудови міста. у західній літе-
ратурній традиції побудова утопічного суспільства нерозривно 
пов’язана з реорганізацією простору життя [7, c. 333]. ця тенден-
ція до розміщення утопічного суспільства в певному закрито-
му гармонійному просторі, що часто є географічно віддаленим, 
прослідковується ще з XVI  ст., коли томас Мор розмістив дію 
власного роману на уявному острові утопія, а томазо Кампанел-
ла розмістив подібний соціум у Місті сонця, описаному в одно-
йменному творі. таким чином, географічна віддаленість місця 
дії фільму «аероград», побудова нового міста з такою назвою та 
елемент фантастики, відповідають частині конститутивних для 
жанру утопії елементів.

Повна перемога Й.  сталіна над політичними опонентами, 
утвердження його одноосібної влади, посилення цензурних за-
борон у другій половині 30-х років ХХ ст. та друга світова війна 
призвели до звуження тематичного розмаїття фільмів та змен-
шенню їх загального виробництва. Недовіра до о.  довженка з 
боку влади на тривалий час ускладнила створення ним нових 
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фільмів, тому більшість його робіт пізнього періоду стосувалися 
документалістики на тему війни. Нереалізовані творчі задуми 
залишалися викладеними лише на папері, частина з них була 
екранізована після смерті режисера його дружиною Ю. солнце-
вою. одним з останніх нереалізованих проектів був нарис сцена-
рію майбутнього фантастичного фільму «у глибинах космосу».

розвиток ракетної техніки в середині ХХ ст., поява реактивної 
авіації та перші кроки на шляху до освоєння космосу цілком при-
родно позначилися на тематиці мистецьких творів. актуалізація 
можливості космічних польотів стала важливою темою в жанрі 
фантастики. успіхи космічної галузі в часи правління М. Хрущо-
ва активно використовувалися в державній пропаганді та стали 
одним з розповсюджених мотивів у літературі та кінематографі. 
При поєднанні із загальним оптимізмом мистецтва в 1960-х ро-
ках, переході до політики «мирного співіснування» та прийнятті 
нової програми КПрс, що постулювала перехід до комуністич-
ного ладу в наступне двадцятиліття, тематика зображення уто-
пічного майбутнього, пов’язаного з технічним та соціальним 
прогресом, стала однією з головних рис радянської кінофантас-
тики. Частина сюжетних прийомів, що використовувалися в цих 
фільмах, так само як і актуальність теми космічних подорожей 
як тла для змальовування устрою майбутнього суспільства, уже 
була передбачена довженком у нарисі сценарію власного фільму.

у проекті цього сценарію о.  довженко планував показати 
марсіанську цивілізацію як таку, що вже досягла комуністично-
го соціального устрою. у той самий час велич людства на шляху 
до комунізму планувалося продемонструвати за рахунок показу 
земними космонавтами кінохронік, що мали концентруватися 
на масштабних сценах військових дій, будівництва великих про-
ектів в срср та Китаї, а також масових зборах молоді. При цьому 
режисер у плані сценарію протиставляв власний фільм зразкам 
американської кінофантастики, яку вважав «продовження ганг-
стерського жанру» в космосі, та такою, що налаштовує людей на 
песимістичний лад щодо майбутнього [2]. Подібне протистав-
лення вилилося в сюжетні ходи, що розкривають теми антаго-
нізму капіталістичної та соціалістичної систем, змальовані через 
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намагання урядів західних країн цензурувати інформацію про 
досягнення космонавтів у польоті на Марс [2]. Подібне проти-
ставлення було використане 1959 року в першому українському 
науково-фантастичному фільмі «Небо кличе», у  якому також 
ішлося про подорож на Марс, проте в зображуваних перегонах 
за першість у польоті на цю планету брали участь американські 
астронавти, що робили це з комерційною метою, натомість у 
стрічці були підкреслені позитивні якості радянських космо-
навтів, які підкорюють космос з благородних міркувань  – на 
благо наукового прогресу. Іншим сюжетним ходом, розроблюва-
ним довженком та реалізованим у більш пізньому українсько-
му науково-фантастичному кіно, була побудова драматичного 
конфлікту фільму на протиставленні людини та несприятливих 
умов космосу. за проектом сценарію о. довженка передбачалося, 
що один з космонавтів не повертається на землю [2]. цей сюжет-
ний хід був також у кінокартині «Мрії назустріч», у якій один з 
космонавтів, відправлених на супутник Марса, жертвує собою 
заради порятунку інопланетянки.

таким чином, мотиви утопічного майбутнього були присутні 
у творчості о. довженка, проте вони не могли бути повною мі-
рою реалізовані через ідеологічні перешкоди й обмеження: мис-
тецтво срср було скеровано на втілення панівної ідеології, тоді 
як мотиви утопізму вступали в протиріччя з нею та відповідно 
засуджувались. Подібні мотиви найбільше проявилися в його 
стрічці «аероград», однак режисер був змушений підлаштову-
ватися під панівні канони мистецтва сталінської епохи, подібно 
до інших фантастичних фільмів того часу, тому вони займають 
мело екранного часу цієї картини та не могли бути повністю 
розкритими. Мотиви утопічного майбутнього містилися в роз-
роблюваному довженком фільмі «у  глибинах космосу», однак 
його смерть не дала можливості реалізувати цей творчий задум. 
утім, у сценарії цієї картини були передбачені сюжетні ходи, що 
були реалізовані в українському фантастичному кінематографі в 
період хрущовської відлиги, коли тема утопічного майбутнього 
була до певної міри реабілітованою та поєднувалася в мистецтві 
з тематикою освоєння космосу.
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Summary

Popularity of utopian political novel is declined in the XX century and 
the functions of possible political system prediction transfers to science 
fiction. Utopian motives are to some extend applied in the films with the 
cinematography development. At the same time, official ideology of the 
USSR has a contradictory attitude to utopia. On one hand, official policy 
has stated the inevitability of a better social-political system – the com-
munism. It has assisted the depiction of utopian future in fantasy films. 
On the other hand, the communism theorists, F.  Engels and V.  Lenin 
in particular, have a negative attitude to utopia, as they associate it with 
utopian socialism and oppose it to their own theories. At the same time, 
in early USSR cinematography the adventure genre and the fantasy as a 
part of it have been considered as a low genre, unable to depict the Soviet 
reality. It has caused numerous obstacles in such films creation. Such ten-
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dencies have achieved during the period of J. Stalin leadership, which is 
characterized with the concept of world revolution breaking away and its 
replacing with the idea of socialism in the separate country. It has caused 
the tendency of the USSR current social and political systems depiction 
as already created utopia.

Contrary to the official policy, separate artists try to use the theme of 
utopia, implemented in future. O. Dovzhenko is one of them. Despite his 
support of socialist ideas, he has remained critical towards the methods 
by which they are fulfilled in the USSR. Motives of better society creation 
has been already present in his film The Earth, however, they are used on 
a higher scale in his later work Aerohrad, where the plot is based on a new 
city building in the distant region of the USSR. It is combined with the 
wide-spread plot peculiarities of the utopian novel, like geographically 
distant place for the audience and society arrangement in a harmoni-
ously built city. Aerohrad is a compromise between utopia and official 
cinema canons of that time, which is resulted in the fact that the larger 
part of the plot is dedicated to the themes of the fantastic building of 
the city of the same name and the country defence from the outer en-
emy, the search of the spies and traitors. Similar means to unite fantasy 
and wide-spread ideological plot elements are also used in other science 
fiction films of that time, such as The Space Voyage and The Sensation 
Destruction. Dovzhenko has tried again to return to the theme of uto-
pian future, connected with space flights after Stalin death. However, his 
own death in 1956 has prevented him to finish the script named In the 
Deep Space. Development of films, based on the space flight and utopian 
social structure of the future is made by other directors in the period of 
Khrushchev thaw, when utopian themes are partially rehabilitated with 
the official policy. However, during his work on a scenario, Dovzhenko 
has already foreseen some of the plot elements, actively used in science 
fiction films of Khrushchev epoch. They include the opposition between 
human and lifeless space as the source of dramatic conflict of the film, as 
well as the antagonism of socialist and capitalist systems as a method to 
emphasize the benefits of the socialism as a precursor of future utopian 
communist society.

Keywords: Soviet art, fantastic cinematography, utopia, O. Dovzhenko. 
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УДК 82–6:7.072.1 Оксана СТОРЧАй 
(київ)

перші учНі украЇНськоЇ  
акадеМіЇ Мистецтва  
з МайстерНі МиХайла бойчука: 
листи ЄвгеНа ХолостеНка 
до оксаНи павлеНко

статтю присвячено публікації листів Є. Холостенка до о. Павлен-
ко – перших учнів української академії мистецтва з майстерні Михай-
ла Бойчука. 

Ключові слова: Є.  Холостенко, о.  Павленко, Київський художній 
інститут, епістолярна спадщина.

статья посвящена публикации писем Е. Холостенко к о. Павлен-
ко – первым ученикам украинской академии искусства из мастерской 
Михаила Бойчука. 

Ключевые слова: Е.  Холостенко, о.  Павленко, Киевский художе-
ственный институт, эпистолярное наследие.

This article is dedicated to the publication of Ye. Kholostenko letters to 
O. Pavlenko with the introduction and commentary.

Keywords: Ye.  Kholostenko, O.  Pavlenko, Kyiv Institute of Fine Arts, 
epistolary heritage.

Постать живописця-монументаліста, учня М. Бойчука, мис-
тецтвознавця Євгенія Холостенка (1904, лодзь, Польща  – 1945, 
Югославія) неоднозначна в історії вітчизняної художньої куль-
тури, а  для когорти дослідників українського образотворчого 
мистецтва 1920–1930-х  років, можна сказати, одіозна, позаяк 
його конкретні, напевно, замовні статті відіграли трагічну роль 
у житті інших художників. за іронією долі без монографічних 
досліджень, вступних статей до альбомів Є. Холостенка (звісно, 
відкинувши радянську риторику початку сталінських репресій), 
таких як: «Василь овчинників» (1932) [29]; «Бела уїц» (1933) [25]; 
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«Бернард Кратко» (1933) [26]; «зіновій толкачов» (1933) [32]; «Ми-
кола рокицький» (1933) [33]; «Василь седляр» (була запланована 
на 1934 р., але не вийшла друком); альбомів «Монументальне ма-
лярство радянської україни» (1932) [34] та «український револю-
ційний плякат» (у співавторстві з с. томахом, 1933) [23], у яких 
міститься цінний ілюстративний (багато творів не дійшло до на-
шого часу, особливо художників-бойчукістів) та фактологічний 
матеріал, неможливе повноцінне вивчення, аналіз тогочасного 
вітчизняного мистецтва й культурно-художнього життя. 

треба усвідомлювати важливість і вагомість того факту, що 
художній критик і живописець Є. Холостенко сам був помітною 
дійовою особою, учасником мистецького процесу, був добре зна-
йомий з художниками, про яких писав, і їхніми творами, що пу-
блікував. звісно, ще не було історичної дистанції, коли мистецькі 
події, художні пошуки й засади митців, самі твори тощо можна 
було більш об’єктивно оцінити, зрозуміти, проаналізувати, зва-
жити, розмістити акценти, вписати в культурно-мистецьке то-
гочасне середовище тощо. Природно, з  часом іде і поступовий 
процес накопичення самого матеріалу для вивчення – творчого, 
друкованого, архівного, і  це стало дослідницькою працею на-
ступних поколінь. стосовно висловленої вище думки – про важ-
ливість історичної дистанції, яка в жодному разі не применшує 
значення художньої критики, яка є цінним підґрунтям для мис-
тецтвознавчих досліджень. 

загалом наукова спадщина Є.  Холостенка досить велика і 
майже кожна праця дослідників вітчизняного образотворчого 
мистецтва і культури 1920–1930-х років має посилання на його 
публікації, щоправда, з різних мотивацій. зазначимо деякі най-
більш цікаві його статті, відкинувши радянську риторику ста-
лінських часів: «Виставка гравюри і рисунку» [30], «В. Н. Паль-
мів» [27], «Про платформу українського монументалізму» 
(у співавторстві з М. рокицьким) [40], «Виставка німецької гра-
фіки» [31], «сучасний лубок» (у  статті мова йде виключно про 
видання асоціації художників революційної росії аХрр) [38], 
«радянське мистецтво україни на порозі сімнадцятого року» 
(оглядова стаття) [37], «творчість серця. до 40-річчя з дня смерті 
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(художника) І. І. левітана» [39], «Всеукраїнська художня вистав-
ка арМу» [28] та ін. Він виступив редактором (разом із М. Ша-
пошніковим) відомого видання «до перебудови образотворчого 
фронту: стенограми доповіді й виступів на першому пленумі 
оргбюро спілки радянських художників і скульпторів усрр 
27.XI. – 2.XII. – 33 р.» [8]. 

