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Сучасне вивчення українсько-польського фольклорного пограниччя. У наш час спостерігаються нові тенденції у вивченні міжкультурних взаємин України із сусідніми
державами на рівні етнофольклорного порубіжжя. Особлива увага в останні роки приділяється висвітленню проблем
національної ідентичності, моніторингу самосвідомості,
збереженню й захисту національних культур, взаємної толерантності й недопущенню міжнаціональних конфліктів,
міжетнічним процесам, що відбуваються на пограничних
територіях.
Поняття етнокультурного та фольклорного пограниччя
розглядається в порівняльних дослідженнях фольклористів
та етнологів, лінгвістів та літературознавців, істориків та соціологів як слов’янських країн (України, Польщі, Чехії, Словаччини, Білорусі), так і неслов’янських (Угорщини, Румунії,
Франції, Німеччини).
Ареал пограниччя став об’єктом багатьох спільних проектів науковців різних країн Європи, зокрема Польщі, Литви,
України, Білорусі. На вивчення згаданої проблеми звертають
увагу народознавчі та національно-культурні товариства.
У наш час ведуться різноманітні польові обстеження, отримані матеріали публікуються, узагальнюються, з даної тематики проводяться численні конференції.
У наш час цим питанням присвячували свої дослідження Г. Капелусь, Є. Бартмінський, Т. Вражиновський, К. Вроцлавський, М. Дрозд-П’ясецька, Л. Мруз, С. Грица, Р. Кирчів,
Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик, В. Головатюк, Л. Ха7
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люк, Г. Бондаренко, Л. Пономар, В. Новак, С. Толстая, О. Бєлова, Р. Григорьєва та цілий ряд інших учених.
Фольклорне пограниччя розглядається сьогодні в різних
слов’янських та європейських контекстах з поєднанням міждисциплінарних підходів. Фольклористичний та етнологічний аспекти дослідження залишаються першорядними, враховучи мовно-культурну специфіку та питання національної
ідентифікації.
Фольклорні традиції українсько-польського пограниччя, якому приділяється основна увага, у нашому дослідженні
пов’язані з цілою низкою спільних історичних та культурних
традицій, які завжди поєднували наші народи. В українськопольських взаєминах у галузі культури важливу роль завжди
відігравали саме народні пісні та регіональна специфіка їх
виконання. Категорія пограниччя в останні роки привертає
особливу увагу дослідників різних наук, особливо істориків,
етнологів, фольклористів та літературознавців, які дедалі
частіше звертаються до вивчення локальних явищ культури,
зокрема, на міжрегіональних рівнях. Особливу увагу дослідники польської культури звертають на явища, які відбуваються на польсько-українському, польсько-білоруському чи
польсько-німецькому та польсько-чеському пограниччі.
Фольклорне пограниччя у Європі висвітлено в різних
контекстах, зокрема слов’янських, з урахуванням комплексного міждисциплінарного підходу. Важливу роль тут відіграють фольклористичні дослідження, зокрема порівняльні,
які мають давню традицію і багато дають для розуміння процесів, що відбуваються на пограниччі.
У зв’язку з цим нового теоретичного осмислення вимагає
термінологія, що використовується науковцями різних країн.
Тривають дискусії про необхідність її уніфікації (мовні острови, змішане проживання, двомовна етнічна модель, контакт
і взаємодія, аналогія і паралель тощо) та самі методи й підходи в дослідженнях пограниччя. Зокрема, особливої уваги
8
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потребує як питання особи виконавця фольклору – жителя
пограничних регіонів, так і жанрова специфіка, що знаходить
своє відображення в його репертуарі.
Дослідження, проведені в останні роки, дозволяють зробити висновки про типологію певних жанрів, зокрема українських і польських балад.
Важливим залишається також питання визначення цілого ряду текстів, які одночасно можуть побутувати двома чи
трьома мовами, що є типовим явищем для пограниччя. Саме
цю тенденцію детально проаналізував відомий польський
славіст, професор Берлінського університету Олександр
Брюкнер, доля якого була пов’язана з Тернопільщиною, у серії статей «Польсько-українські пісні», шо були опубліковані
ще на початку ХХ ст. Адже таких зразків фольклору більшість
дослідників не визнавали, вважаючи їх менш вартісними за
естетичними критеріями. Характерно, що ця тенденція характерна й нині для українсько-польських пограничних теренів, трапляючись також у місцях компактного та змішаного
проживання поляків в Україні.
Зацікавлення етнічною проблематикою в сучасній фольклористиці залишається важливим у контексті суспільних
трансформацій, що відбулися у зв’язку з очікуваною інтеграцією ряду країн у європейський економічний та культурний
простір. Питому вагу у цьому мав відіграти перепис населення в низці країн, зокрема в Україні та Польщі, але, на жаль,
результати його виявилися не зовсім втішними, як для національних меншин, так і для дослідників.
Пограниччя висуває перед дослідниками широкий спектр
проблем, які вимагають нових оцінок та підходів, вирішення
яких дасть можливість виявити також особливості міфологічного бачення крізь призму народної поезії слов’ян.
Категорія пограниччя в останні роки привертає особливу
увагу дослідників різних наук, насамперед соціологів, етнологів, фольклористів та літературознавців, які дедалі частіше
9
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звертаються до вивчення локальних явищ культури, зокрема,
на міжрегіональних рівнях. Актуальними для теоретичного
визначення ареалу українсько-польського пограниччя залишаються студії польського соціолога Г. Бабінського 1. Усі ці
питання є особливо важливими для сучасної фольклористики та етнології в контексті дослідження етнічних конфліктів,
пошуків можливостей та шляхів їх уникнення в суспільстві.
Не випадково в Польщі саме в Інституті археології та етнології Польської академії наук ще в 1994 році відбулася наукова
конференція, присвячена етнічним конфліктам, у якій брали
участь етнологи, фольклористи, історики (В. Кравчик-Василевська, Д. Сімонідес, М. Герліх). Матеріали цієї конференції
було опубліковано у виданні «Konflikty etniczne. Źródła, typy,
sposoby rostrzygania» 2
Фольклорні традиції українсько-польського пограниччя
пов’язані з цілим рядом спільних історичних та культурних
традицій, які завжди поєднували наші народи. В українськопольських взаєминах у галузі культури важливу роль відігравали саме народні традиції, які, як у минулому, так і в наш час,
привертали увагу відомих учених різних країн (О. Кольберг,
О. Брюкнер, К. Мошинський, Г. Капелусь, Є. Бартмінський,
С. Грица, Р. Кирчів та ін.), завдяки збирацькій діяльності яких
зафіксована величезна кількість фольклорних та етнографічних матеріалів, серед них чимало давніх текстів. Праці видатного польського етнолінгвіста Єжи Бармінського можна віднести до найбільш фундаментальних 3.
Babiński G. Pogranicze polsko-ukraińskie – etniczność,
zrożnicowanie religijne, tożsamość. Kraków. 1997. 279 s.
2
Konflikty etniczne. Źródła – Typy – Sposoby rozstrzygania / red.
I. Kabzińska, S. Szynkiewicz ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa, 1995.
3
Bartmiński Jerzy. Szczеdry wieczór – szczedryj weczir. Kolędy
Krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko ukraińskiego.
Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. T. I : Studia y dziejów chrześcijaństwa
na pograniczu etnicznzm / рod red. St. Stępnia. Przemysł, 1990. 386 s.
1

10
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Відома польська дослідниця давньої літератури та фольклору Гелена Капелусь, яка очолювала відділ народної літератури Інституту літературних досліджень ПАН, ще наприкінці ХХ ст. звернулася до вивчення польсько-українського
фольклорного пограниччя, опублікувавши збірник своїх наукових праць «O turze złotorogim. Szkice kolędowe», де на матеріалах календарної обрядовості здійснила надзвичайно цікаві
спостереження про давні міфологічні мотиви в польському та
українському фольклорі 4. У своїх працях вона неодноразово
зверталася до українсько-польського пограниччя у фундаментальному зібранні Оскара Кольберга.
На жаль, у Польщі Інститут дослідження національних
спільнот було реорганізовано із самостійної установи ПАН у
Познані і передано до складу Інституту славістики ПАН як відділ, який очолював професор Войцех Буршта. Мовні ж процеси на пограниччі вивчають відомі польські мовознавці, серед
яких особливе місце належить професору Янушу Рігеру.
Українські фольклористи та етнологи провели низку експедицій на українсько-польському пограниччі, зокрема, на
Північному Підляшші та Волині, результати яких опубліковано (С. Грица, Р. Кирчів, Л. Вахніна, В. Борисенко, В. Головатюк). Важливість дослідження фольклорної культури пограниччя також показала Міжнародна наукова конференція
«Україна–Польща. Етнічне та культурне пограниччя», організована Польським народознавчим товариством за участі
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
(ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського НАН України (серпень 2006 р.),
яка продовжила цілий ряд попередніх конференцій за згаданою проблематикою (польсько-німецьке, польсько-чеське,
польсько-білоруське пограниччя), які були започатковані в
Польщі. Іститутом археології та етнології ПАН за ініціативою відомого етнолога професора М. Дрозд-П’ясецької було
проведено Літню школу, присвячену проблемам пограниччя,
4

Kapełuś H. O turze złotorogim. Szkice kolędowe. Warszawa, 1991.
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для молодих дослідників Центрально-Східної Європи, у рамках якої відбулася тематична конференція «Етнологічні дослідження етнокультурного пограниччя» (1–7 жовтня 2006 р.,
Казимеж Дольний, над Віслою), у якій брали участь також
співробітники ІМФЕ Л. Вахніна та Н. Стішова.
Важливим чинником у дослідженні згаданої проблеми
українськими науковцями є не тільки їхня участь у конференціях, організованих у Польщі та в інших країнах, але й перенесення європейського наукового досвіду на український ґрунт.
Таким показовим явищем стало видання спецвипуску журналу «Народна творчість та етнологія», присвяченого польській
етнології, зініційоване директором ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
Ганною Скрипник (2007, № 1; наукові координатори Л. Вахніна та М. Дрозд-П’ясецька). Серед його авторів – відомі дослідники українсько-польського пограниччя: іноземний член
НАН України, професор Стефан Козак та керівник відділу етнології сучасності ІАЕ ПАН професор Дагнослав Демський.
Увагу вчених Польщі привертає також проблема самосвідомості етнічних груп регіону Сілезії 5 та Вармії, особливо цікаве дослідження Анни Шифер, присвячене мешканцям
пограниччя 6. Проблема «свій–чужий» розглядається як дослідниками Польщі, так і України. Привертає вона в останній
час увагу етнологів та фольклористів (О. Курочкін, Л. Халюк).
В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського спільно з білоруськими та польськими вченими в останні роки виконувався ряд проектів з
дослідження пограниччя. Певним внеском у дослідження цієї
проблеми стала наукова дискусія під час проведення Міжнародної наукової конференції «Процеси самоідентифікації
на українському порубіжжі» (Київ, 12 грудня 2007 р.), у якій
з-поміж інших узяв участь відомий дослідник етногенезу,
Szyfer А. Ludzie pogranicza. Poznań, 2006.
Simonides D. Górnoślązacy. Grupa regionalna czy etniczna? Lud.
1995. T. 78.
5
6
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науковий співробітник Інституту етнографії Угорської АН,
професор Петер Вереш (Угорщина).
Треба відзначити, що вивчення українсько-польского
етнокультурного пограниччя, зокрема, збереження фольклорних традицій, неможливе без врахування «білоруського» фактора. Це підтвердили наші дослідження, як на Волині, зокрема, у Любомльському районі, розташованому на
польсько-українсько-білоруському пограниччі, так і на Північному Підляшші, де місцевих українців на польсько-білоруському пограниччі протягом багатьох повоєнних років
вважали «білорусами», тоді як вони були носіями українського фольклору та мови, залишаючись мешканцями своєї «малої батьківщини». У польській етнографії слово «зона» зберігає первісне значення. К. Мошинський, досліджуючи т. зв.
північно-східний кордон, поширення, динаміку культурних
течій, позначив термінами «зона» і «кордон». С. Грица зазначає, що польський науковець Ю. Гаєк 1976 року в Польському
етнографічному атласі виділив на території тогочасної Польщі 6 поясів і 11 культурних зон 7.
Природно, у таких зонах виникають різні форми спонтанних контактів. С. Грица пропонує розглядати їх як систему
кіл, що стикуються та перетинаються. Центр кола – ядро –
завжди тяжіє до збереження домінантних, нормативних
ознак культури конкретного етносу, тоді ж як на периферії
кіл під впливом чужого оточення утворюються лабільні ділянки, відкриті до сприйняття іноетнічного та варіювання
домінантних ознак щодо центру (ядра). Грица виділяє також
рівні фольклорних зв’язків, серед яких є важливими: 1) біоетнолінгвістичний, 2) соціально-економічний, 3) соціальноідеологічний, 4) фактор іманентної специфіки порівнюваного
матеріалу 8.
Див.: Грица С. Трансмісія фольклорної традиції. Етномузикологічні розвідки. Київ ; Тернопіль, 2002. С. 66–67.
8
Там само. С. 52.
7
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Теоретичні підходи до вивчення етнокультури українсько-польського пограниччя можуть бути використані при
моніторингу збереження нематеріальної культурної спадщини, особливо фольклорних традицій. Провідну роль відіграє
національна ідентичність, яка потребує нового висвітлення у
зв’язку з сучасними міграційними процесами та негативним
впливом глобалізаційних викликів.
«Фольклор – витвір рідного середовища, з яким себе ідентифікує носій, – зазначає С. Грица, – його історична пам’ять.
Властивість ідентифікувати себе з фольклором – специфічна
риса ментальності українця, звиклого бути не завойовником
чужих, а охоронцем своїх святинь» 9. Ці символічні слова відомої української фольклористки можна з певністю віднести
до регіону Підляшшя, де на польсько-білорусько-українському пограниччі феномен української культури продовжує дивувати дослідників своєю автентичністю, попри складні в минулому трансформаційні зміни, депортаційні та асиміляційні
процеси. Пограниччя зробило місцевих мешканців етнічно
активними 10.
Балада на українсько-польському пограниччі. Без
фольклорної балади, яка спричинила появу та розвиток балади літературної, що стає одним з найпопулярніших жанрів
як у творчості українських, так і польських романтиків, не
можна уявити романтичної літератури. У творчості романтиків прослідковуються чимало варіантів сюжетів, згаданих та систематизованих уже сучасною фольклористичною
наукою. Йдеться про каталог українських народних балад
О. Дея, опублікований у його монографічному дослідженні
«Українська народна балада» 11 та покажчик польських народних балад Е. Яворської, які до сьогодні не мають аналоГрица С. Фольклор у просторі та часі. Вибрані статті. Тернопіль, 2000. С. 75.
10
Там само. С. 81.
11
Дей О. І. Українська народна балада. Київ, 1986. 261 с.
9
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гів у сучасній фольклористиці країн Центральної та Східної
Європи.
Цікаво, що цей жанр, який набув особливої популярності та зайняв особливе місце в романтичних літературах усієї
Європи, завдяки її тематичній спрямованості, яка відповідала самій суті романтичної поетики, її загадковості, міфологічним мотивам, трагізму та містицизму, продовжує своє
існування в сучасному фольклорному процесі обох народів,
особливо на українсько-польському пограниччі, де в репертуарі фольклорних носіїв найкраще збереглися саме балади
чи, як їх ще називають – баладні пісні. Це стосується текстів
як українських балад, які продовжують активно побутувати
на Східних теренах Польщі, зокрема на Підляшші, де їх було
зафіксовано науковцями Інституту мистецтв ПАН та українськими дослідниками й місцевими збирачами, так і польських балад, що збереглися в багатьох селах Волині, Полісся і
навіть на Поділлі.
Одним із найпопулярніших творів на цю тематику, який
побутує до сьогодні в різноманітних варіантах на українсько-польському пограниччі, є балада про Гриця, яка найчастіше відома під назвою «Ой не ходи Грицю…». Вона стала класичним зразком української баладної лірики, одним
з найулюбленіших до сьогодні як в Україні, так і в Польщі.
Мотив отруєння хлопця за невірність коханій дівчині поширений не тільки в українському фольклорі, але також і баладній творчості інших народів, зокрема слов’янських. Перша публікація цього твору відноситься до початку ХІХ ст.,
зафіксована в російському пісеннику, виданому купцем
Сергієм Петровим12.
Хоча згаданий мотив був поширений в українському
фольклорі ще в ХVІ–ХVІІ ст., у ХІХ ст. цей твір публікується
неодноразово в пісенних збірниках майже всіх слов’янських
Всеобщий новоизбранный песенник… Иждивением московского купца Сергея Петрова. Москва, 1805. № 21.
12
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народів, а згодом стає відомим і в західноєвропейських
країнах.
Перший переклад «Гриця» з’явився німецькою мовою
з нотами у Львові в католицькому календарі «Pielgrzym
lwowski» (1822). Мелодія пісні запозичується австрійськими,
німецькими та угорськими музикантами. У 40-х роках ХІХ ст.
в Україні, зокрема в Києві та Одесі, виступав відомий угорський композитор Ференц Ліст (будинок, де він виступав у
Києві, досі зберігається, на ньому є меморіальна таблиця про
цю подію). Цікаво, що на згадку про Україну ним був написаний фортепіанний твір «Українська балада», в основу якого
лягла мелодія саме балади «Ой не ходи, Грицю». Текст балади
був перекладений угорською мовою М. Фінцицьким.
«Гриць» завдяки полякам, які емігрували з України до
Франції та Англії після поразки Листопадового повстання
1831 року, згадується в різноманітних статтях, есе та листах
як символ українського фольклору та України. Цікаво, що
цей твір перекладається у Парижі французькою мовою і співається як «козацька пісня». Про це навіть згадує в листі до
матері відомий польський поет Юліуш Словацький 13.
За згадкою львівського фольклориста Г. Нудьги, балада
про отруєння Гриця була опублікована 1848 року також англійською мовою у Лондоні в книжці Генріха Красінського
«Козаки і Україна», згодом її текст декілька разів друкується
в різних виданнях. У 1916 році його публікує канадська поетеса Ф. Р. Лайвсей уже під назвою «Донька чарівниця» («The
Dauther of the Witch»). У 1935 році вона друкується німецькою мовою в збірнику кращих пісень світу після виконання
групою швейцарських музикантів на Міжнародному конкурсі народних пісень у Брюсселі, де викликала справжнє захоплення журі і публіки та отримала першу нагороду 14.
Listy Juliusza Słowackiego. Lwów, 1883. T. I. S. 30.
Нудьга Г. Балада про отруєння Гриця і легенда про Марусю
Чурай. Жовтень. 1967. № 2. С. 132.
13
14
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Таким чином, текст балади «Ой не ходи, Грицю» став
уособленням українського козацького духу в різних країнах
світу, отримавши міжнародне поширення.
Своєрідним пограничним острівцем збереженння польської баладної традиції в Україні можна назвати с. Пулемець
Любомльського району Волинської області, де фольклорним
експедиціям Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 1971 року
пощастило записати декілька надзвичайно рідкісних старовинних народних балад. Можливо, деякі з них міг чути та
відтворювати у своїх поетичних образах А. Міцкевич, адже
с. Пулемець розташоване на українсько-польсько-білоруському пограниччі в краю казкових озер та фантастичної природи. Сьогодні польські народні балади побутують у цьому
селі в українському мовному середовищі, оскільки більшість
його жителів складають представники українського етносу.
Характерно, що типові для цього середовища виконавці балад, як, наприклад, Марія Берко чи Катерина Лошак, виконуючи їх польською мовою, самі підкреслюють давність цих
творів, які збереглися в місцевих фольклорних традиціях як
своєрідні реліктові явища.
Це підтверджує, наприклад, балада, записана фольклорною експедицією ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України від
Марії Берко, «We wsi Malinówce stała chatka mała», текст якої
наводимо нижче повністю, оскільки він зберігає в традиційному сюжеті трагічних взаємин чоловіка та жінки всю притаманну для пограниччя специфіку:
We wsi Malinówce stała chatka mała,
Stara kowalicha męża nie lubiła.
W nocy, u północy miał się kowal w kużni,
A młody czeladnik żył z kowalką drużny.
Czasem się podsował, czasem pożartował,
Czasem ją przycisnął,
17
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Czasem pocałował.
A jednego razu mówi kowalicha:
- Zabij mego męża, zabij go do licha.
W nocy, u północy majster głos podaje:
- Wstawaj do roboty, niech czeladnik wstaje.
- A ja wstać nie wstanę, nie pójdę do kuźni –
Jestem bardzo chory, może przyjdę póżniej.

Е

- Ty idziesz, nie idziesz, a mnie iść potrzeba,
Trzeba dzieciom zarobić na kawałek chleba.
Poszed kowal, poszed, poszed swą ulicą,
Za nim że czeladnik z ogromną palicą.

Ф

Z ogromną palicą i największym młotem,
Proszę, posłuchajcie, co się stanie potem.
Biedny kowalina klucz u zamek wkłada,
Czeladnik go bije, majster trupem pada.

ІМ

Jak przyszed do domu, kowalicha pyta:
- Czyż odrazu zabił, czy za ciebie chwytał ?
- Zrazu go, odrazu, - ścicha odpowiada,
Trzęsą mu się ręce, przed kowalką siada.
- Już ja owdowiała, a mój mąż nie żyje.
- Podaj że mni wody, niech ja ręce wmyję.
Kowalicha wstała, podała mu wody,
Całuje go w usta i łaska po brody.
Długo to nie było ze zbójecem kochania
Cieszyła się zbójecem tylko do świtania,
A jak prześwitało, to trup izdybali,
Pana Konsulskiego w żandary zagnali.
Żandary zagnali od głowy do składu,
Dali dwa tuziny, dwa pakunki zzadu.
- Oj boże, mój boże, co ja narobiła,
Że ja swego męża zabić pozwoliła.
18
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Zabić pozwoliła, dzieci sirotami,
A mój najmilejszy siedzi za kratami.
Aby jedno-dwoje, tobym coś radziła,
A to dziewięcioro, cóż będę robiła 15.
Від цієї ж виконавиці вдалося записати також один з
таких давніх епічних творів, як польська народна балада
«W Wyrokach na wioskie»:

Е

W Wyrokach na wioskie
Stała się nowina –
Zakochała Kasia
Bogatego syna.		
(2)

(2)

A on do niej chodził
Przez cztyry jesieni,
On jej zawsze mówił:
- Że ją z tobą żeni.

(2)

Jaka ładniusieńka,
Jak iz róży kwiata,
Chciał by się ożenić,
Ale prosze tata.		

(2)

ІМ

Ф

Tak się zakochali,
Mój ty mocny boże,
Jedno bez drugiego
Wcale żyć nie może.

- Synoczku, synoczku,
O ty się pozorój.
Jak ty Kasię wezmiesz,
To pójdziesz do dworu. (2)

Записано експедицією ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України в с. Пулемець Любомльського р-ну Волинської обл. від Берко М.П. у 1971 р. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, ф. 14-5, од. зб. 421/2,
арк. 109–110).
15
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(2)

Pomyślał synaczko,
Co nad sobą zrobić.
I wział liworwera,
Kasię żeby zabić.		

(2)

A jednego razu
Tak się spacerują,
Co raz-dwa podejdą
Znowu się całują.		

(2)

Jak on na nią strzelał,
To ona krzyknęła:
- Co ty, Jasiu, robisz?
I więc nie dychnęła.

(2)

Przyleciał kolega
Do tatusia jego.
- Idźcie, zabierajcie
Syna nieżywego.		

(2)
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To pójdziesz do dworu
Od swojego tata,
Oj, bo ja ci nie dam
Ni marnego bata.		

A tatusio jego
Nie chciał tego słuchać,
Poszedł do komory
Liworwera szukać.
(2)
Poszukał, poszukał –
Liworwera niema.
- Zakładajcie konie,
Pojedziem po syna.
- Synoczku, synoczku,
Cóź ty nam narobił,
20

(2)

www.etnolog.org.ua

(2)

- Tatusio z mamusią
Nic mi nie gadajcie,
Weźcie mnie dobijcie,
Z Kasią pochowajcie.

(2)

Tatusio z mamusią,
Tak sobie radzicie –
Jak kto z kim zakocha,
Że nic nie bronicie.

(2) 16

Е

Dla naszej rodziny
Taką sławę włożył.

ІМ

Ф

Український музикознавець Людмила Єфремова відзначає, що наведена вище балада – «старовинний архаїчний,
принципово одноголосний мінорний наспів, що у стильовому плані наближає її до давньої обрядової пісенності» 17, хоча
в даному тексті очевидний вплив української фольклорної
традиції, як і окремі вкраплення вже пізнішої лексики.
Балада для носіїв фольклору завжди була й залишається
до певної міри «зразковим» жанром, тому не випадкове її досить широке побутування в Україні. Так, на Житомирщині
українським фольклористам пощастило зафіксувати декілька десятків польських народних балад, які сьогодні в Польщі
менш поширені в активному репертуарі. Усвідомлення власної національної ідентичності залишилося в поляків України, незважаючи на руйнацію цілого комплексу культурних,
освітніх та релігійних традицій. Цікаво, що в багатьох селах,
Записано експедицією ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України в с. Пулемець Любомльського р-ну Волинської обл. від Берко М. П. у 1971 р. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 14-5, од. зб. 421/2,
арк. 32.
17
Єфремова Л. Музичні особливості польських народних пісень. Рieśni ludowe Polaków Ukrainу. Пісенна культура польської діаспори в Україні / упоряд., передмова Л. Вахніної. Київ, 2002. С. 259.
16
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де проживають поляки й українці, обійстя, де мешкали поляки, самі жителі образно називали «Варшавами». Так, серед
жителів села Федорівка Новоград-Волинського району на
Житомирщині популярний текст балади «W Warszawie na
ulicy»:

(2)
(2)

ІМ

Ф

Е

W Warszawie na ulicy.
Hej, hej, w Warszawie na ulicy
Pijut piwo półkownicy.		
Pijut piwo, naliwajut,
Hej,hej, pijut piwo, naliwaut,
Sóboju Kasiu podmówlajut. 		
- Siadaj, Kasio, na kolano,
Hej, hej, siadaj, Кasio, na kolano,
Pojedziemy w Polszczu naszu.
A cieje Kasia usłyszała,
Hej, hej, a cieje Kasia usłyszała,
Z laszeńkami pojechała. 		
A szynkarka widziała,
Hej, hej, a szynkarka widziala,
I mamuni rozpowiała.		
- A wy, mamo, spicie, spicie,
Pojechało wasze dziecie.
Wstała mama potycheńko,
Budzi synów pomaleńko.
- Wstawaj, synu, wstawaj starszy,
Siedłaj konia co najgładszy, –
Siostrę Kasię dogonicie.
Gnali, gnali, nie dognali –
Aż w Krarowie jej poznali
Chodzi Kasia po ryneczku,
Nosi dziecie w podołeczku.
- Witaj, witaj, siostro nasza,
Gdzie podziała szwagra Jasia?
- A w piwnicy za stolikem –
22
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Е

Pije piwo z półkownikem.
- Witaj, witaj, szwagrze młody,
Napijmy się krwi jak wody.
A półkownik odpowiadał:
- Nie w takich ja wojnach bywał,
A krwi jak wody nie pijał.
Starszy brat jego w lico,
A mieńszy brat szablą sieczę.
- Zżuć wabie z głowy
Da powięży rany moje,
Co zrobili braty twoje 18.

ІМ

Ф

У цій баладі ми бачимо типовий для романтиків мотив
долі дівчини-покритки. Тільки замість «москалів», як у «Катерині» Т. Г. Шевченка, бачимо «ляхів». За зовні окресленою
побутовою ситуацією та життєвими трагічними колізіями
молодої дівчини, яку поїхали шукати брати, у мотиві помсти
незримо проглядають конфліктні моменти українсько-польських історичних взаємин.
Популярним жанром балада була і залишається також на
Поділлі, природа якого надихала представників «української
школи» польського романтизму. Це засвідчують записи, що
зберігаються у відділі рукописних фондів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, зроблені, зокрема, ще в 20-х роках ХХ ст.
відомим українським фольклористом Гнатом Танцюрою. Цікаво, що він записав чимало зразків польського фольклору,
який лише сьогодні вперше введено до наукового обігу. Коло
виконавців обмежувалося кількома особами, серед яких –
відома Явдоха Зуїха, що уславилася як народна виконавиця
Записано експедицією ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 20 червня 1973 року в с. Федорівка Новоград-Волинського району Житомирської області від Поплавської Антоніни Миколаївни, 1897 р. н. Зберігається в Архівних наукових фондах рукописів
і фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 14-5,
од. зб. 429/2).
18
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переважно українських народних пісень. Серед записів Гната Танцюри можна згадати, зокрема, такі твори, як «Wyjdu na
podwórze»:
Wyjdu na podwórze,
Już koni siodłani.
Komuż mi porzyczysz,
Mój Jasiu kochany.

Е

Oj, pożyczę ciebie
Temu, że na niebie,
A za roczek, za dwa
Wrócę się do ciebie.

Ф

Jak ja się nie wrócę,
Będę listy pisać.
Ty będziesz płakała,
Ja nie będzie słyszać.

ІМ

Oj nie płacz, Kasiuniu,
I nie żałuj jego,
Jest tutaj nas tysiąc,
Wybieraj wtórego.

Och niech że was będzie
Tysiąc tysiącami,
Nie było j nie będzie,
Jak mój Jaś kochany.
Och niech że was będzie,
Jak na drzewie liści,
Nie było j nie będzie,
Jak mój Jaś do myśli.
Och niech że was będzie,
Jak u mori piasku,
Nie było j nie będzie,
Jak mój Jasio krasny.
24
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Е

Jasio konia pojił,
Kasia wodu brała,
On jii podmówił,
Żeb z nym mandrowała.
Ja nie pomandruju,
Bo u mamy kluczi,
Oj powiedź, Kasiuniu,
Że ci gława boli.
Oj powiedź, Kasiuniu,
Że ci gława boli,
To da mama kluczi
Od nowej komory.
A mama myślała,
Że Kasiunia chwora,
A Kasiunia z Jasiem
Mandrować gotowa.
Przywioz Jaś Kasiuniu
Do cichego brodu.
Żucaj się, Kasiuniu,
Do swojego rodu.
Nie z tym mandrowała,
Żeb nazad wracała,
Bo ja swego ojca
Majątky zabrała.
Wziął Jaś Kasiuniu
Za białyji rączki,
Pożycził z Kasiuni
Zołoti obrączki.
Wziął Jaś Kasiuniu
Za białyji boky,
Ta rzucił Kasiuniu
U Dunaj głybokyj 19.

Записав Г. Танцюра від Я. Зуїхи в с. Зятківці на Вінниччині
1920 р. Зберігається в Архівних наукових фондах рукописів і фоно19
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Трагічний кінець наведеного твору посилює традиційний
образ Дунаю, куди кинув свою наречену герой балади. Аналізуючи текст цього твору, можна помітити безперечний вплив
на польську мову української мовної традиції, тобто вкраплення та вживання українізмів у польському тексті, зокрема, таких слів, як «золоті», «білий», «Дунай глибокий» і т. д.,
що загалом є характерним явищем для польських народних
пісень, що побутують в Україні.
Інша відома польська балада була також записана Гнатом
Танцюрою «Stała się nam nowina»:

Е

Stała się nam nowina:
Pani pana zabiła.
W ogródeczku schowała,
I lilii sadyła.				(2)

(2)

Oj wyjdź-no diwko
W gęsty las,
Czy nie jedzi kto do nas?		

(2)

Jadą panowie,
Nieboszczyka bratowie.
Po czemu nas wpoznała,
Że bratami nazwała?		

(2)

Po konikach wronistych,
Po siodełkach złocistych.
Co to za krew na podłodzie?
Na rszewiczku, na nozie?		

(2)

ІМ

Ф

W ogródeczku schowała
I lilii sadyła.
Rosły lilii wysoko,
Leży mój panie głęboko.		

записів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 31-2, од. зб. 29,
арк. 22–25).
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Diwka kury zasnęła,
Na rszewiczok nie brysnęła.
Żeb sto kur zasnęła,
Na rszewiczok nie brysnęła.

(2)

Gdzie nam brata podzieła?
Ja na wojnę wysłała.
A my z wojny jedziemy,
Swego brata nie widzieli 20.		

(2)

Е

Військові та патріотичні мотиви присутні в багатьох текстах польських балад, що зафіксовані в різних регіонах України, як, наприклад, у творі «Cztery myli od Warszawy»:

ІМ

Ф

Cztery myli od Warszawy		
Starsza siostra wyszła zamąż.
Wyjszła ona za strażnika,		
Za wielkiego rozbojnika,		
On jak pójdzie – rano przyjdzie
Coś nowego mnie przyniesie,
A raz przynios chustkę białą
Do połowy okrowjaną
Do połowy zakrowjaną.
Na cie żono, – wypierz, wypierz
Na słoneczku wysusz.		
Żona prała – poznawała.		
Na tym miejscu zapłakała. 		
To je chustka brata mego, 		
Wczora wieczór zabitego		
Cicho, żona, nie wyrażaj,		
Ciemno było – ja nie zważał,

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Записав Г. Танцюра від Я. Зуїхи 1922 року в с. Зяткiвці на
Вінниччині. Зберігається в Архівних наукових фондах рукописів
і фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 31-2,
од. зб. 29, арк. 28–29).
20
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Ciemno było deszczyk mrosił,
Ja go rąbał, on mnie prosił		
Cztery noży i dwa szelca		
Potrafili w same serce 21.		

(2)
(2)
(2)
(2)

ІМ

Ф

Е

Не випадково поряд з баладами в репертуарі носіїв
фольклору Україні поширені польські військові та патріотичні пісні.
Окрему увагу варто було б приділити аналізу виконавської
майстерності носіїв фольклору. Це стосується як виконання
творів, так і проблеми сприйняття цих творів слухачами. Домінування епічної традиції в поєднанні з індивідуальністю
самого виконавця, як це мало місце з Катериною Лошак та
Марією Берко, уміння зорієнтуватися на слухача та чудовий
імпровізаційний і музичний талант дозволяють говорити
і про усталеність своєрідної баладної школи та традицій в
Україні, що стосується як українських, так і польських балад,
які популярні не тільки серед поляків, а й серед українського
населення.
Балада стала втіленням т. з. «романтичних ідеалів, романтичної душі», які сьогодні збереглися в народній творчості,
віддзеркалюючи трагічні переживання та образи минулого.
Не випадково дослідження баладних мотивів, підготовка
міжнародних покажчиків народних балад залишається в центрі уваги Міжнародної комісії з вивчення народних пісень та
балад у різних країнах світу. Балади в Україні та Польщі залишаються одним з улюблених жанрів у сучасному фольклорі.