Має сенс звернути увагу на дві статті Є. Холостенка «Перший 
досвід з приводу розпису та скульптурного оформлення Все-
українського селянського санаторія» [35] і «украинское монумен-
тальное искусство» [36], що присвячені розвитку монументаль-
ного мистецтва в україні на прикладі розписів та скульп турного 
оформлення Всеукраїнського селянського санаторію ім. ВуцВК 
на Хаджибейському лимані в одесі Бойчуком і його учнями в 
1928 році. Є. Холостенко брав участь у розписах цього санато-
рію саме в колективній праці, авторської фрески в нього немає, 
що зафіксовано, наприклад, у статті «Перший досвід»: «автори 
проекту цього розпису є художники Мізін, рокіцький, Шехтман, 
гвоздик. Крім них, тут працювали Бойчук  М.  л., Бізюков, Іва-
нова, Юнак, Кисіленко, Павлюк, Холостенко, довженко. Частина 
товаришів працювала лише певний час, маючи обмежене завдан-
ня. скульптурні роботи виконали т.т. Кратко, Писаренко, діндо, 
Бульдін, Василевич, у матеріялі, в камінній масі, виготовляв їх 
тов. Білоскурський. у лінії малярства розписано тут вестибюль 
і клубну залю, де навіть стіни фарбували самі художники. зага-
лом фрескового розпису маємо тут 600 кв. метрів і декоративно – 
ельфрейних робіт 240 кв. м. скульптурні роботи являють собою 
12 великих барельєфи й державний герб над входом до санаторії, 
встановлений на фасаді будинку. такі є загальні масштаби цієї 
роботи. у залі клубу всі стіни вкриті фресками. стелю викона-
но темперою. серед цих фресок є 4 портрети – леніна, Маркса 
(Кисіленко), Франка й Шевченка (Юнак), два пано “селянська 
родина” й “робітнича родина” Бойчука М., та 8 бокових фресок 
на теми “Пани на селі в минулому та їхнє життя” і “страхіття 
імперіялістичної війни та життя трудящих” (Шехтмана), “рево-
люція на селі” і “розподіл панської землі” (гвоздика). далі шля-
хи будівництва радянського села – “Індустріялізація сільського 
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господарства” і “Кооперація” (Мізік), “Наука” (Мізіка – рокіць-
кого) і “заходи радвлади” для трудящих села та “селянський 
санаторій” (рокіцького). у вестибюлі колективно (рокіцький, 
Шехтман, Мізік, гвоздик) було виконано величезне панно “свя-
то урожаю (змичка робітників та селян)”, а також орнаментальне 
оформлення – герб усрр, написи і т. ін. скульптурні барельєфи 
мають приблизно таке саме тематичне наставлення, але, на жаль, 
не мають тої тематичної цільності, яка є у фресковому розпису 
клубного залу» [35, с. 83]. з цього витягу видно, що Є. Холостенко 
себе згадує тільки як учасника розписів санаторію і не конкрети-
зує, що саме він зробив.

до речі, учні М. Бойчука виступали і як талановиті художні 
критики, а саме В. седляр, М. рокицький, с. Налепинська-Бой-
чук, о.  Павленко, Є.  Холостенко. це пояснюється й нестатком 
художніх критиків у той час, і можливістю популяризації твор-
чості художників школи М. Бойчука та близьких до них за ду-
хом митців тощо; пізніше, у період сталінських репресій, – шанс 
відстояти й захистити себе від агресивних і образливих нападів 
у пресі.

цікаво (на прикладі живопису), що з початком войовничого 
атеїзму – руйнування церков, спалювання ікон у радянські часи 
і ленінського плану «монументальної пропаганди» (з  1918  р.)  – 
програми розвитку монументального мистецтва як найважли-
вішого агітаційного засобу революції і комуністичної ідеології, 
фреска отримала новий виток розвитку – замість розписів хра-
мів нею почали прикрашати клуби, казарми, санаторії тощо для 
робітників і селян, свого роду радянський «Новий заповіт» для 
неписемного населення – цілі цикли про сьогочасне й майбутнє 
щасливе, радісне життя, та тяжке життя в минулому за часів па-
нів тощо. Нову ідеологію запровадили і до станкового живопису, 
так, на прикладі іконопису, де було свого роду заміщення: зобра-
ження святих  – на портрети-ікони вождів революції; житійні 
ікони святих – на численні тематичні картини із зображенням 
виступів, зустрічей керманичів компартії на фабриках, заводах, 
на ланах тощо. Віру в бога треба було змінити на віру в комунізм, 
його будівника, знову ж таки вождів, де метою було виховання 
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нової радянської людини (згадаємо «Моральный кодекс строи-
теля коммунизма» 1961 р., де за зразок було взято 10 заповідей з 
Нового заповіту, щоправда, це вже зовсім інший часовий пері-
од). треба сказати, що із сакрального мистецтва було запозичено 
чимало художніх засобів, які були творчо засвоєні й талановито 
перероблені митцями та використані ними для своїх творів з по-
тужною національною самобутністю. 

ці короткі, спрощені роздуми звісно, не відносяться до всьо-
го мистецтва 1920-х  років і не претендують на узагальнюючі, 
вони тільки схематично окреслили один зі шляхів розвитку то-
дішнього мистецтва, де комуністична держава розпочала вико-
ристовувати мистецтво як могутній засіб пропаганди своєї ідео-
логії, який тільки-но починав набирати обертів. 

у 1930-х  роках сталінський політичний режим почав виро-
бляти норми, свого роду канони для так званого методу соціаліс-
тичного реалізму в мистецтві й літературі (початковий етап ре-
пресій, відома Постанова Політбюро цКВКП(б) «о перестройке 
литературно-художественных организаций» 23  квітня 1932  р.), 
де простору для особистості не передбачалося. Мис тецтво 
1920-х років не вкладалося в рамки вимог цього методу, що зна-
чною мірою в ряді випадків стало підставою для поступового 
фізичного знищення багатьох художників і їхніх творів, хоча те-
матика здебільшого була «правильною». така жахлива трагічна 
доля спіткала М. Бойчука та багатьох його учнів.

Є. Холостенко навчався в майстерні М. Бойчука, у 1930 році 
закінчив Київський художній інститут. Ще зі студентських ро-
ків він починає активно брати участь у виставках, а саме – «Пер-
ша Всеукраїнська виставка асоціяції революційного мистецтва 
україни арМу» (1927 р., Харків. Виставив: «195. Портрет діда. тем-
пера. 196. груповий портрет. олія. 436. Пейзаж. акварель.») [21, 
c. 19, 29], «Ювілейна виставка мистецтва народів срср» (1927 р., 
Москва), «друга Всеукраїнська художня виставка Наркомпроса 1 
урср» (1929 р., Київ), виставка «Мистецтво радянської україни» 
(1930 р., Харків), VІІ республіканська ювілейна виставка творів 
художників урср «цветущая социалистическая украина» (1917–
1938  рр., Київ. Експонував: «313.  Кінець літа. олія») [42, c.  47],  
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«осіння виставка робіт художників Києва» (1938–1939 рр., Київ. 
Виставив: «287.  лютий. олія. 288.  доріжка. олія. 289.  осінь. 
олія. 290. лісистий берег. олія») [20, c. 18], «друга виставка робіт 
Київських художників» (1939–1940 рр., Київ. Представив чотири 
пейзажі: «291. сірий день в лузі. олія. 292. Весна. олія. 293. На 
річці. олія. 294. рання весна. олія») [9, c. 17], «Виставка творів 
художників урср (період творчості 1936–1940)» (1940 р., львів. 
Експонував: «106. На річці. 1939. олія. Полотно. 65×45 (репроду-
кується в каталозі). 107. рання весна. 1939. олія. Полотно. 50×44») 
[5, c. 22], персональна виставка (1940, Київ) [10]. 

Художник працював переважно в жанрі пейзажу, зрідка  – 
портретному в техніці олійного живопису. як живописець-мону-
менталіст він створював тематичні композиції в техніці фрески. 

загалом скласти уявлення про Холостенка-художника важ-
ко, позаяк у колекції Національного художнього музею україни 
немає ні живописного, ні графічного його твору. у  централь-
ному державному архіві-музеї літератури і мистецтва україни 
(цдаМлМ україни) зберігається особовий фонд родини Хо-
лостенків (ф. 1368), у якому є тільки одна справа щодо Є. Холос-
тенка. це – «Каталог звітної виставки робіт Холостенко Є. В. за 
1938–1940 роки (м. Київ) 1940» [10]; немає й оригінальних творів 
художника. Щоправда, є  репродукції його робіт у тогочасних 
журналах, альманахах, каталозі персональної виставки, моно-
графії с. Білоконя «Бойчук та його школа» [3]. усі репродукції 
чорно-білі, низької якості (за винятком у монографії с. Білоко-
ня), за якими можна судити хіба що про композицію твору і пев-
ною мірою – про рисунок. зазначимо їх – «На річці. олія» в аль-
манасі «образотворче мистецтво» за 1940 рік (№ 5, с. 6), із циклу 
«Боротьба-будівництво» в альманасі мистецького об’єднання 
«Жовтень» за 1930  рік (№  1, між сторінками  40–41); «гуляють. 
олія» до статті «Наше мистецтво на 2-й Всеукраїнській виставці 
НКо» в журналі «глобус» 2 за 1929 рік (№ 14, с. 3–4 обкладинки), 
«На річці. 1939. олія. Полотно» в Каталозі виставки творів ху-
дожників урср. разом з М. рокицьким він виконав обкладинку 
Каталогу виставки картин «Круг художників» [Київ : Картинна 
галерея, 1930. ленінградське об’єднання «Круг художників»] [6]. 
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Іл. 1. Холостенко є. З циклу «боротьба–будівництво».  
репродукція в альманасі мистецького об’єднання «Жовтень»  

(1930, № 1, між сторінками 40–41).
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Найбільшу цінність наразі має «Каталог звітної виставки ро-
біт Холостенко Є. В. за 1938–1940 роки», з невеличкою вступною 
статтею г. радіонова, списком і репродукціями творів митця (за-
галом сім репродукцій, чорно-білі, дуже низької якості, п’ять з 
них мають підписи: «Надвечір. олія», «доріжка. олія», «Вечір. 
Баржі. олія», «Біля ставка. олія», «луг. стожки. олія»). На ви-
ставці було представлено тридцять два пейзажі, які дають «до-
сить ясне уявлення про шукання художника, його досягнення і, 
можливо, ще більше про недоліки. Причини їх ясні: Євгеній Хо-
лостенко віддав, як відомо, величезну данину формалізму. довгі 
роки він був теоретичним і до певної міри організаційним вож-
дем формалізму в його “бойчукістській інтерпретації”. Хоч ім’я 
Холостенка зустрічалось на виставках і після розгрому “бойчу-
кізму”, – дана виставка є першим серйозним звітом художника, 
який перебудовується на початках реалізму», – зазначав г. раді-
онов [10, с.  1]. далі він пише про вплив на творчість Є.  Холос-
тенка відомих пейзажистів – І. левітана, В. Бялиніцького-Бірулі, 
французів – раннього К. Коро, пізнього К. Піссарро, а також на-
голошує, щоб стати повноцінним реалістичним майстром: «На-
самперед, йому треба позбутися важкого і холодного свинцевого 
колориту, надмірного зловживання слоновою костю, що знеці-
нює специфічність українського пейзажу, характерного своєю 
сонячністю і соковитою барвистістю. домінуюча темнота коло-
риту в більшості наших пейзажистів чи не є “родимою плямою” 
недавнього формалізму? Може не випадково цей колорит дістав 
і в Холостенка найбільшу консистенцію» [10, с. 2]. 

згадується також про Холостенко-художника в альманасі 
«образотворче мистецтво» за 1940 рік у статті «В світлі великих 
завдань»: «останні етюдні виставки, які недавно експонувалися 
в Києві, Харкові, одесі, наочно свідчать про перелом, що намі-
тився: від етюдності художники йдуть до картини. ці виставки 
показують, що явна більшість художників, які раніше мало звер-
талися до природи, натури, значно змужніли в своїй майстер-
ності. Київська виставка, яка рівнем своєї майстерності в деякій 
мірі стояла вище, ніж аналогічні виставки в Харкові і одесі, на-
очно показує цей процес. Навіть такі художники, що були в один 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



625

Перші учні Української академії мистецтва з майстерні М. Бойчука...

час в полоні у формалістів, як К. Єлева, Є. Холостенко і інші, дали 
хороші по своїй живописній культурі, цілком реалістичні твори, 
що виходять за межі звичайної етюдності» [друга виставка робіт 
Київських художників». 1939–1940, Київ.  – О.  С.] [4, c.  8]. твір, 
де Є. Холостенко виступає як представник школи М. Бойчука, – 
фреска (можливо) із циклу «Боротьба–будівництво» (був опуб-
лікований в «альманасі мистецького об’єднання “Жовтень”» 
(1930, № 1, між сторінками 40–41). 

Є.  Холостенко був членом асоціації революційного мисте-
цтва україни (арМу; існувала в 1925–1932 рр.), образотворчого 
сектору художнього об’єднання «Жовтень»  3. На сторінках од-
нойменного альманаху 4 зазначалося, що мистецьке об’єднання 
«Жовтень» «передбачає в вересні місяці цього року [1930  р.  – 
О. С.] влаштувати громадський перегляд своєї творчої практи-
ки, в  якому візьмуть участь демонстрацією своїх творів члени 
образотворчого сектору “Жовтня”: з.  толкачев, М.  рокицький, 
Е.  Холостенко, В.  Касіян, В.  овчиніков, П.  Король, Ф.  Кумпан, 
Беркович, Міщенко й інш.» [1, c. 75]. І далі: «готується друге чис-
ло альманаху “Жовтень”. у ньому буде вміщено статті: Е. Холос-
тенко – сумні підсумки; а. Михайлов – Ідеологія архітектурно-
го конструктивізму; М.  рокицький  – Виховаємо пролетарські 
мистецькі кадри; архітектор М. Холостенко – На архітектурному 
фронті; П. Король – самодіяльне мистецтво і др., а також практи-
ка колективу архітектів “соціялістичне місто Комінтернівськ”, 
роботи членів “Жовтня” (образотворчого сектору) й інш.» [1, 
c.  75]. там само зазначається, що «утворилась ініціативна гру-
па комсомольської пролетарської мистецької молоді “Жовтня”. 
деклярація “Молодого Жовтня” буде незабаром опублікована 5» 
[1, c. 75]. Є. Холостенко був також одним із засновників (разом із 
М. рокицьким і В. седляром) Всеукраїнської асоціації пролетар-
ських художників (ВуаПХ; 1931–1932 рр.). 

з 1930 року Є. Холостенко був заступником ректора Київсько-
го художнього інституту (КХІ) с. томаха [24, с. 187]. з цього ж 
року він – викладач художнього робфака в Києві, про що є зга-
дування в альманасі «Жовтень»: «Художній робфак, який існу-
вав при Київському Художньому Інституті, реорганізовується і 
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з наступного року готуватиме лише до реорганізованого з КХІ 
Інституту Пролетарської Мистецької Культури. робфак підсиле-
но новими кадрами викладачів. Фахові дисципліни на робфаці 
викладатимуть: М. рокицький, Є. Холостенко, В. Василевський 
і др.  у вересні місяці відбудеться виставка робфаку в Київській 
картинній галереї. На виставці будуть подані матеріали, що 
ілюструватимуть учбову практику робфаку за 1929/30 навчаль-
ний рік. Передбачається видати окремий ілюстрований каталог. 
Прийом восени 1930 р. визначено 100 чоловіка. у виробничих ра-
йонах організовуються філії художнього робфаку (донбас, дні-
пропетрівщина і ін. райони)» [1, с. 77]. 

цікава інформація щодо Київського художнього інституту 
міститься в підготовленому до публікації листі № 3, де Є. Холос-
тенко (зрозуміло, питання було узгоджено з с. томахом) запро-
шує до викладацької роботи о. Павленко на початку 1930-х ро-
ків, прописуючи цікаві подробиці та нюанси навчального 
процесу та умови праці. Київський художній інститут на той 
час «реорганізовується в Інститут Пролетарської Мистецької 
Культури в складі трьох факультетів: 1) Факультет оформлення 
колективного пролетарського побуту з відділами монументаль-
ного, декоративно-транслятивного малярства та графічно – про-
ектувального; театрального та масово – видовищного оформлен-
ня; 2) скульптурного з відділами монументальної скульптури й 
скульптурного оформлення соціялістичних міст та виробничої 
скульптури; 3) Факультет комуністичного мистецького вихован-
ня» [1, с. 77]. 

Крім цього, у листі № 1 йдеться про Б. уітца 6, який недовго 
викладав у Київському інституті пролетарського мистецтва. «На 
україну уїц приїхав уперше 1930 року на конґрес революційної 
літератури і взяв активну участь в українському радянському 
художньому житті. Він виступає з низкою доповідей (Харків, 
Київ), працює в Київському інституті пролетарського мисте-
цтва як професор монументального малярства; в цьому само-
му інституті він 1930/31 року зачитав 3 доповіді: про деякі етапи 
розвитку мистецтва, про проблему кольору, про паркобудівни-
цтво», – зазначив у своїй монографії Є. Холостенко [25, c. 9]. далі 
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він пише: «Потрібно також відзначити велику корисну роботу й 
допомогу, що її подав Бела уїц за час своєї праці як професор 
в Київському Художньому Інституті. Його бесіди, його участь в 
учботворчій роботі ВиШу, його консультація й поради, великий 
досвід значно допомогли в боротьбі за піднесення радянської 
мистецької школи на рівень нових завдань» [25, c. 20].

Є.  Холостенко багато часу віддавав редакторській праці  – 
був відповідальним редактором журналу «Малярство і скуль-
птура», перейменованого 1939  року в альманах «образотворче 
мистецтво» 7, альманаху мистецького об’єднання «Жовтень» на 
сторінках яких Є. Холостенко іноді розміщував свої статті та ре-
продукції творів. 

тема запропонованих до публікації листів здебільшого стосу-
ється саме його редакторської праці і за характером їх скоріше 
можна віднести до ділового епістолярію. 

Наголосимо, що на сьогодні немає жодної статті про творчий 
шлях і життєпис Є. Холостенка, є тільки невеликі повідомлен-
ня в довідковій літературі, зокрема у виданні «Митці україни» 
[19, с. 616]. ця стаття, яка передує публікації листів Є. Холостен-
ка, є не чим іншим як першою спробою великої енциклопедич-
ної статті, до якої факти з творчого життя митця збиралися по 
крупинках. 

адресатом Є.  Холостенка є відома талановита живописець-
монументалістка, рисувальниця, бойчукістка оксана Павленко 
(1896–1991). творчий шлях мисткині ґрунтовно розглянуто в 
альбомі В. лебєдєвої «оксана Павленко» [13], зокрема, у статтях 
л. Череватенка «Промовте – життя моє – і стримайте сльози»...: 
художниця о. Павленко згадує, розповідає» [41], о. сторчай «ро-
довід оксани Павленко: матеріали до біографії» [22] та ін.

цінним додатком до статті будуть енциклопедична стаття 
л. Владича про Є. Холостенка [15, арк. 25] та список його публі-
кацій, складений Івашиніною [15, арк. 42–43] з архівної справи 
«Материалы о художниках участниках и погибших в годы Ве-
ликой отечественной Войны 1941–1945  гг. (списки, сведения о 
творчестве, переписка с главным управлением кадров Минис-
терства обороны ссср) за 1965 г.», що зберігається в цдаМлМ 
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україни [15]. На жаль, у цьому ж архіві особової справи Є. Хо-
лостенка у фонді спілки художників (ф. 581) немає. 

Варто навести невеликий запис із життєпису Є. Холостенка, 
що міститься в картотеці відділу образотворчого та декоратив-
но-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. т. рильського НаН україни: «Хо-
лостенко Євгеній Вячеслав. Київ (1904–1942/3) син Холостенко 
Вячесл. Микол. 8. загинув у діючий армії. Нар. в м. лодзі, в сім’ї 
вчителя, закінч. гімназію в м. Бердичеві; 1918 влаштував персо-
нальну в-ку в м. Бердичеві, за що був назнач. вчителем малювання 
в Бердич. школі; 1921 (sic) вступив до КХІ, закінчив 1930 р.; пра-
цював зам. директ. та проф. КХІ. одержав звання проф. в акад. 
Наук. Був редактором альманаху, є каталог персон. в-ки 1939 р., 
був членом арМу. Батько Вячеслав Миколайович (1872–1947/8) 
(Київ) (зі слів сестри л. В. Холостенко, яка проживає у Києві на 
вул. Бастіонна 3/12, кв. 94; записано 10.ХІІ 1966 р. радзієвська)». 

у згаданій вище архівній справі цдаМлМ україни зазначе-
но: «рядовой. Находясь на фронте пропал без вести в феврале 
месяце 1945 г. из копии извещения октябрьского райвоенкома-
та г. Киева от 22.Х – 1947 г. №711/1. на основании извещения по 
учету потерь МВс ссср от 3.І – 47 г. № 120226 сб.» [15, арк. 24]. 

П’ять листів, які представлені нижче, відносяться до 1930-х ро-
ків (тільки один лист має дату). Вони зберігаються в цдаМлМ 
україни [14] і публікуються зі збереженням авторської стилісти-
ки, орфографії, пунктуації з незначними редакторськими прав-
ками та коментарями авторки цієї статті. 
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Додатки

[листи Євгена Холостенка до оксани павленко]

лист № 1 9

оксана трохимівна!
тільки но повернулися з Харкова. застали матеріяли Б. уіца, 

листи.
1. дуже потрібно мати доповідь т. Маца 10 вже зараз, щоб дали 

її на переклад, бо матеріяли для 2-го збірника (Вам очевидно Ва-
силь 11 писав про перший – його вже здали до друку, там 10 арк + 
90 репродукцій) – маємо здавати коло 1,-5-VІ ц. р. до видавни-
цтва.

2. заразом візьміть у т. Маца фото (його портрет). Він піде 
разом з докладом в 2-й збірник.

3.  допоможіть добуть 2–3  шт. фото з оформлення першо-
травневих свят в Москві ц.  (1931) р., колон, або якогось словом 
масового дійства то що, або напишіть куди звернутись. Фото, 
розуміється, оплатимо. це хотілось би також одержати для 
2-го збірника. там думаємо дати ст-тю про самодіяльне мисте-
цтво [фото – україна (донбас, Харків, Київ) й Москва]. ст. буде 
або колективна або можливо Василя. 

4. у т. уіца для збірника «Проблема війни й завдання пролет. 
художників» – там буде його доповідь й заключне слово – треба 
прискорити надіслання фото або репродукцій художників чл. 
МБрХ 12 й др. на його вибір (Еліс 13, гріфель 14 і т. д.) це буде ціка-
вий збірник.

5. у т. Бели візьміть фото (його порт.) для цієї збірки. треба 
обличчя-портрет.

6. як Ваша думка, чи давати роботи нашої молоді (там є дуже 
інтересні) в «Бриг. Художників» 15. Мені надіслала редакція пер-
ше число вже давно. така буза!

Ще раніш до виходу журналу просили ст. й «все такое про-
чее». Ну, я думав орган федерації – можна дати. Надіслав тему: 
«за розв’язання завдань, які стоять перед прол. худож. по лінії 
оборони Черв. армії й Фльота». до цієї ст. думав дати матеріял 
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про роспис Київ. Буд. Ча й Ф 16 й роботи молоді (цей цікл у нас 
найцікавіший). до Вас прохання: коли вважаєте, що давати, по-
дзвоніть в редакцію й скажіть, що я фото (дуже інтересні й про-
чее) надсилаю цими днями. а мені напишіть, над всіма збірками 
доводиться пропадати(?) [слово написано нерозбірливо]  – Пи-
шіть на інст. Привіт ЕвХ.

лист № 2 
1933 / 29/ІІІ
Від Холостенко
В. Шановна оксана трохимівна!
до Вас велике прохання – передати цей лист т. терновцу Б. 17. 

Ми його надіслали на музей новий зах[і]д. живопис[у] 18 – його 
повернули з надписом, що ніякого терновця там немає – словом 
получилось явна буза.

друге прохання – це повідомте нас, будь ласка, коли б Ви все 
ж змогли б приїхати до Київа.

Привіт від т. т. й мільйон всіляких побажань.
Є. Холостенко
29.ІІІ.33 р. н/аб.
P. S. якщо до т. терновця Ви не зможете добратись, може, це 

дуже далеко  – надішліть йому, будь ласка листа, тоді поштою, 
будемо дуже вдячні.

ЄХ

лист № 3 19

В. Шановна оксана трофимівна!
Не знаю, чи пригадаєте, але здається під час В/ перебування 

у Київі у нас була розмова про В/ роботу у інституті. Через низ-
ку причин, на жаль, це тоді залишилось лише як наше бажання 
бачити Вас у колективі й провідному активі н/інституту що пра-
цює, бореться за новий тип мистецької школи.

дуже прошу негайно й спішно повідомити, чи не можна було 
б це зреалізувати тепер. Інститут зріс, у  нас поширено монум. 
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Відділ, який на першому курсі (оскільки це єдиний монум. від.
[діл] на україні) має 30  душ, поширився станк. відділ, з  цього 
року добавилось два фак-та 1) художньо-керам. й 2) архітектур-
ний. Наше бажання й пропозіція взятись за роботу на монум., 
станк. й керам. відділах. Практичні питання це: кількість наван-
таження, оплати, місце роботи (монум. чи станк.) то що, періоди 
у які Ви будете приїздить – найкраще про все це договоритись на 
місці у нас, у Київі. Ми зі свого боку зробимо все, щоб забезпечи-
ти умови й можливість В/ роботи в інст-ті. це

1) помешкання під час перебування у Київі (кімнати),
2) оплата проїзду й оплата роботи,
3) пристосування відповідно лекції до періоду (або періодів) 

В/ приїзду, 
4) умови що до навантаження й творч. роботи Вашої.
й т. д. І все це тому що нам хотілось щоб Ви, не дивлячись на 

ускладнення через  В/ перебування у Москві, прийняли участь 
у н/ роботі, яка, з мого глибокого переконання, має певний ін-
терес. Мені також здається, що перебування у гурті народу (який 
Вам відомий), а можливо, й нарешті, спільна творча якась солід-
на робота, роботи ВиШ’у, оточення робочої молоді цікавої, та-
лановитої, що її вже вдалося виховати за минулий час н/ роботи 
у інституті (це чудесний народ)  – буде потрібним й корисним 
для Вас особисто, для Вашої творчої роботи. Відірваність й пев-
на відокремленість за час перебування у Москві протягом вже 
ряду років – маючи свої позитивні моменти мені, здається, має й 
другу сторону. словом дуже хотілось би побачити Вас на роботі 
в Інст-ті, тим більше, що цікавих людей (це не дешево-баналь-
ний комплімент, а  «крик души»), на жаль, на ділянці ізо поки 
небагато. 