Записано експедицією ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН
України в с. Скаржинці Хмільницького р-ну Вінницької обл. від
Г. І. Троцької у 1972 р. Зберігається в Архівних наукових фондах
рукописів і фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
(ф. 14-5, од. зб. 426/1, арк. 36).
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Леся Мушкетик

СУЧАСНА ФОЛЬКЛОРНА КУЛЬТУРА
УКРАЇНЦІВ УГОРЩИНИ

Ф

Е

У сучасній Угорщині проживає чимало українців, які в
останні десятиліття зорганізувалися в активну спільноту,
яка зберігає свою ідентичність, дбає про збереження власної
культури, освіти, релігійних уподобань 1. Важливу ідентифікаційну роль відіграє українська народна культура і, зокрема, фольклор, який може презентуватися у наш час у межах
різних гуртів, фестивалів, концертів тощо, тобто у вторинній
формі, це явище ми називаємо фольклоризмом 2.
Зарубіжні українці / С. Ю. Лазебник (кер. авт. кол.), Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар та ін. Київ : Україна, 1991. 252 с.; Землюк В. Етнопсихологічні й етнополітичні особливості ідентичності українців. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 34. С. 93–110;
Розумний М. Фактори сучасної національної самоіндефікації українців. Політичний менеджмент. 2007. № 1. С. 93–99; Бичко А. Менталітет української нації, український менталітет. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії. Київ, 1993.
С. 451–470.
2
Снігирьова Л. М. Фольклор у формуванні національної ідентичності. Science and Education a New Dimension. Philology. 2018.
VI(43). Issue: 150. P. 53–55; Barna G. Népi kultúra – nemzeti kultúra –
nemzeti identitás. A népi kultúra szerepe a nemzeti kultúra és a magyar
identitás megszerkesztésében. Kultúra, nemzet, identitás: VI. Nemzetközi
Hungarológiai Kongresszus. Jankovics J.; Nyerges J. (szerk.). 2011. 749 p.;
Niedermüller P. Der Mythos der Nationalkultur: die symbolischen
Dimensionen des Nationalen. A nemzet antropológiája. (HoferTamás
köszöntése). Budapest, 2002. P. 9–28.
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Історія вивчення фольклоризму йде корінням у ХІХ ст.
Уперше інтерес до фольклору у повсякденному житті суспільства, культурі і мистецтві був акцентований і сформульований
як наукова проблема французьким фольклористом Полем Себійо (1846–1918). Упродовж ХХ ст. термін «фольклоризм» неодноразово переосмислювався ученими, а його зміст не лише
уточнювався, а й значною мірою видозмінювався. З плином
часу це поняття набуває нового, ємного змісту, його використовують для позначення вторинних, некласичних форм існування традиційного фольклору, серед них відтворення фольклору
на сцені, у художній самодіяльності, на фольклорних фестивалях і святах. Розрізнювальна риса цих вторинних форм фольклору – певною мірою усвідомлення, наміреність, навмисність.
Фольклоризм – це і використання народної спадщини у професійних жанрах мистецтва, літературі, художній самодіяльності; це й концерти та популяризація народної творчості в ЗМІ,
через видання тощо. Він розвивається у двох основних модифікаціях: в автентичних формах, що опираються на традиції побутового функціонування фольклору, і видозмінах, коли окремі
явища і елементи фольклору піддаються обробці чи стилізації.
У наш час термін фольклоризм застосовують до дедалі ширшого кола явищ, об’єднаних спільною ознакою – функціонуванням
традиційних елементів народного мистецтва, народних обрядів
і усної поезії у рамках сучасних нетрадиційних (модернізованих) побутових,обрядових і естетичних систем 3.
Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. Львів,
2010. 536 с.; Лисюк Н. Постфольклор в Україні. Київ : Агентство
«Україна», 2012. 348 с.; Павленко І. Вокальні ансамблі сучасного
побутування(жанрові особливості). Народознавчі зошити. 2013.
№ 4 (112). С. 722–726; Земцовский И. И. От народной песни к народному хору: игра слов или проблема. Традиционный фольклор и
современные народные хоры и ансамбли: Сб. науч. тр. Ленинград,
1989. С. 6–19. (Фольклор и фольклоризм. Вып. 2); Сохранение и
возрождение фольклорных традиций.Фольклор и художественная культура.Современные методологические и технологичес3
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У сучасній Угорщині чимало уваги приділяється як вивченню традиційного фольклору, так і його сучасним формам побутування у культурі країни. Угорський фольклорист
Йожеф Фараго говорить про дихотомію «органічний – організований фольклор» (szerves – szervezettfolklór), коли
органічний, первинний, автентичний фольклор спонтанно
побутує у власному природному середовищі, а організований, вторинний виокремлюють з цього середовища, й таким чином, реорганізовуючи, представляють для інших.
Чеський дослідник О. Сироватка своєю чергою виокремлює безпосередній, прямий фольклоризм та опосередкований, непрямий, коли перший опирається на безпосередньому наслідуванні, репродукуванні автентичного фольклору,
прагненні наближення до висхідного (сценічний фольклор,
сільський туризм тощо), а другий полягає у вільному застосуванні фольклорних елементів (напр. літературний фольклоризм) 4.
Починаючи з 1970 року, угорські науковці зауважують
появу неофольклоризму, виокремлюють такі його основні відмінності від фольклоризму:
кие проблемы изучения и сохранения традиционной культуры.
Вып. 13. / сост. Н. А. Хренов, В. А. Колотаев ; отв. ред. А. С. Каргин. Москва : Государственный республиканский центр русского
фольклора, 2004. 304 с.; Чистов К. В. Традиционные и вторичные
формы и проблемы современной культуры; Чистов К. В. Народные
традиции и фольклор: Очерки теории. Ленинград, 1986. С. 43–
56; Voigt V. A folklórtól a folklorizmusig: Történeti folklorisztikai
tanulmányok. Budapest : Universitás, 2001. 355 p.; Néphagyományok
új környezetben / szerk. Bíró Z.; Gagyi J.; Péntek J. Bukarest : Kriterion
Könyvkiadó, 1987. 244 p.; Folklór és irodalom / szerk. Szemerkényi Á.
Budapest : Akadémiai K., 2005. 544 р.; Folklór és vizuális kultúra / szerk.
Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai. K., 2007. 616 р.; Folklór és zene /
szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai K., 2009. 517 р.
4
Sirovátka J. Dvě formy folklorizmu. Národopisné aktuality. 1989.
№ 3. P. 159–166.
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Отже, характерними рисами неофольклоризму є ослаблення суспільно-політичного призначення, тобто з фольклору переважно беруть формальні елементи і вбудовують у
власне мистецтво.Існують різні розгалуження, напрями неофольклоризму, від моделей Бели Бартока 6 через діяльність
музичних фестивалів, танцювальних колективів до сільськоURL : http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/401.html.
У першій половині ХХ ст. відомий угорський композитор
та науковець Бела Барток крім вивчення різнонаціонального
фольклору займався взаємозв’язками народної та професійної
музики. Він, зокрема констатував три форми впливу селянської
музики на професійну: «1. Ця форма має два типи: а) селянська
мелодія – головне; супровід, вступ, закінчення – другорядне;
б) селянська мелодія – епіграф, все інше – головне; 2) підробка
під селянську мелодію (імітація); 3) твори композитора наповнені атмосферою селянської музики» (Bartók Béla levelei / szerk.
Demény J. Debrecen : Zeneműkiadó, 1976. P. 249).
Обробка народних мелодій самим Бартоком займала вагоме
місце у його творчості: кожна третя його композиція є обробкою
народної пісні чи принаймні містить народно-пісенну тематику.
У його творах крім угорських звучать словацькі, румунські, українські, сербські та ін мотиви. Українські народні пісні увійшли
до його творів «2‑а рапсодія для скрипки і оркестру», «2‑а рапсодія для скрипки та фортепіано», «Сорок чотири дуети для двох
скрипок» та ін. («Пісня чоловіка» – оригінал «Я купив на ярмарку
ячмінь»).
5
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го туризму, руху танцювальних домів 7 тощо. З іншого боку,
Йожеф Лішка виокремлює поняття фольклоризму, як організованого фольклору. Водночас певну групу явищ між фольк
лором і не-фольклором, як до прикладу, вилучення певних
творів з автентичного середовища і фіксація їх у письмових
виданнях, він схильний називати постфольклором, як феноменом, властивим різним періодам розвитку.Він пропонує таку схему: протофольклор – фольклор (фольклоризація, цифровий фольклор) – постфольклор – фольклоризм
(не фольклор), (організований фольклор, неофольклоризм
тощо) 8.
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В Угоршинні великої популярності набув т. зв. танцювальний
рух, в якому беруть участь широкі маси любителів. Виникнення
руху в Угорщині можна датувати початком 1970‑х років. Схожі
рухи вже виникали в історії країни, приміром, у Дьондьошбокреті в 1931–1944 роки, у п’ятдесяті роки – це створення Угорського
державного народного ансамблю, а також багатьох аматорських
гуртів, і розпочатий у 60‑і роки рух у формі конкурсу (змагання)
на телебаченні «Злітай, паво». Ці передумови привели до того, що
у 1970‑і роки у суспільстві посилилася вимога пізнання і збереження угорської народної культури. Відтоді росли як гриби і щезали
танцювальні доми, створювалися численні ансамблі, згадаймо такі
як «Гурт музик», «Гурт Яноші», гурти «Тека», «Зурго» та ін. У танцювальних домах крім угорських проводять сербські, хорватські,
румунські та ін. танцювальні вечори для широких народних мас.
Так, у будинках культури Будапешта під супровід гри на народних
інструментах можна взяти участь у сербському коло тощо. Отже,
танцювальний рух від самого початку свого існування охопив поряд з угорськими народними і традиції угорських нацменшин, а також фольклор інших народів. Для сучасної людини поряд з іншими
культурними можливостями танцювальний дім, вимагаючи інтерактивної поведінки учасників, дає середовище, рух, пізнання традицій та культури.
8
Liszka J. Átmenetek : Folklór és nem-folklór határán. Komárom:
Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013. 285 p. (Monographiae
Comaromienses 12).
7
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Водночас слід сказати, що питання функціонування
фольклору в сучасній культурі залучають до вивчення більш
широкого кола явищ, позначених в етнологічній науці Угорщини терміном вивчення сучасності («jelenkutatás»). У кінці
минулого століття на перший план вийшов опис культури як
тексту, модною стала теорія «invention of tradition» (вигаданої
традиції») 9, згідно з якою так звані національні традиції,по
суті, конструювали етнографи у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. На думку відомого угорського фольклориста Мігая Гоппала цей процес триває і в наші дні, адже з
народженням нових національних держав кожній новій нації
треба конструювати власну територію й історичну міфологію. Подібні явища позначають і словом «ретрадиціоналізація» (локальних форм), це відновлення щезаючих, утрачених
культурних практик, створення нових традицій, адаптація
і переорієнтація на продукцію традиційної культури в контексті модерності. Болгарська дослідниця К. Крстанова свідчить: «Відповідно до суттєвого аспекту цього процессу, “реконструйовані спадщини” відбираються на основі критеріїв
про стародавність, автентичність і показовість, затверджених
рішенням спільноти» 10.
Свої особливості мають вияви фольклоризму в Угорщині,
як у середовищі основного етносу – угорців, так і нацменшин
країни, зокрема слов’ян – словаків, сербів, хорватів, українців, німців та ін. Ці явища мають давню традицію і активно
розвиваються в наш час. У цьому процесі важливою є роль
держави та національних федерацій, культурних та наукоHobsbawm E., Terence R. The Invention of Tradition. Cambridge :
University Press, 2000. 320 p.
10
Кръстанова Кр. Конструиране на наследство и предизвикателствата на идеята за културните коридори. Културните коридори в европейския югоизток. Предизвикателствата пред повишаване на капацитета. София. URL : http://old.uni-plovdiv.bg/ logos/
GetResource?id=1477.
9
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вих осередків, науковців та громадських діячів. Так, у Будапешті створено Європейський фольклорний інститут, що діє
з 1999 року за підтримки ЮНЕСКО (директор М. Гоппал).
Інститут зосереджує свою увагу на проблемах ідентифікації,
документації, збереження, поширення і захисту європейської
традиційної культури.
Ще до зміни суспільного ладу в Угорщині поступово почали утворюватися і розвиватися професійні, наукові і політичні інституції, форуми, що займалися національностями;
посилилася їх організаційна діяльність і прилучення до процесів державотворення. Від часу зміни системи метою національної політики країни було створення таких умов, за яких
нацменшини могли б зберігати і далі зміцнювати свою культурну ідентичність. У розвитку політики щодо нацменшин
помітними подіями були Круглий стіл 1991–1993 років, Закон
про нацменшини, а також створення системи самоврядувань
у 1994–1995 роках, подальше зміцнення їхнього становища,
суспільне закорінення у час виборів 1998 року. 11
У липні 1993 року Угорський Парламент прийняв «Закон про національні меншини». У главах Закону № LXXVII
1993 року про права національних і етнічних меншин після
основних постанов перераховуються індивідуальні та суспільні права національних меншин, тут ідеться також про
державне самоуправління спільнот, про їх культурне й освітнє самоврядування, про вживання мови, а також про те, яка
підтримка і правовий захист потрібні національним меншинам.Зокрема, цей законодавчий акт гарантує, що держава забезпечує видання підручників мовою національних меншин,
Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic
Minorities. [Закон № LXXVII про права національних і етнічних меншин…]. URL : http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/
files/128317683.pdf.; Договірно-правова база двостороннього співробітництваз Угорською Республікою. URL : http://www.mfa.gov.ua/
hungary/ua/26646.htm.
11
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підтримує видання книг національних меншин, публікацію
їхніх періодичних видань, інформацію про події та оголошення, що представляють суспільний інтерес, рідними мовами
національних меншин (с. 50). У Національних Зборах депутати, що належать до меншин, також можуть використовувати
свою рідну мову (с. 52).
Результатом виборів у грудні 1994 року, а потім 1995 року
стало створення на місцях національних федерацій – це
163 німецьких, 49 словацьких, 12 румунських, 1 русинського,
19 сербських, 36 хорватських, 6 словенських –органів місцевих самоврядувань. Крім цих традиційних завдяки Закону
1993 року утворилося 4 болгарських, 6 грецьких, 7 польських,
1 вірменське, 453 циганських органів самоврядувань, оскільки їх також було визнано нацменшинами.Це було значною
подією: перед державним самоуправлінням, що спиралося
на місцеві органи, відкрилися великі можливості справді національного керівництва. Заходи щодо захисту й підтримки
національних меншин пов’язані з чотирма основними чинниками: законотворенням, створенням нових закладів, матеріальною підтримкою, а також із формуванням позитивної суспільної думки, пробудженням суспільного інтересу до
справ нацменшин.
У рамках Угорського етнографічного товариства продовжує діяти Відділ національностей. Його метою і завданням
є згуртування дослідників, збирачів національної тематики,
надання допомоги у справі публікації етнографічних серій.
Щороку 4–6 разів скликаються зібрання з метою проведення виступів та дискусій, відзначення ювілеїв тощо. Весною 1990 року було висунуто пропозицію щодо створення
окремого осередку з питань народної культури нацменшин.
Після загального опитування та двох засідань у Бекешчабі
більшістю голосів було вирішено залишити Відділ у межах
Угорського етнографічного товариства, активізувавши його
діяльність.
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Далі продовжує видаватися (публікується з 1975 року)
етнологічна серія «Угорські нацменшини» (Magyarországi
nemzetiségek), спершу під головною редакцією І. Балашши,
а з 1985 року – З. Уйварі. Виходять німецькі, сербські, хорватські, македонські, словацькі, румунські та ін. наукові
збірки, до прикладу: «Národopis Slovákov v Mad’arsku» – «Етнографія словаків в Угорщині»; «Etnografija Južnih Slavena
u Mađarskoj» – «Етнографія балканослов’ян Угорщини»
та ін. З 1996 року виходять ще дві періодичні збірки досліджень по різних національностях: «Válogatás a magyarországi
nemzetiségek köteteiból» – «Вибране з етнографічних видань
угорських нацменшин», під ред. М. Кішш та Ю. Юнг Горті.
І ще одна збірка «Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög,
lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából» – «Праці з
етнографії болгар, греків, поляків, вірмен, русинів», під ред.
Е. Еперйешши. Статті публікують кількома мовами – угорською, однією зі слов’янських та резюме англійською. Таким
чином, у коло досліджень усе активніше входять нечисленні й
досі мало вивчені слов’янські етнічні спільноти, такі як болгари і поляки. Побачили світ праці про традиційні заняття
українців-русинів, їхню етнографію, питання національної
ідентифікації та ін. Національні федерації, а згодом органи
самоврядування подають допомогу в редагуванні серій, залучають до цього відомих дослідників 12.
Однією з умов збереження і розвитку національних спільнот Угорщина вважає постійну, живу систему культурних
зв’язків між нацменшинами й основним етносом. Здійснення
цього принципу вважається необхідним і в питаннях етнографічних досліджень, тому підтримується співробітництво
з інституціями, дослідниками відповідних зарубіжних країн.
При Державному виборчому комітеті Наукового товариства
Мушкетик Л. Г. Славістичні студії в Угорщині: історія та сучасний стан. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014.
401 с.
12
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популяризації знань (TIT) з 1970‑х років діють Етнографічний і Національний комітети. Органічною частиною їхньої
діяльності є увага до етнографічних традицій національних
спільнот. Державний центр ТІТ публікує окремі видання з
етнографії нацменшин. Центр ініціював проведення Міжнародних етнографічних конференцій з досліджень національностей у Бекешчабі (з 1975 по 2001 р.). Тематика конференцій з часом змінювалася, пристосовуючись до актуальних
потреб життя і науки. Проводять й інші, зокрема регіональні чи тематичні конференції.Так, у 1984 році у м. Мішкольц
відбулася регіональна конференція «Інтеретнічні зв’язки у
Північно-Східній Угорщині», де було розглянуто фольклор і
етнографію порубіжних областей країни (угорські, німецькі,
словацькі, русинські поселення). Продовженням її стала конференція «Нові результати досліджень міжетнічних зв’язків»
(1996). Значним здобутком на цьому терені стало створення Програми з дослідження проблем національних меншин
(1998), а згодом – організації в Інституті досліджень національно-етнічних меншин при Угорській академії наук (2001).
Українська етнічна спільнота за чисельністю посіла
сьоме місце серед 13‑ти історичних національних меншин
Угорщини (після ромів, німців, словаків, румунів, словенців
та хорватів). Задля кращого розуміння пропонованої тематики передусім розглянемо питання міграцій та розселення українців в Угорщині, їх сучасне становище й, зосібна,
розділення на дві нацменшини, інспіроване політичною
кон’юнктурою. Становище української діаспори Угорщини
в минулому і зараз, питання її чисельності, міграцій, культурних організацій, повсякдення тощо знаходимо у працях
Ю. Бідзілі, В. Плоскіни, О. Годованської 13, двомовних та ін-

Бідзіля Ю. Журнал «Громада» (Будапешт) як популяризатор
українства в Угорщині; Бідзіля Ю. Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. 2014. Вип. 4. С. 338–349; Годованська О.
Українська діаспора в Угорщині: виклики ХХІ ст. Народознавчі зо13
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ших виданнях угорських українців, повідомленнях на інтернет-порталах, дослідженнях угорських учених про нацменшини країни – А. Паладі-Ковача, Д. Віґи та ін., статистичних
збірниках тощо 14.
Історія переселення українців до Угорщини нараховує
кілька століть, та основні хвилі міграцій жителів західноукраїнських теренів (лемків) на територію північно-східної
Угорщини, а саме сучасних областей Боршод – Абауй – Земплен і Саболч-Сатмар припадають на ХVIII–ХІХ ст. Низка
об’єктивних і суб’єктивних факторів (політика мадяризації,
розпорошеність, відсутність шкіл рідною мовою, активного громадського життя, незмірно малий відсоток інтелігенції тощо) зумовила швидку асиміляцію українців (рутенів,
русинів) з угорцями і частково зі словаками. Ще на початку
ХІХ ст. в Угорщині були українські та змішані села, та вже на
середину століття більшість українського населення перебувала у стані двомовності. Нині воно частково збереглося на
згадуваній території, чи не найбільший етнічний анклав існує
у гірських районах комітата (області) Земплен (с. Комлошка,
Рудабанячка та ін.), значною мірою асимільований серед місцевих словаків та угорців, жителі якого ідентифікують себе
як русини. Нині їх понад 3000 осіб у 125‑и поселеннях. У народній культурі русинів збереглися окремі звичаї та обряди
шити. 2012. № 6 (108). С. 1132–1138; Плоскіна В. Український діяспорний рух в Угорщині. URL : http://www.ukraina.org/ugraina/
ugorshina/articles/1911.html.
14
Paládi-Kovács A.Ukrán szórványoka 18–19. Században a mai
Magyarország északkeleti részén. Népi Kultúra – Népi Tarsadalom. 1973.
VII. P. 327–361; Віґа Д. Русини-українці в межиріччі Бодрога (відомості про етнографію угорських русинів ХІХ–ХХ ст.). Народна творчість та етнологія. 2014. № 2. C. 21–29; A magyarorszagi ukránok /
Simon M.; Csecserits B., Jahl K. stb. Budapest: Körtánc Egyesület, 1998;
Ukrán állampolgárok Magyarországon / szerk. Kincses Á. Budapest,
2011. 239 p.
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(Пасха, Різдво та ін.), деякі історичні та міфологічні легенди
та перекази, пісні, вірування 15.
Серед угорських русинів є греко-католики (45,8 %), римо-католики (19,1 %), реформати (5,5 %), православні (1,3 %).
Функціонують чотири суспільні організації русинів, Бібліотека русинів Угорщини та Музейне зібрання і виставка, часопис
«русинською» та угорською мовами під назвою «Русинський
світ» (Ruszin világ).
Історія переселення українців до Угорщини нараховує
кілька століть, та основні хвилі міграцій жителів західноукраїнських теренів (лемків) на територію північно-східної
Угорщини, а саме сучасних областей Боршод – Абауй – Земплен і Саболч-Сатмар припадають на ХVIII–ХІХ ст. Низка
об’єктивних і суб’єктивних факторів (політика мадяризації,
розпорошеність, відсутність шкіл рідною мовою, активного
громадського життя, незмірно малий відсоток інтелігенції
тощо) зумовила швидку асиміляцію українців (рутенів, русинів) з угорцями і частково зі словаками 16. Ще на початку
ХІХ ст. в Угорщині існували українські та змішані села, та вже
на середину століття більшість українського населення перебувала у стані двомовності. Нині воно частково збереглося
на згадуваній території, чи не найбільший етнічний анклав
існує у гірських районах комітата Земплен (с. Комлошка, Рудабанячка та ін.), значною мірою асимільований серед місцеNiedermüller P. Kálendáris szokások a zempléni hegyvidék
falvaiban. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai. 1981.
P. 4–43; Barna G. Hiedelemalakok a különbező etnikumok néphitben.
Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc, 1984.
P. 89–97.
16
Paládi-Kovács A. Ukránszórványoka 18–19. századbanamai Magyarország északkeletirészén. Népi Kultúra – Népi Tarsadalom. 1973. VII.
P. 327–361; Віґа Д. Русини-українці в межиріччі Бодрога (відомості про етнографію угорських русинів ХІХ–ХХ ст.). Народна творчість та етнологія. 2014. № 2. C. 21–29.
15
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вих словаків та угорців, жителі якого ідентифікують себе як
русини.
З 1991 року в країні було створено об’єднання українціврусинів. Зі вступом у дію Закону про нацменшини в Угорщині
від 1993 року українці та русини дістали право утворювати
окремі організації, тож нині існують два окремі об’єднання
нацменшин. За даними перепису 2011 року 17 в Угорщині проживає 5633 українця (0,07 % від усього населення Угорщини,
шоста за чисельністю нацменшина), 3 323 русина (0,04 %),
що разом складає 8956 осіб. Українську мову визнало рідною
3 384 особи.Сучасна українська громада утворилася переважно в результаті міграції двох останніх століть із Західної
України, а також окремих міст – Києва, Ужгорода, Львова, Донецька та ін. Вони становлять близько 60 %, інші 40 % – народилися в Угорщині, друга чи третя генерація.Переважна більшість громадян України прибувають до Угорщини з метою
працевлаштування (близько 85 %), решта з метою об’єднання
сім’ї та навчання (по 7 %). Основним центром проживання
українців є Будапешт 18.
Tóth Á., Vékás J. A magyarországi nemzetiségek létszámváltozása
2001 és 2011 között. Statisztikai Szemle. 2013. 91. évf. 12. P. 1256–1267.
18
Останнім часом відмічають суттєве збільшення кількості
громадян України, які прибувають до Угорщини, переважно для
працевлаштування. За офіційними даними угорської сторони станом на кінець 2019 року кількість громадян України, які мають дозвіл на проживання в Угорщині, складає 52668 осіб (20890 – у 2018
році, 10166 – у 2017 році). З них з метою отримання доходу (працевлаштування, підприємницька діяльність) – 45327 осіб (16350 –
у 2018 році, 3603 – у 2017 році). Це пов’язане головно з тим, що у
червні 2017 року Урядом Угорщини прийнято рішення про надання
громадянам третіх країн (не членів ЄС) можливості працевлаштування в Угорщині без попереднього отримання від компетентних
угорських органів дозволів на працю. Українські громадяни мають
право працювати на угорській території у визначених галузях економіки протягом 90 днів безвізового перебування в Угорщині. Піс-
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У наш час угорські українці більш-менш компактно проживають у Будапешті, Комаромі, Дебрецені, Ніредьгазі, Сеґеді, Секешфегерварі та ін. містах та селах. З-поміж українців
Угорщини 21,6 % є римо-католиками; 15,0 % – греко-католиками; 10,1 % – православними (у т. ч. 7,7 % належать до Російської православної церкви). На початку 90-х років минулого століття українські етнографічні елементи зберігалися
переважно в церковних обрядах, надто у час храмових свят,
з таких масових свят назвімо день Успіння Пресвятої Богородиці, коли у відомому в регіоні Маріє-Повчанському монастирі збиралися українці-русини з Угорщини та сусідньої
Чехословаччини.
У другій половині 1990‑х років у середовищі україномовного населення Угорщини спостерігається процес національно-культурного піднесення. У цей період до української громади долучається нова хвиля міграції з перших економічно
складних років незалежності України. Початок активної громадської діяльності українців датується 1991 роком, коли було
створено Товариство української культури Угорщини (ТУКУ),
яке очолила Ярослава Хортяні. Урядом Угорщини українцям
надано офіс в одному з центральних районів Будапешта по
вулиці Гайош, який є також Центром української культури та
освіти із конференц-залою, бібліотекою імені Маркіяна Шашкевича, кімнатами для редакції часопису, недільної школи
та ін. Нині книжковий фонд бібліотеки нараховує 4500 примірників. Тут можна знайти твори українських класиків – Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса,
а також найвідоміших сучасних письменників – Василя Шкляра, Софії Андрухович, Мирослава Дочинця, Ірени Карпи, Андрія Кокотюхи та ін., а ще періодичні та інші видання.
З 2007 року як структурний підрозділ ДСУУ був заснований Центр української культури та документації. Від 2008 по
ля завершення 90‑денного терміну українець має отримати дозвіл
на працевлаштування та дозвіл на перебування в Угорщині.
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2020 рік директором Центру був Ігор Шипайло, з червня
2020 року – Вікторія Бернат. До напрямів його діяльності
належить допомога ДСУУ в організації українських культурологічних і мистецьких заходів у справі збереження національних звичаїв і традицій української громади Угорщини.
Центр займається систематизацією та поповненням відео-,
фото- та аудіоархіву із записами усіх подій та заходів, усієї інформації, що стосується діяльності ДСУУ. Триває оцифровування та архівування інформації з українських та угорських
періодичних видань про діяльність українських організацій в
Угорщині.
Державне самоврядування українців Угорщини має Інтернет-сторінку www.ukrajinci.hu, яка є єдиною веб-сторінкою
українських організацій Угорщини. Громади національних
меншин мають право на гарантований час в трансльованих
ЗМІ (радіо, телебачення) та можливість для публікацій у друкованих ЗМІ Угорщини.Один раз на тиждень звучать україномовні передачі на Угорському радіо МР4 (30 хвилин), 2 рази
на місяць по центральному телебаченню М1 транслюється
12‑хвилинна програма «Рондо».Українською мовою оприлюднено видання «Тисячоліття законодавчої влади Угорщини», озвучено екскурсію до Угорського Парламенту.
Широкі можливості культурної автономії відкрилися
1998 року після виборів депутатів у Державний орган самоврядування українців в Угорщині (ДСУУ), який складається
з місцевих самоврядних осередків у районах столиці та деяких інших містах. Спершу його очолювала Ярослава Хортяні,
яка нині є також Головою Європейського конгресу українців
і першим заступником Президента Світового конгресу українців, вона була також депутатом, представником української
нацменшини Угорського Парламенту, нині це Бригітта Суперак.Після Хортяні головою Державного самоврядування
українців став Юрій Кравченко, далі – Вікторія Штефуца,
зараз це Людмила Сабо. Державне самоврядування укра43
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їнців Угорщини,уперше обране українською спільнотою у
1998 році, складається з 15‑ти депутатів, переобирається один
раз на п’ять років. Правовий статус української наценшини
у країні визначається законами Угорщини та двосторонніми
документами, що укладалися між двома державами. Це передусім «Конституція Угорщини», затверджена Державними
Зборами 2011 року, що набула чинності 1 січня 2012 року; Закон Угорщини «Про права національних меншин» 2011 року;
«Договір про основи добросусідства та співробітництва між
Україною та Угорщини від 6 грудня 1991 р.»; «Українськоугорська декларація про основні напрями співробітництва в
гуманітарній сфері від 31 травня 1991 р.»; «Угода між Урядом
України та Урядом Угорщини про співробітництво в галузі культури, освіти та науки від 4 квітня 1995 р.»; «Угода про
взаємне визнання та еквівалентністьдокументів про освіту і
наукові ступені, виданих в Україні та Угорщині від 27 жовтня
1998 р.». Закон Угорщини «Про вибори депутатів» забезпечує можливість представникам нацменшин Угорщини, серед
них і українцям, балотуватися до Державних Зборів Угорщини, починаючи з 2014 року. Отже, кожна визнана державою
нацменшина (їх усього 13), отримує у парламенті по одному
пільговому мандату. У разі, якщо кандидат від національної
меншини не набирає потрібної кількості голосів,він проходить до парламенту як речник цієї національної меншини
з усіма правами депутата, окрім права голосу. З 13 жовтня
2019 року українська спільнота на виборах національних
самоврядувань обрала 33 місцеві самоврядування, з них 17
у районах Будапешта, 16 – в інших містах і селах Угорщини.
З 8 листопада 2019 року у результаті голосування Головою
ДСУУ 9 голосами «за» та 5 «проти» було обрано депутата від
Українського культурного об’єднання області Чонград Ярославу Сабо. Нині в Державному самоврядуванні українців
Угорщини діють три комісії: фінансового контролю, комісія
з питань освіти, культури та державних справ, а також з пи44
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тань молоді, медіа та інформатики.Очільники українських
товариств беруть участь у засіданнях змішаної міжурядової
українсько-угорської Комісії з питань захисту прав нацменшин, ці наради відбуваються почергово у Будапешті, Києві,
Ужгороді.
Державний орган самоврядування українців Угорщини
видає україномовний кольоровий часопис «Український вісник» з дитячим додатком «Дивосвіт», є засновником інтернеттелебачення Ukrtv.hu та інтернет-порталу українців Угорщини
www.ukrajinci.hu.З 2019 року було проведено конкурс «Дитяча
українська казка ХХІ століття», в якому взяло участь 80 учасників з 5 країн – України, Угорщини, Польщі, Хорватії та США
у п’яти номінаціях – «Казочка – казка-мініатюра», «Класична
казка», «Фентезі-міф, легенда», «Фантастична історія», «Сімейна казка». Було видано книгу «Казковий дивосвіт» з ілюстраціями в народному стилі Олександра Гембіка.
При Державному самоврядуванні діє Українська недільна
школа, в якій навчаються більше шістдесяти дітей, також воно
є ініціатором запровадження уроків української мови як факультативної в угорській гімназії Сент Дьордь Альберта в Будапешті, забезпечує діяльність ансамблю «Українські мелодії»
та Українського театру в Угорщині.Недільна школа працює по
суботах. На уроках діти навчаються української мови, читання,
українознавства. Малі вихованці учать мову в ігровій формі,
поєднаній з піснями, іграми, казками, малюванням, театром
тощо. Також вони практикують творчу роботу з фарбами,
пластиліном, папером та іншими матеріалами. Тут дітям надають можливість якомога більше дізнатися про давні народні
традиції, школярі з цікавістю вивчають різдвяні колядки, пісні,
віншування, розучують ролі, конструюють вбрання, здобувають практичні навички у виготовленні великодніх писанок,
приготуванні українських національних страв.
При Українському духовно-освітньому центрі кардинала
Любомира Гузара було створено осередок Рідна школа, де по
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суботах навчаються учні з 1 по 11 класи. Предметами є українська мова і література, історія України, основи християнської віри, «я досліджую світ» і «я у світі», основи здоров’я,
українське прикладне мистецтво, вокал, хореографія, скаутський рух. А ще підготовка до Першої Сповіді та Євхаристії.
Недільні школи функціонують також у Сеґеді, Мішкольці,
Ніредьгазі та Варпалоті. Крім дошкільного та початкового
там проводять навчання предметів з народної культури та літератури (пісні, музика, література, звичаї та традиції). У поселенні Бакталорендгаза (Північно-Східна Угорщина)поряд
з англійською раніше викладали українську мову. Понад півстоліття існує кафедра української філології при Інституті
славістики Будапештського університету (завідувачка В. Лебович), де 2008 року акредитовано спеціальність «українська
мова та література». Крім того триває викладання української
філології на кафедрі славістики Інституту славістики (директор К. Бібок) Сеґедського університету. Раніше подібні центри існували у вишах міст Дебрецен та Ніредьгаза (кафедра
української та русинської філології), де було видано багато
книжок, посібників, найбільший двомовний словник. Нещодавно в Ніредьгазькому університеті відновлено кафедру
української філології (завідувачка В. Штефуца).
При ДСУУ діє бібліотека ім. Маркіяна Шашкевича та жіночий клуб «Горлиця», де зберігається зібрана власними силами «Етнографічна колекція». Щороку Державне самоврядування українців Угорщини організовує і проводить близько
п’ятдесяти заходів для української спільноти і угорських
гостей – виставки картин і мистецькі акції, концерти, перегляди українських кінофільмів, літературні вечори і зустрічі,
конкурси, відзначення українських календарних та державних свят, конференції і майстер-класи. Українська меншина опікується виданням української літератури в Угорщині.
З 1995 року тут було укладено перший в країні підручник
української мови. На відзнаку 125‑річчя з дня народження
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Лесі Українки у 1996 році Товариство оприлюднило двомовну поетичну збірку«Сім струн», у 1999 році – двомовну збірка поезій Тараса Шевченка«Посланіє», у 2000 році – наукову
працю К. Нойпауера «Слово о полку Ігоревім», у 2001 році –
альбом «10 років Товариству української культури в Угорщині», збірку поезій української поетеси Угорщини Валентини
Зінченко «Мальви на рушнику» та ін. 2004 року побачила світ
підготовлена Ярославою Хортяні документальна праця про
Голодомор 1932–1933 років в Україні під назвою «Прихована правда: статті, матеріали, документи» (Az elrejtett igazság),
а також історичне дослідження Каміла Найпауера «Показання
свідка», за сприяння української громади 2019 р. перекладено
і опубліковано угорською мовою книгу Олеся Волі про Голодомор «Завірюха» (Hóvihar). А 2020 року побачила світ збірка новел Василя Плоскини «Коли сонце сходить на Заході»
(2020). А 2003 рік завершився Міжнародною конференцією
«Голодомор в Україні 1932–1933 рр.», згодом ДСУУ організувало міжнародну історичну конференцію «Пам’яті невинних
жертв», матеріали якої були видані друком у 2007 році. У лютому 2008 року відбулася презентація першого в Угорщині
українського музичного диску під назвою «До верб і тополь»,
це виплив творчої співпраці колективу українських авторів та виконавців, які проживають в Угорщині. З 14 червня
2014 року у Будапешті пройшла презентація аудіоальбому
«Пам’яті Тараса Шевченка», на якому поезія в перекладі угорською мовою звучала у виконанні відомих угорських акторів.
Від 1996 року щорічно діє Міжнародний мовний табір української молоді – у таборі гостюють школярі з України та української діаспори сусідніх держав.
Важливе місце у культурному житті української громади
займає драматичний гурток, який, починаючи від 2003 року,
перетворився на Український національний театр (керівник
О. Корманьош-Бакляк), його вистави проходять на сценах
угорських театрів. Засновниця і художня керівниця театру
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Олександра Корманьош-Бакляк в одному зі своїх інтерв’ю
розповіла про складнощі, пов’язані із заснуванням театру, однак зауважила, що вже за рік вони дебютували на Третьому
фестивалі театрів національних меншин Угорщини з виставою «Наталка Полтавка» Івана Котляревського. Презентуючи
глядачам вистави української трупи за творами українських
класиків «Наталку-Полтавку», «Матір-наймичку», «Бойжінку»,«Украдене щастя», «За двома зайцями»,головний директор театрального фестивалю Андраш Фріддєші зауважив:
«Невелика – усього піврічна – біографія Українського національного театру Угорщини не завадила знайомству глядачів
із майстерним сценічним втіленням класичного твору української драматургії» 19. А після однієї з вистав Наталія БартаїДрагоманова констатувала: «Я сиділа, і не вірила своїм очам,
вухам, що тут, у залі угорського столичного театру, йде українська п’єса, поставлена українцями Угорщини, де я живу
понад півстоліття» 20. Український театр 6 разів брав участь
у міжнародних фестивалях національних театрів Угорщини
«Аркус». Віднедавна кілька вистав театру можна переглянути в інтернеті на ютуб-сторінці відеопортажі Ukrtv.hu. За
підтримки українського культурного фонду започатковано телевізійний проєкт «146 років, 2 місяці і 25 днів», який
розповідає про життя українців в Австро-Угорській імперії і
складається з невеликих відеороликів. Так, у кінці 2020 року
було створено відеоролик «Русалка Дністрова і Будапешт».
Масовим святом українців Угорщини вважаються Шевченківські дні, які традиційно проводять не тільки в Будапешті, а й у Сеґеді, Комаромі, Мішкольці, Варпалоті та інших
містах Угорщини, де існують українські самоврядування. Цікаво, що найбільше пам’ятників Шевченку, природно, після
України, установлено в Казахстані та Угорщині. Його ім’ям
названо і майдан в центрі міста з пам’ятником Пророку.
19
20

Український Вісник. 2019. № 3. С. 30.
Український Вісник. 2019. № 3. С. 30.
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В Угорщині відбуваються літературно-музичні вечори з
нагоди ювілеїв видатних українських письменників і поетів –
Лесі Українки, Михайла Драгоманова, Івана Франка. У грудні 1996 року у Будапешті Товариством української культури
було організовано Міжнародну наукову конференцію з нагоди 130‑ліття з дня народження Михайла Грушевського. Серед
учасників і доповідачів конференції були професори Паризької Сорбонни, Братиславського, Ужгородського, Київського,
Сеґедського та Печського університетів, а також дослідники з
Академії наук України.
Поступово почало впорядковуватися і українське конфесійне питання. На початку двотисячних років, на прохання
громади, раз у рік, переважно на Великдень, святкове богослужіння відправляв угорський священник Ласло Пушкаш.
З 3 жовтня 2008 року в церкві св. Флоріана (майдан Тараса
Шевченка) відбулася перша Літургія для українських грекокатоликів рідною мовою, яку відслужили Блаженніший Любомир Гузар та владика Богдан Дзюрах. Від 2012 року пасторально-міграційний відділ УГКЦ призначив отця Дам’яна
Габорія, священника Київської Архієпархії УГКЦ взяти під
свою опіку українців Угорщини.
Для збереження ідентичності, так само як утримання і
передачі національної культури потрібні інституції – церква і
школа, родина, фольклорна група, партія, радіо, телевізор, газети тощо. Якщо вони втрачені чи відсутні, збереження ідентичності складніше чи просто неможливе. У такому становищі
акцентовану роль можуть отримати один чи більше елементів народної культури: одяг, страви в культурі харчування,
пов’язані з релігією та народною культурою вияви, надто низка
обрядових свят. Народне у цій системі зв’язків означає те саме,
що раніше у формуванні національної культури: витоки, життя і культура предків, край, і спільнота, що її зберігає.
Українська громада відновлює і збагачує українські
свята. Тут відбуваються святкування Різдва, Пасхи, інших
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національних та народних свят, тривають творчі вечори,
заходи, присвячені вшануванню відомих українців та знаменних дат. Від 1998 року українці беруть участь у програмі
радіопередач для нацменшин «Рондо», які знайомлять глядачів з життям угорських українців, діяльністю Товариства
тощо. Редакція намагається всебічно висвітлювати життя та
діяльність української меншини в Угорщині. Цьому слугують репортажі з культурно-освітніх заходів ТУКУ й ДСУУ,
а також актуальні інтерв’ю з українськими депутатами та
активістами української громади. Приділяється також увага
популяризації української культури в Угорщині, висвітленню національних особливостей та традицій українців. Радіослухачів знайомлять з українськими митцями, музичними
колективами та окремими виконавцями, а в рубриці «До народних джерел»йдеться про українські традиції та обряди,
народні й церковні.
З 20 лютого 1998 року було започатковано відзначення
Дня української культури в Угорщині, у цей день українці
встановили меморіальну дошку на честь виходу альманаху
«Русалка Дністровая» в королівській друкарні у Буді. Крім
цього важливими подіями стали увіковічення пам’яті видатних українців та історичних дат – це пам’ятник Анастасії
(доньці Ярослава Мудрого) та королю Угорщини Андрашу І
у м. Тігань (2001),меморіальна плита Григорію Сковороді в
м. Токай у 1998 році та Лесі Українці у 2002 році у м. Александрія (Єгипет). Українська громада доклала значних зусиль до
визнання Угорським Парламентом (постанова від 2003), Голодомору в Україні (1932–1933) злочином, геноцидом, встановлено пам’ятники його жертвам у Будапешті, Сеґеді, Ніредьгазі. Від 1995 року українці публікують двомовний часопис
«Громада» (головний редактор В. Плоскіна) 21, назву якого
запропонувала онука Михайла Драгоманова Наталія Драго-