да забув ще одне: з ким Ви будете працювати: це в основному: 
с. о. Бойчук, М. а. рокицький, М. л. Бойчук, а. таран, В. овчин-
ніков, з. толкачев, с. томах й моя персона (два останні не тільки 
педагоги, а це директор інст-та (томах) й декан М. Ф.). 

Весь народ з ентузіязмом й однодушно настоював, щоб як-
найскорше Вам написати.

Моя адреса: Київ в. смірнова № 22 КХІ мені.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



632

Оксана СтОрчай

Привіт! Е Холостенко.
P. S. Пробачте що пишу безобразно й безграмотно, можливо 

путано. думаю найкр., що Ви могли б попрацювати у нас 1 ½ м., 
а потім через якийсь час знов 2 ½ м. чи 3 місяці.

ок. тр.!
Напишіть, коли-б Ви змогли-б приїхати й (слово нерозбірли-

во) про Вашу згоду працювати в КХІ.

Лист № 4 20

[от Е. Холостенко 1935 (?)] 21

оксана трофимовна!
Пожалуйста, узнайте адрес Чернышова 22 и напишите мне об 

этом спешно.
В № 3 альманаха 23 мы думаем очень много места отвести мо-

нум. искусству. думаю там дать Красн. театр с фресками 24, отд. 
детали и т. д. Но что-бы получилось все это, как нужно необхо-
димо дать обзор монум. искусств[а] Москвы в частности опытов 
Фаворского 25, Бруни 26, пано дайнеки 27 и т. д. росписей казарм 
им. дзержинского и т. д. 

Кто бы мог дать толковую ст.?
Как В/ мнение о Чернышове? 
Напишите его адрес (если он подходит), мы с ним спишемся.
Может быть, это мог бы сделать кто-либо другой?
Этому № я придаю большое значение. Мы конечно его сдела-

ем интереснее № 4 «искусства» и начнем с ленинских материа-
лов на этот счет «монум. проп.» и декретов сов. правительства.

В частности оказывается в Постановлении комиссии о увеков. 
памяти ленина и о мавзолее имеется пункт о создании фресок, 
которые «в  синтетических картинах изображали-бы главные 
этапы мировой революции, в особенности рабочего движения и 
специальное служение ему Владимира ильича».

Пора опубликовать все это и дать связное предоставление о 
происходящем на этом участке.

Привет! Ев
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Лист № 5 28

Москва, Большая Полянка, 44 кв. 57
о. т. Павленко 
[от Холост. Е.] 29

Многоуважаемая оксана трофимовна!
очень прошу Вас не отказать сделать следующую дружескую 

услугу – приютить у себя мою сестру лиду, которая впервые едет 
в Москву на пару дней посмотреть музеи, город, познакомиться 
с архит. институтом. так как она к тому же едет одна – я очень 
прошу Вас помочь ей и присмотреть за ней – нрава она тихого 
и будет очень благодарна (так же как и я), если дадите возмож-
ность примоститься ей на ночь где-то на полу. Если она будет 
у Вас – мы будем за нее спокойны, ибо устраиваться где-то са-
мой одной, впервые выезжая – я не знаю, что из этого получится. 
Едет она одна, потому что та сволочь, которая засела в институ-
те, посылает целую экскурсию в Москву (в которую, конечно, ее 
не включили), и вот чтобы избежать этих неприятных встреч и 
все-же побывать в Москве во время каникул – она едет раньше, 
чем выедет экскурсия.

Прошу меня извинить за беспокойство, которое я Вам причи-
няю, и мое поразительное нахальство – но я утешаю себя надеж-
дой, что у меня еще будет случай, когда я смогу Вам ответить тем 
же, подтвердив лишний раз то искреннее сердечное и глубокое 
уважение, с которым отношусь к Вам.

Жму руку, Є. Холостенко.
P. S. у нас так-же была «дискуссия о портрете» – правда, по 

упрощенной несколько программе – без портрета и особых исто-
рических обзоров. Вас. теоф. 30, наверное, Вам уже писал про это 
скучное дело – которое все-же будет несомненно иметь самое по-
ложительное значение. Все это найдет свое отражение в очеред-
ном № «образ. мистецтва» – которое я или В. т. – Вам пришлем.
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[енциклопедична стаття л. владича]

ХолостЕНКо Евгений Вячеславович (Киев) (16.VІ  1904  – 
февраль 1945) – украинский искусствовед и художник. окончил 
Киевский художественный институт в 1929 г. (живописный фа-
культет, мастерская монументальной живописи). состоял чле-
ном ассоциации революционного искусства украины (арМу), 
а затем ассоциации «Жовтень». автор многочисленных печатных 
трудов по истории украинского советского изобразительного 
искусства: монографий «Б. Кратко», Харьков, 1933; «В. овчинни-
ков», Харьков, 1932; «з. толкачов», Харьков, 1933; «Н. рокицкий», 
Харьков, 1933; «Б. уитц», Харьков, 1933; «Монументальне маляр-
ство радянської україни», Харьков, 1932; «український револю-
ційний плакат», кн. І и ІІ (в соавторстве с с. томахом), Харьков, 
1932 и статей в центральных и республиканских газетах и жур-
налах. Был ответственным редактором журнала «Малярство і 
скульптура» и альманаха «образотворче мистецтво». работал 
и как живописец. участник художественных выставок: «10  ро-
ків Жовтня»  23, 1927; «искусство народов ссср», Москва, 1927; 
2-га  Всеукраїнська художня виставка, 1929; «искусство совет-
ской украины», 1930; Юбилейная Всеукраинская художествен-
ная выставка («Квітуча соціалістична україна»), 1937; осенняя 
выставка работ художников Киева, 1938–39, 2-я  выставка про-
изведений художников Киева, 1939–40; Выставка произведе-
ний художников усср, львов, 1940; персональная выставка, 
Киев, 1940.

18/ІІ 65
ройзенберг

(Владич) [15, арк. 25].
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Изданные книги и статьи по искусству  
(неполные сведения)

1. Монографии. Бернард Кратко. Харьков. Мистецтво. 1933.
2. ____»____ «Василь овчинніков». Харьков, вид. руХ. 1932.
3. ____»____ «зиновій толкачов» _____»_____ руХ. 1933.
4. ____»____ «Микола рокицький» _____»_____ руХ. 1933.
5. ____»____ «Бела уїц» Харьков. Мистецтво. 1933.
6. Книги: «український революційний плакат».
7.  ____»____ «Монументальне малярство радянської украї-

ни. «Мистецтво». 1932.
8. статьи: «сучасний лубок» (журнал «Червоний шлях». № 7. 

1929).
9. смотр української щокритики. (Журнал «книга и револю-

ция» № 1, 1930).
10. радянське мистецтво україни на порозі сімнадцятого року. 

(Журн. за марксоленінську критику. 1933 рік. № 11–12, стр. 48–62).
11. статьи: в альбомі «Малярство і скульптура». Киев-Харь-

ков. «Мистецтво». 1933.
12. ____»____ зошит № 2
13. ____»_____ _____»______ № 3. 1936 г.
14. ____»______ _____»______ № 4 _____»______
15. ____»______ _____»______ № 5 _____»______
16. ____»______ _____»______ №7 _____»______
17. ____»______ «творчість серця». (до 40-річчя з дня смерті 

І. левітана) (журнал «образотворче мистецтво» № 10. 1940.
18.  ____»______ «В. М. Пальмів». Журнал «Червоний шлях».
19. ____»______ «Виставка гравюри і рисунку». Журнал «Чер-

воний шлях». 1929. № 1. (о Касьяне, Фрадкине и других укр. худ.).
20.  ____»______ Выставка немецкой графики (гарт. Харьков. 

1929. № 9).
21.  идеалисты из украинской академии и художественные 

критики. (Журнал «На литературном посту». 1929. № 15).
Вот далеко не полные сведения о творческой работе Е. В. Хо-

лостенко.
Е. ивашинина

17/ІІ – 1965. [15, арк.42–43].
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примітки
1 Народний комісаріат просвіти (Наркомпрос) – державний орган 

ррФср, що контролював у 1920–1930-х  роках майже всі культурно- 
гуманітарні сфери: освіту, бібліотечну справу, книговидавництво, 
музеї, театри й кіно, клуби, парки культури й відпочинку, охорону 
пам’яток архітектури й культури, творчі об’єднання, міжнародні куль-
турні зв’язки тощо.

2 «глобус» – український радянський двотижневий ілюстрований 
універсальний журнал. Видавався в Києві як додаток до газети «Проле-
тарська правда». Виходив з листопада 1923 року по грудень 1935 року.

3 Про це згадується в журналі «Жовтень» за 1930 рік (Київ), в № 1, 
на сторінці 75.

4 альманах мистецького об’єднання «Жовтень» – вийшов у Києві 
1930 року за редакцією Є. Холостенка. у статтях І. Маца, а. Михайлова 
та інших авторів проголошувалася необхідність наближення мистец-
тва до широких народних мас, участі художників в оформленні клубів, 
будинків культури, революційних свят тощо. В альманасі вміщено ре-
продукції творів Є. Холостенка, В. овчиннікова, з. толкачова, М. ро-
кицького, статтю про творчість мексиканського художника д. рівери. 
обкладинка В. Касіяна та М. рокицького.

Художнє об’єднання «Жовтень» було утворене 1930  року в Києві 
групою художників, які вийшли зі складу асоціації революційного 
мистецтва україни (арМу); воно проголошувало формування нової, 
пролетарської культури. до об’єднання входили художники й мис-
тецтвознавці В.  седляр, М.  рокицький, з.  толкачов, Є.  Холостенко, 
В. овчинніков та ін. у 1931 році було перетворено у Всеукраїнську асо-
ціацію пролетарських художників (ВуаПХ).

5 декларацію мистецького об’єднання підписали: арх.  М.  гри-
чина, В.  Касіян, П.  Король, Ф.  Купман, В.  овчинніков, В.  онащен-
ко, М.  рокицький, з.  толкачов, Є.  Холостенко, арх.  М.  Холостенко, 
арх. П. Юрченко. 

6 Бела уітц (Uitz, 1887–1972 рр.) – угорський і радянський живо-
писець-монументаліст, рисувальник, гравер, викладач. Навчався на 
живописному факультеті Будапештської академії мистецтв, вивчав 
мистецтво в Італії (1914), жив у Парижі (1924–1926), срср (з 1926 р.). 
співпрацював з о. Павленко. автор офортів «луддитське повстання» 
(1924), серії малюнків «Проти імперіалістичної війни» (1924–1926), 
фресок для архітектурних ансамблів в срср. Працював у ВХутЕІНі  
(Вищий художньо-технічний інститут); брав участь у плануванні й 
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художньому оздобленні Парку культури і відпочинку; був членом 
Комісії з художнього оздоблення свят; організатор і генеральний се-
кретар Міжнародного бюро революційних художників (1930–1935); 
делегат Харківської конференції; заслужений діяч мистецтв. учасник 
виставок: «революционное искусство запада» (Москва, 1926, 1932 рр.), 
«15  лет рККа» (Москва,  1933  р.) та  ін. Мав персональну виставку 
 (Москва, 1926 р.).

7 альманах «Малярство і скульптура» виходив щомісяця протя-
гом 1935–1939  років; у  1939  році перейменований на «образотворче 
мистецтво», був офіційним друкованим органом управління у спра-
вах мистецтв при раднаркомі урср та спілки радянських художників 
та скульпторів україни. у виданні розглядалася творчість українських 
і російських радянських художників, митців братніх республік, класи-
ків світового мистецтва.

8 у  відділі образотворчого та декоративно-прикладного мис-
тецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім.  М.  т.  рильського НаН україни зберігається запис: «Художник 
Холостенко Вячеслав Николаевич р.  1872–1947  (8) окончил с.  Петер-
бургское центральное училище технического рисования Штиглица в 
1890 г. и получил звание ученого рисовальщика в 1899 г. списки и ра-
боты учащихся были опубликованы в журнале приложении “отмена 
визитов” за 1897–1898–1899 г. В списках 1899 г. числится № 246 Холо-
стенко Вячеслав... за окончанием полного курса удостоен звания учено-
го рисовальщика... Проект внутренней отделки часовни (заграничная 
пенсия). В училище В. Холостенко перешел из академии Художеств (по 
материальному положению). В  заграничной командировке художник 
находился 3  года. В 1900  г. В. Холостенко окончил курс (мастерскую) 
художника Жульена в Париже. В 1938 г. получил аттестат № 63816 на 
звание учителя средней школы за подписью народного комиссара про-
свещения усср. л. В. Холостенко 10/ХІІ 66 г. адрес Холостенко лидии 
Вячесл. (дочери худ. Вячесл. Никол. Холостенко). Киев, Бастионная, 
3/12, кв. 94.  род. в г. Нолинске Вятской губ.  отец был военный капитан 
инвалидной команды. учился в Вятке, учился в худ. рылова. (со слов 
дочери) записано 10/ХІІ 1966 г.». також в архіві В. скурлова зазначено 
«Холостенко Вячеслав. 1899 г. – ученый рисовальщик с правом препо-
давания, пенсионер. до 1906 г. – преподаватель рисования в мануфак-
турно-промышленном училище в г. лодзи, до 1906 г. перешел на работу 
в Коммерческом училище в г.  Бердичеве. Штиглиц. список худож-
ников, закончивших цутр бар. Штиглица, работавших на украине, 
1886–1914 гг.» (skurlov.blogspot.com/2011/03/blog-post_30.html) [2].
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у 1937 році брав участь у «Виставці етюдів україни і Молдови», де 
представив вісім олійних етюдів.

9 Можливо, 1931 рік.
10 Маца Іван людвигович (угорською János Mácza; 1893–1974 рр.) – 

радян ський художній критик, історик мистецтва і архітектури угор-
ського походження.

11 Ідеться про седляра Василя теофановича (1899–1937)  – 
живописця- монументаліста, графіка, художнього критика, викладача. 
Чоловік о. Павленко.

12 МБрХ – Міжнародне бюро революційних художників.
13 Елліс Фред (Ellis, 1885–1965  рр.)  – американський художник-

графік, майстер політичного малюнка; працював художником в Daily 
Worker та інших американських комуністичних газетах; один з орга-
нізаторів Клубу джона ріда. Член делегації сШа на Харківській кон-
ференції, входив до комісії зі створення МБрХ; представник сШа в 
секретаріаті МБрХ. у 1930–1936 роках жив у срср; був співробітником 
газети «труд», друкувався також в «Правді», «Комсомольській правді» 
та інших радянських виданнях. учасник виставок «американские ху-
дожники джон рид Клуба» (Москва, 1931 р.), «революционные худож-
ники запада» (Москва, 1932 р.), «15 лет рККа» (Москва, 1933 р.) та ін. 
Мав персональні выставки (Москва, 1933, 1935 рр.).

14 гріффель Владислав (Griffel; справжнє ім’я – ласло даллош, 1901–
1946 рр.) – угорський художник-графік, карикатурист, книжковий ілю-
стратор. у 1926–1935 роках жив у срср. учасник виставок «германская 
художественная выставка» (Москва, 1924 р.), «революционное искус-
ство запада» (Москва, 1932 р.) та «15 лет рККа» (Москва, 1933 р.). Пред-
ставник угорщини в секретаріаті МБрХ.

15 Щомісячний журнал «Бригада художників» виходив лише два 
роки (1931–1932). у 1931 році вийшло сім номерів, у 1932 році – шість но-
мерів: 1(8) – 6(13). до редакційної колегії журналу входили П. Вільямс, 
л. Ф. Богородський, л. Вязьменський, а. дейнека, д. Моор, В. Перель-
ман, П. соколов-скаля та ін. серед оформлювачів – родченко, лисиць-
кий, Клуцис, сідельників, Моор, дейнека, брати стенберги та ін. орган 
Федерації об’єднань працівників просторових мистецтв. з № 8 – орган 
Федерації об’єднань радянських художників (рос. – ФосХ) (Москва : 
изогиз., 1931–1932). загалом вийшло 13 номерів. Публікувалися статті 
про художників, оповідання художників про свою роботу.

16 Ідеться про Київський будинок Червоної армії й флоту.
17 терновец Борис Миколайович (1884–1941)  – художній критик, 

істо рик мистецтва.
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18 Музей нового західного мистецтва (Москва, 1923–1948  рр.). 
з 1928 року Б. терновец був незмінним директором Музею.

19 Початок 1930-х років.
20 1935 рік, встановлено за змістом листа.
21 Напис зроблений співробітником архіву. 
22 Чернишов Микола Михайлович (1885–1973) – російський худож-

ник і мистецтвознавець, учасник групи «Маковец». Ґрунтовно вивчав 
давньоруську фреску (з 1920-х рр.). автор дослідження «техніка стін-
них розписів» (1930) та ін. В альманасі «образотворче мистецтво» (№ 3 
за 1936 р.) було опубліковано статтю М. Чернишова «Монументальне 
малярство Москви».

23 Мається на увазі альманах «образотворче мистецтво» (№  3 за 
1936  р.). у  ньому було опубліковано «Фрески в Червонозаводському 
театрі в Харкові» І. Падалки, о. Павленко. Щодо встановлення дати за 
змістом листа – альманах «образотворче мистецтво» було підписано 
до друку 4 січня 1936 року.

24 Ідеться про розписи фойє Краснозаводського театру в Харкові 
(1933–1935).

25 Фаворський Володимир андрійович (1886–1964) – російський і 
радянський графік, майстер портрета, ксилографії і книжкової графі-
ки, мистецтвознавець, сценограф, живописець – монументаліст, педа-
гог і теоретик образотворчого мистецтва, професор. у 1932–1933 роках 
Фаворський починає працювати в монументальному мистецтві; розпи-
си сграффіто в центральному музеї охорони материнства і дитинства 
(Москва). В альманасі «образотворче мистецтво» (№ 3 за 1936 р.) було 
опубліковано «Фресковий розпис у Московському обласному музеї 
охорони материнства і дитинства» В. Фаворського.

26 Бруні лев олександрович (1894–1948)  – живописець, графік, 
монументаліст. Був одним з керівників Майстерні монументального 
живопису академії архітектури в 1935–1948 роках. В альманасі «об-
разотворче мистецтво» (№ 3 за 1936 р.) було опубліковано «Фресковий 
розпис у Московському обласному музеї охорони материнства і дитин-
ства» л. Бруні.

27 дейнека олександр олександрович (1899–1969)  – радянський 
живописець, монументаліст і графік, педагог, професор. В  альманасі 
«образотворче мистецтво» (№ 3 за 1936 р.) було опубліковано «Панно 
для будинку Наркомзему срср» о. дейнеки.

28 1930-ті роки.
29 Напис зроблений співробітником архіву.
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30 В. т. седляр.
31 Євген Холостенко не брав участі в цій виставці. тут ідеться про 

його брата, архітектора.
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Summary

The personality of painter and art studier Yevhen Viacheslavovych 
Kholostenko (1904–1945) is ambiguous one in the history of Ukrainian 
artistic culture. He is considered to be an odious figure for the cohort of 
Ukrainian visual arts researches of the 1920s–1930s. Though the full-
fledged studying and the analysis of Ukrainian art, cultural and artistic 
life of that time are impossible without the monographic investigations, 
introductory articles to the albums, a chain of articles by Ye. Kholostenko 
(if we reject the Soviet rhetoric of the beginning of Stalin repressions pe-
riod), containing a valuable illustrative and factual material. Many works 
have been lost, especially the masterpieces of the artists-Boichukists. 

Ye. Kholostenko has spent a lot of time on editorial work. He is a senior 
editor in the Painting and Sculpture magazine, which has been renamed 
to the Fine Arts almanac in 1939, belonging to Zhovten Art Association.

Ye. Kholostenko has studied at M. Boichuk art studio and graduated 
from Kyiv Institute of Fine Arts in 1930. He has started to take part in 
the exhibitions actively since the student times. He is a member of the 
Association of Ukrainian Revolutionary Art, the descriptive section of 
Zhovten Art Association. He is the rector deputy (S. Tomakh is a rector) 
of Kyiv Institute of Fine Arts and the professor of Workers’ Faculty at the 
Workers’ University in Kyiv since 1930. 

Oksana Trokhymivna Pavlenko (1896–1991), who is a well-known tal-
ented monumental art painter and drawer, a member of Boichuk group is 
Ye. Kholostenko addressee.

The letters (five in general) are, probably, written in the early 1930s 
(only one letter has a fixed date) and are kept at the Central State Ar-
chives – the Museum of Literature and Art of Ukraine. They are pub-
lished preserving the author’s style, orthography, punctuation with insig-
nificant editorial correctings.

Keywords: Ye. Kholostenko, O. Pavlenko, Kyiv Institute of Fine Arts, 
epistolary heritage.

Підготовка до друку та коментарі О. Сторчай
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УДК 398.332.12(477.54/.62):930.2 Віктор ТкАЧеНкО 
(переяславХмельницький)

до питаННя історіографіЇ 
слобожаНського писаНкарства

у статті розглянуто низку публікацій, у  яких висвітлюється регіо-
нальне писанкарство слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. зокре-
ма, це праці М. сумцова, с. Кульжинського, а. Ветухова, с. таранушен-
ка, В. тітінюк та  ін. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що 
писанкарство на слобожанщині має давню традицію і побутує донині. 

Ключові слова: слобожанщина, луганщина, донбас, писанка, пи-
санкарство, колекції, виставки, методичні посібники.

В статье рассмотрен ряд публикаций, в  которых освещается ре-
гиональное писанкарство слобожанщины конца XIX – начала XXI в. 
В  частности, это работы Н.  сумцова, с.  Кульжинского, а.  Ветухова, 
с. таранушенко, В. титинюк и др. Проведенный анализ дает основа-
ние утверждать, что писанкарство на слобожанщине имеет давнюю 
традицию и бытует доныне.

Ключевые слова: слобожанщина, луганщина, донбасс, писанка, 
писанкарство, коллекции, выставки, методические пособия.

A chain of publications dedicated to the Slobozhanshchyna regional 
pysankarstvo of the late XIXth – early XXIst centuries is considered in the 
article. In particular, these are the works by M. Sumtsov, S. Kulzhynskyi, 
A.  Vetukhov, S.  Taranushchenko, V.  Titinok and others. The conducted 
analysis makes it possible to assert that the Easter eggs painting in Slo-
bozhanshchyna has a long tradition and occurs nowadays.

Keywords: Slobozhanshchyna, Luhanshchyna, Donbas, Easter egg, Easter 
eggs painting (pysankarstvo), collections, exhibitions, methodical manuals.

Писанкарство, поряд з особливостями технологій виготов-
лення, орнаментації та символіки, зберігає впродовж століть 
свої стилістичні та регіональні риси.

Насамперед потребує ґрунтовних історіографічних дослі-
джень регіональне писанкарство, адже на сьогодні практично 
відсутні такі розвідки. 
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автор статті має на меті проаналізувати комплекс різноас-
пектних публікацій, у яких розглядається слобожанське писан-
карство. зокрема, це праці М. сумцова, с. Кульжинського, а. Ве-
тухова, с. таранушенка, В. тітінюк та ін.

Ще в кінці ХІХ ст. Хведір Вовк зазначав, що «в ріжних місце-
востях україни писанки мають свій особливий характер, що в 
цілому відповідає тому, що ми бачили вже на вишивках» [9].

Першою згадкою про слобожанські писанки можна вважати 
роботу Пелагеї литвинової, присвячену народному орнаменту 
глухівського повіту колишньої Чернігівської губернії [33]. у цій 
праці вперше зафіксовано і подано один зі способів розпису ве-
ликодніх писанок. Пізніше, у 1899 році, с. Кульжинський у своїй 
роботі подав повний перелік технік їх виготовлення.

В «Этнографическом обозрении» за 1889 рік вміщена публіка-
ція М. сумцова про фарбовані великодні яйця. у ній автор на-
голошував на тому, що побутування писанок в україні було за-
уважено в польській і німецькій етнографічній літературі. При 
цьому зазначалося, що в російській літературі питання про ве-
ликодні яйця зовсім не розроблене, ніхто не вивчав народні 
крашанки (тобто писанки), не збирав їх, і про них узагалі немає 
відомостей [57]. у розвідці М. сумцова вміщено також програму-
запитальник про великодні яйця  – писанки. ця програма була 
надрукована ще в низці видань [58; 61–63]. дослідник опрацював 
зібраний матеріал і видав його в праці «Писанки» (1891), що була 
опублікована у двох номерах часопису «Киевская старина», а та-
кож окремою книгою [59; 60]. ця розвідка стала першим акаде-
мічним опрацюванням писанкового мистецтва в україні зокрема 
і в слов’янській етнографії загалом. свою працю М. сумцов поді-
лив на дві частини. у першій він приділив увагу релігійно-симво-
лічному значенню та обрядовому використанню яєць, народним 
назвам і способам виготовлення писанок тощо. у  розділах на-
ступної частини дослідження автор розглянув орнаментацію та 
прості архаїчні елементи писанок, з поясненнями їхнього похо-
дження. у «Киевской старине» за 1897 рік було надруковано його 
повідомлення «обычай ломать скорлупу яйца». у ньому вчений 
зазначив, що зміст вірувань, пов’язаних з розбиттям шкаралупи, 
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є  майже однаковим в україні, росії, Франції, Великій Британії, 
Німеччині, австрії та Бельгії [56, с. 70]. у книзі «Природа и на-
селение слободской украины. Харьковская губерния. Пособие 
по родиноведению» (1918) М.  сумцов описав свято Великодня, 
з’ясував різницю між крашанкою та писанкою: крашанка – яйце, 
пофарбоване в червоний колір, писанка – яйце з різноманітним 
розписом, з геометричним або рослинним орнаментом. саме ж 
воно символізує весняне відродження сонця, у  християнстві  – 
Воскресіння Христа. М. сумцов навів християнську легенду про 
походження писанки, пов’язану з Марією Магдалиною. Він зазна-
чив, що писанки виготовляли дівчата, використовуючи переваж-
но рослинний і, рідше, тваринний орнамент [64, с. 278]. Етнограф 
розглядав писанкарство і в іншій своїй розвідці [65].