Інформація сайту «Громада». Часопис Товариства української культури Угорщини. URL : http://www.hromada.hu.
21
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манова-Бартаї, котра мешкала в Будапешті) 22, видали кілька
двомовних книжок. Числа «Громади» виходять за підтримки
Фонду національних меншин Угорщини. Чимало матеріалів
часопису присвячено народознавству, зокрема у рубриці «Літопис угорського українства» повідомляють про події і заходи, пов’язані з даною тематикою тощо. У кінці видання вміщено рубрику «Страви української кухні». Часопис отримав
престижну нагороду Угорського культурно-просвітницького
інституту «Pro Cultura Minoritatum Hungarie».Науково-публіцистичний характер має «Календар українців Угорщини»,
в якому друкують матеріали історичної, культурологічної,
етнографічної, лінгвістичної, літературознавчої та іншої тематики 23. Місцевий двомовний календар народних традицій
видає самоврядування українців Х району Будапешта (Кьобаня), щороку тут висвітлюють іншу тему: свята, вишивка,
кухня та ін.
Редактор «Громади» В. Плоскіна писав: «Нинішня «Громада» –це інформативно насичений двомісячний журнал на
40 сторінках, який друкує матеріали паралельно українською
та угорською мовами. На його шпальтах висвітлюються різноманітні проблеми українства – від історико-культурних до
сучасних соціальних, політичних та економічних. Найбільшу
увагу часопис, безумовно, приділяє культурницькій проблематиці. Це, своєю чергою, сприяє позитивному іміджу України в Угорщині та поза її межами. Структура журналу містить

З 2021 року українці Угорщини відзначали 100‑річчя з дня народження Наталії Світозарівни Драгоманової (1921–2018), онуки
Михайла Драгоманова та троюрідної племінниці Лесі Українки, однієї із засновниць і постійної членкині ТУКУ, співзасновниці «Громади» та інших видань і починань. З 2006 р. вона була нагороджена
орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Інформація про це опублікована в 1 числі «Українського вісника» за 2021 рік.
23
Календар українців Угорщини на 2000 рік. Ужгород : Мистецька лінія, 1999. 120 с.; Календар українців Угорщини на 2001 рік. Ужгород : Мистецька лінія, 2000. 132 с.
22
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традиційні рубрики: «Суспільство», «Хроніка Товариства»,
«Поштова скринька», «Культура», «Берегиня», «Мистецтво»,
«У колі сім’ї», «Дитячий куточок», «Молоді пагінці» (числа
«Громади» з 2001 р.)» 24. Від 2018 року в Угорщині почав видаватися часопис державного самоврядування українців Угорщини під назвою «Український вісник» (головний редактор
Інга Деяк), наразі оприявнено 10 чисел за 2018–2021 роки.
Видання висвітлює культурницьку, освітню, політичну та ін.
діяльність українських самоврядувань з різних куточків
Угорщини, тут вміщено чимало літературних, мистецьких,
народознавчих та ін. матеріалів, імена, події тощо. Приділено увагу і патріотичному вихованню, тут знаходимо повідомлення про гурт «Шаблі», що виконував гімн АТО, про видання І. Епер’єші та О. Качура «Книга про долі з фронту:
уривки з війни» угорською мовою. Широко висвітлюють і Дні
української культури в Угорщині. І. Деяк свідчить: «Цей захід вже давно перетворився на чудову культурну традицію,
у рамках якої українці Угорщини мають добру можливість
продемонструвати всім зацікавленим свій мистецький рівень. Свято об’єднує музикантів, художників, майстрів ремесла – як українців, які проживають в Угорщині, так і гостей
з України. Тому третій номер нашого «Українського вісника»» – тематичний, і майже увесь присвячений учасникам цих
Днів» 25. Вона нагадала, що у рамках Днів української культури відбувся дуже важливий захід – круглий стіл «Викладання
української мови в Угорщині». Подія тривала за головування директора Інституту української літератури НАН Украї-

Бідзіля Ю. Журнал «Громада» (Будапешт) як популяризатор
українства в Угорщині; Бідзіля Ю. Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. 2014. Вип. 4. С. 340.
25
Деак І. В Угорщині вийшов третій номер часопису
«Український вісник». URL : https://www.ukrinform.ua/rubricdiaspora/2666048-v-ugorsini-vijsov-tretij-nomer-casopisu-ukrainskijvisnik.html.
24
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ни академіка М. Жулинського, були присутні представники
трьох вищих навчальних закладів Угорщини – Будапешта,
Сеґеда та Ніредьгази. Як додаток до нього вийшло декілька
чисел дитячого журналу для маленьких українців Угорщини
«Дивосвіт», де значне місце відведено фольклору, зокрема народним казкам, пісням, прислів’ям і приказкам. До прикладу,
у 2 числі за 2020 рік вміщено добірку українських народних
ігор на свіжому повітрі.Під час святкування Днів української
культури відомі діячі отримують відзнаки і нагороди. Так,
21 березня 2021 року викладач української мови Юдіт Софілканич була нагороджена національною нагородою – Золотим
Хрестом Угорщини за навчання української мови як іноземної і створення відповідної методики цього навчання, укладання першого підручника.
Про різноманітність форм представлення і залучення народних традицій до культурного простору українців Угорщини свідчить, до прикладу, інформація про них у 2 числі за
2019 рік «Українського вісника». Так, це виступи гуртів Закарпатського академічного театру ляльок «Бавка» та Закарпатського народного академічного хору у містах Угорщини
на святкуванні 205‑ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, проведення українською громадою передпасхальних
майстер-класів з виготовлення крашанок, писанок, пасок, великодніх натюрмортів, відзначення Дня матері. Як і щороку,
у 2019 році в у Будапешті, Веспремі, Мішкольці, Сеґеді, Ніредьгазі відбулися флешмоби до дня вишиванки. У Веспремі
виступив танцювальний колектив «Фаворит» та ін. Самоврядування українців міста Чепела організувало міжнародний
фестиваль музики й танцю «На хвилях Дунаю», у якому взяли гурти з України і Угорщини. Українську громаду на традиційних Днях Сеґеда (травень 2019) представляв етногурт
«Вишиванка» та театр «Птах». У кінці номера у рубриці «Традиції» вміщено огляд літнього циклу свят народного календаря українців (день Святого Юрія, зелені свята, Івана Купала
53

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

та ін., авторка В. Петровська). У 3 числі «Вісника» за 2020 рік
у статті під назвою «Магія Різдва» знаходимо народознавчий
матеріал про різні традиції його святкування з різних куточків України – Полісся, Поділля, Закарпаття, Галичина та ін.
А в 1 числі за 2021 рік вміщено матеріали про свято Великодня та його перебіг в українців піз назвою «До Великодня готувалися завчасно».
Крім ТУКУ в Угорщині створено ще кілька українських
товариств. Серед них: Культурне товариство українців області Чонґрад, засноване в місті Сеґед у 2014 році, яке діє в
південному регіоні країни, голова – Неоніла Сечі. В одному з
останніх чисел «Українського вісника», де йдеться про самоврядування міста, зазначено, що громада гуртується навколо
трьох фундаментальних цінностей: Україна – Родина – Освіта.
Товариство співпрацює з Інститутом славістики Сеґедського наукового університету, Почесним консульством України
м. Сеґед та ін. товариствами місцевого Будинку національних
меншин. Тут з 2018 року організовано курси української мови
для дорослих, а також угорської для українців. Систематично проводять виставки угорських та українських художників, поетично-музичні вечори за участю митців з України та
Угорщини, концерти класичної музики. У 2015 році члени Товариства створили гурт шанувальників української народної
пісні, який у 2017 році отримав назву «Вишиванки». Гурт неодноразово брав у участь в урочистих заходах не лише Сеґеда,
а й інших міст Угорщини, а також у Львові під час Днів культури українців Угорщини (22–25 червня 2019). Товариство
щорічно організовує вшанування пам’яті жертв Голодомору,
цикли програм «Жіноча весна», День Здоров’я, вечори Традицій і української кухні на Різдво, Великдень, Масляну, щорічну «Регіональну зустріч народних хорів», бере участь в організації виступів творчих колективів з України на Днях Сеґеда.
Тут читають лекції з історії української мови, літератури та
культури, історії українського козацтва та українсько-угор54
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ських взаємин, готують дитячі мистецтвознавчі програми,
організовують літні табори для дітей.
Товариство української сім’ї та молоді «Нова хвиля» було
створене влітку 2019 року (голова Ліліана Грекса) шляхом модифікації організації «Угорсько-українська асоціація партнерства». Серед її завдань підтримка українських греко-католицьких церковних проектів, шкіл, налагодження контактів між
Україною та Угорщиною, допомога українцям. Ліліана Грекса
нині працює над оновленням роботи Державного самоврядування українців Угорщини, обіймаючи посаду голови Комітету з питань молоді, засобів масової інформації та інформатики,
а також є активним членом Фінансової комісії. Члени «Нової
хвилі» – це переважно молоді люди, котрі прагнуть застосовувати свої знання та європейський досвід задля збереження українських традицій та культури, втіленням цієї ідеї став
концерт «Шпилястих Кобзарів», який організували як презентацію Товариства. У першій половині 2020 року пройшли два
успішні й популярні флешмоби в центрі Будапешта – «Коляда»
і«Вишиванка», а також багато інших онлайн-заходів (конкурс
рецептів Великодньої паски, вікторина до Дня вишиванки,
конкурс літніх рецептів українських страв). З нагоди Дня козацтва започаткували нову традицію – дарувати вишиванки
дітям української громади, які народилися у поточному році.
Восени 2015 року засновано товариство української культури «Дніпро», голова Ірина Закар, це українці з Веспрему,
населених пунктів біля Балатону, Айки, Будапешта. Метою
Товариства стали збереження та популяризація української
культури, мови, традицій серед українства Угорщини. Упродовж цих років воно втілило в життя чимало проектів. Одним
з напрямів діяльності «Дніпра» є волонтерська діяльність, за
останні два роки чимало одягу, шкільних канцтоварів, іграшок було відправлено у так звану «Сіру зону», ТУК «Дніпро»
також збирало кошти на лікування поранених у війні на сході
України. Товариство популяризує українську культуру серед
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угорців та бере участь у мистецьких подіях за межами держави. Так, на фестивалі-конкурсі української культури в Словенії «Берегиня» за українську народну пісню «При долині
кущ калини» угорка Бернадет Якої отримала спеціальний диплом-відзнаку.
Українська асоціація «Єдність» була створена у лютому
2020 року і об’єднала молодих, енергійних, креативних українців Угорщини. Основними цілями асоціації є презентація
та популяризація новітньої української культури (літератури,
музики, театру), дитячі, підліткові та родинні культурно-освітницькі проекти, поширення українських традицій, зміцнення
культурних зв’язків між Угорщиною та Україною, підтримка
волонтерської діяльності. Серед членів «Єдності» представники різних професій, це менеджери, викладачі, журналісти, які
успішно реалізували себе в Угорщині, але не забувають рідної
мови, культури та історії. Асоціація вже встигла організувати
кілька онлайн-проєктів, одне велике свято на День українського прапора і створити книжковий клуб.
Ще один осередок – «Дім Українських Традицій» проводить різноманітну просвітницьку, культурну та консультативну діяльність, організовує виставки (художні, фото і підприємницькі), фестивалі (музичні, танцювальні, літературні,
ремісничі, театральні), національні свята, зустрічі, концерти,
форуми, семінари, конференції, круглі столи, благодійні аукціони, літні та зимові дитячі табори, навчальні курси з вивчення мови, літератури та історії України, гуртки для дітей
та підлітків, курси з вивчення Біблії українською мовою. Дім
українських традицій приймає участь у проєкті Вишеградського фонду, який відкриває світу українських письменників, чиї твори мають суспільний резонанс або є важливими у
процесі розвитку української літератури. Так, Дім представив
на розгляд комісії твір відомого українського письменника з
Закарпаття Мирослава Дочинця «Многії літа. Благії літа». Ця
книга перекладена угорською мовою.
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Назвімо ще два осередки діяльності українців – «Товариство збереження української культурної спадщини Київська
Русь», голова – Віктор Ручко та «Українська національна спілка», голова – Вікторія Петровська.
Територіальні осередки української меншини в Угорщині дедалі частіше беруть участь у культурно-мистецьких та
фольклорних фестивалях 26, які організовують місцеві муніципалітети в період літньо-осіннього сезону.Зазвичай подібні
свята, котрі умовно можна назвати Дні села, району чи навіть міста, відбуваються з ініціативи місцевих мерій, починаючи з початку 1990‑х років. Таке свято відбулося 2003 року в
ІІ районі Будапешта, у Мілленаріш-парку, тут вже вчетверте
святкували Дні району Крістінаварош. Прикметно, що цього
разу разом із дев’ятьма іншими етнічними групами до свята
вперше приєднались місцеві українці, об’єднані під началом
голови національного українського самоуправління О. Корманьош. Після вітального слова заступника мера району розпочалися виступи аматорських і професійних колективів,
серед них національних меншин – греків, сербів, поляків, вірмен та інших. Та були тут і українці – солістка Ганна Ляхович
виконала українські й угорські народні пісні; танцюрист Дмитро Кирейко – український гопак, інші народні танці – Христина Бакляк. Глядачі навіть підспівували артистам. Різні мови
та різні танцювальні стилі представили діти. У виставковому
павільйоні свої мистецькі доробки серед інших репрезентуЩороку в Угорщині проводять фестиваль «Диявольський
котел» (Ördögkatlan), де беруть участь крім угорців представники
інших національностей. Він триває одночасно у шести селах Угорщини на кордоні з Хорватією. У с. Надьгоршань створено т. зв.
«Український двір» чи «Двір Міклоша». Міклош Бот – угорський
музиканта-мультиіструменталіст, етнолог, який об’їздив десятки,
а то й сотні сіл України у пошуках унікального українського поліфонічного народного співу і створив проєкт європейського значення «Поліфонія» (онлайн-архів української пісні). В «Українському
дворі» щороку виступають колективи з України.
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вали український художник Олександр Ґембік і майстриня декоративно-прикладного мистецтва Надія Музичук. Були тут
представлено і малюнки дітей української Недільної школи.
Охочих пригощали українськими національними стравами.
З 15 жовтня 2017 року у Будапешті за сприяння місцевого національного самоврядування українців VII району угорської столиці (Ержебетвароша) та консолідованої підтримки
столичного та Центрального органу самоврядування українців
(ДСУУ), Товариства української культури в Угорщині та деяких інших українських осередків угорські українці урочисто
відзначили свято Покрови Богородиці, а також приурочених
до цієї дати Дня українського козацтва, 75‑річчя створення
УПА та День захисника України. У римо-католицькій церкві св.Михаїла на вул. Ваці, у середмісті Будапешта настоятель
української греко-католицької парафії Покрови Богородиці
Будапешта о. Дам’ян Габорій разом із отцем Іваном Паньківим
із Дрогобича здійснили чин освячення двох намісних ікон Богородиці та Ісуса Христа. Ікони написав о. Іван Писанишин
(Київська греко-католицька архієпархія). Після Божественної
літургії свято продовжилася в одному з приміщень столичної
мерії. У своєму вітанні до присутніх членкиня національного
самоврядування українців VII району Будапешта Лілія Ґрекса
говорила про те, що Покрова Богородиці здавна була покровителькою українського козацтва, і що під її захист зараз стають
захисники України, які борються і вмирають за волю і незалежність рідної держави. Ярослава Хортяні у своєму виступі наголосила, що українці, серед іншого, повинні зосередитися на
процесі національно-патріотичного виховання дітей – майбутнього України та українських осередків у діаспорі. Своєю чергою, о. Іван Паньків наголосив на тому, що основна місія українських громад закордоном, на його думку, полягає в тому, щоб
розвивати у чужій країні українську мову, культуру, традиції
духовності рідного народу і передавати їх у спадок наступним
генераціям.У літературно-мистецькій програмі взяли участь
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учні українських недільних шкіл Угорщини а також творчі
колективи молоді зі Львова та Калуша (Івано-Франківська область).Гурток «Калина червона» провів 50 майстеркласів з писанки, ремесла, народної кухні, вишивки.
Самоврядування українців ХХІ району столиці, Чепела
28 жовтня організувало концертний виступ хореографічних
коллективів «Грація» (м. Одеса) та «Ювента Денс» (м. Трускавець). На вечорі глядачі мали можливість побачити різні танцювальні композиції: ліричні й жартівливі, динамічні.
Одним з найбільших є самоврядування м. Ніредьгази,
яке теж проводить активну культурно-просвітницьку роботу. З 14 липня 2020 року у Ніредьгазі відзначено 70‑річчя
Іштвана Удварі, який рано пішов з життя, – відомого славіста, україніста, багаторічного завідувача кафедри української
та русинської філології тогочасного Ніредьгазького інституту, нині університету, який дуже багато зробив у справі вищої освіти, публікації різноманітних підручників, посібників, словників і досліджень з української мови 27. Відбулася
Великою заслугою Удварі було створення 1993 року кафедри
української та русинської філології у Ніредьгазі, що на той час було
доволі складним завданням. Удварі від самого початку мав концепцію розвитку осередку, він не лише підібрав кваліфіковані кадри,
розробив викладацькі курси, а й з часом перетворив її на центр
угорської україністики та славістики, видав тут близько 70 книжок –
наукових монографій, посібників та підручників, як угорською,
так українською й іншими мовами. У рамках наукової діяльності кафедри Удварі започаткував серію «Studia Ukrainica et Rusinica
Nyíregyháziensia», в якій вийшли його власні чи редаговані ним
понад два десятки книжок, а також ще три серії, де побачило світ
двадцять книг. У наукових серіях кафедри опублікували свої праці
відомі угорські вчені Петер Кірай, Ласло Дежьо, Аттіла Голлош, Золтан Медве, Йожеф Ботлік та ін. Удварі започаткував також науковопопулярну серію видань з угорської культури та історії українською
мовою, це зокрема монографії з угорської історії (колектив авторів
УАН), літератури (Андраш Гьорьомбеї), етнографії (Ласло Коша).
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Збірку поетичних перекладів «Іскри чардашу. Мадярська поезія», до
якої увійшла угорська народна поезія, вірші класичних та сучасних
угорських поетів, зокрема з території Закарпаття, підготував до видання в Ніредьгазі закарпатський поет Іван Петровцій (1998).
До спільної праці Удварі залучав не лише угорських, а й учених,
викладачів та перекладачів з інших країн. Професор розумів, що
для успішного вивчення мови, поглиблення українсько-угорських
зв’язків потрібні словники. За короткий термін Удварі за допомогою лексикографів двох країн зумів підготувати та видати шість
томів «Українсько-угорського» (2000–2003) та два томи «Угорськоукраїнського словника» (2005–2006) тезаурусного словника що наразі є найповнішими за весь час.
Іштван Удварі був непересічною людиною, наділеною великими науковими та організаційними талантами, надзвичайною
працездатністю, енергією, ентузіазмом. Його науковий інтерес стосувався, насамперед, питань мови, літератури, культури
слов’янських спільнот, їх зв’язків з угорською культурою. Так, він,
можна сказати, відкрив ученого Антала Годинку, що був посередником поміж угорською та культурою українців-русинів. 1993 р.
організував Міжнародну конференцію, присвячену Годинці. З цієї
тематики відредагував 8 окремих томів, серед них розлогу рукописну працю Годинки «Глаголниця; Сбірка всѣх глаголовъ карпатськорусинського языка» (1991); «Утцюзнина, газдуство и прошлость
южнокарпатськыхъ русинувъ» (2000) та ін. Годинка став укладачем
русинсько-мадьярського словника (1992), який і ліг в основу факсимільного перевидання. Словнику передує вступне слово Іштвана Удварі про життя і діяльність Годинки, стаття Миколи Лелекача
про вченого, історичні документи того часу, стаття Сергія Панька
про історію русинсько-угорських і угорсько-русинських словників
з ілюстраціями. На кафедрі вперше побачив світ збірник «Пісні наших предків» Годинки (1993). В останні місяці свого життя Удварі
написав передмову до збірки вибраних русинських текстів Антонія
Годинки «Час гурше ги вода…» (2005).
У 1987 році Удварі захистив кандидатську дисертацію на тему
«Русинська (карпато-українська) ділова писемність Угорщини
ХVIII ст.», що була опублікована 1995 року у вигляді солідної моно60
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графії. У 1995 році Удварі отримав ступінь габілітованого доктора
з історії слов’янських мов. Цього самого року він стає приват-доцентом Сеґедського університету, а в 1997 році захищає докторську
дисертацію по темі «Рукописні джерела словацькою мовою по урбаріальній реформі при Марії Терезії: Комітати Сепеш і Земплен».
З 1989 року Удварі професор інституту, а з 1997 року – професор
університету. З 1990 по 1992 роки він перебував на посаді проректора з наукової роботи Ніредьгазької Вищої школи ім. Д. Бешшенєї. Завдяки плідній праці професора кафедра української та русинської філології була акредитована Угорською акредитаційною
комісією в якості університетської у складі Ніредьгазької Вищої
школи і отримала міжнародний розголос. Це був один із найбільших славістичних центрів в Угорщині.
Упродовж діяльності Удварі приділяв немало уваги міжетнічним процесам, культурним та мовним взаємозв’язкам між
народами Угорщини. Він підготував багато робіт з питань мови
бачвансько-сримських та закарпатських русинів. Учений досліджував мову, літературу, культуру, історію українського народу,
історію та культуру історичного та сучасного Закарпаття. Цікавився видатними діячами краю, вивчав діяльність Гіадора Стрипського та Ласла Чопея. Зокрема Стрипському присвячено працю «Зберька жерел про студії русинського писемства ІІІ. Гіадор
Стрипськый, народописник, бібліограф, языкознатель, товмач»
(2007). Удварі належать репринтні видання катехізмів (1997),
а також латинського букваря мукачівського греко-католицького
єпископа Мануїла Ольшавського (1999), а ще дві хрестоматії на
основі документів мукачівських греко-католицьких єпископів
Андрія Бачинського, Йоанна Брадача та ін.
Згідно з концепцією кафедри пріоритетними у розвитку угорського українознавства вважалися наступні напрями: створення
загальних і спеціальних бібліографій, підготовка словників, різноманітних підручників, вивчення угорсько-українських зв’язків,
питань перекладу, популяризація української мови та культури
в Угорщині, й угорської – в Україні. І таких видань було чимало.
З підручників слід згадати такі як: Сергій Панько. Українська мова.
Посібник для філологів (1995); Михайло Капраль. Розмовляймо
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українською! Посібник для угорських україністів (1998). Тогочасний дебреценський лектор Світлана Мельник підготувала такі видання: Початки української морфології. Посібник для угорських
україністів (1999); (разом з Гончаренко Н.) Основи історії України.
Посібник для студентів-україністів (1999); (разом з М. Шевченко).
Початки української фонетики (2002).
Цікавим і потрібним виданням став «Практичний словник дієслівних форм української мови», укладений тогочасною професоркою
Київського університету Ларисою Паламар (1995). Ангеліна Гедєш
розробила серію видань «Розділи з історії української літератури»
(І–ІІІ, 1997–1998), маловідомий матеріал увійшов до антології українських поетів-футуристів, а також пародій та епіграм на футуристів
«Український футуризм: Вибрані сторінки», укладеної заступником
директора Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України доктором філологічних наук Миколою Сулимою (1996). Хрестоматію з
українського фольклору як посібник для вивчення мови, підготувала Л. Мушкетик. Поетичним та прозовим текстам передує її вступна
стаття-дослідження про український фольклор. До окремих жанрів
чи жанрових груп подано примітки з описом їх мовностилістичних
особливостей, у виносках знаходимо пояснення українських реалій.
Прикладними виданнями є «Українсько-угорський угорськоукраїнський математичний словник» Йосипа Головача (1998) та
«Крилаті вислови латинського походження в угорській та українській мовах» Кондри Рудолфне (2001). Того самого року було
опубліковано й цінну монографію Петера Кірая «Змішання мов.
Висновки з функціонування слов’янських діалектів», у якій автор
розглядає словацько-русинські, сербські, хорватські та деякі інші
говірки з території Угорщини.
Іштван Удварі підтримував наукове співробітництво з ученими-славістами багатьох країн, залучаючи їх до наукової та ін. роботи кафедри, брав участь у багатьох міжнародних конференціях,
зокрема усіх Міжнародних конгресах славістів та україністів. Був
членом Угорського лінгвістичного товариства, головою Угорської
асоціації україністів, Лексикографічної комісії УАН, Міжнародної асоціації русистів, у 1997 році він був нагороджений премією
Ментгерта Лоняї, а 2004 року Антала Годинки.
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наукова конференція, присвячена професору, пам’ятна табличка з його іменем прикрасила стіни навчального закладу,
про це йшлося в одному з чисел «Українського вісника» за
2020 рік.
Традиційна любов українців до пісні спостерігається і
серед угорського українства, українська пісня тут постає як
символ нації: «Пісенна народна культура, ґрунтуючись на
глибинних архетипах, продовжує традиції попередніх поколінь. Вона, використовуючи таке джерело творчої діяльності народу як пісня, виступає своєрідним транслятором, що
передає національні стереотипи мислення, традиції та звичаї, й тим самим стала одним з визначальних засад етнобуття
українців і фактором, що зумовлює існування національної
культури в цілому. Саме в пісенній творчості втілюються світоглядні ідеї, поетичні та музичні смаки народу, його потяг
до прекрасного у повсякденному бутті. Така схильність українців до творчості та необхідність пов’язувати життя з красою, втіленою в музиці, виступає як ознака високого рівня
духовності» 28. ТУКУ було створено жіночий хор «Берегиня»,
молодіжний танцювальний колектив «Веселка», В. Плоскіна
свідчить: «Цей колектив можна назвати своєрідним посланцем української культури в Угорщині. Пластика танцю вміє
переконувати не гірше сказаного слова чи намальованої картини. Видовищність народного танку жене від глядача нудьгу
і упередженість, зачаровує його простотою і доступністю звичаєвих образів. Виступи «Веселки» пам’ятають у Будапешті,
Варпалоті, Ваці, Мішкольці, Словаччині, Хорватії, Україні.
Склад ансамблю розширюється» 29. У Товаристві відкрився
клуб української молоді, де, крім танцюристів, збираються
молоді музиканти, вокалісти, студенти з України.
Фурдичко А. О. Пісенна народна культура як засіб збереження національної ідентичності. Культура і мистецтво у сучасному
світі. 2015. Вип. 16. С. 68–74.
29
Плоскіна В. Енергія дії. Всесвіт. 2006. № 9–10. С. 214–221.
28
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Отже, можна констатувати, що українська діаспора в
Угорщині проводить активну культурно-просвітницьку
діяльність, в якій чимале місце займає освітянський, літературний, мистецький складники, а ще народознавство та
фольклорна культура, що нині виявляється у різних формах
фольклоризму. Значною є роль церковних традицій. В умовах діаспори, коли мова у певному сенсі перестає бути визначальною, фольклорні форми стають одним із ключових
символів ідентифікації українства, як на зовнішньому, естетичному, так і на внутрішньому, духовному рівнях. Значну роль у цьому процесі відіграють державне та місцеві
осередки самоврядування, культурні товариства, часописи,
телебачення, інтернет та ін., інтегровані в життя Угорщини.
Велика увага приділяється вихованню молодшої генерації
українців, важливим складником системи виховання є патріотизм.
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Мирослава Карацуба

ХОРВАТСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ
ФОЛЬКЛОРНЕ ПОГРАНИЧЧЯ
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТоліття.
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В ХОРВАТІЇ

Е

Питання захисту національної меншини:
історія і сьогодення

ІМ

Ф

Питання захисту національної меншини доволі серйозно
постало перед європейською цивілізацією після завершення
Першої світової війни, коли у результаті розпаду імперій у
Центральній та Східній Європі виникло багато нових країн,
що призвело до потреби захищати представників національних меншин у прикордонних територіях. Питання вирішувалося переважно шляхом укладання двобічних угод між державами-сусідами, але цей шлях не завжди був ефективним
і призвів до появи низки юридичних справ у міжнародних
судах – зокрема й у Постійному суді міжнародної справедливості, своєрідному провісникові Міжнародного суду справедливості ООН.
Враховуючи стан розвитку технічного забезпечення на
той момент, питання мовлення для національної меншини не
стояло аж занадто гостро. Проблема суттєво активізувалася
на початку 1990‑х на рівні широкого європейського загалу,
що варто пояснити розпадом блоку комуністичних країн та
створенням моноетнічних держав на теренах колишнього
СРСР та Балканського півострова. Відтак на європейському
рівні було розроблено значно більше стандартів щодо захисту прав національних меншин під час мовлення – як у межах
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Ради Європи, так і у межах Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Стаття № 27 від Міжнародного пакту про громадянські
та політичні права, укладеного у 1969 році, є основою захисту
прав меншини, поширеного на всі держави світу. Вона передбачає, що у тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні
меншості, особам, які належать до такої меншості, не може
бути відмовлено в праві разом з іншими членами тієї самої
групи користуватися своєю культурою, сповідувати свою
релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою 1. У рамках документів, розроблених ООН, також
варто вказати на Декларацію про права осіб, що належать до
національних або етнічних, релігійних та мовних меншин
1992 року 2. Вона передбачає право осіб, що належать до меншин, користуватися досягненнями своєї культури, сповіду
вати свою релігію та відправляти релігійні обряди, а також
користуватися своєю мовою у приватному житті та публічно,
вільно та без втручання чи дискримінації у будь-якій формі,
а також обов’язок держав уживати заходів, що забезпечать
сприятливі умови для розвитку меншинами своїх культурних здобутків. На європейському рівні важливими є положення Європейської конвенції про права людини та відповідні протоколи до неї. Стаття 14 Конвенції, близька тематично
до статті 10, що гарантує свободу вираження поглядів, а також передбачає обов’язок держав забезпечити дотримання
конвенційних прав без дискримінації за будь-якою ознакою,
зокрема, національної приналежності, належності до національних меншин 3.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. А/
RES/2200 А (XXI). § ст. 27. Київ, 1966.
2
Декларація про права осіб, що належать до національних або
етнічних, релігійних та мовних меншин. А/RES/47/135. Київ, 1992.
3
Історія університету у Спліті. URL : http:// www.unist.hr/
Osveu%C4%8Dili%C5%A1tu/ Povijest/tabid/57/.
1
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Стаття 1 Протоколу 12 до Конвенції містить загальну
заборону дискримінації як окреме положення, насамперед
для реалізації можливості прямого посилання на цю норму
за умови звернення до Європейського суду з прав людини.
Ці норми, а також стаття 17 Конвенції, що не дозволяє зловживання правами, і згідно практики Європейського суду з
прав людини може застосовуватися по відношенню до мови
ворожнечі, дозволяють говорити про наявність впливового
механізму протидії дискримінації на широкому загальноєвропейському тлі. Втім, Рада Європи продовжила розвивати
свої стандарти в інших документах, найважливішими з яких
є Європейська хартія регіональних та міноритарних мов та
Рамкова конвенція про права національних меншин. Хартію
було затверджено у 1992 році. Попри те, що вона не передбачає прав для національних меншин, проте передбачає для
держав, що ратифікували Хартію (до них належить і Україна),
цілу низку обов’язків, скерованих на забезпечення використання захищених мов у ЗМІ.
Детально треба згадати про стандарти ОБСЄ у цій сфері. Не можна залишити поза увагою Керівні вказівки щодо
використання мов меншин при телерадіомовленні, які
було підготовлено у 2003 році та схвалено Радою Європи у
2006‑му. Основними пунктами цих керівних вказівок були
наступні:
– представники національних меншин мають право розвивати власну ідентичність, зокрема шляхом використання
власної мови при актах телерадіомовлення на засадах рівності та без явищ дискримінації;
– держави повинні розробити спільну політику відносно
використання мов національних меншин при телерадіомовленні; необхідно залучати представників меншин до її підготовки;
– суспільні мовники повинні задовольняти культурні потреби представників національних меншин, задля чого дер67
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жави мають забезпечити дотримання фінансових, технічних
та інших міжнародних стандартів;
– держава має право заохочувати і всіляко підтримувати
використання певних мов у телерадіомовленні, однак не повинна при цьому обмежувати використання інших мов;
– мовлення мовами національних меншин не повинно
бути обтяжене надмірними чи непропорційними вимогами
стосовно перекладу, дубляжу або субтитрування;
– вільне отримання транскордонного сигналу не може обмежуватися через мовну специфіку;
– держава повинна надавати необхідний доступ до мовлення мовами меншин, зокрема й шляхом поширення частот
(йдеться про так звані «відкриті канали») та підтримувати
мовців фінансово, завдяки створенню спеціальних податкових режимів та щодо створення окремих конкурсних умов
для мовців з меншин 4.
Як видно, у межах ООН, Ради Європи та ОБСЄ було
розроблено низку стандартів щодо мовлення національних меншин. Із цих засад варто виділити декілька ключових
зобов’язань держави щодо проблем, які можуть виникати
при виробництві та трансляції контенту за участі національних меншин. Представники національних меншин не повин
ні зазнавати дискримінації та, зокрема, ставати об’єктами
мови ворожнечі. А держава має сприяти доступу представників меншин до медіа, а також всіляко заохочувати створення і
трансляцію телерадіопрограм мовами національних меншин.
Держава не повинна також перешкоджати прямому прийому
телевізійних і радіопрограм та передач з інших країн, що подаються мовою національної меншини. Треба також забезпечити залучення меншин до формування редакційної політики та управління суспільним мовленням.
OSCE, Guidelines on the use of Minority Languages in the Broadcast
Media. URL : https://www.osce.org/hcnm/32310?download=true.
4
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Діяльність з поширення
української культури в Республіці Хорватія:
історичний екскурс і сучасна ситуація.
Українська діаспора в Хорватії

Е

Питання хорватсько-українських культурних взаємин є
занадто розлогим і широким для формату розділу дослідження, тому, безперечно, далі матимемо змогу лише у вигляді
окремих показових і промовистих тез зупинитися на певних
ключових культурних і освітніх етапах взаємин близьких
слов’янських народів.

ІМ

Ф

Зауважимо, насамперед, що культурні зв’язки українців і
хорватів мають давні традиції. Для всіх, хто добре знайомий
із духовною спадщиною хорватів, відомо, що культурним
орієнтиром для них у різних часових площинах виступали
переважно класичні європейські зразки, зокрема італійські,
французькі (варто згадати у цьому ключі хоча б літературний
напрямок «петраркізм» у хорватській літературі доби Відродження, художнім зразком для якого виступали любовні сонети Франческо Петрарки) 5.
Проте, у певні історичні періоди інтерес хорватської культурної громадськості концентрувався на здобутках інших
слов’янських народів, і українська культура тут не є виключенням. Умовною позначкою «зачинатель» можемо окреслити хорватського культурного діяча барокової доби Юрія Крижанича, який ще замолоду спілкувався у Римі з українськими
уніатами, найбільшу цікавість у просвітника викликала ідея
створення християнського союзу Європи, у складі якого
слов’яни б мали змогу посісти щільне місце як рівноправні,
повноцінні члени співдружності. Проте найбільшу увагу дослідник і громадський діяч приділяв питанню повернення
слов’ян до їхніх мовних першоджерел. Відродження прамови
5

Macan T. Hrvatska povijest. Pregled. Zagreb, 1995. S. 164.
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українців Юрій Крижанич пов’язував із граматикою Мелетія
Смотрицького. Ледь чи не вперше з вуст слов’янського просвітника пролунали ідеї стосовно назви України, її історії,
мовної специфіки, національної своєрідності 6.
Ю. Крижанич намагався пізнати самобутність українського народу, називаючи його Rebus Rutenicis стосовно Росії 7. Результатом подорожі Україною стають його нариси, в яких він
описує стан України за часів Виговського. Під час подорожі,
у м. Ніжині Крижаничем було підготовлено короткі промови
до українців, які цікавлять сучасного дослідника не лише на
рівні змісту, але і мовного обрамлення, адже, незважаючи на
те, що звернення виконані на базі латинського письма, вони
не приховують ґрунтовного знання автором живої народної
української мови 8. Політичні переконання Крижанича, зокрема заклики до необхідності поваги московським царем до
українського народу, спричинили тривале перебування просвітника у тюрмі в якості політичного в’язня 9.
Українська тема присутня в хорватській культурі століттями. Перший серед південних слов’ян переклад поезій Шевченка зроблено 1863 року в Хорватії, вийшов він з-під пера
провідного письменника ХІХ ст. – Августа Шеноа; першу і на
тривалий час єдину книгу перекладів Кобзаря було видано у
Загребі в 1887 році такою поважною установою як Матиця
хорватська. У цьому ж виданні побачили світ й переклади інших визначних українських художників слова, зокрема Марка Вовчка і Юрія Федьковича.
Швидько Г. Крижанич Ю. Енциклопедія історії України :
у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 1978. Т. 5. С. 329.
7
Lavrin J. Yury Krizhanich. Russian Review. Kijev, 1966. Vol. 25.
C. 369.
8
Там само. С. 374.
9
Бевз Т. Крижанич Юрій. Політична енциклопедія. Редкол. :
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ, 2011.
С. 372.
6
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Істотні зрушення у хорватсько-українських взаєминах
беруть свій початок з часу, коли розпочинається викладання
української мови у хорватських вишах – йдеться про 1944 рік,
адже саме тоді вперше ця дисципліна з’явилася у столичному
(Загребському) університеті. Це був єдиний вищий навчальний заклад на просторі від Афін до Відня, де україністику
слухала низка поколінь хорватської молоді. Цьому варто завдячувати й представникам української діаспори, за сприяння яких також побачили світ перекладні видання українських
класиків, зокрема новел В. Стефаника. Проте повоєнний режим жорстокими репресіями перервав цю діяльність. Відродження україністики відбувалося завдяки славістам О. Флакеру і акад. А. Менац, які ініціювали викладання української
мови, своїми численними працями сприяли розвиткові хорватської україністики, діяльність їх було відзначено орденами
президента України. Зауважимо, що і представники діаспори
неодноразово отримували українські державні нагороди за
свій вагомий внесок у становлення і розвиток українськохорватських відносин 10.
Серед здобутків – і перший українсько-хорватський словник, перша в історії українського мистецтва виставка українського авангардного мистецтва, презентована в Загребі у
1990 році 11. Нині в Загребському університеті на філософському факультеті успішно функціонує кафедра україністики, що готує молодих фахівців-україністів, які не лише вільно
володіють українською мовою, але і демонструють неабиякі
знання з українознавства, української фольклористики та етнографії. На кафедрі відбуваються заходи з презентації української культури та науки в Хорватії, готуються літературні
Flaker A. Ukrajinska književnost u Hrvatskoj. Bilješke uz građu iz
XIX stoljeća. Hrvatska/Ukrajina. Kulturne veze od Jadranka do Dnjepra.
Dvojezično hrvatsko-ukrajinsko izdanje. Zagreb, 1996. 412 s. S. 26.
11
Hrvatska/Ukrajina. Kulturne veze od Jadranka do Dnjepra. Dvojezično hrvatsko-ukrajinsko izdanje. Zagreb. 1996. 312 s.
10
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вечори, конференції, відбуваються демонстрації кінофільмів
з українською тематикою.
Варто зауважити, що саме у Загребському університеті
викладання української мови у форматі лекцій було запропоновано ще у далекому 1944 році, а повний, 4‑річний курс
зі спеціальності «Українська мова і література» на філософському факультеті Загребського університету з’явився
лише восени 1997 року за сприяння Посла України у Республіці Хорватія А. Шостака, а також представників преси та
більш ніж десяти студентів-україністів. Курс, який протягом цілих дев’яти років очолювала професорка, доктор наук
М. Попович, представлений фахівцями тодішнього відділу
слов’янської мови і літератури. Але ця дисципліна не входила до фахового переліку жодної з кафедр відділення як одна
з напрямків навчання на філософському факультеті, отже
курс україністики не міг функціонувати самостійно, лише
у поєднанні з якимось іншим предметом, причому обидва
вони повинні були мати рівні права (насамперед мати однакову кількість годин тощо). Також після завершення
4‑річного курсу спеціальності «Українська мова і література» студенти-випускники отримували диплом бакалавра
гуманітарних наук за напрямом «україністика». На сьогодні
кафедра української мови та літератури філософського факультету Загребського університету визнається головним
центром академічної науки у Хорватії. Щороку на кафедру
вступає приблизно 22 студенти, які за нормами Загребського університету здобувають двопредметну освіту: у зв’язку
зі специфічним поділом відділів і кафедр університету, на
кожній із них є студенти-україністи. Кафедрі не бракує студентів насамперед завдяки високому авторитету викладачів,
а також завдяки її масштабному міжнародному співробітництву. Також хорватське населення відчуває виняткову симпатію до українців, насамперед враховуючи схожість історичного минулого обох народів, а також завдяки теорії про
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походження хорватів з Карпатського регіону, яка побутує.
Окрім курсу з історії української літератури та історії України в цілому, хорватські студенти протягом усього періоду
навчання вивчають основи лінгвістики, морфології, орфографії, синтаксису, лексикології, фразеології, фонетики, граматики. Вивчення матеріалу з усіх розділів науки про мову
супроводжується проведенням практичних занять, де для
закріплення здобутих знань та умінь, з метою вдосконалення проводяться контрольні роботи, колоквіуми, перевірка
українських текстів за допомогою перекладів, обговорення
матеріалів у різних форматах.
Протягом усього періоду формування і становлення кафедра української мови та літератури на філософському факультеті Загребського університету була і залишається досі
визначним культурним центром з поширення української національної культури і своєрідним ядром, навколо якого продовжує консолідуватися розпорошена українська діаспора.
Крім того, в Хорватії існує ще кілька осередків діаспори, зокрема «Товариство української культури», Товариство
«ХОРУС – Хорватсько-українське співробітництво». Активно діє Хорватсько-українське товариство дружби.
На сьогоднішній день найбільші громадсько-просвітницькі організації діаспори в Хорватії – Українська громада Республіки Хорватія (дата заснування – 2008 р., голова –
М. Застрижний) та Союз українців Республіки Хорватія.
Кожне з головних об’єднань діаспори в Хорватії нараховує
близько 10 культурно-просвітніх товариств. Представниками
української діаспори в Хорватії видається ціла низка україномовних видань, серед них часописи «Вісник», «Наша газета»,
«Нова думка», дитячий журнал «Віночок», альманах «Думки
з Дунаю». Культурні події з життя діаспори двічі на тиждень
репрезентують спеціальні програми Хорватського радіотелебачення HRT «Призма» та «Мозаїка національних меншин»,
фінансування яких здійснює держава.
73
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Щороку відбуваються і концертні заходи, зокрема, фестиваль культурного мистецтва українців Хорватії та Фестиваль дитячої творчості в м. Славонський Брод. Відомі своїми славетними традиціями щорічні фестивалі культурного
мистецтва русинів і українців «Петрівський дзвін»; щорічний
фестиваль національних меншин «Липовлянські зустрічі»
(у серпні 2016 р. Україна була країною-партнером на цьому
щорічному фестивалі національних меншин, що проходив
під патронатом Президента Республіки Хорватії), концерти, приурочені до шанування пам’яті Шевченка, Дні української культури (у межах української культурної громади),
що відзначаються масштабними концертами як класичної,
так і української народної музики, в яких традиційно беруть
участь артисти з України, що працюють у театральних колективах Хорватії, запрошуються, щоправда, й митці з України.
Регулярно відбуваються «Українські вечори», «Дні Української вулиці», презентації книг, виданих українцями в Хорватії тощо 12.
Не менш цікавими є і виставкові заходи. Хотілося б відзначити подібні зимові заходи 2010–2012 років, що проходили у різних хорватських містах, скажімо, шість урочистих
презентацій виставки «Українська вишивка і народне мистецтво. Україна-Традиція-Трансформація».
Близько десяти років тому побачила світ і була яскраво і широко презентована цікава книга «Геноцидний злочин
тоталітарного режиму в Україні. Голодомор» 13 – збірка досліджень українських та зарубіжних учених, письменників,
перекладених групою молодих хорватських україністів. Ця
перша в Хорватії книга такого порядку користується широким інтересом і неабияким попитом у країні. До речі, жертв
Українці в Хорватії. URL : http://croatia.old.mfa.gov.ua/ua/
ukraine-croatia/ukrainians-in-croatia.
13
Геноцидний злочин тоталітарного режиму в Україні. Голодомор. Загреб, 2008. 324 с.
12
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Голодомору згадували і під час Літургій, в яких неодноразово
брали участь представники хорватської громадськості, члени
українських організацій, товариства дружби «Хорватія-Україна», студенти та викладачі кафедри україністики Загребського університету, а також співробітники посольства України.
Літургії ці проходять зазвичай у Греко-католицькій церкві
Кирила і Мефодія у Загребі. Особливо яскраво відзначали
75‑у річницю трагедії українського народу, на згадку про спомин жертв Голодомору в Україні панахиди проходили також
в усіх місцях компактного проживання української громади,
зокрема, у хорватських містах Загребі, Рієці, Славонському
Броді, Вуковарі, Каніжі, Шумече, Липовлянах. Громада бере
активну участь у просуванні питання визнання Хорватським
Сабором Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Щороку спільними силами Сабору й діаспори українці
беруть участь у традиційному Міжнародному гуманітарному
різдвяному ярмарку в Загребі.
Зауважимо, що етнічними українцями та українознавцями щороку проводяться заходи з відзначення важливих дат
української історії, серед них, крім уже згадуваних, День незалежності України, День пам’яті жертв Голодомору; вшанування жертв трагедії на ЧАЕС; День Гідності та Свободи, Річниця Революції Гідності, День Соборності України, урочистості
з приводу річниці взаємного визнання України і Хорватії.
Українські поважні делегації неодноразово відвідували
Загреб, в Україні теж є чимало центрів славістики, у межах
яких функціонує кроатистика, зокрема кафедра славістики
в Інституті філології Київського університету імені Тараса
Шевченка і кафедра славістики Львівського університету імені І. Франка.
Знаменною подією для всіх, хто шанує українську культуру в Хорватії, стає 22–23 березня 2004 року, коли із дружнім
візитом у Загребі перебувала делегація Київського національ75
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ного університету імені Тараса Шевченка на чолі з ректором
В. Скопенком. Під час перебування делегація провела зустрічі з керівництвом університету в Загребі, де було розглянуто серед інших і багато важливих поточних питань зі сфери
хорватської україністики. Крім того, під час зустрічі ректора
В. Скопенка з ректором Загребського університету Х. Менцер
були обговорені шляхи відновлення тісного співробітництва
між двома університетами. За результатами переговорів було
підписано угоду про співробітництво між Київським національним університетом імені Т. Шевченка та Загребським
університетом, яка передбачає здійснення обміну викладачами, групами студентів, обмін навчальною літературою, розробку спільних дослідницьких проектів тощо. В. Скопенко
запросив керівництво Загребського університету прибути до
Києва з метою участі у заходах по відзначенню 170‑ї річниці
від заснування університету. Крім того, ректор В. Скопенко
відвідав філософський факультет Загребського університету,
де зустрівся з професорсько-викладацьким складом та хорватськими студентами – слухачами кафедри україністики.
Ще одна знаменна культурна дата – 26 вересня 2016 року,
м. Вуковар (Хорватія), де відбувся гала-концерт, в якому продемонстрували свою майстерність українські мистецькі колективи з Хорватії, а також колектив із сусідньої держави –
з м. Новий Сад (Сербія).
Після завершення концертної програми учасники рушили урочистою ходою до Меморіального цвинтаря пам’яті
жертв Вуковара, де квітами вшанували пам’ять борців за незалежність Хорватії, згадали також українських бійців, що їх
позбавили життя на Донбасі внаслідок російської агресії.
Фотовиставку «Донбас: війна і мир»‚ що прибула до Хорватії за сприяння народного депутата України Ірини Геращенко, відкрив Посол України в Хорватії п. Олександер Левченко.
Одна з пам’ятних дат у межах українсько-хорватської
культурної взаємодії – 18–20 жовтня 2018 року, коли кафе76
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дра слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відзначала
важливу подію – 25 років спеціальності «кроатистика» у стінах поважного закладу. До дати цієї непересічної для філологів-славістів події було приурочено проведення однойменної
конференції «Хорватистика у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 25 років спеціальності», до
роботи якої було залучено широке коло фахівців-кроатистів
з України, Хорватії та інших країн, переважно слов’янського
ареалу.
На Пленарному засіданні з вітальним словом виступили
директор Інституту філології, д. ф. н., проф. Г. Ф. Семенюк,
Тимчасово повірена у справах Республіки Хорватії в Україні
п. Кармен Флоршиц, а також завідувач кафедри слов’янської
філології – к. ф. н., проф. О. Л. Паламарчук і директор Центру
літературної творчості д. ф. н., проф. М. К. Наєнко.
Серед доповідачів Пленарного засідання варто відзначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватії (2010–2017) п. Олександра Левченка, який
звернувся до окремих важливих сторінок історії українськохорватських взаємин, а також п. Євгена Пащенка, завідувача
кафедри україністики в Загребському університеті, який у
своєму виступі висвітлив найбільш актуальні питання української хорватистики і хорватської україністики на сучасному
етапі. У колі уваги доповідачів перебувала також і творча постать Ватрослава Ягича у контексті його взаємин з Україною.
На роботі секційних засідань наступного дня (І. мовознавча, ІІ. літературознавча, ІІІ. фольклористична, культурологічна, історична) було порушено багато важливих питань у
руслі взаємин сучасної славістичної науки, зокрема, київська
хорватистика у перспективах її розвитку; методика викладання хорватської мови і літератури у різних вишах України, специфіка перекладів хорватських творів українською мовою;
хорватські письменники в українській культурі, феміністич77
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ний аспект сучасної славістичної фольклористики: науковий
досвід Хорватії; Творчі контакти ІМФЕ НАНУ ім. М. Т. Рильського із хорватськими науковими установами на теренах
фольклористики; українська і хорватська чарівна казка: універсальне і національне тощо.
У перший день роботи конференції (18 жовтня 2018 р.)
було також презентовано декілька цікавих видань у межах
програми «Нові здобутки української та київської хорватистики», зокрема «Сучасна хорватська література в Україні» (Олена
Деркач); «Хорватська іронічна поезія в Україні та українські
поети в Хорватії» (Юрій Лисенко, Дарина Лисенко).
Дуже цікавою й оригінальною виявилася й культурна
програма. Крім традиційних екскурсій історичним центром
міста Києва, в яких взяли участь переважно хорватські гості,
на особливу увагу заслуговує вистава «Sladoled» («Морозиво», автор твору – М. Гавран) у виконанні студентів-хорватистів і викладачів кафедри. Блискуча гра викладачів і студентів, вільне володіння мовою, навіть студентами молодших
курсів, свідчать про плідну працю викладацького колективу,
відзначимо також театральні здібності всіх без винятку виконавців, а їх там було чимало, бо у виставі брали участь студенти всіх курсів, навіть ті, хто вивчав хорватську мову як другу.
Хочеться побажати цьому творчому колективу подальших
успіхів і висловити вдячність за задоволення від їхньої гри.
Безперечно, культурні контакти між країнами можна
описувати дуже детально, але нам у цій невеличкій розвідці хотілося зупинитися лише на кількох, які нам видалися
дуже показовими і важливими і мали широкий культурний
резонанс. Зокрема, перша з цих подій – відзначення в Хорватії 193‑ї річниці з дня народження Т. Шевченка. Протягом
8–10 березня 2007 року українські і русинські громади Хорватії та Боснії і Герцеговини широко відзначали річницю дня
народження Тараса Шевченка. Згадаємо принагідно, яке важливе значення для хорватських українців мало урочисте від78
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криття в березні 2011 року почесної аудиторії ім. Т. Шевченка
на філософському факультеті Загребського університету.
Урочисті заходи із вшанування пам’яті видатного українського письменника проходили у хорватських містах Загреб,
Славонський Брод, а також у боснійсько-герцеговинських населених пунктах – Прняворі, Баня Луці та Лишні, де мешкають представники української громади. 8 березня діючий на
той час Посол України Маркіян Лубківський та співробітники
Посольства взяли участь в організованому Союзом українців
і русинів Хорватії та Центральною бібліотекою міста Загреба
заході, присвяченому 120‑й річниці з моменту виходу першого видання творів Тараса Шевченка у хорватському перекладі
А. Харамбашича 14.
На заході було представлено твори з літературного доробку Кобзаря, а також порівняльний аналіз оригінальних
текстів з перекладами хорватського поета. З‑поміж іншого,
на цьому вечорі було представлено різноманітну мистецьку
програму та виконано українські пісні.
У своєму виступі Посол України відзначив важливість
проведення подібних заходів з метою популяризації української культури на теренах Хорватії, а також поінформував
про плани на близьку перспективу Посольства у галузі розвитку культурно-гуманітарного співробітництва між нашими країнами. М. Лубківський повідомив про заходи, що
проходять в Україні у зв’язку з проведенням шевченківських
днів, а також про церемонію нагородження в Києві шевченківських лауреатів.
9 березня у м. Загребі в приміщенні клубу Товариства
українсько-хорватського співробітництва «ХОРУС» за сприяння Посольства України в Республіці Хорватія пройшов
літературний вечір, присвячений річниці з дня народження
Тараса Шевченка.
Ševčenko Taras. Pjesničke pruipovijesti. Preveo i uvodom popratio August Harambašić. Zagreb, 1887. 188 s.
14
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У заході взяли участь представники товариства українсько-хорватської дружби, бізнесових кіл, які вже певний
час співпрацюють з Україною, члени культурно-мистецьких
товариств, студенти та викладацький склад кафедри україністики Загребського університету, Посол України Маркіян
Лубківський та співробітники Посольства. На початку вечора голова товариства «ХОРУС» Євген Пащенко представив
присутнім короткий нарис творчості Кобзаря, його вплив на
слов’янські літератури та зокрема хорватську, а з доповіддю
про життєвий шлях велетня української літератури виступив
активний член товариства «Хорватія-Україна» – колишній
посол Хорватії в Україні Дж. Відмарович. Студенти-україністи прочитали уривки з творів Т. Шевченка, а також було
представлено переклади хорватською мовою творів сучасних
авангардних українських поетів в оригінальному виконанні
хорватського поета Фікрета Цацана.
Цього ж самого 2007 року у Хорватії активно відзначили
річницю з дня народження І. Я. Франка. 21 червня у хорватському місті Вуковар відбувся культурно-літературний вечір,
присвячений 151‑й річниці з дня народження українського
письменника Івана Франка, а також заходи, присвячені п’ятій
річниці існування українського культурно-освітнього товариства ім. І. Франка. Як повідомили в прес-службі Посольства
України в Хорватії, на вечорі було представлено велику художню програму, зокрема, виконувалися традиційні українські
пісні і танці, декламувалися поетичні твори І. Франка – повідомляла місцева газета «ЛІГА». З доповіддю про основні історичні віхи становлення української держави виступив професор
кафедри україністики Загребського університету Є. Пащенко, також був представлений і короткий огляд поетики Івана
Франка. У заході взяли участь співробітники посольства, представники влади, члени культурно-мистецьких товариств українців Хорватії, Боснії і Герцеговини, Сербії, представники художніх і наукових кіл, а також греко-католицькі священники.
80
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Зауважимо принагідно, що пам’ять про визначного українського культурного діяча навіки залишиться на хорватській
землі, адже перший на Західних Балканах пам’ятник Івану
Франку було встановлено у хорватському містечку Липик,
відкрито його було 10 березня 2011 року. У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь Голова Хорватського Сабору
Л. Бебич та Голова Верховної Ради України В. Литвин під час
свого офіційного візиту до Хорватії.
Хорватська громадськість виявляє інтерес до України не
лише на рівні культурного життя, політичні події в сьогоднішній Україні теж не залишили її байдужою. Варто лише згадати, що за фінансової підтримки мера хорватської столиці
Мілана Бандича було організовано відпочинок на Адріатичному узбережжі великій групі дітей учасників АТО і «кіборгів» – загиблих і поранених.
На сьогоднішньому етапі не послаблюється взаємний інтерес до культурних здобутків дружніх народів – українців і
хорватів. Про цей факт, для прикладу, свідчить діяльність Закарпатського народного хору, який нещодавно повернувся з
фестивалю нацменшин «Липовлянські зустрічі», що відбувся
у Хорватії.
Так, 28–29 серпня 2021 року артисти хору брали участь
у фестивалі національних меншин «Липовлянські зустрічі»,
про це свідчить розповідь художньої керівниці хору Наталії
Петій-Потапчук каналу «Суспільний».
За її свідченням, на фестиваль у Липовлянах хор приїздив
уже вдруге на запрошення української діаспори. Хор виступав на вулиці, і незважаючи на холодну і дощову погоду, зібралося дуже багато людей, як українців, так і хорватів, хор
зустрічали вельми тепло і щиро. На цьому масштабному заході хором було представлено культуру сучасної України. Ще
одне місце виступу – м. Липик, де за участю нашого колективу було вшановано 165‑ту річницю з дня народження І. Франка, адже саме тут, у Липику, важкохворий Франко перебував
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на лікуванні в 1908 році. Саме цього дня хор виступав біля
пам’ятника Каменяреві.
Закарпатський народний хор також виступив з концертами у кількох населених пунктах Хорватії, у двох храмах: в
українській греко-католицькій церкві св. Йосипа та в найстарішій українській греко-католицькій церкві Хорватії – церкві
св. Анни в Липовлянах.
Далі зупинимося детальніше на творчих здобутках у напрямку функціонування української діаспори в Хорватії. Трохи до історії питання і сьогоднішнього її стану.
Як і діаспори інших країн колишньої Югославії, українська діаспора в Хорватії постає як показове явище, особливо
коли брати до розгляду той факт, що і хронологічні межі міграційних процесів, і умови, в яких перебували переселенці,
активно посприяли збереженню і систематичному відновленню їхньої культурної ідентичності. Припиненню процесу асиміляції як показового явища фактично для всіх без винятку
меншин сприяло ціле коло чинників, насамперед, сам факт
формування діаспори в період українського національного
відродження (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) сприяв підвищенню активної діяльності емігрантів не тільки в освітньо-культурній, але також і в політичній площині.
Ключовим завданням дослідника, який береться вивчати ідентичність українців на теренах колишньої Югославії,
є врахування її головних специфічних завдань, насамперед,
її подвійного походження, галицького й карпатського: перше, зокрема, сприяло укоріненню української ідентичності
у межах діаспори, друге сприяє сьогоднішньому умовному
визначенню цієї діаспори як однієї з найстаріших діаспор
України. Можна же і не обмежуватися лише подвійним походженням, а говорити вже про «потрійне» походження
українців на цих територіях: попри той факт, що політичні
мігранти міжвоєнної доби так і не стали етно-лінгвістичною
основою діаспори, їхня політична активність значно впли82
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нула на процеси формування ідентичності у переселенців
галицької й карпатської хвилі.
Минулого року українці Хорватії святкували 120‑ту річницю свого переселення на територію сьогоднішньої Хорватії, хоча присутність на цих землях постатей визначних
українців, представників політичних та економічних, а також
інтелектуальних і наукових кіл, а також духівництва, зафіксовано в світовій історії значно раніше.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у межах Австро-Угорської
монархії українці компактно сконцентрувалися у Славонії
та Мославіні (на сьогодні це території Сисачко-Мославачкої
та Бродсько-Посавської жупанії). Представляли її переважно
вихідці з Галичини, меншою мірою – з Буковини та Закарпаття, а також лемки з південної Польщі. Відтоді і дотепер вони
проживають компактно близько двадцяти сіл: Липовляни,
Нова Субоцька, Каніжа, Шумече, Буковлє та інших у регіоні
Мославіні та Славонії.
Ще напередодні еміграції галицьких українців до Хорватії, зокрема наприкінці XIX ст., закарпатські русини з Бачки
перетнули Дунай, осіли у східній Хорватії та в західному Сріємі. Значна кількість українців, що сьогодні проживає у Вуковарсько-Сріємській жупанії, переселилися з північної Боснії
на цю територію невдовзі після Другої світової війни.
Крім економічних емігрантів з Австро-Угорської монархії, варто також згадати емігрантів політичних – з царської
Росії, а також і з центральних і південних частин України, які
після Першої світової війни, рятуючись від більшовицького
терору, здобули притулок у колишньому Королівстві сербів,
хорватів та словенців. Це був контингент цивільних і військових біженців, представників різних соціальних верств – від
чиновників попереднього уряду царської Росії до представників різних інтелектуальних професій: учених, інженерів,
лікарів, письменників, художників, акторів, оперних співаків,
священиків, а також військових – офіцерів та солдатів-біло83
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гвардійців, переважно з армії генералів Денікіна та Врангеля.
Була серед них також група донських та кубанських козаків.
Вони знайшли притулок практично у всіх регіонах колишньої
Югославії. Це була потужна хвиля політичної еміграції, до неї
потрапили члени військової та цивільної влади Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, а також незначна кількість військових австро-угорської армії.
Зауважимо, що переселенці фактично усіх міграційних
хвиль за доби Австро-Угорщини, а згодом і нової політичної хвилі – з території царської Росії – розпочали співпрацю
мірою своїх можливостей, відтак уже відтоді сформувалися
не тільки територіально-політичні, а й, скажімо так, інтелектуальні регіони, які функціонували разом із національними
релігійними та культурними установами. Згаданий стодвадцятирічний термін проживання українців на цих землях –
солідна цифра. Отже, на даний момент на території Хорватії
проживає щонайменше п’яте чи шосте покоління спадкоємців саме тих представників першої хвилі українських емігрантів.
Завдячуючи діяльності первинних організацій, а також
політичній і культурній діяльності переселенців, сформувалося декілька відповідних осередків, що сконцентрувалися
географічно у наступний спосіб: для українців в Хорватії –
спочатку Белград, а невдовзі – Загреб, для українців у Боснії –
території Прнявору та Баня Луки, для русинів Воєводини –
регіони Руські Керестур, Куцура та Новий Сад. Зауважимо
побіжно, що на всій території колишньої Югославії сформувалися відповідні осередки українських мігрантів четвертої
хвилі, а також вихідців з царської Росії.
Коли йдеться про релігійне життя мігрантів, тут ситуація склалася наступним чином: осередком для українських
греко-католиків стає Крижевацька єпархія з єпархіальним
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центром у Крижевцях. У Загребі ж, поряд із парафією св.
Кирила та Мефодія, функціонувала духовна семінарія, де готували теологів чи майбутніх священиків. Існували також й
інші церковні осередки для православних українців, зокрема,
у Сріємі, розраховані переважно на українців з центральних
та східних регіонів України, отже, – на емігрантів четвертої
хвилі.
Щодо місць розселення, зауважимо, що, окрім Загреба,
українці в Хорватії жили переважно у сільських поселеннях,
що належать до чотирьох сучасних областей – ВуковарськоСріємської, Осієчко-Бараньської, Бродсько-Посавської та
Сісачко-Мославацької жупаній. Основний вид діяльності
переселенців, чиї нащадки і досі живуть на цих територіях, – тваринництво та землеробство. Зауважимо, що лише
після завершення Другої світової війни, у добу посилення
індустріалізації, українці стали залишати села і переселятися
до міст. Крім того, відчутна кількість українців з політичних
чи економічних причин залишила зазначені території, осівши в інших європейських державах. Ще значніший відсоток
українського населення емігрував у більш віддалені регіони,
на інші континенти, зокрема, до країн Північної та Південної Америки чи Австралії. Тепер на територіях переселення
третьої міграційної хвилі, зокрема, у північній Боснії, залишилася лише незначна кількість нащадків українців-переселенців – близько двох тисяч. Приблизно така ж сама кількість
проживає на хорватських теренах та дещо менша – у сусідній
Словенії. Переважна більшість переселенців населяє територію сьогоднішньої Сербії, насамперед Воєводини, зокрема
Бачку та Срієм, представників діаспори тут близько п’яти
тисяч, в інших країнах колишньої Югославії, зокрема, у Північній Македонії та Чорногорії українців геть мало, проте до
держав, що утворилися після розпаду колишньої Югославії,
не припиняється еміграція з українських земель. Кількість
таких переселенців підрахувати точно вельми складно, осо85
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бисті дані переселенців до цих країн не зафіксовано у реєстрі
виборців, оскільки вони не отримали місцеве громадянство.
Значний прошарок серед новоприбулих складають особи, що
тільки тимчасово проживають і працюють у країнах регіону,
вочевидь, вони планують невдовзі повернутися до України.
Чималий відсоток таких осіб складають громадянки України,
що перебувають у шлюбі з місцевими громадянами.
Існує значна кількість наукових праць, що вийшли друком у фахових журналах України, присвячених добі переселення – від 1918 року і дотепер. Ареал наукових праць про
українців у Хорватії не обмежений лише Україною чи Хорватією, він поширюється і далі – представлений фактично
усюди, де наявна українська діаспора. Серед найважливіших
праць згадаємо збірку «Українці Хорватії: матеріали і документи» (Книга перша), що побачила світ завдяки зусиллям
Культурно-просвітнього товариства русинів і українців Загреба. Після друку книги нині покійний дослідник Р. Мизь
тривалий період збирав і згодом видав цілих сім томів матеріалів, присвячених переселенню українців до Боснії. Видання
було масштабним, мало обсяг понад 2,5 тис. сторінок, участь
у підготовці брали більше ніж сто авторів. У численних наукових працях йдеться про українців Хорватії, а серед авторів
був значний прошарок хорватських українців. Минуло вже
майже сто років відтоді, коли у Загребі засновано українську
організацію «Просвіта», осередок культурного, суспільнополітичного та просвітницького життя українців не лише в
Хорватії, а й по всій колишній Югославії. Культурні осередки
українців у Белграді, Загребі, Новому Саді, Любляні, Сараєво,
Баня Луці, Зренянині, Смедерево опинилися у фокусі уваги
українських вчених. Зокрема, у дослідженнях українського
вченого-історика О. Рум’янцева, який вдавався до розгляду
збереження ідентичності українців і русинів на теренах колишньої Югославії, опублікував масштабні праці «ГаличинаБоснія-Воєводина» (2008), «Питання ідентичності русинів і
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українців колишньої Югославії» (2010), «Українці в Македонії» (2010).
Ще один визначний український дослідник В. Власенко з
Сумщини досліджує і публікує наукові праці на ці теми, бере
участь у різнопланових семінарах, круглих столах, наукових
форумах в Україні та за кордоном Згадував він у працях також про перші організації українців на Балканах у Королівстві сербів, хорватів і словенців, згодом сфокусував увагу на
Хорватії, Сербії, Болгарії та Румунії.
У 2012 році відомий учений з України М. Нагірний опублікував монографічне дослідження «Хорватські русини та
українці: суспільство, ідентичність, культура наприкінці
ХХ століття», присвячене боротьбі хорватського народу за
незалежність та участь у ній українців. М. Нагірний точно
відтворив їхнє життя, намагання Кризового штабу русинів та
українців Хорватії об’єднати українсько-русинську громаду.
У київських науковців теж є праці з цієї теми, зокрема,
учена Г. Саган опублікувала цілу низку робіт, серед яких варто виділити видання «Югослави в ХХ столітті – державні та
культурні зв’язки з Україною», де приділяє увагу діяльності
русинсько-української громади з 1900 по 1990 рік.
А історик О. Гула підготувала дві наукові праці, висвітлила діяльність русинсько-українських просвітніх і культурних
організацій між двома світовими війнами (1918–1941). У колі
її уваги опиняються також сучасні освітні наукові установи та
виші Хорватії, штудіювання української мови та літератури,
відкриття та діяльність кафедри української мови та літератури на Філософському факультеті Загребського університету.
Отже, необхідно зауважити, що українська діаспора в
Хорватії є однією з найдавніших у світі. Можна орієнтовно
виділити чотири періоди процесу становлення української
діаспори на території сучасної Хорватії. Перший з них припадає на середину XVIII ст., добу, коли чисельні переселенці
з карпатської території сучасної Словаччини дісталися сучас87
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ної сербської Воєводини, а звідти вирушили далі, до Східної
Славонії (сучасної Хорватії). Наступний період фіксується
на зламі ХІХ–ХХ ст., коли українські галичани, тодішні мешканці Австро-Угорської імперії, переселилися до Посавини –
східного регіону Хорватії та до Північної Боснії, а тоді – на
терени сучасної Хорватії. А третій етап відбувався у ХХ ст.,
характеризувався міграцією українського населення зі Сходу
Хорватії та Боснії до інших регіонів Хорватії. Останню хвилю переселення відзначаємо як «сучасну», адже йдеться про
переїзд українського населення до Хорватії з кінця 90‑х років минулого століття у пошуках робочих місць і кращої долі.
Ключові українські осередки «четвертої хвилі» міграції, про
яку йдеться, зосереджені у містах Рієка, Спліт на заході й
півдні Хорватії.
Відзначимо ще один цікавий факт з історії українськохорватських взаємин. За часів усташівської Хорватії, на підставі домовленості між ОУН і урядом А. Павелича, на правах консульства було створено українське представництво,
яке очолює В. Войтанівський. З українських поселенців й
емігрантів було організовано «Український легіон» при хорватській армії, який готувався, аби бути висланим на радянський фронт. За дорученням німців їх вислали проти партизанів Тіто в Боснії і проти сербських четників, внаслідок чого
легіонери, а з ними й українська група в Хорватії, зазнали переслідувань від комуністичної влади. Тоді українські організації було ліквідовано, чимало їхніх діячів було ув’язнено чи
розстріляно, дехто з них втік на Захід.
Коли говорити про конкретні цифри – на 2011 рік (коли
у державі відбувався останній перепис населення), більше
півтори тисячі громадян відзначили свою українську національну приналежність, неофіційні джерела і поточні опитування свідчать про проживання на сьогодні в Хорватії
близько 4 тис. українців. Лідерами регіонів з українським
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населенням виступає східна територія Хорватії і Славонії, серед найвідоміших осередків проживання українців – Загреб,
Славонський Брод, Вуковар, Осієк, села Шумече, Липовляни,
Петрівці, Каніжа, Міклушевці та інші. Ключовими громадськими об’єднаннями української діаспори у Хорватії виступають: Українська громада, сформована у 2008 році, головою
є Владо Карешин, а також Союз русинів, сформований на базі
Союзу українців і русинів Хорватії, заснований ще у минулому столітті, головою є Дубравка Рашлянин. Обидві громади
об’єднують по 10 культурно-просвітніх товариств.
На підтримку культурних програм у м. Загребі з 1995 року
функціонує Центральна бібліотека русинів та українців.
Життєдіяльність української громади у Хорватії керується і спонсорується державою. Представники української
меншини представлені у парламенті Хорватії депутатським
представником, якого висуває сама громада меншини, представники останніх входять також до обласних і менших – районних і міських рад Хорватії. Численні культурні й освітні
програми організацій української діаспори фінансуються державними структурами. Йдеться, зокрема, і про право українців на вивчення рідної мови у загальноосвітніх організаціях.
На сьогодні існує п’ять таких шкіл, зокрема, у Загребі, Липовлянах, Петровцях, Каніжі і Шумече, загальна кількість учнів,
що вивчають предмети з українознавства, – близько вісімдесяти. Трохи більше дітей (близько 100) вивчають рідну мову
у літніх школах (у Хорватії відкриваються класи з вивчення
української мови та культури).
Одне з найважливіших джерел для аналізу ключових питань, таких як історія зарубіжного українства, характер діяльності діаспори у різних напрямках – соціально-економічному,
культурно-мистецькому, суспільно-політичному – періодичні видання українців у діаспорі.
Нащадки представників обох хвиль еміграцій зберегли у
новій батьківщині рідну мову та звичаї. Ними створено було
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низку культурних товариств, керівником і координатором діяльності яких від 1968 р. стає Союз русинів і українців Хорватії (СРіУ). У 1971 році Союз розпочинає видання власного
друкованого органа – журналу «Нова думка». Авторами публікацій стають журналісти, священики, організатори і керівники «літніх шкіл». Спочатку видання часопису було нерегулярним, і лише від 1984 року він став двомісячником, хоча
заплановано було до 2000 року перетворити його на тижневик 15. На графіки видань істотно вплинула хорватсько-сербська війна, видавалися здвоєні номери, вихід часопису став
нерегулярним. Із завершенням війни було відновлено графік
виходу видань раз на два місяці.
Видання «Нова думка» формувалося з кількох голов
них важливих статей та нараховувало декілька рубрик.
Зокрема, у підрозділі «Актуальні розмови» було подано
інтерв’ю з активістами Союзу, працівниками культури і
мистецтва з України. Матеріали ці вельми цінні, бо дають
уявлення про повсякденне життя звичайних українців у Хорватії, про українсько-хорватські культурні зв’язки на неофіційному, інколи навіть побутовому рівні 16. Підрозділ «З роботи культурних товариств» містив інформацію про діяльність
регіональних осередків Союзу 17. Рубрика ж «Інші про нас»
демонструвала матеріали з хорватської та зарубіжної преси
про українців і русинів 18. Були також рубрики «З наших поселень», що містили регіональні новини; «Література» (про
художню творчість українців Хорватії), «Вибрані теми», найчастіше пов’язана із історичними розвідками, тощо. З іншого

Kostelnik V. U bitku svojega naroda: 30 godina Nove dumke. Vukovar, 2002. 279 s. s. 14, 134–135.
16
Тимко О. Оксана Драмарецька. Нова думка. № 104. Загреб,
1998. С. 41.
17
Фалц Л. Кед идзеш коло нас. Нова думка. № 106. Загреб, 1998.
С. 29.
18
Други о нас. Нова думка. № 109. Загреб, 1999. С. 19, 36, 42.
15
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боку, у часописі були представлені також документи та матеріали джерелознавчого ґатунку, насамперед розпорядження
та інші законодавчі акти представників хорватської влади, рішення, постанови керівних органів Союзу, вижимки зі статей
періодичних видань Хорватії та зарубіжжя, інколи локальні
договори про співпрацю СРіУ з іншими культурними і політичними організаціями 19.
Видання «Нова думка» демонструвало політику хорватської
влади стосовно меншин, інформувало про чергові засідання
організацій і комісій, зокрема, про графік функціонування Комісії із захисту національних меншин хорватського парламенту,
в роботі якої були задіяні і представники русинсько-української
меншини20. Можна було знайти там і публікації щодо законів, які
стосувалися русинів і українців, насамперед «Конституційного
закону про права людини і права етнічних та національних меншин» 21, «Правила про діяльність СРіУ у військових умовах» 22
тощо. Крім того, було оприлюднено дані про фінансування націо
нальних меншин урядом Хорватії 23. Журнал знайомив читача
також і з релігійним життям діаспори. Функціонувала регулярна
рубрика з відповідною назвою. Тут читачів інформували про характер співпраці греко-католицької церкви в Україні та Хорватії 24, заходи греко-католицької церкви відносно постраждалих
Бурда С. Виставка художників з України у Св. і Зелені. Нова
думка. № 101/102. Загреб, 1997. С. 24.
20
Такач Г. Права чловека вєдно з националним правом. Нова
думка. № 88. Загреб, 1991.
21
Такач Г. Уставни закон о чловекових правох и правох етничних и националних меншинох. Нова думка. № 90/91. Загреб, 1991.
С. 69.
22
Pravilnik o radu i djelovanju Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske. Нова думка. № 90/91. Zagreb, 1991. C. 16–18.
23
Pregled odobrenih i doznačenih sredstava za nacionalne manjine.
Нова думка. № 104. Zagreb, 1998. S. 2.
24
Такач Г. Богослове з України уча у Загребе и Дякове: «Ми потрібні своєму народу». Нова думка. № 87. Загреб, 1991. С. 29, 34.
19
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у хорватсько-сербській війні 25, було видано інтерв’ю, відповідні
промови та звернення владики-єпископа тощо. Описувалася детально історія окремих греко-католицьких парафій Хорватії 26,
для прикладу, парафії у Каніжі 27.
Видання не обходило увагою й економічне життя діаспори. Особливо плідною була інформація за часів соціалістичної Югославії, тоді презентували популярні «вісті з полів» 28,
надавалися також статистичні дані про виконання/невиконання планів на підприємствах у Східній Славонії, де були
задіяні русини й українці. Зацікавлення питаннями економіки відновилося за часів відбудови приватних господарств
русинів й українців, зруйнованих під час бойових дій хорватсько-сербської війни 29. Часопис висвітлював і події, що стосувалися співпраці Хорватії та України на державному рівні,
насамперед, про візити президентів та міністрів обох країн,
культурно-мистецькі заходи міждержавного характеру 30, дні
України у Хорватії 31. Передставлено було й відомості про регіональну співпрацю, конкретно – налагодження економічних контактів між містом Осієк та Черкащиною 32.
Симонович М. Пасторальне обслугованє вингатих вирних у
Донїм Михольцу. Нова думка. № 101/102. Загреб, 1997. С. 85–86.
26
Лещишин Я. Насущна потреба віруючих українців у Липовлянах. Нова думка. № 98/99. Загреб, 1993. С. 46–47.
27
Ступняк М. Торжество у Канижі. Нова думка. № 104. Загреб,
1998. С. 22–23.
28
Костелник В. У Петровцох кукурица по планє... Нова думка.
№ 81. Загреб, 1990. С. 11–12.
29
Бичанич Ю.‑Х. Перша повратніцка жатва у петровським
краю. № 104. Загреб, 1998. С. 18.
30
Бурда С. З нашої сучасності. Нова думка. № 81. Загреб, 1990.
С. 24–25.
31
Тлустенко К. Дні України в Хорватії. Нова думка. № 107. Загреб, 1999. С. 26–27.
32
Ніколайчук В. Економічні зв’язки між Черкащиною та Осієком. Нова думка. № 98/99. Загреб, 1993. С. 19.
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Журнал містить багато матеріалів про щоденну співпрацю Союзу з посольством України, про це повідомляється читачам у спеціальній і постійній рубриці «З посольства України». Тут було розміщено чимало інтерв’ю зі співробітниками
українського посольства, заяви МЗС України, що стосувалися безпосередньо хорватських русинів та українців 33.
Тут, безперечно, ми мали змогу зупинитися лише на деяких важливих і показових етапах і епізодах поширення української культури на хорватських теренах. Сподіваємося на
подальшу співпрацю українських і хорватських культурних
установ у цьому напрямку, скеровану на багаторічну і плідну
співпрацю у майбутньому.
Поширення українознавчих знань має важливе культурне значення для Хорватії. Насамперед воно забезпечує стабільність у державі, оскільки хорватська влада надає можливість зберігати та розвивати українську національну культуру
у межах сучасного хорватського суспільства. Разом з тим
з’являється зручний майданчик для «культурної дипломатії»,
адже діалог між державами відбувається на рівні усього суспільства, а не обмежується лише конкретними офіційними
особами.
З хроніки культурно-мистецького життя
української діаспори Хорватії

З матеріалу, розміщеного у попередньому підрозділі,
можна зробити чіткий висновок, що культурне і гуманітарне співробітництво між Хорватією й Україною має активний та практичний характер. Відтак, у Хорватії зафіксовано
щонайменше дві найбільші громадські організації у форматі
українсько-хорватської співпраці та понад десять просвітніх
і культурних товариств від української спільноти. Зроблено
Лисенко Ю. З посольства України. Нова думка. № 115. Загреб,
2001. С. 7–10.
33
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висновки, що ключовим завданням діяльності цих товариств
є репрезентація на теренах сучасної Хорватії українських
культурних надбань. У межах діяльності товариств активно
проходять міжнародні фестивалі та книжкові виставки українських митців, а українські письменники стають постійними
відвідувачами заходів, присвячених художній творчості, насамперед у найбільших хорватських містах.
Відзначено було також і активну діяльність української
діаспори у Хорватії, скеровану на презентування і збереження
давніх і сучасних українських народних традицій і культурних
надбань. Саме за дієвої підтримки української діаспори в Хорватії відбуваються численні заходи із українською тематикою,
серед яких варто виділити такі, що приурочені до пам’ятних
дат з української історії (День незалежності України, День
пам’яті жертв Голодомору, День Чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф
(26 квітня), дата визнання України Республікою Хорватією,
знакові для дипломатичних стосунків між нашими країнами
дати тощо), а також концертні та виставкові заходи 34.
Деякі заходи давно вже стали звичними, зокрема, фестиваль «Петрівський дзвін», свято української та класичної
музики за підтримки української громади, фестиваль дитячої
творчості, Шевченківські концерти та багато інших, а також
виставки, де було репрезентовано українську вишивку. Про
них ми уже згадували у попередньому підрозділі, йдеться, зокрема, про захід під назвою «Українська вишивка і народне
мистецтво. Україна-Традиція-Трансформація», що проходив
за активної участі української громади, зокрема, її художніх
колективів. Традиційними вже стали й такі заходи, як «Українські вечори», «Дні української вулиці», а також численні
презентації нових книжкових видань українцями Хорватії.