дослідники цього мистецтва приділяли мало уваги питанню 
виготовлення писанок. Найповніший опис різновидів технік пи-
санкарства зробив с. Кульжинський у роботі «описание коллек-
ции народных писанок» [28]. у його каталозі вміщено велику за 
обсягом і ґрунтовну статтю про писанкарство, а також таблиці з 
2219 писанками: 33 таблиці були кольорові, решта – малі схема-
тичні рисунки 144 узорів в одній таблиці. Вони походили з Хар-
ківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Херсонської, По-
дільської, Волинської, Бессарабської, гродненської, Воронезької, 
Курської, Мінської губерній та були поділені за типами. Кожна 
писанка мала порядковий номер, а також паспортизацію – було 
зафіксовано місце її походження, рік, назва і від кого одержа-
но, вказувалося, якщо відомо, прізвище писанкарки. з  терито-
рії слобожанщини було представлено 170  писанок: з  Харків-
ської губернії – 36, Воронезької – 7, Курської – 127.

у  «трудах Харьковского предварительного комитета по 
устройству ХІІ археологического съезда» було вміщено доповідь 
а. Ветухова «о писанках», у якій автор зауважив, що виготов-
лення писанок зменшується і витісняється купленими в місті. 
Він навів приклади вірувань, звичаїв, що пов’язані з писанка-
ми, розповів про техніки розпису, які побутували в селах [4; 5], 
вмістив назви орнаментів писанок, що були поширені в селах 
тодішньої Харківщини. це дає можливість зробити відповідне 
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узагальнення щодо розповсюдження писанок та їхньої орнамен-
тації. однак необхідно вказати, що незадовго до проведення са-
мого з’їзду в харківських виданнях було надруковано «Програм-
му для собирания писанок и сведений о них» [50–52].

огляд зазначених вище праць засвідчив, що вивчення пи-
тання розвитку писанкарства в україні в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. фактично здійснювалося шляхом збирання колекцій, ет-
нографічних даних, і лише окремі праці містять узагальнюючий 
та аналітичний матеріал, а  деякі з них присвячені суто регіо-
нальним особливостям писанкарства. також розглядалися мис-
тецтвознавчі аспекти орнаменту. дослідження П.  литвинової, 
М. сумцова, М. Кордуби, В. Шухевича, с. Кульжинського най-
більше розкривають проблематику писанкарства цього періоду. 
Позитивне значення ці праці та описи колекцій мають для ви-
значення топографії досліджуваного явища. адже широкі емпі-
ричні описи дають джерельну базу для вивчення писанки. 

у  збірнику «Праці науково-дослідної кафедри історії євро-
пейської культури» (Харків, 1927 р.) була вміщена розвідка про-
фесора с. таранушенка під заголовком «українські писанки, як 
пам’ятки народного малярства». автор не погоджувався з багать-
ма міркуваннями В. Щербаківського (праця «основні елементи 
орнаментацій українських писанок і їхнє походження» (1925)), 
проте оцінив її як «надзвичайно цінну студію». На противагу 
В. Щербаківському, с. таранушенко підтримував думку деяких 
авторів, що низка спільних елементів пов’язує писанку з вишив-
кою і килимом, а  також з керамікою та мальованим деревом, 
і відносив писанкарство до народного мистецтва. Він приділив 
увагу і писанковому орнаменту [67]. В іншій своїй праці «Мис-
тецтво слобожанщини XVII–XVIII ст.» він також звернувся до 
писанкарства, подавши ілюстрації писанок  [66]. у  2009  році в 
Харкові була перевидана наукова спадщина с. таранушенка [68], 
автори-упорядники цієї книги вмістили зокрема й згадану його 
роботу «українські писанки».

Відомий художник Ілля рєпін, який був родом з Харківщини, 
у своїй автобіографічній книзі «далекое близкое» згадував про 
виготовлення писанок у дитинстві до Великодня. Він указував, 
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що зазвичай напередодні свята їх продавали і в магазинах [53, 
с. 71]. це ще раз підтверджує інформацію про те, що писанкарки 
виготовляли писанки на продаж або ж за певну плату тим, хто не 
міг з тих чи інших причин розписати їх до свята.

На жаль, протягом радянського періоду історико-етногра-
фічних праць, присвячених писанкарству україни, у яких було 
б подано історичний огляд його розвитку, особливостей техно-
логічного процесу виготовлення писанки, регіональних особли-
востей орнаментації, не було видрукувано. Єдиним виданням, 
що привернуло увагу багатьох дослідників у цей історичний пе-
ріод, був альбом Е.  Біняшевського «українські писанки», який 
містив ілюстрації, зокрема і слобожанських писанок.

у 1994  році з.  Елиїв видав альбом «двадцять кіп писанок», 
що став одним з найбільших кольорових видань, присвячених 
українським писанкам. у ньому вміщено 1200 зображень писа-
нок. Більшість таблиць альбому укладена за назвами орнамен-
тів, що походять з Бойківщини, Буковини, Волині, Вороніжчи-
ни, галичини, гуцульщини, донеччини, закарпаття, Київщини, 
Кіровоградщини, Кубані, Курщини, лемківщини, львівщини, 
одещини, Підляшшя, Поділля, Вінниччини, Покуття, Поліс-
ся, Полтавщини, Придніпрянщини, Харківщини, Херсонщини, 
Черкащини, Чернігівщини [16, с. 28–31], але розташовані поряд 
(для кращого порівняння). тобто за основу поділу писанок за 
орнаментом взято його домінантний мотив або поділ його по-
верхні реальними або уявними «меридіально-широтними» ліні-
ями на поля. також в альбом включено сторінки з писанками 
певних етнорегіонів україни. розташування писанок дає мож-
ливість побачити різницю в їх орнаментації. альбом містить 
також «Покажчик писанкових назв» і «Покажчик місцевостей 
походження писанок» [16, с.  13], що допомагає швидше знайти 
писанки за назвою або за місцем походження. 

у 1993 і 1994 роках у газеті «Вечерний Харьков» Н. Пілюгіна 
опублікувала відомості про писанки з Валків на Харківщині [47] 
та про виготовлення писанок на слобожанщині [48].

у ці ж роки с. лігостаєва у виданнях «слобідський край» [31] 
та «слобода» [32] також висвітлювала писанкарство, зазначаю-
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чи, що на писанці малюють різні узори, а матеріалом – основою 
для них – слугує яєчна шкаралупа. Важливо, що відродженням 
старовинного ремесла на слобожанщині займаються діти, що 
дає надію на продовження традиції мистецтва розпису.

упродовж 1996–1998  років, у  тій же газеті «Вечерний Харь-
ков» р. логачева надрукувала низку повідомлень про писанки на 
Харківщині [34–36]. 

у 1997  році в Харкові відбулася VII  Всеукраїнська наукова 
конференція «Історичне краєзнавство і культура». у матеріалах 
якої вміщено низку публікацій про писанкарство на Харківщи-
ні. так, розглянули питання про колекцію писанок М. сумцова в 
Харківському історичному музеї, відродження писанкарства на 
слобідській україні тощо [2; 43].

Варто звернути увагу на низку публікацій, надрукованих у 
різних виданнях від 1996 року, присвячених писанкарству, авто-
ром яких була В.  тітінюк. так, вона розглядала питання історії 
слобожанської писанки [69; 72], художніх особливостей писанок 
з колекції Харківського історичного музею [70], відродження 
писанкарства в регіоні [70; 73], про символіку слобожанського 
великоднього орнаментованого яйця [74]. у  журналі «Народне 
мистецтво» за 1999 рік уміщено статтю В. тітінюк «Писанки сло-
божанщини», у якій висвітлено історію харківських музеїв. зокре-
ма, місцевого історичного музею як одного з небагатьох, що зберіг 
колекцію українських писанок кінця ХІХ – початку ХХ ст. дослід-
ниця подала назви слобожанських писанок та їх кольорові зобра-
ження. це дає можливість зробити певний аналіз та порівняти їх з 
писанками інших регіонів україни [75]. Необхідно згадати також 
розвідку, присвячену виготовленню великодньої листівки за до-
помогою комп’ютерних програм під час навчання у школі [76].

На сьогодні в дослідженні писанкарства можна виділити ще 
одну групу джерел – навчально-методичні розробки, посібники, 
рекомендації для дітей молодшого та середнього шкільного віку. 
розробки методичних посібників з писанкарства для широкого 
кола читачів з’явилися здебільшого в другій половині 90-х років 
ХХ ст. однією з перших, у 1991 році, була видана Харківським 
державним педагогічним університетом розробка л. гребінщи-
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кової, о. данілевич «Методичні вказівки до курсу “декоративно-
прикладне мистецтво. Мініатюрний живопис україни. Писан-
ки”» [14].

у навчально-методичному посібнику а.  Малиніної, І.  Ма-
линіної, о.  гріднєвої «Великодній сувенір. українська народна 
писанка» (Харків, 2005  р.) подано матеріали з історії велико-
дніх яєць та опис основних композиційних закономірностей, 
колориту та техніки писанкарства. Представлено розроблену 
систему вправ, що допоможе ефективно оволодіти мистецтвом 
писанкарства. також подано орієнтовні композиційні зразки 
розміщення орнаменту на яйцях. Методичний посібник напо-
внений кольоровими ілюстраціями [40]. Його вихід привернув 
увагу. так, у журналі «дзвін» за 2005 рік було надруковано ре-
цензію І. Кметь на це видання [24].

однією з таких публікацій є методичний посібник, розробле-
ний майстринею-писанкаркою т.  Коновал з луганщини, «Пи-
санкова абетка»  [25]  – видання високого рівня, гарно ілюстро-
ване, у якому використовуються матеріали з етнографії та історії 
писанкарства, народознавства. авторка посібника розробила 
плани занять для різних видів практичної діяльності дитини. 
спочатку запропоновано підготувати аплікації у вигляді писа-
нок, витинанки писанок, намалювати писанки на папері й тільки 
потім навчати дітей розпису. за основу навчання писанкарства 
взято принцип виготовлення від простих до складних орнамен-
тальних вирішень. Ще однією особливістю книги є наведення 
нової технології виготовлення писанки – травлення коричневих 
яєць, розробленої авторкою. зазвичай такі посібники готують 
народні майстрині-писанкарки, які мають великий досвід, зібра-
ли чимало цікавих матеріалів про писанки, зокрема й місцеві, 
які не завжди вдається зафіксувати іншим дослідникам. однак 
вміщуються в них і певні сумнівні трактування, особливо щодо 
символіки. за географією місць видань можна прослідкувати 
поширення писанкарства та його існування в тому чи іншому 
регіоні, що також становить інтерес для етнографічної науки.

Видання методичного посібника привернуло до себе увагу 
багатьох людей. так, у газеті «голос донбасса» було опубліковано 
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повідомлення с. Барикіної [1], інформацію про презентацію кни-
ги луганської майстрині також було розміщено в газетах «реаль-
ная газета иЖица» [6], «ракурс-плюс» [7]. Про саму писанкарку 
та її захоплення цим мистецтвом – у газеті «ХХІ век» [12]. Проте 
ще в 2003  році Н.  Каплун, науковий співробітник луганського 
обласного краєзнавчого музею, звернула увагу на цю майстри-
ню писанкарського розпису, її особливості орнаментації писа-
нок [21]. Продовжуючи дослідження писанкарства луганщини, 
авторка підготувала відповідний матеріал та надрукувала його 
в журналі «Народне мистецтво» [22]. результати вивчення етно-
графічних особливостей східних українських земель науковця-
ми луганського обласного краєзнавчого музею були у 2010 році 
представлені в краєзнавчих записках. у цих матеріалах подано, 
зокрема, інформацію про виготовлення писанок і звичаєво-об-
рядову культуру, пов’язану з ними, а також ілюстрації. останній 
факт є надзвичайно важливим, оскільки дає можливість порів-
няти їх орнаментацію з іншими етнорегіонами [44]. Про вистав-
ки писанок у луганську на початку ХХІ ст. маємо повідомлення 
в газеті «городской курьер»  [8], а  також у буклеті «луганщина 
окрилена моя!»  [39]. у  статтях т.  заволоцької  [17] та д.  Пожо-
джука [46] звернуто увагу на майстрів писанкарського розпису 
з донбасу.

Про писанки з колекції М.  сумцова кінця ХІХ  – початку 
ХХ ст. написала в газеті «Вечерний Харьков» р. логачева. Вона є 
автором ще низки повідомлень про писанкарство слобожанщи-
ни [34–36]. Про писанки і роль відомого дослідника М. сумцова 
в їх збиранні та дослідженні йдеться в статті г. галян [11].

Питання символіки писанки, її функції розглядаються у до-
слідженнях та інформаційних повідомленнях слобожанських 
авторів: І. Ікол [20], К. Короткої [26], л. логвиненко [37], Н. лолі-
ної [38], л. Чайки [81].

сьогодні на слобожанщині, як і в україні в цілому, вивча-
ються різні аспекти писанкарства. зокрема, о. Курчій, К. яценко 
розглянули дослідження сучасних педагогів з питання розвитку 
писанкарства  [29]. Водночас о.  гулей із сум звернула увагу на 
його краєзнавчу роль у підготовці вчителів образотворчого мис-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



652

Віктор Ткаченко

тецтва, на прикладі використання на уроках зразків орнаментів 
писанок цього регіону [15].

дослідниця г.  лагунова розглянула писанку як мистецький 
предмет, орнамент якої можна використовувати в іншій техніці 
розпису – батику [30]. 

у 2014 році було видано невеличкий за обсягом і форматом 
альбом  [80], у  якому за описами в каталозі с.  Кульжинського 
(1899) відтворено орнаментацію писанок з колишньої Харків-
ської губернії. як зазначено у виданні, походили вони з колекції 
відомого дослідника писанкарства, етнографа М. сумцова. При-
чому це одне з небагатьох альбомних видань в україні, у яких 
представлено писанки окремого регіону. також у 2015  році, 
у Харкові, надруковано розмальовку для дітей під назвою «сло-
божанські писанки»  [27]. такі проекти сприяють відродженню 
та популяризації писанки як у регіоні, так і в цілому на теренах 
україни.

у радянський період, коли тема писанкарства була дещо 
призабута в україні, закордоном українська діаспора активно 
пропагувала народне мистецтво розпису великодніх яєць. так, 
у виданнях Канади, сШа друкувалися відповідні статті й пові-
домлення, а також ілюстрації слобожанських писанок. зокрема, 
такі матеріали були опубліковані д. онищук [45].

серед розмаїття видань вирізняється ще одне. це ілюстрова-
ний історико-біографічний нарис про Харківський клуб писан-
карства імені алли Павлівни овчаренко [78]. у гарно ілюстро-
ваному буклеті подано біографічні відомості про майстринь 
писанкового розпису слобожанщини, про створення та діяль-
ність самого клубу як осередку писанкарства в цьому регіоні, 
коротку замітку про колекцію писанок М. сумцова кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. та варто зазначити, що перший буклет про цей 
відомий клуб писанкарства не тільки в україні, а й закордоном 
був виданий ще в 1997 році [79].

упродовж 1990-х  років вийшла ще низка публікацій, при-
свячених писанкарству цього регіону. зокрема, це праці Н. Вер-
бук [3], с. Воробйової [10], В. гненної [13], К. зоріна [18], Е. Манце-
вої [41], В. Морозюка [42], В. романовського [54] та ін. [77]. 
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отже, за більш як сторічну історію збирання, популяризації 
та дослідження писанкарства на слобожанщині вийшло друком 
чимало публікацій. у них розглядаються різні аспекти його по-
бутування в цьому етнорегіоні. Водночас вивчення і висвітлення 
розвитку писанкарства продовжуються. таким чином, ми може-
мо стверджувати, що писанкарство на слобожанщині має давню 
традицію та побутує і нині.
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Summary

Easter eggs painting as well as the peculiarities of manufacturing 
technologies, ornamentation and symbolism, preserves its stylistic and 
regional features for centuries.

Regional pysankarstvo requires a thorough historiographic research, 
as such studies are practically absent today.

The author aims to analyze the complex of various publications dedi-
cated to Slobozhanshchyna Easter eggs painting. In particular, these are 
the works of M. Sumtsov, S. Kulzhynskyi, A. Vetukhov, S. Taranushchen-
ko, V. Titinok and others.

As far back as in the late XIXth century Khvedir Vovk has noticed 
that the pysanky have their own peculiar character in the different regions 
of Ukraine, that in general corresponds to what we have already seen on 
embroideries.

The work of Pelaheya Lytvynova dedicated to the folk ornament of the 
Hlukhiv district of the former Chernihiv province can be considered as 
the first mentioning of Slobozhanshchyna pysanky. 

Studying of the Easter eggs painting development in Ukraine in the 
late XIXth – early XXth centuries has been realized in fact by the col-
lections ordering, ethnographic data collecting, and only separate works 
contain generalizing and analytical material, and some of them are de-
voted to solely regional peculiarities of pysankarstvo.

Unfortunately, in Soviet times, historical and ethnographic works de-
voted to the pysankarstvo of Ukraine, a historical review of its develop-
ment, the peculiarities of the technological process of pysanka making, 
regional peculiarities of ornamentation, have not been published.

A good few of publications have been presented for more than a cen-
tenary history of collecting, popularizing and studying of Easter eggs 
painting in Slobozhanshchyna. Various aspects of its existence in this 
ethnic region are considered in them. These investigations and studies 
of pysankarstvo development are still lasting. Thus, we may assert that 
the Easter eggs painting in Slobozhanshchyna has a long tradition and 
occurs nowadays.

Keywords: Slobozhanshchyna, Luhanshchyna, Donbas, Easter egg, 
Easter eggs painting (pysankarstvo), collections, exhibitions, methodical 
manuals.
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УДК 78.087.2:7.071.1Яко Надія ЯкОВЧУк 
(київ)

атипові ХудожНі рішеННя 
каМерНо-іНструМеНтальНиХ 
аНсаМблів олексаНдра яковчука

у статті розглянуто два твори о.  яковчука зрілого періоду його 
творчості  – «Музика для кларнета, скрипки, альта й віолончелі» та 
«Музика єврейських штетлів»  – прикметні атиповістю жанру, ін-
струментальним складом, художнім рішенням задуму. це  – кварте-
ти нетрадиційного змішаного складу, які репрезентують так званий 
вільний жанр «музика для...», поширений у сучасній українській ка-
мерно-інструментальній ансамблевій музиці.

Ключові слова: камерно-інструментальний ансамбль, квартет, 
жанр «музика для...», о. яковчук.

В статье рассмотрены два произведения а. яковчука зрелого перио-
да его творчества – «Музыка для кларнета, скрипки, альта и виолонче-
ли» и «Музыка еврейских штетлов» – примечательные атипичностью 
жанра, инструментальным составом, художественным решением за-
мысла. Это – квартеты нетрадиционного смешанного состава, которые 
представляют так называемый свободный жанр «музыка для...», рас-
пространенный в современной украинской камерно-инструменталь-
ной ансамблевой музыке.

Ключевые слова: камерно-инструментальный ансамбль, квартет, 
жанр «музыка для...», а. яковчук.

Two works written at the composer’s mature period – Music for Clarinet, 
Violin, Viola and Cello as well as Jewish Towns Music are considered in the 
article. They are notable for the atypical genre, instrumental structure, artistic 
aspects of conception. These are the quartets of non-traditional compound 
structure, representing the so-called free genre Music for..., which is widely 
spread in contemporary Ukrainian chamber-instrumental ensemble music.

Keywords: chamber-instrumental ensemble, quartet, genre Music for..., 
A. Yakovchuk. 
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зростаюча тенденція композиторських формотворчих пошу-
ків кінця ХХ – початку ХХІ ст. спричинила жанрове розмаїття 
сучасної української камерно-ансамблевої музики. як наслідок, 
особливо гостро постають питання жанрової проблематики. 
Із цього приводу с. Павлишин зауважує: «Відхід від мажоро-мі-
норної системи і незмірно зростаюча роль тембрового чинника 
спричинили виникнення нових принципів структурної органі-
зації» [4, c. 12]. Музикознавець підкреслює, що «співвідношення 
ідейного задуму і принципи його втілення повинно бути в центрі 
уваги» [4, c.  12]. Інтенсивне оновлення засобів музичної вираз-
ності у творчості сучасних композиторів україни також сприяло 
розширенню традиційних уявлень про музичні форми й жанри. 
ці нагальні питання розуміння та класифікації музичних форм 
неодноразово ставали предметом розгляду науковців різних 
шкіл і напрямів [1–3; 6–8]. І. тукова відзначає, що спроба створен-
ня універсальної теорії жанру зумовлює необхідність визначення 
певної жанрової домінанти, яка є різною для кожної окремої кон-
цепції. «такою якістю наділяються, наприклад, жанровий зміст 
(В. цуккерман), умови виконання (а. сохор), структурно-семан-
тичний інваріант жанру (М. арановський), життєва або художня 
функція жанру (о. соколов)» [8, c. 21]. Виникнення нових концеп-
цій дослідниця пояснює надзвичайно багатою художньою прак-
тикою, яка поки що не підлягає єдиному принципу класифікації.

Поруч з традиційними жанрами виникають нові композицій-
ні побудови. Мистецькі переосмислення класичних жанрових 
канонів спричинили ситуацію, коли жанрове найменування тво-
ру та його звуковий матеріал мають умовні точки перетину [8]. 
І.  тукова, констатуючи розпад сучасної європейської жанрової 
системи, визначає причини цього процесу: деформація класич-
ного жанрового фонду та практика індивідуальних композитор-
ських проектів. цілком слушно зауважує о. соколов: «ухил від 
жанрових канонів по суті є <...> новим жанром» [6, с. 9].

Поміж камерно-інструментальних ансамблів о.  яковчука 
зрілого періоду його творчості можна виділити два твори за 
атиповістю жанру, інструментального складу та художнього рі-
шення їхнього задуму – «Музика для кларнета, скрипки, альта 
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і віолончелі» та «Музика єврейських штетлів». Між собою вони 
споріднені за виконавським складом: обидва – квартети нетра-
диційного змішаного складу (кларнет, скрипка, альт, віолон-
чель). з погляду жанрової атрибутики вони репрезентують так 
званий вільний жанр «музика для...», досить поширений у сучас-
ній українській композиторській творчості, прикметний мно-
жинністю тлумачення. однак о. яковчук у цих творах пропонує 
різні рішення жанру.

«Музика для кларнета, скрипки, альта і віолончелі» (1995)  – 
оригінальна одночастинна композиція  – своєю назвою апелює 
до традиції творчості П.  гіндеміта, у  якій значну роль відігра-
ють поліфонічні прийоми розвитку. твір о.  яковчука написа-
ний у формі розширеної фуги (за словами автора) із подібним 
до каденції вступом та рисами cонатності. тема фуги представ-
ляє собою 12-тонову серію, яка слугує основою для усіх інших 
тематичних перетворень. Вступ «Музики...» Andante  – віртуоз-
на каденція кларнета solo (тт.  1–5). Його висхідні гамоподібні 
пасажі з наскрізним crescendo від p до f перериваються рішучим 
низхідним glissando. Початок наступного речення розвивається 
з subito p і сягає ff, яке звучить пронизливо-високо на трелі cis3. 
Пауза fermata розмежовує вступ і початок фуги.

основна тема Lento, неспішна, роздумливо-споглядальна, ви-
кладена в партії кларнета solo  p, що підкреслює провідну роль 
цього інструмента у творі. як уже згадувалося, вона написана за 
принципом класичної 12-тонової серії, де жоден звук не повторю-
ється (тт. 6–9). її друге проведення доручене альту mp (т. 10), тоді як 
кларнет веде протискладення. тема з’являється втретє у скрипки 
mf (ц. 1, т. 1), альт і кларнет проводять протискладення. Наступ-
ною тему веде віолончель mf (ц. 1, т. 6), інші голоси продовжують 
рухатися за правилом поліфонічного протискладення. тема фуги 
звучить уп’яте в регістрі великої октави, наче імітуючи голос неіс-
нуючого п’ятого учасника, наприклад контрабаса (ц. 2, т. 1). це про-
ведення разом з канонічною імітацією (кларнет legato, віолончель 
pizzicato, ц. 2, тт. 5–8) завершує експозиційний розділ фуги.

Allegro con moto (ц. 2, т. 11) – початок розробки, яка має три роз-
діли. тема першого з них побудована на інтонаціях теми фуги і 
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проводиться в партії кларнета mf legato espressivo (ц. 3, тт. 2–8). Про-
тискладенням є канонічна імітація альта pizzicato (ц. 3, тт. 3–8), ві-
олончель веде лінію токатно-остінатного фонового руху. скрипка 
вступає з темою (ц. 3, т. 8), кларнет проводить канонічну імітацію, 
а вступ альта (ц. 3, т. 9) з викладом теми в основному вигляді ство-
рює канон зі скрипкою. цікавим є епізод з ритмічно утриманим 
протискладенням у партії альта mf pizzicato (ц. 3, тт. 3–6), що пе-
реходить до партії кларнета mp (ц. 3, тт. 9–12). Поліфонічний роз-
виток усіх голосів приводить до викладу теми в партії кларнета, 
що стає інтенсивнішим унаслідок заповнення всього фактурного 
простору (ц. 4, т. 5): проведення теми в оберненні з ритмічними 
змінами в партії альта, утримане протискладення у скрипки, чо-
тиритактова остінатна фігура як фон у партії віолончелі. такий 
інтенсивний розвиток підводить до кульмінації розділу (ц. 5, т. 6), 
яка водночас стає початком наступного, другого розділу розроб-
ки. Використання прийому збігу кульмінації з початком нового 
розділу є характерним для авторського стилю о.  яковчука (зо-
крема, застосовується в І частині сонати-рапсодії для віолончелі 
і фортепіано). другий розділ розробки (ц.  5, т.  6), якому прита-
манний гомофонно-гармонічний виклад, починається з модифі-
кованої теми в партії віолончелі, іншої за характером, ліричної, 
пройнятої емоційністю. тема розвивається за принципом інтер-
поляції; з уведенням нових структурних елементів вона стає вдві-
чі об’ємнішою (10 тактів). третій розділ (ц. 6, т. 8) також демон-
струє гомофонно-гармонічний стиль письма з впровадженням 
тембрової драматургії: якщо в попередньому розділі тема зосе-
реджувалась у низькому регістрі віолончелі, то тепер відбувається 
темброве «обернення» – тема звучить у кларнета mf dolce cantando 
і займає верхній шар усієї фактури. тритактова каденція кларнета 
solo (ц. 7, тт. 5–7) з’єднує цей розділ з репризним – Allegro con moto. 
На органному пункті віолончелі g проводиться тема stretta в пар-
тіях альта, кларнета і скрипки. тут автор використовує різнома-
нітні поліфонічні прийоми: канонічну імітацію, проведення теми 
в оберненні. Невелика кода (ц. 9, т. 8) закінчує твір. 