Найбільш давня українська діаспора живе в Хорватії. URL :
croatia.mfa.gov.ua/news/303-najbilysh-davnya-ukrajinsyka-diasporazhive-v-khorvatiji.
34
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Детальніше хотілося б зупинитися на окремих музичних
заходах, що посприяли поширенню української народної пісні на хорватських теренах. У фокусі уваги тут перебуватимуть певні важливі для українсько-хорватських культурних
взаємин події з музичного життя сучасної Хорватії протягом
останнього десятиліття, зокрема презентація нотної збірки
українських народних пісень (травень 2012) за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Хорватії Олександра Левченка (2010–2017), виступ Заслуженого академічного
Закарпатського народного хору на фестивалі національних
меншин «Липовлянські зустрічі» в Хорватії (серпень 2016),
І-й міжнародний фестиваль-транзит «Наша пісня – наша
доля» в Хорватії, Словенії та Румунії, в якому взяли участь обдаровані українські діти (червень 2018), а також знакова для
української діаспори минулорічна і цьогорічна культурна подія – п’ятий і шостий «Український фестиваль пісні, музики,
танцю і художнього мистецтва» у хорватському місті Рієка.
Отже, першою визначною подією серед згаданих вище
стає презентація нотної збірки українських народних пісень,
що проходила 30 травня 2012 року у м. Загребі 35. Нотну збірку українських народних пісень було сформовано і презентовано ансамблем «Кобзар». Зауважимо, що до складу цього
ансамблю увійшли українці, що проживають на території
Хорватії, останній функціонує уже багато років і користується неабиякою популярністю як серед української діаспори
Хорватії, так і серед корінного населення.
На презентації нотної збірки був присутній і Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія
Олександр Левченко, який високо оцінив діяльність ансамбПосол України в Республіці Хорватія О. Левченко взяв
участь у презентації нотної збірки українських пісень URL : https://
croatia.mfa.gov.ua/news/422-posol-ukrajini-v-respublici-khorvatijaolevchenko-vzyav-uchasty-u-prezentaciji-notnoji-zbirki-ukrajinsykihpiseny.
35
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лю «Кобзар» протягом майже півстоліття, адже свою роботу він розпочав ще у далеких 70‑х роках минулого століття.
П. Левченко висловив надію, що нотна збірка українських
народних пісень стане лише черговою подією для ансамбля
«Кобзар», а його пісні ще багато років репрезентуватимуть
українські традиції в Хорватії.
Під час презентації учасниками ансамблю було виконано
українські народні пісні з його поважного багаторічного репертуару.
Ще однією цікавою подією з культурного життя сучасної
Хорватії стає виступ Заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Колектив хору три дні (26–28 серпня 2016 р.) перебував у Хорватії з нагоди участі у фестивалі
творчості національних меншин «Липовлянські зустрічі»,
організацією якого опікувалася українська громада Хорватії
за підтримки президента Республіки Хорватія п. Колінди Грабар-Китарович (2015–2020) і Посольства України в Республіці
Хорватія та голів територіальної громади Липовлян. Метою
проведення фестивалю було збереження народної культури
національних меншин, що проживають у цьому краї 36.
Показово, що колискою цього культурного заходу стала
пам’ятна для українців хорватська земля, адже саме у невеликому містечку Липовляни, що територіально розміщене у
Славонії, зокрема у Сісацько-Мославинській жупанії, найбільшу нацменшину становлять українці. Того ж року місцева
українська діаспора святкувала стодвадцяту річницю переселення туди українців, а відтак наша держава стала країноюпартнером фестивалю. Побіжно зауважимо, що уже довгий
період під час «Липовлянських зустрічей» проводяться круглі
столи, презентації, численні виставки, зустрічі, де науковці і
культурні діячі звертаються до проблематики функціонуванЗакарпатський народний хор представив у Хорватії культуру
України. URL : https://zakarpattya.net.ua/News/214262-Zakarpatskyinarodnyi-khor-predstavyv-u-KHorvatii-kulturu-Ukrainy.
36
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ня національних меншин та діяльності культурних товариств
і національних об’єднань діаспори.
У фестивалі зазвичай беруть участь представники щонайменше 14 нацменшин, що постійно проживають у Липовлянах. У 2016 році акцію відвідали близько 20 депутатів Хорватського Сабору, а також мери багатьох невеликих сусідніх
міст та очільники більш віддалених регіонів.
Повертаючись до хроніки подій, зазначимо, що захід
розпочався 26 серпня 2016 року за активної участі радника
голови держави, представників уряду, великої кількості високопосадовців зі сфери культури, гостей з інших країн,
представників духівництва та значної кількості глядачів, переважно з місцевого населення. За традицією на «Липовлянських зустрічах» було представлено численні зразки духов
ної і матеріальної спадщини багатьох нацменшин Хорватії.
Від України, крім Заслуженого академічного Закарпатського
народного хору, у заході взяли участь представники Українського культурно-просвітницького товариство «Карпати-Липовляни», а також липикського (від назви м. Липик) Товариства хорватсько-української дружби. Особливу увагу глядачів
привернув, проте, саме Заслужений академічний Закарпатський народний хор під керівництвом п. Наталі Петій-Потапчук, у виконанні якого майже протягом години представлено
було кращі зразки закарпатських пісень, а також народного
танцю регіону, зокрема українського гопака, що його було подано у фінальній частині виступу. Сольні номери виконавців,
серед яких варто відзначити заслужену артистку України Яну
Садварій, Андрія та Ольги Свидів, Володимира Гірника, Ольгу Міщенко, справили неабияке враження на глядачів.
Цього ж дня колектив хору взяв участь у вшануванні
165‑ї річниці з дня народження І. Франка у Липику (містіпобратимі Дрогобича), де свого часу український поет перебував на лікуванні на термальному курорті. Захід відбувся
за присутності Надзвичайного і Повноважного Посла Укра97
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їни в Республіці Хорватія п. Василя Кирилича, представників української громади міста на чолі з п. Іриною Матієвич,
а також численних гостей. Цікаво, що за десятиріччя до цієї
дати завдяки активним діям місцевої української громади
тут було встановлено пам’ятник визначному українському
митцеві – Каменяреві (другий у Європі, перший знаходиться
у Відні).
Наступного дня хорова група колективу відвідала найстарішу українську греко-католицьку церкву Хорватії у Липовлянах – церкву св. Анни, засновану українцями-переселенцями
часів Австро-Угорської імперії – і була присутня на святковій
літургії за участі Мілана Стипича, єпископа Крижевевецької
єпархії. Після завершення служби хором було виконано декілька духовних творів.
З 27 серпня Заслужений академічний Закарпатський народний хор репрезентував ще два виступи – на центральній
сцені «Липовлянських зустрічей», а також на святі у селі Пилєніце. Але своєрідною родзинкою для хорового колективу
стала запропонована очільником товариства «Карпати-Липовляни» Іваном Семенюком екскурсія до «Лонського поля»,
дивовижного природного парку Хорватії, масштабом понад
50 га, де екскурсанти мали можливість здійснити подорож на
поромах річкою Великий Струг, яка славиться своєю красою,
неповторною флорою і фауною.
Дуже показово, що концерти Заслуженого академічного
Закарпатського народного хору в Хорватії знайшли відгук не
лише серед учасників і глядачів, а й у місцевих та закордонних
ЗМІ 37, крім того, учасників і деяких поважних гостей було запрошено до муніципалітету, де відбулася зустріч із мером Ли-

Виступ Закарпатського народного хору став окрасою фестивалю національних меншин «Липовлянські зустрічі» в Хорватії.
URL : https://kultura-zak.gov.ua/index.php/867-vystup-zakarpatskohonarodnoho-khoru-stav-okrasoiu-festyvaliu-natsionalnykh-menshynlypovlianski-zustrichi-v-khorvatii.
37
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повлян п. Миколою Горватом, який особисто висловив своє
захоплення високим рівнем виступів нашого хору й вручив
кожному виконавцеві пам’ятні дарунки. Свої враження від
колективу висловив також і заступник голови Української
громади Республіки Хорватії Славко Бурда, який відзначив
його справжню майстерність, а також важливість для української громади Хорватії поширення української культури, її
спадщини, звичаїв та традицій.
Пам’ятним для української культурної громадськості
стає і 2018 р., бо саме тоді вперше за історію незалежної
України діти-переможці Всеукраїнських фестивалів-конкурсів «Соловейко України» та «Доля» стали учасниками
І-го міжнародного фестивалю-транзиту під назвою «Наша
пісня – наша доля» 38 до Хорватії, Словенії і Румунії, що
відбувся за підтримки народного артиста України, поета,
композитора і засновника фестивалю Мар’яни Гаденко
та представниці Президентського фонду Леоніда Кучми
«Україна» Тетяни Мельник. З 19 по 25 червня згаданого року у цих регіонах лунала народна пісня у виконанні
українських дітлахів, зокрема учнів вокального ансамблю
«Усмішка» Кам’янець-Подільської міської дитячої школи
мистецтв, які стали лауреатами Першої премії міжнародного конкурсу «Українські солоспіви у Рієці», а також дуету «Тандем» (учні Каріна Рубановська і Максим Гнатюк) –
лауреатів Другої премії і номінанта Третьої премії – соліста
Максима Гнатюка. Під час візиту до згаданих європейських
країн діти мали нагоду познайомитися зі знаними виконавцями української пісні та членами високого журі: головою, фундаторкою міжнародного конкурсу «Українські
солоспіви у Рієці», народною артисткою України Ольгою
Камінською, а також народним артистом України, заснов
ником та багаторічним керівником гурту «Кобза» Євгеном

Наша пісня – наша доля! URL : http://kultura.km.ua/
archives/23536.
38
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Коваленком, заслуженою артисткою України, композиторкою Лілією Остапенко («Лілеєю»), заслуженою артисткою
України Світланою Зайченко тощо.
Проте, ледь чи не наймасштабнішим музичним заходом
стали П’ятий 39 (2020) і Шостий 40 (2021) фестивалі пісні, музики, танцю і художнього мистецтва у хорватському місті Рієка. Значення цього фестивалю не можна применшувати, адже
він об’єднав цілі покоління як українських, так і хорватських
глядачів, крім того, у фестивалі також були задіяні пісенні
та танцювальні колективи із найбільш віддалених куточків
Хорватії і України.
Фестиваль став черговою подією у межах проєкту посольства України в Республіці Хорватія «30 подій у Хорватії
з нагоди 30‑ї річниці Незалежності України». Нагадуємо, що
проходив він під патронатом Посольства України, за особистої участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в
Республіці Хорватія п. Василя Кирилича та Аташе з питань
культури Руслана Єгорича. Фестиваль об’єднав 120 учасників – співоче коло українців Хорватії з Осієка, Вуковара, Славонського Броду, Загреба та мистецькі колективи з Чернігівщини та Київщини.
Музична частина фестивалю репрезентує солоспіви, які,
власне кажучи, і дали робочу назву Міжнародному конкурсуфестивалю, який уже тривалий час проходить у м. Рієка на
узбережжі Адріатичного моря. Українські солоспіви слухачі з
фестивалю порівняли із «садом божественних пісень».
Головували в організації улюбленого серед місцевого
населення свята представники української діспори, зокре-

П’ятий український фестиваль пісні, музики, танцю і художнього мистецтва у Рієці. URL : https://croatia.mfa.gov.ua/news/pyatijukrayinskij-festival-pisni-muziki-tancyu-i-hudozhnogo-mistectva-uriyeci.
40
Солов’їні співи у Хорватії: щоб ніколи не розірвався зв’язок.
URL : https://studenykivska-gromada.gov.ua/news/1625573878/.
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ма, Ольга і Віктор Камінські. Ольга Камінська – засновниця
фестивалю «Українські солоспіви у Рієці», вона ж багаторічна голова журі заходу, відома в Україні співачка і музичний
режисер, народна артистка України (1999), в Хорватії знана як співачка Національної опери міста Рієки, зокрема як
виконавиця головних партій з творів Джузеппе Верді. Крім
того, О. Камінська відома як громадський діяч, вона була ініціаторкою створення у 2010 році у Рієці українського культурно-просвітницького товариства «Дніпро»-Рієка, яке невдовзі вона очолила. Головним завданням організації стала
презентація українського мистецтва. Саме з ініціативи членів товариства «Дніпро»-Рієка й було засновано у 2016 році
«Український фестиваль пісні, музики, танцю і художнього
мистецтва». А вже наступного року Ольгою Камінською
було засновано Міжнародний конкурс «Українські солоспіви у Рієці». Відтоді українська пісня стала надбанням і хорватських слухачів.
Родина Камінських за підтримки «Дніпро»-Рієка уже
шостий рік поспіль організовує цікаві фестивалі-конкурси,
аби продемонструвати світу українську пісенну традицію.
Фестиваль має довгу історію, адже спочатку у ньому брали
участь лише солісти-вокалісти, невдовзі приєдналися інструменталісти, справжнім тріумфом стала поява відомих народних колективів, а в останні роки долучилися до виступів і
танцювальні групи.
У межах Шостого фестивалю (червень 2021) виступила
делегація творчих колективів, серед них вокальний ансамбль
«Черешеньки» під керівництвом З. Тимченко, дует у виконанні подружжя Заболотних, а також народний колектив «Осіннє золото», фінансово підтримала учасників українська діаспора Хорватії.
На відкритті фестивалю Адажіо Албіноні заспівала сама
організатор фестивалю – О. Камінська, а присутній на гала
концерті о. Іван освятив дійство. У фінальній же частині усі
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учасники долучилися до виконання «Червоної рути» Володимира Івасюка.
Згідно з умовами Міжнародного конкурсу «Українські солоспіви у Рієці», до участі у конкурсній програмі були залучені соло вокалісти і вокальні дуети і тріо, вокально-інструментальні ансамблі, інструментальні дуети, численні вокальні
колективи, серед яких чимало виконавців українських народних пісень. Учасників конкурсу було нагороджено письмовими подяками, дипломами, кубками лауреатів – номінантів
I–ІІІ місць, нагородами «Соловейку України, співаючому у
Рієці», «Міжнародний Соловейко» тощо.
До журі «Українських солоспівів у Рієці» у 2021 році увійшли подружжя Камінських, почесний член журі – народний
артист України Мар’ян Гаденко, представники широких музичних кіл Хорватії і української національної меншини Приморсько-горанської жупанії та багато інших.
Журі було запропоновано надалі залучити до репертуару
конкурсу виконавців сучасного танцю, музики, пісень на аматорському та професійному рівні шляхом об’єднання мистецьких колективів. Творча концепція фестивалю – участь
вітчизняних та зарубіжних колективів, проведення тренінгів
та навчальних майстер-класів. Журі конкурсу відзначило рекордну кількість прекрасних виступів інструменталістів: гітара, бандура, гармошка, саксофон.
Після відпочинку учасників і членів журі на морі, було
підведено підсумки конкурсу: першу премію здобув ансамбль «Черешеньки», премією відзначено також дует Леоніда Мартиненка та Тетяни Ковалівської – учасників з народного колективу «Осіннє золото». Особливим призом від
голови журі О. Камінської було нагороджено українську
інструменталістку В. І. Ярему і М. О. Лях – голову Студениківської громади. Лауреатами конкурсу стали також й інші
учасники з України. Крім офіційних нагород, були також
і оригінальні призи, серед найцікавіших – роботи по склу
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хорватської майстрині Є. Цетіня, які презентувала переможцям сама виконавиця.
І представники української меншини, і хорватської громади високо оцінили роботу організаторів і виконавців. Не
лише для українців з Хорватії участь українських конкурсантів у фестивалі стала незабутнім враженням, а фестиваль та
його конкурси – знаковою подією та важливим досвідом і для
самих хорватів, які насолоджувались самобутньою українською музикою, яскравими народними костюмами, визнач
ними здобутками нашої культури.
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Роль громадських об’єднань
у збереженні народної
культури та самобутності
українців Польщі
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Історія багатьох народів свідчить, що вижили вони тільки
завдяки своїй культурі, незважаючи на втрату власної державності, належність до різних сусідніх країн (внаслідок переділу
кордонів), переселень чи депортацій. Право на власну культуру є основним правом кожного народу, етнічної групи, як право особистості на життя і розвиток 1. Культура є тією силою, за
яку з одного боку боряться, відроджуючи давні мови, відтворюючи звичаї, традиції, з іншого – вона є протидією асиміляції.
Українська громада в Польщі бореться не тільки за свої
права, як національної меншини, а й за право на збереження
пам’яті про своє минуле та оцінки ключових історичних подій. Адже після другої світової війни, за різними підрахунками, у Польщі проживало біля 700 тис. українців переважно у
Жешувському, Люблінському, Краківському та Підляському
воєводствах. Понад 400–500 тис. було переселено в Україну
за домовленістю між урядами ПНР і СРСР, біля 150 тис. українців було охоплено акцією «Вісла», у 1947 році переселено
140 тис. осіб до воєводств Ольштинського (55 089), Щецінського (48 465), Вроцлавського (21 237), Познанського (8 042), Гданського (6 838), Білостоцького (991) 2.
Dyczewski L. Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym
siȩ świecie. Kultura i społeczeństwo. Warszawa, 2000. T. XLIV. № 1. S. 33.
2
Drozd R. Przyczyny i następstwa deportacji ludności ukraińskiej na
Warmię i Mazury w 1947 roku. W kręgu ukrainoznawstwa i komunikacji
międzykulturowej. Olsztyn, 2012. T. 1. S. 19–21.
1
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Через 70 років після цих драматичних подій у Польщі
українцями називають себе заледве 30 тис. Одиниці тих, які
ще пам’ятають депортацію, і їхні діти – ті з них, які всупереч
офіційній політиці не асимілювались 3.
Під час операції «Вісла» найбільшу кількість українців
(біля 56 тис. осіб) з тодішніх Ряшівського, Краківського і Люблінського воєводств було депортовано на території Вармінсько-Мазурського воєводства 4.
З метою швидкої асиміляції, українські родини розселяли
по селах якнайдалі одне від одного, діяли обмеження щодо
зміни місць проживання запроваджувалися жорсткі директиви щодо права на збереження національної ідентичності.
Прийняти чуже як своє – в цьому й полягала мета культурної
асиміляції, що здійснювалася передусім через нав’язування
польської мови. Так руйнувався основний психологічний механізм колективного самозбереження і самозахисту 5. А згодом польська адміністрація проголосила, «що ця меншість
поглинута польською більшістю, тобто асимілювалася й тим
самим перестала існувати» 6.
Оговтавшись від шоку, завданого операцією «Вісла»,
українське населення поступово пристосовувалося до нових умов та налагоджувало своє життя. «В одному селі не
всі вміли між собою говорити. Кожне село від початку вчило своєї іншої мови. Лемки з бойками й надсянцями тепер
творили зовсім іншу мову» 7. У перше десятиліття після виКриштопа О. Останні українці Польщі. Брустурів : Дискурсус,
2019. С. 17.
4
Лесів М. Українська мова та її говірки на Вармії і Мазурах (після
1947 року). W kręgu ukrainoznawstwa i komunikacji мiędzykulturowej.
T. 1. Zakład Ukrainistyki UWM. Olsztyn, 2012. S. 71–73.
5
Масенко Л. Мова і свідомість. Мова і політика. Київ : Соняшник, 1999. С. 33.
6
Tygodnik Podlaski. 1989. 18 czerwca.
7
Криштопа О. Останні українці Польщі. Брустурів : Дискурсус,
2019. С. 37.
3
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селення українська громада була закрита та ізольована від
зовнішнього життя, що дозволило зберегти мовно-етнічну
ідентифікацію. Відроджувалося українське церковне життя, підпільно створювалися театральні й вокальні гуртки,
а вже після 1956 року почали з’являтися пункти з вивчення
української мови та школи з українською мовою навчання.
Виникало розуміння, за словами Мирона Сича, що хтось
дійсно повинен нести відповідальність за українську меншість у Польщі і що саме інтелігенція має взяти на себе цей
обов’язок 8.
Вагому роль у згуртуванні української меншини відігравали місцеві гуртки, що виникали в різних регіонах Польщі,
які у 1956 році об’єдналися в Українське суспільно-культурне товариство (УСКТ). Організація фінансувалася державою, що спричинило посилення її залежності та контроль з
боку органів влади. Діяльність товариства була спрямована
на підтримку української культури й музичних традицій та
зводилася до видання україномовної преси (тижневик «Наше
слово» з додатком «Наша культура», щорічник «Український календар»), трансляції радіопередач, впроваджених з
1958 року, організації музичних фестивалів і підтримки аматорського руху. Розвиток культурно-мистецького життя допомагав збереженню почуття етнічної самобутності. Серед
художніх колективів спочатку найбільшою популярністю користувалися хори, квартети, тріо, декламаторські групи, найпопулярнішою формою культурно-освітньої діяльності були
драмгуртки. 1972 року товариство організувало чоловічий
аматорський хор «Журавлі», в «який потяглися люди з усіх
закутків Польщі» та «несли українську пісню туди, де її чекають» 9. Для багатьох з них участь у хорі стала родинною традицією. Різноманітні культурні імпрези та мистецькі події,
Там само. С. 38.
Криштопа О. Останні українці Польщі. Брустурів : Дискурсус,
2019. С. 80–81.
8
9
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які мали важливе значення для українців, висвітлювалися на
сторінках друкованих видань й засобами масової інформації.
Розпорошення по всій території Польщі, обмежені можливості зв’язків і спілкування з українською культурою стали причиною поступового зниження рівня національнокультурної свідомості українського населення, додатковий
вплив мали також часткові повернення на старі землі після
1956 року. Однак, перебуваючи у певній культурній ізоляції,
українці продовжували зберігати почуття приналежності до
української нації, плекаючи мрії про відновлення самобутності 10.
На початку 80‑х років ХХ ст. УСКТ залишалося єдиною
легальною формою активності. Серед національних меншин
почав формуватися студентський рух, у регіонах створювалися секції української культури, було започатковано україномовний часопис «Зустрічі», а у 1988 році засновано Союз
української незалежної молоді, завдяки чому налагоджувалися зв’язки зі студентськими організаціями з України 11.
Період змін у ставленні польської влади й суспільства до
української меншини почався після 1989 року. Зміна геополітичної ситуації та демократизація суспільного життя, а також
Акт проголошення незалежності України сприяли активізації
діяльності вже існуючих українських інституцій, національно-культурних осередків і створенню нових. З метою збереження самобутності та національно-культурної ідентичності
українці гуртуються, відкривають навчально-освітні заклади,
Конєва Я. Пам’ять про переселення очима інтелігенції
(інтерв’ю з проф. Василем Назаруком) W kręgu ukrainoznawstwa i
komunikacji мiędzykulturowej. T. 1. Zakład Ukrainistyki UWM. Olsztyn,
2012. S. 123.
11
Заник Х. Обєднання українців у Польщі переживає кризу середнього віку. Наше слово. № 2. 2021. URL : https://nasze-slowo.pl/
obyednannya-ukrayincziv-u-polshhi-perezhyvaye-kryzu-serednogoviku/.
10
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об’єднуються у національно-культурні товариства та культурно-просвітницькі організації, які функціонують як недержавні інститути.
Безперечним досягненням останніх десятиліть стало
твердження, що Польща, хоча в ній чисельно переважають
поляки, є багатонаціональною державою і проблема національних меншин пов’язана з довгостроковою стратегічною
політикою країни по відношенню до сусідів і зв’язків із співвітчизниками, що живуть поза історичною батьківщиною.
У 1989 році було створено комісію національних і етнічних
меншин, а також прийнято закон про громадські організації.
Згідно з чинним правовим актом громадські об’єднання повинні самі піклуватися про наповнення своїх штатів і оренду
приміщень, але отримують дотації з держбюджету на конкретні проекти 12.
Національні меншини в Польщі мають можливість безперешкодно користуватися загальними правами і свободами
і застосовувати їх для турботи про свою культурну ідентичність і участі в політичному житті. Закон про освіту гарантує
навчання на рідній мові, створюються умови для збереження
й розвитку їх національно-культурної ідентичності; розроблений та функціонує ефективний комплекс політико-правових й інституційних механізмів щодо забезпечення прав національних та етнічних меншин.
Збереження і розбудова організованої структури свого
власного життя – релігійного, культурного, наукового й мистецького – є головною передумовою існування спільноти.
Визначальну роль у захисті прав та збереженні мовно-культурної ідентичності українців у Польщі відіграє Об’єднання
українців Польщі (ОУП), створене у 1990 році на базі УСКТ.
ОУП є представником інтересів громади та організовує її житKowalewska D. Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych
jako podmioty etnopolityki. URL : https://wnus.edu.pl/ap/file/article/
view/1752.pdf.
12
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тя, реалізовуючи проекти, адресовані до різних вікових груп
(дітей, молоді, студентів, осіб середнього та старшого віку).
ОУП продовжує видавати тижневик «Наше слово», а також
щорічник «Український альманах», що висвітлює всі сфери
духовного життя українців у Польщі. Об’єднання є співвидавцем телевізійної програми «Теленовини», яка виходить на
регіональному телебаченні TVP‑3, співпрацює з польським
радіо, реалізовуючи україномовні програми 13.
Розвитку українства сприяло створення на базі ОУП низки регіональних організацій, таких як: Об’єднання українців
Підляшшя, Об’єднання лемків, Фонд української культури,
Українське історичне товариство у Польщі, Вчительське товариство, «Народний дім» у Перемишлі, молодіжний «Пласт» та
інших. Діяльність товариств спрямовувалася на вироблення
дієвої програми культурно-освітніх заходів і залучення передусім української молоді, зокрема учнів шкіл та студентів
до організованого громадського національного життя. Окрім
розповсюдження української преси та книг, у тому числі й з
України, лекцій, презентації фільмів, важливою формою роботи була організація урочистих вечорів, зустрічей з нагоди
національних і релігійних свят 14.
На підтримку громадської й культурно-освітньої діяльності українців Польщі була спрямована робота Фонду української культури, заснованого на початку 90‑х років ХХ ст.
Крім головного відділення у Варшаві, було створено філії в
Перемишлі і Щепині. Упродовж свого існування фонд, очолюваний М. Лесівим та І. Щербою, провів низку заходів серед
яких: акція «Дітям Чорнобиля»; концерт, присвячений 60‑ліття голодомору в Україні; виставка українського народного
Стрільчук Л. Стрільчук В. Інституційні складові українськопольських гуманітарних взаємин і співробітництва. Луцьк, 2013.
С. 132.
14
Редакційний «Круглий стіл», тобто яке наше майбутнє. Наше
слово. 1997. 13 квітня. С. 1, 6.
13
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одягу в етнографічному музеї у Варшаві; надання допомоги
студентам; підтримка «Музею матеріальної культури Холмщини і Підляшшя» та інші 15.
У цей же період було розроблено програму «Повернення», яка значною частиною української спільноти сприймалася буквально, як повернення на землі, з яких їх було виселено, однак, реалізувати цю ідею виявилося надзвичайно
складно. Тому у 2002 році, програму «Повернення» було
представлено як цілий комплекс завдань, спрямованих на
піднесення рівня національної свідомості та протидію процесові асиміляції.
Водночас у 90‑ті роки ХХ ст. почав налагоджуватися
контакт з українською культурою, адже у часи Народної
Польщі, за словами Петра Тими, вона могла перебувати
лише «у чотирьох стінах світлиць УСКТ». Окрім Фестивалів
української культури у Сопоті й Перемишлі, проводились
такі регіональні заходи, як: Дні української культури у Щеціні, Ґіжицьку, Зеленій Гурі, Дні культури над Ославою, Битівська та Глембоцька ватри, Фестиваль церковної музики у
Ґіжицьку та багато інших. Українські колективи отримали
змогу представляти й популяризувати власну культуру серед польського суспільства, запрошувати митців та колективи з України, що у свою чергу сприяло збільшенню кількості мистецьких подій 16.
Українська громада активно долучалася до проведення
та організації разом з поляками міжнародних фестивалів у
різних містах («Ягеллонський ярмарок» у Любліні, «Україна
viva» у Вроцлаві тощо) за участі українських музик з Польщі,
Ukraincy w Polsce 1989-1993. Kalendarium. Dokumenty.
Informacje / pod red. Mirosława Czecha. Warszawa : ZUWP, 1993. 318 s.
16
Заник Х. Обєднання українців у Польщі переживає кризу
середнього віку. Наше слово. № 2. 2021. URL : https://nasze-slowo.
pl/obyednannya-ukrayincziv-u-polshhi-perezhyvaye-kryzu-serednogoviku/.
15
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України й інших держав 17. Аналіз репертуару музичних колективів українців Польщі свідчить про те, що до 1990‑х років
фольклорних гуртів існувало дуже мало або їх не було взагалі. Реконструктивний виконавський рух став активно розвиватися після виступів у Польщі етнографічних колективів з
материкової України, зокрема «Древо», «Божичі» (Київ), «Гілка» (Кропивницький), «Ладовиці» (Хмельницький) та інших.
Бездоганне з позицій автентизму, науково-реконструктивне
українське виконавство інспірувало в Польщі розвиток відповідного напряму 18.
З нагоди 30‑ліття ОУП 9–10 жовтня 2021 оку. у Варшаві
відбулася конференція, де підводились підсумки діяльності
об’єднання та ефективність його роботи. Відзначалося, що
важливим фактором який мобілізував спільноту, були події в
Україні: Майдан, підтримка у боротьбі з російською агресією.
Члени об’єднання долучаються до різноманітних благодійних акцій з допомоги українським військовим. Громаді вдалося налагодити тісніші контакти з держустановами України,
співпрацю на світовому рівні, зокрема включення в роботу
Світового та Європейського конгресів 19.
Від початку свого заснування ОУП займається питаннями українського історичного минулого, зокрема засудження акції «Вісла», злочинів у концтаборі Явожно, компенсації
українським в’язням тощо 20.
Серед запрошених, у роботі конференції взяла участь відома публіцистка Боґуміла Бердиховська, яка у 1989–1994 роШевчук О. Матеріали до дослідження польсько-українських
звязків. Проблеми етномузикології. 2018. Вип. 13. С. 19.
18
Там само.
19
Лоза П. Успіхи, проблеми, виклики. Наше слово. № 43, 202110-24. URL : https://nasze-slowo.pl/uspihy-problemy-vyklyky/.
20
Заник Х. Обєднання українців у Польщі переживає кризу середнього віку. Наше слово. № 2. 2021. URL : https://nasze-slowo.pl/
obyednannya-ukrayincziv-u-polshhi-perezhyvaye-kryzu-serednogoviku/.
17
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ках очолювала Відділ національних меншин при Міністерстві
мистецтва та культури РП. Вона зазначила, що ОУП є найбільшою організацією серед національних меншин у Польщі.
Завдяки лідерам українці від самого початку були найкреативнішими та налагоджували співпрацю в інтересах інших
громад. Серед досягнень ОУП вона назвала встановлення
пам’ятних знаків, зокрема у Явожні, схвалення закону про
нацменшини та вклад членів об’єднання у процес нормалізації відносин між Польщею та Україною. На думку Богуміли Бердиховської, ОУП потрібна трансформація, організація
має вирішити чи вона має зосереджувати свою діяльність в
інтересах меншини, чи лобіювати українські справи.
Порушувалися питання щодо видавничої діяльності, зокрема тижневика «Наше слово», паперовий тираж якого падає через невеликий попит, а звідси – брак фінансування. Для
порівняння, у 1956 році тижневик виходив накладом у 15 тис.,
а сьогодні лише – 2,5 тис. примірників 21.
Проблемою української спільноти залишається також недостатнє фінансування, адже ОУП отримує ґранти лише під
певні культурні заходи від Міністерства внутрішніх справ і
адміністрації РП, що займається питаннями національних
меншин з 2005 року. За словами новообраного голови Мирослава Скірка, громадська організація, на жаль, не отримує фінансової підтримки з боку української держави, хоча виконує
досить значну функцію у польсько-українських відносинах.
Адже ОУП має зосередитися на позитивному в нашій історії, щоб між українцями й поляками не було війни пам’яті,
війни стереотипів, а оцінку історичних подій залишити історикам 22.
Лоза П. Успіхи, проблеми, виклики. Наше слово. № 43. 202110-24. URL : https://nasze-slowo.pl/uspihy-problemy-vyklyky/.
22
Банахевич Ю. Мирослав Скірка, голова Об’єднання українців
у Польщі. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3238295miroslav-skirka-golova-obednanna-ukrainciv-u-polsi.html.
21
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ОУП складається з 10 регіональних відділень, 82 організаційних одиниць та близько 3 тис. ініціативних членів, які
організовують культурно-освітнє життя українців. Очевидною проблемою залишається внутрішній поділ у середовищі української громади, коли члени об’єднання створюють
власні структури. Тому ключовим питанням є консолідація,
структурне зміцнення організації, необхідність визначення стратегічних цілей, кадрове забезпечення й залучення до
діяльності експертів, активної молоді, а також співпраці з
церквами, школами, урядовими й неурядовим організаціями,
українською державою та дипломатичними установами 23.
Згідно з останнім загальним переписом населення, проведеним 2011 року у Республіці Польща, кількість автохтонних
українців налічує понад 49 тис. осіб. Лемками визнали себе
10 тис. осіб. Переважна більшість етнічних українців проживає у північних і західних регіонах країни. У ВармінськоМазурському воєводстві з центром у м. Ольштин проживає
найбільша кількість – понад 12 тис. осіб. У Західно-Поморському (м. Щецін) – 3 703, Підкарпатському (м. Жешув) –
2 984, Поморському (м. Гданськ) – 2 831, Нижньосілезькому
(м. Вроцлав) – понад 1 422, Підляському (м. Бялисток) – 1 366,
Мазовецькому (м. Варшава) – 579, Малопольському (м. Краків) – 472, Люблінському (м. Люблін) – 389 24.
Політика захисту прав національних меншин та вирішення міжетнічних проблем регламентувалася окремими статтями щодо національних меншин, імплементованими в галузеві закони всіх сфер життя та міжнародно-правовими актами.
Польща прийняла Закон «Про національні й етнічні меншини та про регіональну мову», вже як член ЄС, у 2005 році. Як
громадяни Республіки Польща українці мають право на збеЛоза П. Успіхи, проблеми, виклики. Наше слово. № 43, 202110-24. URL : https://nasze-slowo.pl/uspihy-problemy-vyklyky/.
24
Посольство України в Республіці Польща. URL : https://
poland.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/232-ukrajinci-u-polyshhiа.
23

113

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

реження національної ідентичності, розвиток власних традицій та вивчення рідної мови. До 1992 року вивчення української мови в різних формах проводилося на підставі наказу
Міністра освіти № 67 від 21.12.1988 р., згідно якого вивчення
мови визнавалося необхідним для всіх груп національностей,
що проживають на території Польщі, у тому числі – української меншини з урахуванням її специфіки та індивідуальних
запитів 25.
Українська система освіти в Польщі базується на українських школах і міжшкільних пунктах навчання, які функціонують при польських школах та фінансуються з державного
бюджету. Загалом у Польщі є шість українських шкіл – у містах Перемишлі, Білому Борі, Бартошицях, Лігниці, ГуровоІлавецькому та в селі Мокре 26.
Українці в Польщі з кожним роком все активніше провадять свою діяльність, розвиваються у багатьох сферах, долучаються до суспільно-політичного життя, піклуються про
збереження традицій, підтримуючи національний дух громади. Фонди ЄС виділяють значні кошти на вивчення, розвиток
і підтримку культури етнічних груп та національних меншин.
У Польщі щороку зростає кількість концертів, фестивалів,
народної та естрадної музики, в тому числі й українських 27.
Культурно-освітня діяльність найбільшої за чисельністю української спільноти Польщі у Вармінсько-Мазурському
воєводстві гуртується довкола трьох осередків ОУП: мазурського, ельблонзького та ольштинського. Вважається, що в
Wierzbicki A. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Status
prawno-konstytucyjny. Porządek konstytucyjny w Polsce. Wybrane
problemy. Warszawa ; Pułtusk, 2008. S. 203–204.
26
Лоза П. Успіхи, проблеми, виклики. Наше слово. № 43, 202110-24. URL : https://nasze-slowo.pl/uspihy-problemy-vyklyky/.
27
Конєва Я. Роль української інтелігенції на Вармії і Мазурах.
Kultura ukrainców na Warmii i Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium etnograficzno- kulturowe). Olsztyn, 2016. С. 196.
25
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регіоні живе біля 80 тис. українців 28. Вагому підтримку громада отримує від місцевої влади завдяки діяльності Комісії
з питань національних і етнічних меншин, яка була створена у Вармінсько-Мазурському сеймику в 1999 році та не
має аналогів у інших воєводствах Республіки Польща 29. Істотним є факт функціонування у воєводстві загальноосвітнього ліцею з українською мовою викладання в Гурово-Ілавецькому, де навчаються 300 учнів, комплексу українських
шкіл у Бартошицях, які відвідують 120 дітей, а також діють
понад 50 пунктів навчання української мови. Зауважимо, що
уже після 1956 року. Важливим фактором збереження національно-культурної ідентичності українців є засоби масової
комунікації, які слугували потужним чинником згуртування
українців. Щоденно понад двадцять років на хвилях «Радіо
Ольштин» звучать радіопередачі українською мовою, перші
випуски якого з’явилися у 1958 році, транслюються телепрограми «Українські вісті». Окрім «Нашого слова» функціонує
інтернет-портал (ukraincy.wm.pl), на якому можна знайти
актуальну інформацію про життя національної меншини та
діяльність громадського об’єднання. Завдяки фінансовій та
організаційній підтримці з боку місцевої влади вдається щорічно реалізовувати низку культурних проектів, що сприяють збереженню фольклорної культури українців регіону.
У країнах з багатонаціональним населенням мультикультурний діалог є незаперечною потребою і фактом, адже жодна
культура не може розвиватися в ізоляції та потребує контакМігус С. (У)країна тисячі озер. URL : http://nadbuhom.pl/
art_0926.html.
29
Турчин Я., Дорош Л., Астрамович-Лейк Т. Досвід Польщі у
забезпеченні прав національних меншин (на прикладі української
національної меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві).
Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи. Львів : Видавництво «Сорока». 2019.
С. 8.
28
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тів з іншими культурами. Водночас діалог культур можливий
тільки у рівних умовах, коли кожна сторона зберігає свою
інакшість, окремішність, незалежність від іншої, тоді взаємодія є джерелом взаємного збагачення 30. Ольштинський відділ
ОУП активно долучається до посилення мультикультурності
регіону, організовуючи 20 років поспіль у співпраці з німецькою й ромською громадами спільні заходи, зокрема музичний фестиваль «Під спільним небом», а також концерти та
виставки-ярмарки виробів декоративно-ужиткового мистецтва у «День національних меншин».
До найстаріших мистецьких імпрез належить регіональний фольклорний ярмарок «З мальованої скрині», що вперше
відбувся у 1979 році. Захід, який завжди проходить з великим
успіхом у невеликому містечку Кентшині, за словами голови
Ольштинського відділу ОУП Степана Мігуса, є найкращою
презентацією українського фольклору на цій території 31.
Українська громада організовує Огляди української поезії та авторської пісні, фестивалі «Барви української культури», «Е‑коломия», «Ніч на Івана Купала». Серед українських
танцювальних і пісенних гуртів популярними є «Черемош»,
«Думка» з Гурова-Ілавецького, роковий фольковий гурт «Беркут», «Горпина», «Еней». Останній став відомий не тільки на
польській, але також на міжнародній сцені 32.
Кожні два роки на сцені Ольштинського драматичного
театру ім. Стефана Ярача відбувається один з найпопулярніших заходів – Загальнопольські дні українського театру,
Масенко Л. Мова і культура. Мова і політика. Київ : Соняшник, 1999. С. 83.
31
Конєва Я. Роль української інтелігенції на Вармії і Мазурах.
Kultura ukraińców na Warmii i Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium etnograficzno-kulturowe). Olsztyn, 2016. С. 212.
32
Конєва Я. Роль української інтелігенції на Вармії і Мазурах.
Kultura ukraińców na Warmii i Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium etnograficzno-kulturowe). Olsztyn, 2016. С. 210–211.
30
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куди запрошуються з гастролями театральні трупи з різних
міст України. Проводяться також Дні української культури,
Міжнародні дні церковної музики, Міжнародний фестиваль
дитячих фольклорних гуртків національних меншин та різноманітні майстер-класи. Функціонують чисельні танцювальні та пісенні гурти, серед яких: «Думка», «Лісова пісня»,
«Сузір’ячко», «Черемош», «Лемківські веселушки» та інші 33.
Щорічно у березні, зусиллями української громади за
участі місцевих гуртів, учнів шкіл і пунктів навчання української мови, художніх колективів з України вшановується
пам’ять Кобзаря, організовуються заходи з відзначення Дня
незалежності України, визначних подій української історії,
з нагоди ювілеїв відомих українських письменників і поетів
тощо. Спільно з представниками м. Луцька, що є партнером
м. Ольштина, на початку 2000‑х одну з вулиць названо на
честь Тараса Шевченка, що є єдиною у воєводстві.
Ольштинський відділ та ОУП організовують українськопольський фестиваль телевізійних і радіопрограм «Калинові
мости», мета якого – сприяти поширенню інформації про історію, життя і стосунки двох країн як у Польщі, так і в Україні. Адже у найбагатшому за кількістю національностей регіоні Польщі панує атмосфера не лише толерантності, а й жвавої
зацікавленості культурою сусіда.
Як уже зазначалось, українці в Польщі потребують підтримки від «материнської» держави як в ідеологічному сенсі, так і матеріальному, проте вона надається здебільшого з
ініціатив українського посольства у Варшаві 34. Слушною тут
Турчин Я., Дорош Л., Астрамович-Лейк Т. Досвід Польщі у
забезпеченні прав національних меншин (на прикладі української
національної меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві). Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід
країн Вишеградської групи. Львів : Видавництво «Сорока». 2019. С. 12.
34
Турчин Я., Дорош Л., Астрамович-Лейк Т. Досвід Польщі у
забезпеченні прав національних меншин (на прикладі української
33
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є думка С. Мігуса, що, «коли переселяли українців на північні терени Польщі з метою асимілювати, заповідали, що через
20 років по нас не залишиться й сліду, а буде вже 70 років і
слід таки є, але люди зневірилися в Україні, бо думали, що
коли Україна буде незалежною, то стане допомагати своїм
братам і сестрам так, як принаймні Польща допомагає полякам у світі» 35.
За збігом історичних обставин український етнос північної частини Підляського воєводства був захищений від
широкомасштабних акцій виселення та викорінення з рідних
земель, що випали на долю українців решти теренів Польщі.
Але й тут вся система політичних і владних чинників була
спрямована на те, щоб корінне населення не вважало себе
українцями. Їхня національна свідомість була настільки слабкою, що їх зарахували до білоруської нації.
У наш час зі ста тисяч українців, які населяють регіон,
заледве кілька відсотків ідентифікують себе українцями 36.
Кількість представників української меншини у Підляському
воєводстві за переписом 2011 року досягла 2200 осіб, тобто
на 0,8 тис. більше, ніж під час попереднього – 2002 року 37, що
свідчить про зростання національної свідомості серед українців регіону. Чималих зусиль для зміни цієї ситуації доклало
громадське об’єднання Союз українців Підляшшя і нині рух

національної меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві).
Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи. Львів : Видавництво «Сорока». 2019.
С. 12.
35
Конєва Я. Роль української інтелігенції на Вармії і Мазурах.
Kultura ukraińców na Warmii i Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium etnograficzno-kulturowe). Olsztyn, 2016. С. 212.
36
Криштопа О. Останні українці Польщі. Брустурів : Дискурсус, 2019. С. 134.
37
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, 2011. Raport z
wyników w województwie podlaskim. Urząd statystyczny w Białymstoku. – Białystok, 2012. URL : http://nadbugom.pl/0302.html.
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відродження української ідентичності у Підляському воєводстві дослідники називають «динамічним національним феноменом» 38.
На початку 80‑х років ХХ ст. місцева молодь започаткувавши студентський рух, розгорнула активну діяльність у
пошуку власних етнічних коренів. Основним завданням вбачали – відкриття мережі пунктів навчання української мови,
заснування підляського часопису та організаційної структури. Ініціативи молоді зазнавали перешкод з боку Білоруського суспільно-культурного товариства та білоруських діячів,
які не хотіли визнавати, що поміж них проживають українці.
Громадське об’єднання Союз українців Підляшшя (СУП)
засновано у м. Більськ Підляський 1992 року на базі Підляського відділу ОУП, у своєму статуті окреслюється як «організація, яка служить українському суспільству і висловлює
його інтереси», а свою мету вбачає у «розвитку української
національної свідомості серед україномовного населення
Підляшшя, діяння з метою збереження і розвитку місцевої
української культури і ведення діяльності для здійснення
громадянських прав української національної меншини в
Польщі» 39. СУП (голова – М. Степанюк) є найбільшою громадською організацією, що діє у Підляському та Люблінському воєводствах.
Вагоме місце в інтеграції національно свідомої української спільноти посідає друкований орган часопис «Над
Бугом і Нарвою» (голов. ред. Ю. Гаврилюк), який видається
з 1991 року. Також спільнота має можливість слухати радіопередачі «Українська думка» з Білостоку, а з 2009 року –
«Українське слово». Починаючи з 1997 року, раз на два тиж-

Nikitowicz A. Transformacja tożsamości narodowej w warunkach
istotnych zmian politycznych na przykładzie ukraińców Podlasia. Pogranicze. Studia Społeczne. 2016. T. XIX. Cz. 2. S. 163.
39
Гаврилюк Ю. Союз українців Підляшшя. Українець. 1992/1993.
Чис. 2–1 (6–7). С. 1.
38
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ні транслювалася 14‑хвилинна телепередача з Білостоку в
рамках циклу для національних меншин «Самі про себе», а з
2003 року – інформаційно-публіцистична програма «Український перегляд», яка висвітлює різноманітні культурно-мистецькі заходи, що відбуваються в регіоні. Важливим джерелом інформації є інтернет-сторінки згаданих вище радіо та
телепередач.
Для збереження й формування національної тотожності
українців терену одну з вирішальних ролей відіграє освіта, що
є основою функціонування меншини. Брак знання мови найчастіше спричиняє відхід особи з українського середовища,
адже складно бути членом спільноти, мови якої не розумієш.
Тим часом функціонування в розпорошенні у польському середовищі є причиною того, що українські родини часто послуговуються польською мовою навіть у приватному житті.
Тому зусилля членів СУП спрямовувалися передусім на запровадження української мови в шкільну програму.
Нині у північній частині Підляшшя українська мова вивчається у семи пунктах на базі початкових шкіл та гімназій
у містах Більськ, Білосток та с. Черемха. У 2018/2019 навчальному році українську мову в Підляському воєводстві вивчали
415 учнів. Окрім того, з січня 2012 року діє проект СУП «Говоримо українською. Навчання української мови», в рамках
якого один раз на тиждень у Білостоці проходять заняття з
мови для дорослих, які відвідують від 15 до 20 осіб. Значна
увага приділяється також вивченню рідної мови ще в дошкільних установах, зокрема в дитсадку «Лісова поляна» № 9
у Більську. У 2018/2019 навчальному році українську мову у
Підляському воєводстві вивчали 420 учнів 40.
Роль навчальних закладів та пунктів вивчення мови не обмежується лише освітньою діяльністю, вони виконують функЛабович Л. Підляський науковий інститут. Хронологія і статистика навчання української мови на Північному Підляшші в 1994–
2019 роках. URL : https://osvita.org.pl/uploads/images/02/96_41.pdf.
40
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цію важливих українських культурних осередків у регіоні, залучаючи дітей та дорослих до широкої мистецької діяльності,
участі у співочих, танцювальних гуртах і різноманітних імпрезах. Запровадження подібних заходів стимулює передусім
зацікавлення батьків до власної культури, етнічного коріння і
заохочує їх записувати дітей на розвиткові й освітні програми. Саме вивчення рідної мови, інтерес до народних традицій
і пісенної творчості сприяли створенню на базі освітніх закладів дитячих та молодіжних фольклорно-етнографічних колективів. Серед них популярні: «Ранок» (м. Більськ-Підляський),
«Добрина» (м. Білосток), «Гілочка» (с. Черемха), «Струмок»
(с. Дубичі-Церковні) та інші. Творчість подібних колективів
вирізняється свідомим та цілеспрямованим засвоєнням народної традиції, відтворенням її суттєвих елементів з єдиною
метою – відновити колись втрачене.
Для належного успіху навчального процесу важливе
значення має контакт молоді з сьогоднішньою Україною, її
культурою, ровесниками з метрополії. Тому СУП організовує щорічні екскурсійні поїздки в Україну, пожвавився також
обмін фольклорними колективами та участь підляської молоді в українських фестивалях. В рамках програми «Польськоукраїнський обмін молоддю» налагоджено співпрацю між
молодіжними організаціями обох країн, проводяться спільні українсько-польські літні табори, краєзнавчі піші рейди «Підляшшя», «Земля надбужанська» тощо. Так, у вересні
2019 року на Підляшші перебувала група молоді з України,
зокрема Сумської області 41 В рамках проекту СУП «Діяльність аматорських артистичних колективів», група дитячомолодіжного ансамблю «Гілочка» з с. Черемхи виїздила до
м. Рівного, де фольклорист Юрій Ковальчук проводив майстер-класи з вивчення нового репертуару 42.

Над Бугом і Нарвою. 2019. № 5. С. 47. URL : http://nadbuhom.
pl/images/NBiN-5-2019.pdf.
42
Там само. С. 43.
41
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Українці беруть активну участь у різноманітних осередкових, локальних, регіональних ініціативах, що мають
безпосередній зв’язок з культурою терену. Завдяки активній діяльності СУП при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща
спільноті вдається щорічно успішно реалізовувати низку
культурно-мистецьких і навчальних проектів спрямованих
на відновлення та збереження народних традицій. Важлива роль у проведенні таких заходів належить ґмінним осередкам культури, на базі яких відбуваються різноманітні
мистецькі події. Використання власних культурних надбань
стало свідомою справою, метою якої є як внутрішня інтеграція членів локальної спільноти, так і свідома зовнішня
репрезентація. Так, у різних місцевостях Північного Підляшшя в будинках культури та на базі шкіл з вивчення української мови в рамках проекту «Зустрічі з підляським фольклором, українською традицією і поезією» проводяться
щорічні локальні «Вечори українських колядок», де беруть
участь всі покоління українців, маланкові забави, а також
фольклорно-етнографічні свята, популярні серед них: «Підляські обжинки», пісенний конкурс «З підляської криниці»,
«Перегляд весільних і ліричних пісень», фестиваль «На Івана, на Купала» (с. Дубичі Церковні) та інші 43. Конкурсний
характер оглядів народної творчості та фестивалів значною
мірою впливає на підтримку традиційного репертуару і виконавської манери.
Продовження традиції і передача її елементів наступним
поколінням можливе лише через пізнання власної культури й історичної спадщини регіону, а головне через бажання
участі у діяльності, яка сприяє пізнанню, відтворенню, приЛабович Л. Пісенний фольклор Підляшшя між Бугом і Нарвою в колі зацікавлень дослідників. Над Бугом і Нарвою. 2019. № 1.
С. 38. URL : http://nadbuhom.pl/images/NBiN-1-2019.pdf.
43
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гадуванню тих же традицій 44. Саме ці функції закладено в
основу проекту «Джерела – українські традиції і трансформації» (с. Черемха), в рамках якого проходить щорічний регіональний фестиваль, де свої виступи представляють місцеві
виконавці й фольклорні колективи, проводяться різноманітні
майстер-класи з ужиткового мистецтва, вивчення календарно-обрядового фольклору, гри на музичних інструментах, народних танців тощо. Оскільки основним критерієм побутування фольклору є його зв’язок з живим носієм, яким може
бути як окрема особа, так і локальна спільнота, можна стверджувати, що фольклор зберігається там, де і допоки живуть
носії, які в конкретних ситуаціях виконують функцію передачі своїх знань і досвіду 45.
Поряд із традиційною трансмісією елементів народної
культури важливу роль у збереженні й популяризації українського фольклору відіграє видавнича діяльність СУП,
що відбувається шляхом публікації пісенних збірок, практичних описів звичаїв та обрядів, випуску аудіо-продукції,
компакт-дисків тощо. Зокрема, у рамках проекту «Запис та
видання платівки з українськими колядками та щедрівками Підляшшя» видано диск «Підляшшя колядує. Ukraińskie
kolędy i szczedriwki Podlasia», куди увійшов автентичний
фольклор у виконанні місцевих гуртів. Вдалою формою збереження і відтворення місцевої звичаєво-обрядової культури виступають також проекти, що мають на меті реконструкцію давніх обрядів 46.
Bartmiński J. Jȩzyk w kontekście kultury. Współczesny jȩzyk polski.
Lublin, 2001. S. 87.
45
Linette B. Kwestia żywotności folkloru polskiego i jego
współczesnego przekazu. Folklorystyka na pzełomie wieków. Cieszyn,
1999. S. 254.
46
Лабович Л. Пісенний фольклор Підляшшя між Бугом і
Нарвою в колі зацікавлень дослідників. Над Бугом і Нарвою. 2019.
№ 1. С. 38–39. URL : http://nadbuhom.pl/images/NBiN-1-2019.pdf.
44
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Часто ініціаторами у культивуванні й збереженні місцевих традицій виступають будинки культури, залучаючи до
своєї активності представників сільських громад. Прикладом
такої діяльності є проекти міського осередку культури в Кліщелях, в рамках яких було записано фільми з реконструкцією
двох весільних обрядів з с. Даші 47. Вже традицією стало видання дисків і пісенних збірок з нагоди ювілею того чи іншого
фольклорного гурту. Завдяки місцевим збирачам, які організовують та проводять теренові дослідження з метою архівування й оприлюднення записів народної творчості, побачили
світ пісенні збірки Є. Томчук, А. Артем’юк 48.
Загалом, в сільських громадах щораз частіше з’являються
цікаві форми локальної активності: від появи нових гуртів,
осередків передачі традицій, проведення циклічних календарних свят, до організації щорічних фестивалів. Досить інтенсивно вони почали проводитися з кінця 90‑х років ХХ ст.
До прикладу, у 1996 році з ініціативи місцевого гурту «Черемшина» (с. Черемха), було організовано зустріч кількох фольклорних колективів, яка згодом розрослася до однієї з головних музичних імпрез в регіоні – фестивалю багатьох культур
і народів «З сільського подвір’я». В рамках заходу проводяться майстер-класи традиційного співу, танців, гри на народних
інструментах, покази фільмів, фотовиставки, наукові конференції тощо.
Цікавими подіями сучасної репрезентації культурної
спадщини українців стали міжнародні фестивалі «Підляська
октава культур», «Давні пісні – молоді голоси». Вартий уваги
й міжнародний фестиваль фольклору «Підляські зустрічі»,
започаткований 2006 року, з метою не тільки відновлення
народних традицій, а й ознайомлення з фольклором інших
народів та країн. Проведення щорічних культурних заходів
Там само.
Лабович Л. Вийшла книжка з дитячим фольклором. Над Бугом і Нарвою. 2012. № 2. С. 5.
47
48
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дає можливість говорити про тенденцію відтворення українцями цілого комплексу фольклорних традицій, усвідомлення
значущості рідної мови і водночас поваги до культурних надбань інших народів. Слушною в цьому аспекті є думка Р. Кирчіва, що «в умовах нового часу фольклор зберіг одну з найважливіших своїх функцій – комунікативну, себто здатність
об’єднувати, соціалізувати людей на основі відповідно узагальненого досвіду традиції. І більше того: як ніколи раніше з
такою очевидністю, він виступає могутнім етноінтегруючим
фактором, дією якого охоплені всі етнографічні й етнотериторіальні групи українського народу, в тому числі й українські діаспорні спільноти в різних країнах світу» 49.
Однією з перших мистецьких подій ініційованих СУП
у 1991 році став фестиваль української культури «Музичні
діалоги над Бугом», що проходив у Мельнику. Захід мав на
меті об’єднати українців регіону й метрополії, але переріс
вузько національні рамки й набув міжнародного характеру. З 1993 року фестиваль було перейменовано в «Підляську
осінь», а місцем його проведення став Більськ Підляський,
що є центром української національно-культурної активності. Початково місцеві учасники фестивалю були представлені здебільшого сільськими фольклорно-етнографічними
гуртами. З кожним роком фестивальна карта подій розширювалася, охоплюючи все більшу кількість міст і сіл регіону.
Це дозволило тим, хто ототожнює себе з спільнотою або ж
є прихильником української культури брати участь у фестивальних заходах у різних місцевостях. Основна ж мета організаторів та учасників – якнайширше представити спектр
української культури протягом відносно короткого часу.
Фестиваль, який традиційно відбувається в останній декаді жовтня, вирізняється на тлі інших подібного роду заходів своєю різнорідністю і багатством представлених учасниКирчів Р. Ф. Фольклор у системі новочасної української культури. Визвольний шлях. Лондон-Київ, 1999. № 7. С. 855.
49
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ків та має важливе значення не тільки в контексті збереження
й популяризації духовної спадщини українців регіону, але
передусім є знаковою подією як для самих виконавців так і
глядачів. «Це свято єднання української культури, яка не знає
адміністративних меж, свято зустрічі людей, які свідомі свого
походження, котрі думають про свою мову, культуру, і через
такі заходи, як фестиваль, голосно і в позитивному сенсі заявляють про себе»50.
Програма подій ХХVIII фестивалю української культури «Підляська осінь» охоплювала концерти, в яких окрім
місцевих, взяли участь понад двадцять колективів з Польщі
й України, театральні вистави, показ фільму та ярмарки рукоділля, що відбувалися упродовж 23–27 жовтня 2019 року у
восьми місцевостях Підляського воєводства. У мистецькому
календарі українців регіону фестиваль залишається найбільш
значимою міжнародною культурною подією вже 30 років поспіль. Престиж імпрези та зацікавлення нею серед місцевих
фольклорних колективів свідчить про усвідомлення українцями цінностей власної культури.
Важливими структурними елементами фестивалю є конкурси-огляди, мистецькі виставки-ярмарки, майстер-класи
з носіями традицій, лекції з фольклору, театральні вистави
тощо. Подібні заходи виступають платформою діалогу, сприяють міжкультурним контактам, інтеграції учасників і організаторів. Вагомою їх функцією є толерантне й шанобливе
ставлення до різних проявів культур – локальних, регіональних, етнічних, національних.
Значну роль в інтеграції спільноти, активізації діяльності
у збереженні етнокультурної традиції відіграє наукове середовище. Зокрема, у 2017 році в рамках фестивалю «Підляська
осінь» було проведено першу наукову конференцію, приурочену ювілею головної установи під назвою «25 років Союзу
Савчук С. Свято української культури з ювілейною прикрасою. Над Бугом і Нарвою. 2017. № 6. С. 10.
50
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українців Підляшшя». У заході взяли участь фахівці з Польщі,
України, Білорусі, а також знані діячі українського регіонального осередку, де на чотирьох секційних засіданнях було виголошено 36 доповідей. Таким чином, об’єднання не лише відзначило свій ювілей, але й привернуло увагу ширшого грона
фахівців до проблем історії, культурної спадщини українців,
розгляду аспектів мовної та етнічної ідентичності. Підсумовуючи у своєму виступі діяльність установи упродовж чверть
століття, Г. Купріянович слушно зауважив: «Ніхто не думав,
що буде такий з цього ефект: що будуть фестивалі, будуть
концерти, будуть ансамблі, які співають наші пісні, радіо‑ та
телепередачі. Що в публічному житті всі будуть пам’ятати, що
на цій землі є також українська культура, українське слово,
а мова і культура, яка жила тут сотні літ, є частиною цього
культурного простору, який тягнеться від Більська, через
Луцьк, Київ – аж до Харкова і Кубані» 51.
Знаковою подією є заснування у лютому 2018 року Товариства «Підляський науковий інститут» (м. Більськ Підляський), який, за словами очільника Г. Купріяновича, стане
місцем проведення наукових заходів з метою презентації і
популяризації результатів досліджень, що «мають ключове
значення для пізнання і збереження культурної спадщини
терену, необхідні для осмислення цієї спадщини самими
носіями, формування національної та регіональної ідентичності православних мешканців Підляшшя» 52. Першим
великим заходом, організованим новою установою при підтримці СУП та Українського товариства, було проведення
міждисциплінарної наукової конференції «Культура та мова
Підляшшя протягом століть» за фінансової підтримки МіСавчук С. Свято української культури з ювілейною прикрасою. Над Бугом і Нарвою. 2017. № 6. С. 10.
52
Купріянович Г. «Вже друга підляська конференція…». Над
Бугом і Нарвою. 2018. № 6. С. 8. URL : http://nadbuhom.pl/images/
NBiN-6-2018.pdf.
51
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ністерства закордонних справ України, бургомістрів і війтів
ряду міст, численних приватних осіб і фірм. В роботі конференції взяли участь представники місцевого українства,
польські вчені й науковці з України, досить широко було
представлено доповіді, в яких висвітлювалася історична
доля регіону від давнини до сьогодення, особлива увага надавалася функціонуванню національних меншин, питанням
ідентичності та традиційній духовній спадщині українців
терену. В рамках заходу було представлено виставку «1938.
Акція руйнування православних церков на Холмщині та
Південному Підляшші» 53.
На конференції, що відбулася 2019 року у м. Більську під
назвою «25‑річчя відродження навчання української мови на
Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті».
було виголошено 25 доповідей і 20 повідомлень. У рамках
трьох секцій взяли участь науковці, педагоги, діячі українських громадських установ Польщі, Білорусі, Канади, України, зацікавлені підляською культурою та історією. Окрім
проблематики, пов’язаної зі шкільництвом, було виголошено
реферати з різних галузей наук, зокрема історії, мовознавства, соціології, етнографії тощо. Висвітлюючи здобутки на
освітянській ниві, секретар Підляського наукового інституту
Л. Лабович зазначила, що спостерігається ріст зацікавлених
у вивченні української мови. При створенні першого пункту
навчання у 1994 році охочих вивчати рідну мову було 89 осіб,
передусім діти і молодь, нині цей процес позначений суттєвим приростом – 400 осіб 54.
Наукові конференції, започатковані СУП та Підляським
науковим інститутом, підтвердили необхідність проведення
таких заходів, «вони стали не лише місцем пізнання історичної та культурної спадщини регіону, але також нагодою для
53
54

Там само.
Підляський науковий інститут. URL : https://www.pninstytut.org/.
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ширшого погляду на явища і процеси, які відбуваються на
Підляшші» 55.
Важливою ініціативою Підляського наукового інституту
став проект «Документування і архівування традиційного
фольклору ґміни Чижі», реалізований у 2019 році. Предметом
зацікавлень збирачів була передусім календарна та родинна
обрядовість, пісенний і прозовий фольклор, який увійде до
електронної бази і в подальшому буде оприлюднений 56.
Товариство догляду над могилами українських вояків у
Любліні, засноване 1999 року з метою розгортання ширшої
діяльності було перейменовано в Українське товариство у
Любліні (2006), згодом в Українське товариство (2009, голова – Г. Купріянович), яке є однією з провідних регіональних
українських організацій у Польщі з двома відділами в містах
Любліні та Холмі. Серед досягнень товариства – відкриття пунктів вивчення української мови для дітей у згаданих
містах, започаткування низки щорічних культурно-освітніх
заходів (зимових календарних звичаїв, відзначення національних свят, вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка). Першою
великою подією стало проведення фестивалю української
культури «Підляська мозаїка». Об’єднання виступало організатором та співорганізатором ряду наукових заходів, серед
яких: науковий симпозіум, присвячений митрополиту Петру
Могилі (2006), конференції, присвячені Михайлові Грушевському (2000, 2006), національним меншинам у Польщі та
Європі (2010, 2011, 2013) та інші 57 (НБіН, № 6, 2018, стаття
присвячена 50‑річчю Купріяновича.)
Над Бугом і Нарвою. 2020. № І. С. 18. URL : http://nadbuhom.
pl/images/NBiN-1-2020.pdf.
56
Łabowicz L. Kultura ludowa gminy Czyże. Над Бугом і Нарвою.
2019. № 6. С. 7–8.
57
Рощенко М. Підляського роду… 50‑річчя доктора Григорія
Купріяновича. Над Бугом і Нарвою. 2018. № 6. URL : http://www.bbc.
mbp.org.pl/Content/13930/NBiN-6-2018.pdf.
55
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За словами Г. Купріяновича «процес формування української національної ідентичності завершився не на всій території – є місця, де люди живуть в українській культурі, володіють українськими діалектами, але модерної української
ідентичності не мають, і якби їх запитали, чи вони українці,
вони б відповіли переконано: «Ні, ми не українці», хоч вони й
спілкуються українською мовою. <…> Збереження своєї ідентичності буває часто чи на родинному рівні, чи товариському.
Або таким місцем, місцем збереження ідентичності, є звичайно православна церква…» 58.
Підсумовуючи, зауважимо, що СУП виконує важливу
інтеграційну функцію, слугуючи містком між родиною і локальною спільнотою. Побутування фольклорної культури,
прагнення збереження та передачі елементів традиційної
спадщини стало можливим завдяки інтенсивній діяльності
осередку в регіоні та залученню до праці значної групи ініціативної молоді місцевого походження, а також діячів культури, науковців, вчителів, для котрих підтримка спільноти у
збереженні мови, етнокультурних традицій та національної
тотожності була і залишається відповідальною місією.
Саме діяльність громадських організаційних структур –
культурно-освітніх товариств, які функціонують як недержавні інститути, стала найефективнішим фактором збереження національної ідентичності українців Польщі. Вони не
тільки виконують важливу інтеграційну функцію, а й виступають культурними осередками, діяльність яких спрямована
на захист прав та інтересів української спільноти.
Важливу роль у збереженні духовної культури українців
у Польщі, зокрема у її підтримці та популяризації відіграли
періодичні видання засновані на базі Українського суспільно-культурного товариства (1956). Український тижневик
«Наше слово» – пресовий орган Головного правління УСКТ
Криштопа О. Останні українці Польщі. Брустурів : Дискурсус, 2019. С. 141.
58
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почав виходити у Варшаві з червня 1956 року як видання для
національних менших.
Єдина на той час україномовна газета в РП була заборонена на території СРСР, зокрема в Україні, але поширювалася
підпільно і її мали змогу читати депортовані українці, а також українська діаспора в усьому світі. Дозвіл на передплату
в СРСР було отримано лише 1988 році 59.
Упродовж перших місяців свого існування одноразовий
тираж тижневика перевищував 17 тис. примірників. За задумом тодішньої влади, газета мала передусім тлумачити політику держави по відношенню до насильно депортованих у
1947 році українців, а також сприяти економічній і суспільній
стабілізації розпорошеного населення, водночас при незначній фінансовій підтримці, заохочувати до розвитку рідної
культури, освіти, а також поширювати інформацію про громадсько-політичне та культурне життя в Радянській Україні 60. Однак, вона стала «трибуною скарг і нарікань українського населення на ситуацію, в якій воно опинилося, на прояви
національної дискримінації, на асиміляційну загрозу», але й
водночас залишалася «єдиною платформою спілкування між
розсіяними по всій країні українськими громадами» 61.
У середині 1960‑х роках тираж газети збільшився до
21 тис. примірників, видання мало численних читачів, адже
«разом з українським населенням була «переселена» також й
українська мова в її літературній і діалектній формах» 62. Варшавський тижневик відігравав важливу роль у підтримці й
Сирник Я. Про початки «Нашого слова». Наше слово. 2006.
№ 25. С. 3.
60
Наше слово. URL : https://nasze-slowo.pl/pro-nas.
61
Наше слово. URL : https://nasze-slowo.pl/pro-nas.
62
Лесів М. До історії популяризації знань про українську мову
в Польщі у 1960–1970 роках. Студії з україністики: Михайло Лесів.
Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя.
Вип. ХХ. / відп. ред., упор., передм. Р. Радишевський. Київ : Талком,
2017. С. 105–109.
59
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розвитку української мови зокрема через публікацію циклу
статей (понад 300) у рубриці «Мовні поради», яку упродовж
восьми років (1965–1972) вів відомий славіст Михайло Лесів.
Про актуальність рубрики свідчили численні листи, що надходили до редакції від дописувачів передусім з Польщі, а також України, Румунії, тодішньої Чехословаччини, Австралії
тощо. Не байдужі до своєї мови українці, котрі не хотіли
«піддатися процесам вимушеної культурної асиміляції, та
і совєтизації» 63, «пильно та уважно читали статті на останній сторінці тижневика й живо відгукувалися», полемізуючи,
роздумуючи над мовними проблемами, дискутували щодо
правопису, термінології, поповнення лексики, чистоти української мови 64.
Популярною рубрикою тижневика була також «Лемківська сторінка», де поряд з інформацією про культурномистецьке життя українців публікувалися записи народних
пісень з різних регіонів Польщі, зокрема збирачів-фольклористів Я. Полянського, І. Ігнатюка та ін. 65
У цей же період як додаток почала виходити газета для дітей – «Світанок», яка на той час була чи не єдиним джерелом
вивчення рідної мови.
З перетворенням УСКТ в Об’єднання українців у Польщі
у 1990 році перейменоване товариство успадковує видання
тижневика, який висвітлює актуальні події з політичного та
суспільно-культурного життя українців, що проживають в
різних регіонах РП та поза її межами. Виходить у двох форЛесів М. Мої мовні поради. Статті і діалоги з читачами.
Перемишль, 2015. С. 16.
64
Лесів М. До історії популяризації знань про українську мову
в Польщі у 1960–1970 роках. Студії з україністики: Михайло Лесів.
Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя.
Вип. ХХ. / відп. ред., упор., передм. Р. Радишевський. Київ : Талком,
2017. С. 105–109.
65
Вахніна Л. Сучасне побутування українського фольклору в
Польщі. Фольклор українців поза межами України. Київ, 1992. С. 92.
63
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матах: паперовому і цифровому та містить наступні рубрики: «Міграція», «Українська меншина в Польщі», «Політика»,
«Культура», «Погляди», «Історія». Українські фольклорно-етнографічні матеріали і надалі друкуються у тематичній рубриці «Лемківська сторінка», подається також хроніка культурних подій з різних регіонів країни. Видання продовжує
виконувати важливу інтеграційну функцію, зосереджуючись
на подачі інформації про українські заходи і пріоритетно ставиться до цих подій.
Його редакторами були: М. Щирба (1956–1958), Г. Боярський (1958–1963 і 1971–1980), М. Вербовий (1980–1991 і 2002–
2006), Р. Галан (1993–1994), І. Щерба (1995–2002), Я. Присташ
(2007–2016), з 2017 року – Х. Заник.
З 1958 по 1991 років як додаток до газети «Наше слово» виходив щомісячник «Наша культура» – український літературний та науково-популярний журнал, який гуртував навколо
себе творчу українську інтелігенцію у сфері літератури, мови,
історії та культури. Його першим редактором був М. Щирба,
з 1984 року – А. Середницький (А. Верба). Видання містило
літературно-критичні, публіцистичні статті, рецензії, сторінки з історії України, а також цінні фольклорно-етнографічні
матеріали та записи української народної творчості.
Хоча й виходив часопис з певними перервами, було видано понад 300 номерів, однак у 1991 році він припинив своє
існування через брак коштів.
У 1957 році на базі УСКТ було також започатковано видання популярно-наукового щорічника «Український календар», який виходив тиражем до 10 тисяч примірників. На його
сторінках були представлені літературознавчі та фольклористичні дослідження як польських 66, так і українських вчених, історично-етнографічні розвідки, рецензії, оригінальні
прозові й поетичні твори. З 1996 року щорічник виходить під
Вахніна Л. Українознавчі студії Гелени Капелусь. Київські
полоністичні студії. Київ, 2021. Т. ХХХVIII. С. 71–78.
66
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назвою «Український альманах» (головний редактор О. Попович), видавцем якого також є ОУП. Часопис містить статті
на суспільно-політичну, культурологічну й історичну тематику, висвітлює актуальні теми польсько-українських відносин,
чимало уваги приділяє процесам, що відбуваються в Україні,
знайомить з книжковими новинками та календарем церковних свят і важливих історичних дат.
Український рух у пошуку власної ідентичності, що розпочався у 80‑х роках ХХ ст. на північному Підляшші сприяв
появі у 1983 році літературного альманаху «Наш голос», в якому публікувались твори місцевих поетів, часопису «Основи»
(4 випуски, 1987–1989), котрий видавався студентською молоддю. Редактори «Основ» визначали головним завданням –
висвітлення як історичного минулого, так і сучасного життя
на Підляшші, а також прагнули «вчитися як зберігати своє
духовне, національне обличчя, як збагачувати його самопізнанням» 67.
Важливою подією у житті української громади Підляшшя стало заснування у 1991 році часопису «Над Бугом і Нарвою» – органу СУП, який спочатку видавався у Любліні, а з
1993 року – у Більську-Підляському. Матеріали у двомісячнику виходять польською і українською мовами та охоплюють
проблеми суспільного й культурного життя українців Підляшшя, Холмщини та Берестейщини. Уже з перших номерів
редактори видання були зацікавлені аби часопис потрапив до
якнайширшого кола читачів, був їхнім голосом, який почують і поза українським середовищем 68. З 2001 року головним
редактором часопису є Ю. Гаврилюк – поет, письменник, історик і культурний діяч, член НСПУ.