таким чином, у  цьому творі значна роль відведена кларне-
ту – інструменту унікальних динамічних, тембральних, віртуоз-
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них можливостей. Кларнет починає композицію блискучою 
каденцією- вступом, йому належить перше проведення 12-тоно-
вої теми фуги, він ініціює розробковий розділ чудовим «сріб-
лястим» тембром у регістрі «кларіно» (h1 до c3). автору вдалося 
досягти тембральної рівноваги у звучанні ансамблевих голосів, 
зокрема у звучанні tutti. Показовим прикладом може бути екс-
позиція, написана у формі фуги, де вступ кожного інструмента 
збагачує звуковий колорит усієї партитури, а  разом усі голоси 
створюють ансамбль рівноправних голосів. для образного зміс-
ту композиції важливим є використання нетрадиційних засо-
бів виразності, так, у вступі кларнет виконує низхідні glissando 
(вони написані в найкращому для їх виконання регістрі другої 
октави), створюючи ефект схвильованої розповіді, що перери-
вається. Введення найрізноманітніших поліфонічних прийомів 
(репризний розділ) підсилює драматичність розвитку.

у наступному зверненні до жанру «музика для...» – диптиху 
«Музика єврейських штетлів  1» для кларнета, скрипки, альта і 
віолончелі (2012) – о. яковчук спирається на принцип програм-
ності. це відобразилося як у назві першого варіанта твору, «тіні 
минулих століть» (Shadows of Past Centuries), та його частин: І – 
«сонячні тіні» (Sunny Shadows), ІІ – «сутінкові тіні» (Shadows in 
Twilight), так і в яскравій образності тематичного матеріалу. за ви-
словом о. яковчука, в автобіографічному диптиху через інтона-
ції народних пісень і танців показано музичний контекст життя 
невеличких містечок на Поділлі, де водночас мешкали, тісно спіл-
кувалися українці, євреї, поляки, німці, чехи. замальовки картин 
з народного побуту нагадують твір раннього періоду творчості 
композитора – «Народну сценку» для квартету дерев’яних духо-
вих інструментів (1972). обираючи для диптиха нетрадиційний 
квартетний склад, композитор, проте, не йде шляхом втілення 
особливостей жанру квартету в класичному розумінні, а створює 
вільний за побудовою двочастинний цикл, тематизм якого спи-
рається на різнонаціональні фольклорні джерела.

І частина – Moderato misterioso – починається з монологу клар-
нета pp legato. Мелодичний абрис цього 15-тактового вступу, на-
писаного в регістрі шалюмо – найвиразнішому для кларнетового 
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звучання – виявляє тонку, у межах pp–mf, динамічну палітру со-
люючого інструмента. Його перша фраза неначе виринає з pp, ру-
хаючись секундовими висхідними інтонаціями. синкопований 
початок другої та третьої фраз додає більшої енергетики, цікавим 
є висхідний стрибок мелодичної лінії на октаву та його подаль-
ше заповнення низхідними секундовими поспівками diminuendo 
(ц. 1, тт. 1–2). Неспішна, плинна оповідь кларнета вводить в атмос-
феру минувшини, наче сповільненого руху часу, що було харак-
терним для сільського життя. Вступ струнних інструментів (ц. 1, 
т. 6) створює певний сонорний ефект через ланцюжок септакордів, 
які накладаються на м’яке звучання кларнетного a. Мелодична лі-
нія кларнета, розвиваючись, проходить poco accelerando crescendo 
і в розділі Piu mosso (ц. 2, т. 2) сягає кульмінаційного «as2» f (ц. 2, 
т. 9). Низхідний рух струнних crescendo викликає ефект просто-
рового об’ємного звучання. Solo кларнета mf diminuendo з аком-
панементом pizzicato струнних приводить до наступного розділу 
Piu mosso (1  т. до ц.  4). з’являється перша танцювальна мелодія 
(партія кларнета mp), у  ній помітний вплив інтонацій чеського 
народного танцю – польки. синкопований акомпанемент струн-
них arco mp вносить ще більше пожвавлення в характер музики. 
Невеличка каденція кларнета (ц. 5, тт. 6–10, ц. 6, тт. 1–3) приво-
дить до появи пісенної ліричної теми в партії віолончелі mf legato 
espressivo (ц. 6, т. 4). Кларнет контрапунктом проводить збільше-
ну вдвічі віолончельну тему, надаючи їй більшої наспівності. Sul 
ponticello віолончелі (ц. 7, т. 2) змінює характер образу, надаючи 
йому рис таємничості. тріольні фігурації в партії скрипки, аль-
товий акомпанемент, викладений вісімками, урізноманітнюють 
фактуру цього епізоду. Віртуозні пасажі кларнета приводять до f 
(ц. 8, т. 5), і продовження теми звучить у кларнета з акомпанемен-
том струнних. Поступове diminuendo підводить до Meno mosso, 
кларнет продовжує мелодичний розвиток, струнні акомпанують 
pizzicato mp. у коді (ц. 10, т. 4) кларнет solo mf низхідним рухом на 
тлі легкого акомпанементу струнних mp pizzicato та arco закінчує 
І  частину. отже, вільна форма І  частини складається зі вступу, 
трьох різнотематичних епізодів (І – Piu mosso – ц. 2, т. 2; ІІ – Piu 
mosso – 1 т. до ц. 4; ІІІ – ц. 6, т. 4) та коди. значною є роль інтер-
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медій (ц. 3, тт. 4–9; ц. 5, тт. 6–10) – solo кларнета, вони сприяють 
цілісності твору, поєднуючи різнохарактерні тематичні лінії.

ІІ частина – Allegro – має яскраво виражений танцювальний ха-
рактер. Ним зумовлений і вибір форми цієї частини диптиха, яка 
має вільну танцювальну побудову на основі чергування контраст-
них тем. На фоні двотактового вступу струнних pizzicato виникає 
акцентована танцювальна тема, викладена в партії кларнета mf, 
що інтонаційно нагадує польку – веселий, жартівливий народний 
танок (т. 5). тема польки переходить до партії скрипки (ц. 11, т. 3), 
частково з’являючись у кларнета. синкопований акомпанемент 
(партії кларнета і альта, ц. 11, т. 5) надає темі особливої грайливості. 
Чотиритактовий перехід-зв’язка (ц. 12, тт. 9–10, ц. 13, тт. 1–2), типо-
вий для танцювальної музики, відокремлює польку від теми укра-
їнської народної пісні «Кину кужіль», яку проводить віолончель 
solo f (ц. 13, т. 3). Введенням цієї другої танцювальної теми компо-
зитор збагачує музичну тканину твору, показуючи як тісно сплі-
таються фольклорні наспіви різних етнічних груп україни. у ц. 14 
(т. 5, партія кларнета) з’являється нова тема – подільська полька, 
що звучить контрапунктом до «Кину кужіль» (партія віолончелі, 
ц. 15, т. 3). Поява наступної нової теми (єврейський танець «сім со-
рок» у кларнета) органічно пов’язується з інтонаціями української 
(«Кину кужіль» у віолончелі, ц. 16, тт. 1–4) та чеської тем (полька 
в партії скрипки, ц. 16, тт. 1–4). Після яскравого проведення теми 
«сім сорок» у партії кларнета solo f з акордовим акомпанементом 
струнних виникає тема відомої єврейської пісні «ле хаїм» (у пере-
кладі – «Будьмо», ц. 19, т. 2). Вона динамічно розвивається від mf 
у регістрі першої октави до блискучого звучання f другої октави. 
Poco a poco accellerando, trill змінюють тему. о. яковчук блискуче 
використовує власну, авторську цитату з відомого твору «Буко-
винське капричіо» для кларнета і фортепіано (1984). цитується не 
лише тематичний матеріал, але й принцип розвитку акомпаную-
чих голосів: останній розділ твору (ц. 20 від т. 9) своєю фактурою 
і ритмічною організацією нагадує фортепіанний виклад акомпа-
нементу «Буковинського капричіо». Проте автор не лише цитує, 
він переосмислює мелодичну основу, знаходячи спільні тематичні 
зв’язки різнонаціональних фольклорних джерел. 
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отже, розглянутий диптих являє собою двочастинний про-
грамний цикл, утворений за принципом темпового контрасту 
(Moderato misterioso – Allegro). В авторську музичну тканину ор-
ганічно вплетені цитати, зокрема, використано мелодії чеської 
польки, української народної пісні «Кину кужіль», подільської 
польки, єврейського танцю «сім сорок», єврейської народної піс-
ні «ле хаїм» («Будьмо»), української народної пісні «ой, сів чабан 
на могилку» з Буковини. у І частині вагому роль у формотворенні 
відіграють інтермедії, що пов’язують розділи в цілісну компози-
цію. такий прийом введення інтермедій композитор використав 
також у «Маленькому тріо» для кларнета, фагота і фортепіано 
(1980), а особливо важливим він постане в камерних кантатах.

у створених композиціях у жанрі «музика для...» о. яковчук 
запропонував своєрідне бачення музичної форми. одночастин-
на «Музика для кларнета, скрипки, альта і віолончелі» напи-
сана у формі розширеної фуги (за словами автора) із подібним 
до каденції вступом та рисами cонатності. у диптиху «Музика 
єврейських штетлів» І частина має вільну форму, що складаєть-
ся зі вступу, трьох різнотематичних епізодів та коди; ІІ  части-
на – вільну танцювальну побудову на основі чергування шести 
контрастних тем. застосування програмності зумовило вико-
ристання прийому полістилістики у вигляді цитат фольклорно-
го походження, а також автоцитати (одна з тем «Буковинського 
капричіо» для кларнета і фортепіано).

В обох композиціях митець спирається на засади письма для 
струнного квартету, де роль І скрипки доручено кларнету, при-
чому в диптиху він трактується рівноправно з рештою інстру-
ментів ансамблю, а  в другому творі кларнет представлений як 
солюючий концертний інструмент. «специфіка бачення тембру 
кларнету та його виразово-драматургічних функцій, з  одного 
боку, розкриває програмний задум автора, з іншого – демонструє 
особливості композиторського почерку, відображаючи квінте-
сенцію стильового портрета» [177, с.  48]. таким чином, обидва 
твори нетрадиційного змішаного складу за участю кларнета ві-
дображають сучасну тенденцію мобільності виконавських скла-
дів українського камерно-інструментального ансамблю. 
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примітка
1 Штетл (від нім. die Stättlen) – містечко.
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Summary

The article is dedicated to the issues of the genre diversity of 
contemporary Ukrainian chamber-instrumental music, the origin of new 
composition structures. Genre problems become topical ones for many 
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musicologists, who state the modern European genre system collapse. The 
deformation of classic genre fund, the practice of individual composer 
projects (I.  Tukova) and also the major-minor system avoidance, the 
increasing importance of timbre factor (S. Pavlyshyn) are considered to 
be the main reasons of this process. An interesting situation appears, 
when the deviation from genre canons immediately becomes a new genre 
(O. Sokolov).

Two works by A.  Yakovchuk  – chamber-instrumental ensembles 
Music for Clarinet, Violin, Viola and Cello (1995) as well as Jewish Towns 
Music (2012) are considered to be interesting ones in such an aspect. These 
are the quartets of non-traditional compound structure, representing the 
so-called free genre Music for..., which is widely spread in contemporary 
Ukrainian chamber-instrumental ensemble music. A. Yakovchuk offers 
different approaches to the genre in both works.

Music for Clarinet, Violin, Viola and Cello is an original one-movement 
composition. It is written as an extended fugue with sonata form features 
and cadence-like introduction for clarinet solo. It is a brilliant virtuous 
work, where the clarinet is represented as a concert solo instrument.

In diptych Jewish Towns Music the composer has recreated musical 
colour of the life in small towns of the Podillia region (Western part of 
Ukraine) where the Ukrainians, Jews, Poles, Germen, Czechs live. The 
first part Moderato misterioso has free dance form. It is formed with the 
prelude, three episodes with different subjects and coda. The second part 
Allegro is of a dancing nature. It has determined the choice of the form. It 
is a free dancing structure basing on the contrasting themes alternation. 
The use of Czech, Ukrainian, Jewish folk melodies and also the use of 
the author citation (the theme from Bukovyna Capriccio for clarinet and 
piano) seems to be quite natural and very interesting one. Clarinet is 
interpreted as a concert instrument in the diptych. This sketches of folk 
life remind of the other work of the early composer period – The Folk 
Scene for quartet of wooden wind instruments (1972).

In both works the composer, basing on the grounds of string quartet 
composition, where the part of the first violin is executed by the clarinet, 
proves immense possibilities of the contemporary form structure creation.

Keywords: chamber-instrumental ensemble, quartet, genre Music 
for..., A. Yakovchuk.
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