Навчити людей шанувати самих себе. Зустрічі. Варшава,
1989. № 2 (20). С. 158.
68
Бакунович І. Від «нецензурщини» по устаткованість. Запис
дискусії з нагоди 15‑річчя «Над Бугом і Нарвою». Над Бугом і
Нарвою. 2006. № 4. С. 19.
67
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З 1999 року видання має свій інтернет-сайт, що дає змогу контактувати з українцями з усього світу. Часопис відіграє
важливу роль в інтеграції національно свідомої української
спільноти регіону, виконує просвітницьку та популяризаторську роль, містить сторінки з історії регіону, України, історії
церкви, мистецьких подій та фестивальної хроніки.
Належне місце відводиться публікації фольклорно-етнографічних матеріалів та їх дослідженням, зокрема польовим записам, спогадам українців-переселенців та очевидців
трагічних подій депортації. Варті уваги публікації Ю. Гаврилюка, Л. Вишенко, І. Бакунович, Л. Филимонюк, Є. Томчук
(Рижик), Ю. Чернявської- Гапонюк, І. Ігнатюка, Л. Лабович,
С. Савчука та ін.
За 30 років існування часопису вийшли 174 випуски, у
яких опубліковано кілька тисяч статей, більшість з них – науково-популярного характеру. На сьогодні це основне видання підляських українців, яке висвітлює й популяризує їхню
духовну й матеріальну культуру, доносить до широкого загалу знання про цей окраїнний, північно-західний клаптик
україномовної землі за межами України 69.
Із серії бібліотека «Над Бугом і Нарвою» зусиллями СУП
видано працю історика, поета й публіциста Ю. Гаврилюка
«З історії православної церкви на Підляшші у Х–ХVІІ ст.»
(1993), антологію «Русь Підляська. Підляшшя в описах романтиків» (1995), присвячену етнографічно-фольклористичному аспекту характеристики регіону.
Окрім того, в рамках проектів СУП видаються численні
поетичні та пісенні збірки, об’єднання є також співвидавцем
наукової серії «Холмсько-Підляські історичні студії».
Лабович Л. Часопис «Над Бугом і Нарвою» – хроніка
інтелектуальних українських подій на Підляшші. URL : https :nspu.
com.ua/novini/chasopis-nad-bugom-i-narvoju-hronikaintelektualnihukrainskih-podij-na-pidlyashshi.
69
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***
Важливу роль у збереженні духовної культури українців
у Польщі, зокрема у її підтримці та популяризації відіграли
періодичні видання засновані на базі Українського суспільно-культурного товариства (1956). Український тижневик
«Наше слово» – друкований орган Головного правління УСКТ
почав виходити у Варшаві з червня 1956 року як видання для
національних менших.
Єдина на той час україномовна газета в ПНР була заборонена на території СРСР, зокрема в УРСР, але поширювалася
підпільно і її мали змогу читати депортовані українці, а також українська діаспора в усьому світі. Дозвіл на передплату
в СРСР було отримано лише 1988 році 70.
Упродовж перших місяців свого існування одноразовий
тираж тижневика перевищував 17 тис. примірників. За задумом тодішньої влади, газета мала передусім тлумачити політику держави по відношенню до насильно депортованих у
1947 році українців, а також сприяти економічній і суспільній
стабілізації розпорошеного населення, водночас при незначній фінансовій підтримці, заохочувати до розвитку рідної
культури, освіти, а також поширювати інформацію про громадсько-політичне та культурне життя в Радянській Україні 71. Однак, вона стала «трибуною скарг і нарікань українського населення на ситуацію, в якій воно опинилося, на прояви
національної дискримінації, на асиміляційну загрозу», але й
водночас залишалася «єдиною платформою спілкування між
розсіяними по всій країні українськими громадами» 72.
У середині 1960‑х років тираж газети збільшився до
21 тис. примірників, видання мало численних читачів, адже
«разом з українським населенням була «переселена» також й
Сирник Я. Про початки «Нашого слова». Наше слово. 2006.
№ 25. С. 3.
71
Наше слово. URL : https://nasze-slowo.pl/pro-nas.
72
Наше слово. URL : https://nasze-slowo.pl/pro-nas.
70
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українська мова в її літературній і діалектній формах» 73. Варшавський тижневик відігравав важливу роль у підтримці й
розвитку української мови зокрема через публікацію циклу
статей (понад 300) у рубриці «Мовні поради», яку упродовж
восьми років (1965–1972) вів відомий славіст Михайло Лесів.
Про актуальність рубрики свідчили численні листи, що надходили до редакції від дописувачів передусім з Польщі, а також України, Румунії, тодішньої Чехословаччини, Австралії
тощо. Не байдужі до своєї мови українці, котрі не хотіли
«піддатися процесам вимушеної культурної асиміляції, та
і совєтизації» 74, «пильно та уважно читали статті на останній сторінці тижневика й живо відгукувалися», полемізуючи,
роздумуючи над мовними проблемами, дискутували щодо
правопису, термінології, поповнення лексики, чистоти української мови 75.
Популярною рубрикою тижневика була також «Лемківська сторінка», де поряд з інформацією про культурномистецьке життя українців публікувалися записи народних
пісень з різних регіонів Польщі, зокрема збирачів-фольклористів Я. Полянського, І. Ігнатюка та ін. 76
Лесів М. До історії популяризації знань про українську мову
в Польщі у 1960–1970 роках. Студії з україністики: Михайло Лесів.
Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя.
Вип. ХХ. / відп. ред., упор., передм. Р. Радишевський. Київ : Талком,
2017. С. 105–109.
74
Лесів М. Мої мовні поради. Статті і діалоги з читачами.
Перемишль, 2015. С. 16.
75
Лесів М. До історії популяризації знань про українську мову
в Польщі у 1960–1970 роках. Студії з україністики: Михайло Лесів.
Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя.
Вип. ХХ. / відп. ред., упор., передм. Р. Радишевський. Київ : Талком,
2017. С. 105–109.
76
Вахніна Л. Сучасне побутування українського фольклору в
Польщі. Фольклор українців поза межами України. Київ, 1992. С. 92.
73
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У цей же період як додаток почала виходити газета для дітей – «Світанок», яка на той час була чи не єдиним джерелом
вивчення рідної мови.
З перетворенням УСКТ в Об’єднання українців у Польщі
у 1990 році перейменоване товариство успадковує видання
тижневика, який висвітлює актуальні події з політичного та
суспільно-культурного життя українців, що проживають в
різних регіонах РП та поза її межами. Виходить у двох форматах: паперовому і цифровому та містить наступні рубрики: «Міграція», «Українська меншина в Польщі», «Політика»,
«Культура», «Погляди», «Історія». Українські фольклорно-етнографічні матеріали і надалі друкуються у тематичній рубриці «Лемківська сторінка», подається також хроніка культурних подій з різних регіонів країни. Видання продовжує
виконувати важливу інтеграційну функцію, зосереджуючись
на подачі інформації про українські заходи і пріоритетно ставиться до цих подій.
Його редакторами були: М. Щирба (1956–1958), Г. Боярський (1958–1963 і 1971–1980), М. Вербовий (1980–1991 і 2002–
2006), Р. Галан (1993–1994), І. Щерба (1995–2002), Я. Присташ
(2007–2016), з 2017 року – Х. Заник.
З 1958 по 1991 років як додаток до газети «Наше слово»
виходив щомісячник «Наша культура» – український літературний та науково-популярний журнал, який гуртував
навколо себе творчу українську інтелігенцію у сфері літератури, мови, історії та культури. Його першим редактором
був М. Щирба, з 1984 року – А. Середницький (А. Верба). Видання містило літературно-критичні, публіцистичні статті,
рецензії, сторінки з історії України, а також цінні фольклорно-етнографічні матеріали та записи української народної
творчості.
Хоча й виходив часопис з певними перервами, було видано понад 300 номерів, однак у 1991 році він припинив своє
існування через брак коштів.
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У 1957 році на базі УСКТ було також започатковано видання популярно-наукового щорічника «Український календар», який виходив тиражем до 10 тисяч примірників. На його
сторінках були представлені літературознавчі та фольклористичні дослідження як польських 77, так і українських вчених, історично-етнографічні розвідки, рецензії, оригінальні
прозові й поетичні твори. З 1996 року щорічник виходить під
назвою «Український альманах» (головний редактор О. Попович), видавцем якого також є ОУП. Часопис містить статті
на суспільно-політичну, культурологічну й історичну тематику, висвітлює актуальні теми польсько-українських відносин,
чимало уваги приділяє процесам, що відбуваються в Україні,
знайомить з книжковими новинками та календарем церковних свят і важливих історичних дат.
Український рух у пошуку власної ідентичності, що розпочався у 80‑х роках ХХ ст. на північному Підляшші сприяв
появі у 1983 році літературного альманаху «Наш голос», в якому публікувались твори місцевих поетів, часопису «Основи»
(4 випуски, 1987–1989), котрий видавався студентською молоддю. Редактори «Основ» визначали головним завданням –
висвітлення як історичного минулого, так і сучасного життя
на Підляшші, а також прагнули «вчитися як зберігати своє
духовне, національне обличчя, як збагачувати його самопізнанням» 78.
Важливою подією у житті української громади Підляшшя стало заснування у 1991 році часопису «Над Бугом і Нарвою» – органу СУП, який спочатку видавався у Любліні, а з
1993 року – у Більську-Підляському. Матеріали у двомісячнику виходять польською і українською мовами та охоплюють
проблеми суспільного й культурного життя українців ПідВахніна Л. Українознавчі студії Гелени Капелусь. Київські
полоністичні студії. Київ, 2021. Т. ХХХVIII. С. 71–78.
78
Навчити людей шанувати самих себе. Зустрічі. Варшава,
1989. № 2 (20). С. 158.
77
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ляшшя, Холмщини та Берестейщини. Уже з перших номерів
редактори видання були зацікавлені аби часопис потрапив до
якнайширшого кола читачів, був їхнім голосом, який почують і поза українським середовищем 79. З 2001 року головним
редактором часопису є Ю. Гаврилюк – поет, письменник, історик і культурний діяч, член НСПУ.
З 1999 років видання має свій інтернет-сайт, що дає змогу контактувати з українцями з усього світу. Часопис відіграє
важливу роль в інтеграції національно свідомої української
спільноти регіону, виконує просвітницьку та популяризаторську роль, містить сторінки з історії регіону, України, історії
церкви, мистецьких подій та фестивальної хроніки.
Належне місце відводиться публікації фольклорно-етнографічних матеріалів та їх дослідженням, зокрема польовим записам, спогадам українців-переселенців та очевидців
трагічних подій депортації. Варті уваги публікації Ю. Гаврилюка, Л. Вишенко, І. Бакунович, Л. Филимонюк, Є. Томчук
(Рижик), Ю. Чернявської- Гапонюк, І. Ігнатюка, Л. Лабович,
С. Савчука та ін.
За 30 років існування часопису вийшли 174 випуски, у
яких опубліковано кілька тисяч статей, більшість з них – науково-популярного характеру. На сьогодні це основне видання підляських українців, яке висвітлює й популяризує їхню
духовну й матеріальну культуру, доносить до широкого загалу знання про цей окраїнний, північно-західний клаптик
україномовної землі за межами України 80.

Бакунович І. Від «нецензурщини» по устаткованість. Запис
дискусії з нагоди 15‑річчя «Над Бугом і Нарвою». Над Бугом і
Нарвою. 2006. № 4. С. 19.
80
Лабович Л. Часопис «Над Бугом і Нарвою» – хроніка
інтелектуальних українських подій на Підляшші. URL : https :nspu.
com.ua/novini/chasopis-nad-bugom-i-narvoju-hronikaintelektualnihukrainskih-podij-na-pidlyashshi.
79
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Із серії бібліотека «Над Бугом і Нарвою» зусиллями СУП
видано працю історика, поета й публіциста Ю. Гаврилюка
«З історії православної церкви на Підляшші у Х–ХVІІ ст.»
(1993), антологію «Русь Підляська. Підляшшя в описах романтиків» (1995), присвячену етнографічно-фольклористичному аспекту характеристики регіону.
Окрім того в рамках проектів СУП видаються численні
поетичні та пісенні збірки, об’єднання є також співвидавцем
наукової серії «Холмсько-Підляські історичні студії».
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ
КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОЇ
КУЛЬТУРИ ЕТНОКОНТАКТНИХ
РЕГІОНІВ
(на матеріалі чернігівськогомельського пограниччя)

ІМ

Ф

У ХХІ ст. вивчення прикордоння, контактних і перехідних
зон на території України є важливим питанням сьогодення,
що має не тільки політичне, економічне значення для розвитку нашої держави, а й гуманітарне, соціальне й етнокультурне. Дослідження таких проблем, як своєрідність ідентичності
населення прикордонних регіонів, вплив політичних, історичних, соціальних і географічно-територіальних чинників
на формування самоідентифікації та етнокультурної особливості місцевого населення нині є актуальним питанням культурної антропології, етнології й фольклористики. Вивчення обрядової традиції регіональних субкультур допомагає
окреслити ті важливі чинники, що формують в історичному
дискурсі етнокультурну специфіку «людини пограниччя».
Для дослідження сучасного стану традиційної культури
на прилеглих до державного кордону України територіях актуальним є зауваження професора Віденського університету,
дослідника східноєвропейської історії Андреас Кеппелера,
що до сфери вивчення прикордоння входить така специфічна
проблема, як проблема існування т. зв. «ментальних кордонів». Ці своєрідні удавані та символічні кордони, існують у
свідомості місцевих мешканців і не завжди збігаються з реальними державними кордонами. «Такі кордони є конструк142
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тами, частинами уявних mental maps, і мають символічний
характер. Сприйняття кордонів постійно змінюється, і ці
зміни можна концептуалізувати як дискурси кордонів. Уявні
кордони нерідко слугують політичній легітимації, як от при
апелюванні до конструйованих природних, історичних або
ж етнічних кордонів і в уявленні вищезгаданих кордонів цивілізацій. Після того, як кордони впали (скажімо, у випадку
«залізної завіси»), вони ще можуть тривалий час існувати в
головах людей» 1.
В Україні за останні тридцять років сформувалася історична субдисципліна лімологія або кордонознавство. Ця відносно
нова для нашої країни наукова галузь займається вивченням
кордонів і прикордонних територій з позицій їхньої генези,
функцій, можливостей транскордонного співробітництва та ін.
Лімологія є важливим підрозділом політології, але її предметне
поле стрімко розширюється та піднімає сьогодні й таке важливе
питання, як вивчення самоідентифікації населення прикордонних територій в історико-генетичному аспекті, адже як слушно
зауважує Я. Вірменич, «рівень заглиблення в історичні пласти
лишається невисоким; навряд чи можна визнати задовільним
і культурологічний рівень аналізу проблем кордонності й порубіжності, у тому числі досліджень порубіжних ментальностей, феномена прикордонної культури, явищ маргіналізації
тощо. Залишає бажати кращого і рефлексивний рівень осмислення проблеми, включно з простеженням її еволюції в руслі
історії ідей та інтелектуальної історії» 2. Тому, на нашу думку,
«Поверх кордону»: концепція прикордоння як об’єкт дослідження. Форум / Б. Куцмані, А. Каппелер, В. Кравченко, Л. Фульф,
С. Плохій, К. Браун, С. Леп’явко. Україна модерна. Київ : Критика,
2011. Чис. 18 : Пограниччя. Окраїни. Периферії. С. 52–53. URL :
https://shron1.chtyvo.org.ua/Lepiavko_Serhii/Poverkh_kordonu_
kontseptsiia_prykordonnia_iak_obiekt_doslidzhennia.pdf?.
2
Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації. Регіональна історія України : зб. наук. ст. Київ : Інститут історії
України НАН України, 2011. Вип. 5. С. 29–30.
1
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для вивчення прикордоння особливу роль відіграють вузькорегіональні дослідження локальних традицій обрядовості та
народної святковості, що відображають місцеву специфіку порівняно невеликих компактних територій. Сучасна методика
дослідження таких місцевих традицій враховує ті ознаки, які
свідчать про відмінність або схожість даного культурного ареалу в порівнянні з сусідніми етноконтактними групами. Компаративне дослідження таких ознак у загальнослов’янському контексті дає можливість виділити варіанти, властиві саме даній
території, а збіги дозволяють прослідкувати спільні генетичні
витоки або визначити запозичення.
У царині вивчення пограниччя з точки зору етнокультурних особливостей вітчизняні науковці, в т.ч. фольклористи,
мають вагомий доробок 3. Гуманітарні аспекти пограниччя та
ідентичність у етнографічному та фольклорному освітленні
були основною темою декількох міжнародних конференцій
«Одеські етнографічні читання» 4.
Кирчів Р. Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 462 с.; Вахніна Л.
Сучасне бачення польсько-білорусько-українського пограниччя.
Слов’янський світ. Вип. 8. С. 179–193; Вахніна Л. Пограниччя в контексті сучасних глобалізаційних процесів : питання ідентичності.
Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. праць. Одеса, 2014. С. 34–
43. Мушкетик Л. Українсько-угорське порубіжжя: мова та культура, питання ідентифікації, міжетнічні зв’язки. Народна творчість
та етнологія. 2010. № 3. С. 21–36; Мушкетик Л. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ : Український письменник, 2013.
496 с.; Мушкетик Л. Етнологічне дослідження потрійного кордону.
Матеріали до української етнології. 2015. Вип. 14 (15). С. 87–92.
4
Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Локальна та регіональна специфіка традиційної культури»,
2013; VI Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні
читання: Етнокультурні процеси українсько-східнороманського
порубіжжя», 2015; VІІ Міжнародна наукова конференція «Одесь-
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Регіоном дослідження даної роботи є українське пограниччя із Республікою Білорусь на Чернігівщині. За нещодавно
прийнятим новим територіальним поділом це Чернігівський
та Корюківський райони Чернігівської області. За поділом,
що існував із 1960‑х до 2020‑х років, це села Чернігівського,
Городнянського та Ріпкинського районів.
Північно-західні райони Чернігівщини – це Східне Полісся, відносно мало досліджене порівняно із Центральним
і Західним Поліссям. Фольклорно-етнографічні матеріали
ХІХ–ХХ ст., матеріали архівів та експедиційні записи свідчать
про наявність специфічних рис традиційної культури, зокрема обрядовості, на цій території.
Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану календарно-обрядового фольклору Чернігівського Полісся,
порівняння сучасних експедиційних записів із записами
уснопоетичної обрядової творчості, зробленими у ХІХ–
ХХ ст. фольклористами як українськими, так білоруським і
російськими, вивчення трансформацій та інновацій у царині календарної обрядовості й фольклору вздовж сучасного
адміністративного кордону між Україною та Республікою
Білорусь на Чернігівщині, а також частково Росією, зокрема,
Брянщиною.
Предметом аналізу даного дослідження є свята, обряди,
масові розваги, різноманітні форми дозвілля і фольклор, що
безпосередньо або опосередковано пов’язані з українським
традиційним календарем. Для реалізації цього завдання здійснено компаративний аналіз у контексті слов’янської календарності тих специфічних рис фольклорної обрядовості, які
кі етнографічні читання: Кодима: історія і культура порубіжжя
східної і західної цивілізацій», 2016; ІX Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Українське пограниччя:
варіативність традиційної культури», 2018; X Міжнародна наукова
конференція «Одеські етнографічні читання: Фронтир в етнокультурному контексті». 2019.
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характерні для носіїв контактної території на чернігівському
українсько-білоруському пограниччі.
Фольклорна культура Чернігівського Полісся привертала увагу своєю самобутністю багатьох дослідників традиційної
культури у ХІХ–ХХ ст. Тут записували П. Чубинський, Б. Грінченко, С. Ніс, М. Гайдай, О. Андрієвський, К. Квітка, О. Курило,
М. Толстой, С. Толстая та інші. У регіоні Чернігівсько-Гомельського пограниччя проводила експедиційні виїзди Етнографічна
комісія ВУАН, тут існувала розгалужена мережа місцевих кореспондентів, протягом 1920‑х років респонденти регулярно надсилали до Етнографічної комісії свої відповіді на надані програми.
Білоруська дослідниця В. Новак присвятила вивченню обрядовості Гомельщини, у т. ч. прикордонних із Україною територій, ряд збірників, статей та монографій: «Каляндарна-абрадавая паэзія Гомельшчыны: Да праблем лакальнага, рэгіянальнага
і агульнанацыянальнага ў фальклоры» (2001); «Традыцыя
матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся:
Праблемы вывучэння, захавання і развіцця ў паслячарнобыльскі
час» (2003); «Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны : манаграфія : у 2 ч.» (2009); «Хойнікшчыны спеўная душа: Народная
духоўная культура Хойніцкага краю : фальклорна-этнаграфічны
зборнік» (2010); «Вясельная традыцыя Гомельшчыны:
фальклорнаэтнаграфічны зборнік» (2011) та інші. Також В. Новак розробила авторську концепцію локально-регіональної
стратегії польових досліджень фольклору Гомельщини.
Об’єднана українсько-білоруська експедиція ІМФЕ АН
УРСР та ІМЕФ АН БРСР у складі: Юзвенко В. А. (керівник),
Кабашникова К. П., Барташевич Г. О., Гайдая М. М., Шумади Н. С. та Гусєва В. Є. (Ленінград) записували на українськобілоруському пограниччі у 1980–1981 роках у Ріпкинському
та Лоївському районах Гомельської області 5.

Кабашников К. П., Шумада Н. С., Юзвенко В. А. Сучасний
фольклор українсько-білоруського пограниччя. Народна творчість та етнографія. 1981. № 4. С. 64–69.
5
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У 2008–2021 роках до сіл Ріпкинського, Городнянського, Щорського районів співробітники ІМФЕ здійснили ряд
експедицій та експедиційних відряджень, у 2009–2010 роках
фольклорні записи тут проводила комплексна експедиція
Чернігівського національного педагогічного університету
ім. Т. Г. Шевченка, фольклористи Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського та Державного наукового
центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Значний матеріал знаходиться у наукових архівах, зокрема, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, в Поліському архіві
Інституту слов’янознавства РАН (Москва, Росія), архіві Російського Географічного товариства (Санкт-Петербург, Росія). На жаль, матеріали двох останніх архівів сьогодні для
нас недоступні.
Матеріалом для написання дослідження слугують в основному наші власні записи й спостереження, в переважній
більшості зроблені методом безпосереднього включеного
інтерв’ю й за допомогою аудіо‑ та відеофіксації. Також використані матеріали, що містяться у збірниках П. Чубинського,
Б. Грінченка, роботах М. та С. Толстих, архівних матеріалах
Етнографічної комісії ВУАН, матеріалах, що зберігаються
у Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України.
На нашу думку, для розуміння тих процесів трансформації та стану збереженості традиції, в т. ч. і в царині
фольклорної культури, які ми можемо зараз спостерігати,
важливим є звернення до історичних свідчень про досліджуваний нами регіон. Фольклорні записи, проведені на Чернігівсько-Гомельському пограниччі за останні понад сто років,
наші власні польові записи засвідчили, що по обидва боки
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українсько-білорусько-російського кордону по лінії РіпкиГородня-Сновськ-Гомель-Брянськ фіксується існування єдиної обрядово-фольклорної культурної та мовної традиції. Це
підтверджують також дослідження та висновки мовознавців:
«У вирішенні проблеми українсько-білоруських лексичних
паралелей особливе місце повинно відводитися Поліссю, яке,
знаходячись на стику білоруської та української мовних територій, у сучасному стані являє собою периферійну зону стосовно кожної з них. Незважаючи на деяку етнолінгвістичну
самостійність, Полісся все ж вважається перехідною зоною
білорусько-українського мовного ареалу» 6.
Видатний український мовознавець В. Ганцов, визначаючи діалектні межі на Чернігівщині, писав: «…провести межу
поміж українською і білоруською язиковими територіями так
же важко, як і на якомусь іншому з допіро названих узграниччів, бо ніде також межі й немає. Всюди маємо широку територію говорів перехідних, що в ріжних комбінаціях і з ріжними
варіаціями єднають в собі характеристичні особливості однієї
з цих мов з особливостями другої. <…> Єдине, що тут зможе
зробити лінгвіст-діялектолог, це встановити зони поширення
більш-менш одностотних перехідних говорів, відзначивши
межі поширення головних, найбільш характеристичних для
котроїсь з цих мов рис на сусідню язикову територію» 7.
Поселення російських старообрядців знаходяться на Ріпкивщині, нині в Чернігівському районі Чернігівської області. Регіон дослідження також межує із державним кордоном
Російської Федерації. На території Городнянщини три кордони сходяться в одному населеному пункті – в с. Синьківка
Гримашевич Г. І. Українсько-білоруські мовні конткти як об’єкт
лінгвістичного дослідження. URL : http://www.polissia.eu/2009/09/
ukraina-bilorus-i-belarus-kordon-mova.html#ixzz76kfPyFm0.
7
Ганцов В. М. Діялектичні межі на Чернігівщині. Чернігів і північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. Київ, 1928. С. 263.
URL : htth: // dialectology/moy.su/_ld/o/1_Ganzjv_mizhii.pdf].
6
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нині Чернігівського району Чернігівської області. Із Росією
межує частина колишнього (до 2020 р.) Городнянського та
Сновський район, із Білорусією – частина бувшого Городнянського та Ріпкинського районів.
Можемо принагідно відмітити, що будь-яких впливів російської або білоруської обрядової традиційної культури на
Чернігівщині нами не було зафіксовано. Виключення становлять жорстокі романси 8, а також замовляння, які переписувалися в зошити поруч із кулінарним рецептами, спостереженнями за погодою, господарськими порадами, але вони не
є предметом аналізу даного дослідження. Окрему групу складають пісні російською мовою, вивченні й співані учасниками
сільської художньої самодіяльності як обов’язкова складова
концертної програми за радянської доби, вивчені з радіо (наприклад, пісня «Рушники», у виконанні білоруського ансамблю
«Пісняри» у репертуарі фольклорного ансамблю села Камка),
пісні російською мовою самодіяльних місцевих поетів тощо.
Стосовно зауваження музикознавця Л. Єфремової, що
«Чимало пісень на Чернігівщині співають то українською,
то російською мовою, або з виразним їх змішуванням так,
що іноді важко визначитися, якою мовою звучить пісня» 9,
то самі посилання на пісні, наведені у збірнику, це спростовують. Всі пісенні зразки, на які посилається упорядник,
вживають або діалект, яким розмовляють у регіоні Чернігівсько-Гомельсько-Брянського пограниччя й який відмічається
мовознавцями-діалектологами як перехідний локальний 10,
або суржиком. Натомість, цікаво було б прослідкувати локальні варіанти наспівів й мелотипів на досліджуваній тери-

Кабашников К. П., Шумада Н. С., Юзвенко В. А. Сучасний
фольклор українсько-білоруського пограниччя. С. 66–67.
9
Народні пісні Чернігівщини (З колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вступ. статті Л. О. Єфремової. Київ : Логос, 2015.
752 с. С. 25.
10
Ганцов В. М. Діалектичні межі… С. 262–280.
8
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торії, роботу над якими свого часу розпочав відомий український фольклорист-музикознавець О. Правдюк 11.
Ще одне завдання, без якого дослідження фольклору
пограниччя не буде повним, це питання ментальних особливостей та самоідентифікації мешканців прикордоння,
«відтворення основних констант своєрідного духовного і матеріального світу людини пограниччя й образу самої цієї людини як головного суб’єкта цього світу» 12.
Пояснення цьому лежить у політико-історичній площині:
землі по обидва боки кордону, згідно з літописами і наявними документами пізнішого часу, входили до складу одних і тих
самих державних утворень (Київська Русь, Королівство Литовське, Річ Посполита, Гетьманщина, Російська імперія, УНР,
СРСР). Можливо, саме тому ніяких перехідних і лімітрофних
явищ в царині обрядовості даного регіону не спостерігається 13.
Значна кількість місцевого населення досліджуваного
ареалу до сьогодні, через 30 років після розвалу СРСР та існування незалежної України, продовжує вважати білорусів,
росіян та українців якщо й не одним народом, то, принаймні,
братськими народами, «яких розсварили політики». Як і на
кожному пограниччі, багато хто з місцевих жителів має родичів, друзів по той бік кордону, спрацьовують і економічні
зв’язки, які до 2014 року були досить активними в цій місцевості. Русифікація суспільного життя, відмова молодшого поПравдюк О. А. Міжнаціональні зв’язки в музичному фольк
лорі. Київ : Наук. думка, 1982. 231 с. С. 34–42.
12
Цит. за: Микитенко О. «Східнороманське-українське фольклорне пограниччя у сфері зацікавлень В. М. Гацака. Етнокультурні
процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання : збірка наукових праць / колектив авторів. Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
296 с. С. 164.
13
Капелюшний В. Державні кордони та етнічні межі України: минуле та сьогодення. Етнічна історія народів Європи. 2008.
Вип. 24. С. 5–11.
11
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коління як українського, так і білоруського від мови предків
за нашими безпосередніми польовими спостереженнями, характерна для населення по обидва боки українсько-білоруського досліджуваного порубіжжя на Житомирському, Чернігівському та Сумському Поліссі 14.
Проте, дослідження, проведені російськими вченими із
Інституту етнології та антропології РАН у 2009–2010 роках на
Чернігівсько-Гомельсько-Брянському порубіжжі, засвідчили,
що ситуація «на цьому просторі має багато локальних форм
мовної ситуації і мовної поведінки мешканців» 15. І якщо ще
нещодавно тут переважало міжособистісне спілкування на
місцевих говірках 16, то сьогодні мовна ситуація по-різному
складається в цьому регіоні українсько-білорусько-російського порубіжжя. На думку дослідниці Р. Григор’євої, хоча
й до сьогодні тут зберігається смуга змішаних і перехідних
говорів, прийняті в Білорусі дві державні мови сприяють
швидкому переходу молоді на російську мову спілкування,
на Брянщині молодь частіше відмовляється від регіонального
діалекту, а в Україні у зв’язку із розширенням сфери вживання української мови в школах, у вузах, діловодстві та суспільно-громадській сфері, «українська мова все більше стає символом українського народу й держави» 17.
П’ятаченко Сергій. Мовно-культурна ідентифікація молоді
Сумщини (на матеріалі соціологічного дослідження). Особистіснопрофесійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. С. М. Грицая.
Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 414 с. С. 267–272.
15
Григорьева Р. Языковая ситуация на российско-украинскобелорусском пограничье / Регина Григорьева. Одеські етнографічні
читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. праць. Одеса, 2014. 420 с. С. 89.
16
Українські вчені на Чернігівсько-Гомельському пограниччі
відносять місцеві говори до східнополіського північного діалекту
української мови.
17
Григорьева Р. Языковая ситуация… С. 99.
14
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Проте віддаленість від економічно-культурних центрів
і від столиці, слаборозвинені комунікації із центром, що зумовлює обмеження пересування, сприяє як культурно-побутовій самоізоляції, так і регіональній самоідентифікації
місцевого населення. На питання, якою мовою розмовляє
респондент, найчастіше можна почути: «по-смяцкі», «погороднянському», «по-камкавському».
Вище ми вже згадували про позитивне, «братське» ставлення до білорусів і росіян. В цьому аспекті, на нашу думку, варто
ще раз нагадати зауваження А. Кеппелера, що до проблеми існування т. зв. «ментальних кордонів». Такі специфічні кордони «в
голові», не обов’язково збігаються з реальними межами тієї або
іншої держави. Ці ментальні конструкти мають символічний
характер й часто виконують знакову функцію для самоідентифікації мешканців порубіжжя, адже впродовж останніх 30 років
після розвалу СРСР подібні ментальні конструкти продовжують існувати в людській уяві. На нашу думку, в даному випадку ще й спрацьовує той фактор, що мешканці по обидва боки
кордону розмовляють близькими діалектами, співають одні й ті
самі традиційні пісні, мають спільну традиційну обрядовість. Як
засвідчили польові матеріали ІМФЕ НАНУ та Інституту балканістики та слав’янознавства РАН, саме в цьому досліджуваному
регіоні до 1970‑х років існували «гряні» ритуали, по сьогодні про
Троїцький тиждень кажуть «гряна неделя». До 1970‑х років на
порубіжжі Городнянського-Ріпкинського-Щорського-Гомельського районів зберігався звичай співання спеціальних «гряних» пісень, а також зафіксовано існування специфічних, характерних тільки для цього регіону обрядодій на т. зв. Переплавну
середу, відзначення Дев’ятухи (четверга) та Десятухи (п’ятниці)
на дев’ятому і відповідно десятому тижні після Пасхи, вшанування Казанської – свято явлення ікони Пресвятої Богородиці
в Казані (21 липня) як громового дня 18, молодіжні розваги на
На більшості української етнічної території цього дня святкую Прокопія (Прокіп’я).
18
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Чудо (19 вересня) та культ місцевих чернігівських святих. Це ж
значною мірою стосується й інших календарних ритуалів, а також весільної обрядовості досліджуваного регіону. Можливо, це
є свідченням більш давніх генетичних зв’язків, які сягають ще
племінних традицій.
Для того, щоб розібратися й показати спільні генетичні
витоки цього феномену варто, на нашу думку, більш детально
розглянути історичні відомості, що стосуються даного регіону. Історичний контекст дає можливість скласти загальну
адекватну картину тих історико-культурних процесів, які
впливали на формування традиції даного регіону. Адже тільки протягом ХХ ст. досліджувана територія входила до складу
різних державних утворень. Так, під час УНР Ради Міністрів
Української Держави від 14 серпня 1918 року, була утворена
Поліська округа, центром якої оголошено м. Мозир. Відповідно до цієї постанови, Гомельський повіт колишньої Могилівської губернії Російської імперії був включений до складу
Чернігівської губернії Української Держави. А вже 26 квітня
1919 року постановою НКВС Росії утворено Гомельську губернію, з якою межував Городнянський повіт. Вона складалася з
Мглинського, Новозибківського, Стародубського, Суразького повітів Чернігівської губернії, з 9 повітів колишньої Могилівської губернії та Річицього повіту Мінської губернії 19.
Окремо варто зупинитися на такому явищі, як проживання на українсько-білоруському пограниччі декількох общин
старообрядців. Фольклорна-етнографічна експедиція Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН
України у 2008–2009 році провела комплексне дослідження
усної культури старообрядців, які проживають у селищах Радуль і Добрянка (колишній Ріпкинський р‑н) Чернігівської
області й територіально розташовані на українсько-білоруському пограниччі.
Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Київ :
ПП Сергійчук, 2008. 560 с. С. 20.
19
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Стосовно загального стану традиційної культури досліджуваного нами регіону, то у ХХ ст. під впливом історичних і суспільно-політичних чинників, вона зазнала відчутних втрат. Основними факторами були: колективізація, яка
розпочалася у 1930‑х роках, Голодомор, Друга світова війна,
Чорнобильська катастрофа і тотальна пропаганда нової, радянської культури. В останні роки істотно вплинули на стан
збереженості традиційної культури й транснаціональні глобалізаційні процеси, що відбуваються в усьому світі. Мова йде
про фундаментальні ціннісні зсуви, які відбулися за останні
роки як у суспільстві, так і в індивідуальній свідомості наших
співвітчизників, що мешкають на українсько-білоруському
пограниччі.
Проте зацікавленість місцевою традицією зросла в останні роки, особливо тим фольклорним матеріалом, який вийшов із активного побутування. Тобто, зацікавлення традиційною фольклорною традицією фольклористами, учасниками
фольклорно-етнографічних гуртів як матеріалом для досліджень і для власної професійної творчості зростає обернено
пропорційно живому функціонуванню фольклорної традиції. Ця тенденція є актуальною і для етнокультурних процесів
у Білорусі, на чому наголошує відома дослідниця білоруської
календарної традиції Т. Кухаронок 20.
Самодіяльне мистецтво з другої половини 1930‑х років
активно пропагувалося і розвивалося, виникали музичні й
хорові колективи 21. Репертуар в основному складався із творів радянських авторів, «частушок», жорстоких романсів,
творів місцевих авторів-аматорів. За нашими спостереженнями, які ґрунтуються на усних інтерв’ю місцевих жителів,
Див.: Кухаронок Т. Адаптивні властивості традиційної календарної обрядовості білорусів та її сучасна роль. Народна творчість
та етнологія. 2009. № 6. С. 50–59.
21
Чебанюк О. Ю. Аматорське та самодіяльне мистецтво Києва.
Київ : КМЦНТКД, 2006. 62 с. С. 16.
20
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участь у художній самодіяльності, можливість виступити на
сцені, поїхати на звітні концерти в райцентр або навіть до
Чернігова було чи не єдиною можливістю духовного життя,
яке підносило людину над побутом і надзвичайно важкою
працею в колгоспі.
У досліджуваному регіоні, як і в інших регіонах підрадянської України, традиційна обрядовість зазнала переслідувань і заборон. Це стосується як заборон на проведення
різдвяно-новорічних публічних святкувань, так і обрядодій
великоднього циклу, заборони торкалися також як родильної, так і весільної обрядовості. Перш за все переслідувалося
все, що було пов’язане із санкціонуванням церквою тих чи
інших народних ритуалів календарного й родинного циклів.
Натомість впроваджувалася нова радянська обрядовість,
нові свята й обряди. На сьогодні ці офіційні свята й обряди
навіть не згадуються місцевими мешканцями, але їхнє насильницьке впровадження значно вплинуло на трансформацію й зникнення із активного побутування переважної більшості традиційних обрядів і фольклору календарного циклу,
на форми проведення весільних обрядів й обрядів родин і
хрестин тощо. Протягом усього радянського періоду на досліджуваній території традиційна культура, календарна й родинна обрядовість існували, можна сказати, паралельно до
офіційної радянської до початку 1970‑х років досить активно.
За свідченнями респондентів, співали під час роботи на полі,
на вулицях у вихідні й свята, на весіллі, родинах і хрестинах,
хоч останні й зборонялися компартійними органами й місцевою адміністрацією. Сьогодні автентичне поле традиційної
календарної та родинної обрядовості надзвичайно звузилося,
інформація про календарну й родинну обрядовість зберігається переважно в пам’яті старшого покоління.
Обряди й свята є важливою складовою культури соціуму, мають помітний вплив на сучасне суспільство, й, зокрема, на формування колективних цінностей та є вагомим
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фактором самоідентифікації. Тому аналіз місця й основних
функцій святкової обрядовості на сучасному етапі розвитку
української культури є важливим, оскільки актуальні форми святкової обрядовості відіграють значну роль у впливі на
формування як масової свідомості, так і свідомості кожного
окремого індивіда.
В українській традиційній культурі відбулися суттєві зміни у царині функціонування народних свят і обрядів. Не оминули ці процеси й досліджуваний нами регіон українсько-білорусько-російського пограниччя Чернігівщини. Проте й по
сьогодні на обстеженій території зберігаються релікти традиційної святковості, характерні для даного ареалу північного
Полісся. В пам’яті людей старшого покоління ще зберігаються спогади про традиційні свята й обряди, учасниками або
свідками яких вони були. Також досить великий масив матеріалу нами записаний від респондентів, які власне самі не
були ні учасниками, ні свідками святкових обрядів та ритуалів, але чули від старших про них, зокрема, про особливості
їхнього проведення. Прикметно, що як правило, це бабусі, які
виховували наших респондентів, адже батьки були постійно
на роботі в колгоспі й фактично їхнім вихованням займалися
саме літні жінки в родині, які вже за віком не працювали в
колгоспі.
На нашу думку, важливим є постановка питання про зов
сім не досліджене питання функцій подібних наративів. Одним із варіантів спогадів про традиційні звичаї та обряди, які
дослідник записує від респондента, є розповіді, які ми пропонуємо називати «святковий наратив». Взагалі визначення
«святковий наратив» об’єднує тематично доволі різноманітні
тексти. Для нас актуальними є тексти, які дослідник записує
від респондентів «про колишнє життя», тобто, про ті форми
традиційної культури, в даному випадку свята та обряди, які
вийшли з повсякденного вжитку й залишилися виключно у
пасивній пам’яті людей старшого покоління. На жанрові й
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стилістичні особливості таких наративів свого часу звертав
увагу П. Богатирьов, підкреслюючи їхню своєрідність. Так,
П. Багатирьов, аналізуючи «Пам’ятку» – спогади закарпатця
Федора П. із с. Нижній Синевир Воловського повіту Мармарошської жупи, зауважив: «При збіранню фольклора не раз
доводиться зустрічатися із явищем, що селяни, оповідаючи
про дійсні події, які з ними трапилися, силкуються вбрати їх
у художню форму, здеформувати практичну мову й наблизити її до мови художньої. Утім відношенні оповідання селян не
розріжняють так гостро свої словесні твори в залежності від
функції, яку той твір виконує. Щодо цього, в міській творчості виявляється, мабуть, більше розріжнення творів згідно з їх
функціями» 22.
Для дослідження цих своєрідних текстів експедиційних
записів, які довгий час розглядалися вченими виключно як
допоміжний матеріал при вивченні тієї або іншої наукової
теми, дуже актуальним є підхід до цих записів як до культурних ментефактів. Такі записи, на нашу думку, з одного боку,
характеризують із точки зору культурної антропології самого
дослідника, а з іншого, також не тільки колективний досвід
тієї чи іншої місцевості, а й особистість самого респондента:
глибину пам’яті, здатність адекватно вербалізувати приклади колективного й особистого досвіду, володіння культурними текстами, майстерність оповідача тощо. Дуже важливу
роль під час запису такої розповіді відіграє контекст у якому відбувається виконання такого наративу, адже, за висловом М. Бахтіна, текст може бути до кінця зрозумілим лише у
зв’язку із тією розмовою, для якої він призначався.
Деякі українські дослідники (Н. Лисюк, С. Росовецький)
схильні характеризувати всі польові записи як явища фольк
лоризму. Питання фольклоризму, його співвідношення, з одного боку, із традиційним фольклором, а з іншого – із яви-

Богатирьов П. «Пам’ятка» підкарпатського селянина. Україна. 1927. Кн. 5. С. 107.
22
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щами масової культури є доволі актуальними з точки зору
культурної антропології й соціології культури. Безумовно, це
явище впливає на стан функціонування сучасних фольклорних практик, які під тиском загальних світових глобалізаційних процесів зазнають неминучих змін.
Варто звернути увагу, що такі спогади респондентів, які
стоять на межі народних меморатів і усної історії, варто відрізняти від питомо фольклорних фабулатів. Йдеться про
т.зв. «календарні наративи», які є частиною загальної оповідної традиції, зберігаються у пасивній пам’яті респондентів і,
якщо можна так висловитися, «активуються» при потребі, наприклад, згадуються й переказуються під час певного свята.
Наприклад, про святу Євдокію, день пам’яті якої відзначають 14 березня. Як правило, у цей період року погода буває нестабільною, розповідають у с. Конотоп на Городненщині: «Явдошка – вона, вобшше скажена. Вона ніколи тепла не
буває, Явдошка. Там у нас звали Явдошкой, ну це вона така
самосшедша, бєшена. Ну це Явдошка така. Там всіє мужики,
це, кажуть, така вона і буде. Явдошка більш вона холодна.
Ніколи вона тепла не буває, ото таке» (Зап. Чебанюк О. Ю.
20.03.2015 р. від Марченко Н. Я., 1937 р. н. в с. Конотоп Чернігівського р‑ну Чернігівської обл.).
У с. Москалі цього ж району, риси, приписувані дню Євдокії, перенесені на Всеїдну (тиждень перед сиропусним і поминальним тижнем) та на саму Масляну, пояснюючи нестійку погоду її неврівноваженим характером. «На цьому тижні
дозволялось їсти скоромне і в середу, і в п’ятницю. Якщо на
поминальному тижні розходжувалась хвища, то баба Катерина казала, що то “Всєрєдна да Маслєнаї в гості їдє”. Якщо
хвища бувала щодня, то казала, що “...ніяк нє дабєрецца – нє
даєдє”. Якщо хвища траплялась на Масляному тижні, то
баба казала, що “Всєрєдна напіласє, дак бушує” або повертається з гостей. Якщо негода з завірюхою продовжувалася ще й
на першому тижні Великого посту, то тут уже баба казала,
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що “Всєрєдна так напіласє, що й дітя загубіла”. А те, як довго
їй доводилось шукати своє дитя, також пов’язувалось із кількістю днів завірюхи», – розповідає Юрій Дахно, краєзнавець
й колекціонер із с. Москалі Чернігівського району.
Небажані дощі під час петровського посту у селі Смяч пояснюють так: «У петруовку так ото всєгда дощ іде, а воно ж
сєно сушиться, так разпавєдають так, що Пєтро був глуховатий. Єму кажуть: – Дай дощ там, де просять, а вуон дає
там, де косять» (Зап. Чебанюк О. Ю. 12 07.2021 р. в с. Смяч
Корюківського р‑ну Чернігівської обл.).
Такі календарні наративи є традиційними меморатами й
фабулатами й становлять стійкий фольклорний елемент календарної традиції. Варто зазначити, що попри занепад календарної обрядовості на досліджуваній території, подібні
календарно приурочені наративи зберігаються в активному
побутуванні й пов’язуються із тими святами, обрядами й ритуалами, які вже давно вийшли із ужитку. Пояснюючи, чому
святого Миколая святкують двічі на рік, а святого Касян згадують раз на чотири, респондентка звертається до переказу
апокрифічного оповідання: «Міколай – це празник вєлікій Бог
же яго адобріл. Касяна ж… Ішлі же ані… удвох: Міколай і Касян – удвох, о. І ішла жєнщіна й упала у грязь. А у ніх булі бієлиє
різи – Спасітєль їм дав. Бієлиє тиє різи і ані й Касян пайшов,
а Міколай давай ратовать жєнщину тую і обмазав різу. І вітяг. А тая жєншина пайшла вже – витяг яй. І проходіть Спасітєль і каже, що “а чого в тєбє брудная різа?” А йон і каже:
– А я, женщина в грязі була, дак я яє вратовал, дак і абгадів.
А Касян тей пашов. – А дє Касян? – А Касян пашов, ніє схатєв.
Дак Касяна у три годи празнують одо, а Міколая, Спасітєль,
такий він хороший, дак два рази на гаду – навісніє і восєніє.
Ч. О. (Ч. О. А кому він допомагає, Миколай?) Усім, усім людям. (Ч. О. А до нього з чим звертаються?) Із усім звертають.
Усі як такая якая бєда да й просять – Святий Миколай, памажи. Він більше на тих, шо на вадє люді плавають – отам
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він памагає». (Зап. Чебанюк О. Ю., 6.07.2009 в с. Смяч Щорсівського р‑ну, Чернігівської обл. від Пінчук Ольги Іванівни,
1930 р. н.)
У літописах під 1153 роком є згадки про м. Хоробор,
нині с. Хоробичі Чернігівського району Чернігівської області. Село знаходиться в декількох кілометрах від білоруського
кордону. «Святослав Ольгович князь Новгород-Северский
скупяся сошлись с Изяславом Давидовичем князем Черниговсиким у Хоробря и утвердишася яко же за один муж бити
и целовавше межи собою крест» 23. За свідченням літопису
м. Хоробор було пограничним містом, що розділяло межи
Чернігівського й Сіверського князівств. М. Хоробор згадується в літописі й під 1158 роком і під 1234 роком, коли
князь Данило Галицький підтримав Київ у протистоянні з
Чернігівським князем Михайлом і «поидоша пленячи землю, поимаша гради многи по Десне, туже взяша Хоробор и
Соницу с Сновск». До земель Московських волость Хоробор
входила у сусідстві з Сновськом (нині – м. Седнів) згідно документів ХVІ ст. 24
Щодо існуючого до 2020 року Сновського району, то він
має свою історію. Населений пункт Сновськ як адміністративна одиниця утворився наприкінці ХІХ ст. як залізнична
станція синхронно із початком будівництва Ландваро-Роменської залізниці. Власне статус м. Сновськ отримав лише
за часів радянської влади разом із новою назвою – Щорс, за
ім’ям революційного діяча Миколи Щорса. Але, за переказам
місцевих мешканців, ще до початку 1970‑х років у спілкуванні між собою і сільські, і міські жителі активно користувалися
первинною назвою населеного пункту, тобто Сновськ.
Полное собрание русских летописей. Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1843. 377 с. С. 173.
24
Курило О. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городнянського повіту, тепер Снов
ської округи на Чернігівщині. Київ, 1924.
23
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Як засвідчили наші власні спостереження та записаний
фольклорно-етнографічний матеріал, ситуація на Сновщині
попри загальні тенденції в царині збереження й трансформації традиційної культури, що характерні для всієї території
України, має тут й свої специфічні риси. Ця регіональна специфіка, на нашу думку, зумовлена історичними й соціальнополітичними факторами.
За сьогоднішнім адміністративним устроєм територія
Сновської громади межує з Лоєвським районом Брянської
області Російської Федерації. Проте, впливи й інтерференції
російської народної культури на традиційну культуру даного
регіону здебільшого нульові на горизонтальному рівні. Разом
з тим вплив російської державної політики, тиск імперської
(а згодом – радянської) вертикалі саме тут позначився з максимальною силою.
Досліджувана нами територія входила до складу земель,
розташованих у межиріччі річок Десна й Сейм. Згідно з історичними й археологічними свідченнями у VІ ст. ця територія заселяється слов’янськими племенами древлян і сіверян.
У ІХ–ХІІ ст. ці землі входять до складу Київської Русі, пізніше
до Чернігово-Сіверського князівства. І хоча біля сіл Гірськ,
Старі Боровичі, Тихоновичі, Хрінівка археологами відкриті
залишки курганів, двох городищ і артефакти часів давньоруської культури, літописні свідчення про цю місцевість відсутні. Лише у «Повчанні» Володимир Мономах згадує про
своє полювання біля Борович, вірогідно, нинішнє село Нові
Боровичі колишнього Сновського району. Територія залишалася малообжитою до ХVІІ–ХVІІІ ст. через дрімучі ліси, болота й трясовини, але головним чином через відсутність шляхового сполучення із князівськими центрами й віддаленістю
від водної магістралі Десни. Згідно документів, які дійшли до
нашого часу, активне заселення цих земель починається лише
у ХVІІ ст. Історичні джерела свідчать, що до ХVІІІ ст. землі
Городнянщини та Сновщини належали лівобережній шляхті
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(Полуботку, Скоропадським, Милорадовичам), Іванові Мазепі належали, зокрема, села Конотоп й Смяч. Проте, входили вони до різних полків (Чернігівського й Стродубського),
різних сотень (Седнівської, Киселівської, Топальської (нині –
Брянська обл.). Землями, селами й людьми володіли також
монастирі: Клюсівський Спасо-Преображенський (с. Клюси),
Андрониківський (с. Сновське), Богословський (с. Займище),
монастир біля с. Кучинівка. Всі монастирі були закриті в часи
правління Катерини ІІ у 1786–1788 роках.
Після адміністративних реформ (єкатерининської й миколаївської) у Російській імперії, досліджений ареал нинішньої Сновщини в різні часи протягом ХІХ ст. входив до Чернігівського, Городнянського, Соснівського повітів Чернігівської
губернії. Так, наприкінці ХІХ ст. села нинішнього Сновського району відносились до Великощимельської, Новобобровицької, Староруднянської волості Городнянського повіту та
Охрамієвицької і Синявської волостей Сосницького повіту.
У січні 1871 року розпочинається будівництво ЛандвароРоменської залізниці. В січні 1874 року було відкрито ділянки
Гомель-Сновськ, Сновськ-Бахмач. Станція знаходилась поруч
з с. Носівка й хутором Коржівка. Як пише дослідник Сновщини В. Москаленко, «Станція Сновськ була абсолютно окремим
населеним пунктом, яка і в статистичних збірниках, і в записах метричної книги церкви с. Носівка згадується як станція
Сновськ, не селище, не хутір, не село, а саме станція, де проживали ті, хто приїхав на роботу на будівництво та обслуговування залізничних об’єктів, на роботу у депо, а згодом на
станцію приїхали й інші люди, які займалися торгівлею, кустарним ремеслом, іншими видами діяльності» 25. Згідно з офіційними документами, населення станції Сновськ складали

Москаленко В. В. Станція поклала початок заселенню території нашого міста. Сновські краєзнавчі читання. Вип. 1 : Наше місто. Кінець 19 – початок 20 ст. Кінець 20 ст. – початок 21 ст. Сновськ :
Сновська ЦБ, 2017. 32 с. С. 5–8.
25
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переважно поляки та євреї. Показово, що наприкінці ХІХ ст.
на станції існував костел і єврейська синагога, але не було православної церкви, яку побудували лише у 1909 році. Згідно з
документами, що зберігаються в Чернігівському обласному
архіві, на почату ХХ ст. польська та єврейська община подали
клопотання про дозвіл відкриття на станції Сновськ ще одного католицького костелу й єврейського молитовного дому.
Як свідчать розвідки місцевих краєзнавців і спогади корінних
мешканців Сновська, загальноприйнятою мовою спілкування
в той час була російська мова, панівною культурою – російська культура з державницькою імперською ідеологією.
Показово, що на початку ХХ ст. у Сновську не було осередків української культури, «Просвіти», самодіяльних музичних і театральних гуртків тощо, на відміну від міста Городні, де такі гуртки існували. Проте існував єврейський
музичний гурток, існували осередки РСДП (б), члени якої
активно підтримали Жовтневу революцію. Саме в Сновську
місцевий житель М. Щорс організував воєнізований загін на
підтримку більшовиків.
У радянський час у Сновську було створено справжній
культ Щорса, місто отримало його ім’я (1935), іменем Щорса
названо вулиці, школу, підприємства тощо. Показовим в цьому плані є свідчення сучасного організатора й ведучого весіль
і ювілеїв (тамади), що наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
єдиною піснею, слова якої всі знали і яку всі обов’язково і
дружно виконували навіть на таких масових заходах, як весілля, родини, хрестини, була «Песня про Щорса» («Шел
отряд по берегу, шел издалека, / Шел под красним знаменем
командир полка…»).
Українізація 1920‑х років міста не торкнулася, натомість
тут був дуже сильний вплив радянської культури в російському її варіанті. Польське населення Сновська виїхало з
міста у 1920‑х роках, єврейське – у 1980‑х. Сліди польської
культури на 2021 рік у місті відсутні повністю. Євреями себе
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вважають 5 мешканців, серед яких тільки один є євреєм і по
матері, і по батькові. Єврейське населення міста постраждало під час Другої світової війни. У радянський час, особливо у післявоєнний, відбулося заселення міста мешканцями
навколишніх сіл, робочі руки були потрібні на залізничній
станції, на підприємствах. Переїжджаючи до міста, ще нещодавно сільське населення масово переходило на російську мову спілкування не тільки у публічному житті, а навіть у приватному житті сім’ї.
Про русифікацію свідчить також історія про насадження
в масовій свідомості місцевих мешканців зверхності російської культури, її месіанського характеру. Йдеться про дуже
поширену серед місцевих мешканців легенду про заснування
на місці майбутньої станції Сновськ хутора Коржівка, з якого згодом й започаткувалося місто. Згідно з легендою, після
селянської реформи 1861 року смоленський селянин Іван
Коржов прибув у ці краї плотом по річці Снов із дружиною
і двома дітьми – шестирічним сином Петрусем і однорічною
дочкою Оксаною і заснував хутір, налагодив міцне хазяйство
й поклав початок майбутньому місту Сновськ. І хоча відсутні будь-які документальні підтвердження факту заснування хутора до відкриття тут залізничного депо, ця легенда й
нині є офіційною версією про заснування міста. На думку
Н. П. Мокросноп, яка спеціально займалася дослідженням
цього питання, легенда почала впроваджуватися на початку
1970‑х років як реакція комуністичних ідеологів на діяльність
комісій, що збирали історичні відомості про населені пункти
до багатотомної «Історії міст і сіл УРСР» й була звичайним
знаряддям русифікації місцевого населення 26.
Проте, явище складання подібних топонімічних легенд
має свою історію, на жаль, ще не достатньо вивченою по сьогодні. Так, серед матеріалів Етнографічної комісії нам траМокросноп Н. П. Про хутір Коржівка. Сновські краєзнавчі
читання. Сновськ : Сновська ЦБ, 2017. Вип. 1. 45 с. С. 9–13.
26
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пилося декілька пояснень виникнення назви міста Городні:
«Було це в старовину, під час коли Пієтро ваював з шведом.
Раз загнав яго у одне такое мієсто, відкуль нельзя було Пієтру
вибратись без помачі, а помочі не відкуль було подати скоро
і били шведи багатьох руських, а всіх не перебили і Пєтро з
небагатьма тільки через день дождався помочі і покидаючи
це мєсто у знак пам’яті назвав його “Горе дня” – Городня».
(Зап. студент Тринько у 1930 р. від Тамощенко з Городні, років 60. – Архівні наукові фронди рукописів та фонозаписів
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 1‑6, 678. Арк. 25–
25 зв.) 27.
Ці записи свідчать, що традиція складання таких доволі
шаблонних топонімічних легенд існувала на досліджуваній
нами території й раніше. Звертає увагу на себе той факт, що
заснування одного й другого міста пов’язується із персонажами не місцевими, а представниками іншої культури, яка
апріорі сприймається як вища, й тому, відповідно, санкціонує
надання місту назви, яка має бути сакралізована.
Під час Другої світової війни села Городнянського й Щорського районів постраждали під час німецької окупації. Так,
с. Єліно було спалено повністю, в Щорсі було ліквідовано
5500 місцевих жителів, переважно єврейської національності.
У м. Корюківці під час каральної операції було вбито 7000 місцевого населення. У 2017 році в рамках програми декомунізації місту Щорськ було повернуто історичну назву Сновськ.
Сьогодні за новим адміністративна поділом, ареал бувшого
Сновського району включено до Корюківського району.
Починаючи з 1970‑х років на Сновщині вів активну збирацьку й популяризаторську роботу Василь Польовик – професійний музикант, диригент Чернігівської обласної філармонії. Частина його записів знаходиться в районному відділі
культури, частина – у приватних руках і, на жаль, не доступна
27

Далі: Архівні НФРФ ІМФЕ.
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для ознайомлення. Відвідуючи села, В. Польовик, сам уродженець села Займище колишнього Щорського району, не тільки
записував фольклорні твори, але й надавав фахову консультацію фольклорним ансамблям, які у 1980‑х – 1990‑х роках існували в кожному селі району. Сам В. Польовик теж складав
пісні, що стилістично близькі до народних. Вони до сьогодні
виконуються учасниками народних і фольклорних ансамблів.
У 2009 році з метою відродження пісенної і музичної спадщини Чернігівщини за підтримки облдержадміністрації був
започаткований обласний фольклорний фестиваль-конкурс
ім. Василя Польовика, що регулярно проводиться на Трійцю у
вигляді конкурсної програми на сцені міського будинку культури й гала-концерту в рідному селі фольклориста.
Трохи інша ситуація в плані збереженості традиційної
культури спостерігається на Городнянщині, що пояснюється
історією й територіальним розташуванням, зокрема, кордоном із Білоруссю. У доступних писемних джерелах ХІ–ХVІІ ст.
відсутні згадки про Городню, хоча археологічні розвідки на
досліджуваній території засвідчили існування поселень часів
Київської Русі дотатарського періоду. Потім ці землі входили
послідовно до Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої, Московії й Гетьманщини.
У місті Городня проживав відомий фольклорист С. Ніс.
У «Чернігівських губернських відомостях» С. Ніс друкує
свої етнографічні нариси, зокрема варто згадати його статтю
«Село Поноры Конотопского уезда», де автор подав місцеві
народні перекази. Користуючись своїми численними поїздками, Степан Ніс поповнював свої багаті етнографічні й
фольклорні зібрання. В збірниках того часу, починаючи від
Метлинського і Чубинського, Антоновича і Драгоманова зустрічаються досить цінні записи Носа. Він і сам деякі твори
друкував у першому україномовному журналі «Основа».
Наведені історичні дані дають можливість скласти уявлення про ментальність місцевого населення, яке протягом
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ХХ ст. зазнало значних втрат. За статистикою, Чернігівщина
відноситься до регіону з найбільшим скороченням населення.
Починаючи з 1970‑х років, коли колгоспникам почали видавати паспорти, місцева молодь масово емігрувала до міст із
розвиненою інфраструктурою, сьогодні намагаються виїхати
на заробітки за кордон.
Загальним для сучасних досліджень є твердження про
суттєві зміни в царині функціонування традиційної культури, зокрема народних свят і обрядів. Значний пласт фольклорної традиції зазнав суттєвих якісних і кількісних змін,
окремі фольклорні жанри календарної обрядовості вийшли
з активного побутування або зазнали суттєвих трансформацій, на наших очах під тиском загальносвітових технічних
і культурних тенденцій виникають нові види фольклорної
комунікації і нові фольклорні жанри. Змінюється й предметне поле фольклористики, яка все більше нових явище
залучає до кола своїх наукових інтересів: парафольклорні
та постфольклорні явища, аматорське мистецтво тощо. Змінюються також методи фіксації фольклорної культури, все
більшу роль починає відігравати безпосередня відеофіксація святкових дійств і процесу виконання того або іншого
фольклорного твору.
Календарні свята північної Чернігівщини, які широко
були представлені у публікаціях ХІХ – початку ХХ ст., починаючи з другої половини минулого фактично не отримали
достатнього наукового вивчення. В той же час, записи календарних звичаїв, обрядів, свят й календарно-обрядового
фольклору на українсько-білорусько-російському прикордонні розкидані на сторінках дореволюційних видань та
українській науковій періодиці 20‑х років ХХ ст., державних
і приватних архівах, записи фольклорно-етнографічних експедицій ІМФЕ та інших установ дають достатній матеріал для
проведення аналізу змін і трансформацій, що відбулися у царині традиційної календарної обрядовості цього регіону.
167

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

Отже, може констатувати, що зібраний протягом останніх 200 років фольклорно-етнографічний матеріал дозволяє
дослідити структуру народного календаря північної Чернігівщини, окреслити його загальнотериторіальну своєрідність
й ареальні (група сіл), локальні (на рівні села) особливості.
З одного боку, календарна святковість цього регіону є частиною загальноукраїнської календарної обрядовості, з іншого,
має виразну специфіку, пов’язану із автохтонною традицією.
Спробуємо проаналізувати як проходять сьогодні народні
святкування у зазначеному регіоні, які форми святкувань є
домінуючими та яким чином вони пов’язані із української
традиційною культурою.
Рокові християнські свята Великдень (Паска), різдвяноноворічні святки, Трійця й Спас на всій території України залишаються загальнонаціональними великими календарними
святами. Вони відзначаються на церковному рівні, на рівні
сімейному й на рівні всієї громади, зберігаючи традиційні
форми й атрибути (освячення верби, троїцької зелені, спасівських яблук, меду, маку, великодніх паски, писанок, крашанок
тощо). На громадському рівні загальні святкування набирають вигляду урочистих концертних програм, де видовищна
складова стає домінуючою. Вони розраховані на публіку, мають театралізований і розважальний характер. На нашу думку, такі святкування, в той же час, не є фейкфольклором, а є
однією із сучасних форм подальшого розвитку традиційної
обрядовості у вигляді видовищно-розважальних культурних
форм. Окрему групу календарних святкувань (Купала, Покрова, Андрія) складають свята, які організовуються відділами культури й клубними працівниками. Як правило, в обласних центрах місцеві відділи культури складають річний план
заходів, який затверджується в Києві у відповідних структурах Міністерства культури. У Міністерстві цей план заходів,
своєю чергою, розписується на районні відділи культури, які
дають відповідні вказівки «на місця». У кожному селі мають
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відбутися затвердженні «на горі» заходи, відповідно до методичних матеріалів, які передаються особам, що відповідають
за їх проведення. Заради справедливості, варто відмітити,
що ставлення до місцевого матеріалу, впровадження його в
сценічний репертуар, а потім відродження традиції також зустрічається, але це безпосередньо залежить від особистості
організатора масових святкувань, його освітнього рівня і підтримки небайдужих односельців.
Отже, сьогодні в досліджуваному регіоні Чернігівщини,
як і в інших регіонах України, одномоментно існують традиційні календарні свята й фольклор, урбаністичні форми календарної святковості, явища фольклоризму і сценічного відтворення календарних обрядів, як складова того чи іншого
святкування й постфольклорні форми традиційних святкувань, що відтворюються технічними засобами за допомогою
інтернет ресурсів.
Для обстеженої нами території характерні особливі риси
проведення календарних обрядів, ритуалів і звичаїв. Так у
збірниках П. Чубинського й Б. Грінченка знаходимо публікації, які свідчать про живу й повну традицію обрядовості й
святкування календарних циклів на даній території. Щедрування, посипання, водіння Кози залишаються й сьогодні в активному побутуванні. За характером дійства, фольклорними
текстами – це традиційні обрядодії, які фіксувалися дослідниками тут ще у середині ХІХ ст.
Досить цікавою була фольклорно-етнографічна робота
1910‑х років поміщиці з с. Хоробичі Наталії Симпликевич.
Вона записувала фольклорний матеріал і, найголовніше, підготувала фотоальбом про традиційне життя місцевих жителів, в якому знаходимо світлини традиційних хороводів на
Трійцю проведення косовиці, жнив тощо. Крім захоплення
фотографією, Н. Симпликевич організувала в с. Хоробочі народний хор, який періодично виступав як в Чернігові,
так і гастролював по всій Чернігівській губернії. Матеріли
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Н. Симплікевич Хведір Вовк використав у своїй роботі, присвяченій традиції робити закрутки на полі: «По деяких селах
Городнянському пов. на Чернігівщині по опису д‑ки Сімпликевич, коли господарь поля знайде у себе залом чи “куклу”,
він дуже старанно обжинає його з усіх боків, вистерегаючись,
щоб до його доторкнутись і залишає його потім на полі, поки
скот його не з’їсть… У Городненщині, як каже д‑ка Сімпликевич, “відьмаки”, упрошені вирятувать од закрутки, йдуть
на поле, вичитують якесь закляття, виривають “куклу”, засовують її між спицями у колесо і поганяють коня: як солома з
“кукли” розвіється по полю, так і біда…» 28.
Назагал фольклорно-обрядова традиція с. Хоробочі мабуть є найбільш дослідженою не тільки на українсько-білоруському пограниччі, а й на всій Чернігівщині. У 1920‑х роках
тут записував свята й обряди М. П. Гайдай, у 1930‑му році –
О. Є Андрієвський, у 1930‑х – В. Харків, у 1960–1970‑х роках
тут працювала експедиція Інституту слов’янознавства та
фольклористики під керівництвом М. Толстого, у 1978 році
експедиція ІМФЕ у складі О. А. Правдюка, А. Л. Іоаніді та
А. Ф. Омельченка. Експедиція відвідала не тільки прикордонні села Городнянського та Щорського (с. Гірськ) районів
Чернігівської області, а й прикордонні села Білоруської РСР
та Російської РСР. Матеріали експедиції, що зберігаються у
архіві ІМФЕ, засвідчила що по обидва боки кордону існувала
одна й та сама святково-обрядова традиція. І на Гомельщині,
і на Брянщині у прикордонних селах місцеве населення зберігало один і той же мовний діалект, одні й ті самі календарні й
родинні пісні. Дослідники записали близькі варіанти русальних й гряних пісень, які тут чітко розмежовувалися носіями
традиції у своєму функціонуванні.
Веду русалку із бору да бору,
Ой рана, рана, із бору да бо (ру). У!
Вовк Хв. Про закрутки. Український науковий збірник. Москва, 1916. Вип. ІІ. С. 14–15.
28
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Із бору да бору,
Сама молода вернуся додому.
Ой рана, рана, вернуся додо (му)! У!
Вернуся додому в свекрову комору,
Ой рано, рано, в свекрову комо(ру) У!
Дівочки, сестрички, дайте мні споднички.
Ой рано, рано, дайте мні споднич(чи). У!

Е

Хлопчики-браточки, дайте мні сорочки,
Ой рано, рано, дайте мні сороч(ки).

ІМ

Ф

(Зап. від Лимаренко В. С., Циркун Л. І. Примітка записувача О. Правдюка «Співають на гряній неділі (Зелені свята). Звичаїв проводу русалок в селі вже не збереглось, але в
пам’яті старших людей вони тримаються міцно»).
У вересні 1930 року О. Є. Андрієвський, уславлений укладач бібліографії українського фольклору, записуючи матеріали в м. Сновську, с. Камка, с. Носівка та інших населених
пунктах, так писав у звіті про експедиційне відрядження:
«Найбільше матеріалу пощастило зібрати в с. Хоробичах, де
не зважаючи на близькість залізниці збереглося чимало різних забутків. Місцева людність поєднує зараз багато звичаїв
особливо із вегетаційним періодом року, присвячуючи окремим моментам різні гри, танки, пісні та обряди. Щоправда це
все робиться здебільшого і нерідко за прикладом минулого,
але не виключається випадків вірування окремих осіб, що
так треба робити». О. Андрієвський детально описав місцеву
традицію водіння весняних ритуальних хороводів бо як тут
їх називали «карагодів», які водили від Благовіщеня до Дарної неділі («Мак», Перепілка», «Хрєн», «Молодець коня пасе»,
«Васильок») подав до них тексти пісень. «З давніх часів і зараз
на Благовіщеня, в дарну неділю й далі – до Вшестя в с. Хоробичах водять «Карагода». Буває чистий (складається виключно з дівчат) або мішаний (з дівчат і парубків). В обох випадках
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молодь береться за руки, становиться в коло і ходить поволі
то в той, то в той бік навкруги парня або дівчини, що стоять
всередині кола, приспівуючи» – описував О. Андрієвський
спосіб водіння хороводів.
Серед записів фольклориста, є унікальний запис, який
тут не записували ні до, ні після нього, але який відомий на
західних українських територіях. Це карагод «Копило». Весняна гра на Благовіщеня, в Дарну неділю й далі до Вшестя.
Становляться навкруги. Підіймають когось, кого попало, хто
захоче – підкидають догори й співають:
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Дієувки пиво варили,
Дієувки меду ситили
По Копилу посилали,
По доброго чоловєка.
Ой возьмієте Копила,
Й подшибнієте Копила.
Стой Копилонька прямо,
Щоб наше пиво п’яно.
Стой Копилонька прямєй,
Щоб наше пиво п’янєй.
І знов: Ой возьмієте Копила…

Потім становлять на землю того, що підкидали й співають:
Шлієте, дієувки, не шлієте,
Нашего пива не пієте,
Й наших дієвочок не любієте.
Ой возьмієте Копила…»

Копил – палка, поліно уособлювали фалос і сексуальну
чоловічу силу. Розігрування на ритуальної гри в Копила мало
посприяти відродженню природи, розмноженню худоби, новому врожаю. Цю ж фалічну символіку має звичай «в’язати
колодку» на Масляну. У багатьох регіонах України «копилом»
називали незаконнонароджену дитину. Лука Дем’ян у ці ж
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роки записав звичай закарпатських гуцулів «бігти за нанашку» до незаконно народженої дитини, бо існувало вірування, що кумам такої дитини «буде добре родити ґрунт». Записи
О. Андрієвського й Л. Дем’яна підтверджують думку дослідників про генетичну спорідненість фольклорно-обрядової
традиції Карпат і Полісся, як найбільш архаїчних анклавів
української традиційної культури.
М. Гайдай у 1920‑х – 1930‑х роках записував у Хоробичах і
сусідніх селах русальні і т. зв. «гряні» пісні, зафіксувавши мелодію цих стародавніх обрядових пісень 29. О. Андрієвський
крім тексту пісень, записав також детальну розповідь про
гряні обряди й ритуали: «Співають і гряних пісень, називаючи їх «гряни’є». Другої назви для цих пісень не вживають.
Починають їх співати з Миколая й співають де зберуться (на
вулиці, на вигоні або на колодках), аж поки не проведуть русалку».
Також О. Андрієвським був записаний обряд «Проводи
русалки», широко розповсюджений на Київському й Житомирському Поліссі також. Варіант обряду проводів русалки
із сіл українсько-білоруського пограниччя має яскраво виражені місцеві риси. Наводимо повністю текст про цей обряд,
записаний О. Андрієвським: «Русальчині проводи справляють в Хоробичах і зараз. Житні вінки починають плести за
годину до того, як смеркне. Вбираються на проводи дівчата
кожна сама по собі, а в окремих випадках вбирають одна
одну. У кожної вінок на голові. Вінки плетуть із кропиви, берези, трави тощо; коли стемніє збираються о 9–10 г. серед села
(в осередку або як у Хоробичах кажуть “на ринку”), надівають вінки на голови й рядами, але без особливого порядку,
в супроводі малечі, з русальними піснями йдуть на кінець
села, в той бік, де жито. В житі ж, убравшись кропивою, травою тощо, на дівчат чекає парубок, ховаючись так, щоб його

Українські народні пісні в записах Михайла Гайдая. Київ,
2010. С. 36–39.
29
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не помітили. Як тільки дівчата дійдуть до того місця, де парубок ховається, він кидається на них і лякає, вдаючи з себе
русалку. Дівчата лякаються, піднімають галас, розбігаються і
потім повертаються додому вже як попало, не додержуючись
ніякого порядку. Вдома кожна обов’язково кладе вінок на капусту, щоб добре зав’язувалась. Таємниці з цього не роблять,
тілько кожна знає, що вінок треба використати на капусту.
Кінчають проводи русалки коло 11–12 годин ночі». До опису обряду, О. Андрієвський додав примітку: «В додільних
сорочках ходять на проводи русалки тільки дехто з хлопців.
Дівчата ж – у спідницях; додільних сорочок вже давно не
вживають. Русальних пісень у Хоробичах знають тільки дві».
В іншій примітці дослідник зазначає: «В селах Носовці (Сновський р‑н) й Горшковці (Городнянський р‑н) русалку обирають поміж дівчатами. Розпускають їй косу, заквітчують із
голови до ніг і проводжають з піснями за село».
Експедиція Інституту слов’янознавства та балканістики,
що працювала в с. Хоробичах у 1970 році, зафіксувала перехід
русальних обрядів тут у дитячий ігровий репертуар, що підтверджують і наші власні записи також і не тільки в с. Хоробичі, а й в інших селах регіону (с. Смяч). У 2020 році у с. Хоробичах нами записано від місцевих респондентів інформацію
про місцеві свята й обряди. На сьогодні традиція Проводів
русалок тут припинилася навіть у формі дитячих ігор і її
можна записати тільки як меморат від людей старшого віку,
які дітьми гралися в цю гру. Русальних пісень на обстежених
територіях сьогодні теж не пам’ятають, хоча в с. Автуничі на
Горднянщині нами у 2008 році був записаний як весняний,
так і русальний репертуар від 90‑річної тоді Параски Козуб.
Також О. Андрієвський залишив нам унікальний запис
обряду «Водіння сули». «“Водять сулу” на другий день великодня, в Дарну неділю й на Трійцю. Дівчата вбираються, сходяться в певному місці, становляться в три шереги і рушать на
кінець села з піснями, обходять його і повертаються назад. За
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ними дітвора, парубки, дехто з чоловіків і жінок, а як колись,
то мало не все село йшло за дівчатами. – Що воно значить,
з якого часу водеться й чому навіть і зараз додержуються цього звичая, хоч не такою мірою, як раніш, справляють його, –
ніхто не знає. Коли “водять Сулу” на другий день Великодня й
в Дарну неділю, то співають веснянок, а на Тройцю – “гряних”
пісень».
Серед записів О. Андрієвського, є запис обряду й ритуа
лу обжинкових пісень, які на сьогодні зникли не тільки з пасивної пам’яті, але й взагалі не згадуються носіями фольк
лорної традиції в регіоні. Цікаво, що тотемною твариною,
яка патронує урожай, на цій території є ведмідь. У записі
О. Андрієвського читаємо: «Обжинки справляють ще й зараз.
Правда – не всі, а дехто. Справляє обжинки кожний сам по
собі. Роблять “бороду”. Для цього близько межі беруть кусток
жита й зверху, коло колосків, зв’язують, вбирають квітами,
витрушують із бороди зернятка й сіють тут же, кладуть окраєць хліба та кусочок сала, або що у кого є: огірки, яблуки, гроші тощо, сідають і співають. Коло межі роблять бороду, щоб
“не зайшла відьма” й не відібрала жита». «Те, що залишають
коло бороди (хліб, сало тощо), потім крадуть діти, або хто із
сторонніх. Пісень співають таких:
1)
Сидить медведь на меже,
Дивується бороде,
Ой диво мене да сей бороде.
Ой чия тож борода
Чорним шовком увита
Й медом-вином облита.
Приспів: Ой диво мене да сей бороде …
А Павлова ж (господар) борода
Й чорним шовком увита
Й медом облита
Приспів: Ой диво мене да сей бороде …
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2)
А у нас пані вдома
Дай вечера готова
А як не готова,
Той не сиди пані вдома.
А як готовенька,
Той сиди веселенька.
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На початку жнив роблять “Зажиночний сніп”, забирають
його додому, кладуть на покуті, де він стоїть до Спаса, а на
Спаса святять в церкві».
Також О. Андрієвський записав, що у Хоробичах «справляють Купала. Колядують (хлопчики) на другий день Різдва.
Проти Нового року (старого стилю) щедрують і ходять з Козою (хлопці й дівчата)».
Велику підбірку обрядових пісень (календарних і весільних) записав В. Харків у с. Макішин, Дубровне на Городнянщині та в м. Седнів у 1927 році. У м. Седнів Харків записав
дві колядки дівчині «Ой зажурилася кам’яна гора» та «Ой
у місті, місті в свєтлой/красной свєтліці», а в с. Куликівка
колядку до господині «Шо в пана Івана умная жона…». Колядування в частині сіл прикордоння називається щедруванням, навіть якщо там в тексті згадуються слова «Коляда» й «колядування». Самих учасників обряду називають
«щедровáники» Ця ж традиція номінацій, про яку писав ще
Б. Грінченко, зберігається й донині в с. Камка, с. Конотоп
на Городнянщині. Традиція колядування, посипання, яка в
роки радянської влади переслідувалася й майже зникла із
живого побутування, відродилася з кінця 1980‑х років, коли
місцеве населення припинили переслідувати за віру й відвідання церков. «Сію-сію, посіваю з Новим роком вас вітаю!
Сію від порога до стола – щоб не боліла голова, від порога до
печі – щоб не боліла спина та плечі, від порога до груби – щоб
не боліли зуби, від порога до порога – щоб не боліли руки й
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ноги» – так з свідченням Юрія Дахна в с. Москалі примовляли посівальники, засіваючи односельцям ще на початку
1980‑х років.
Теж саме стосується і традиції водіння «Кози», які попри
живе побутування й сьогодні, зазнала певних трансформацій.
Ті, хто водять Козу сьогодні на обстеженій нами території, (наприклад, в с. Рудка Чернігівського р‑ну) це по суті учасники
фольклорно-етнографічного гурту. Така тенденція є загально
розповсюдженою на всій території країни. Інколи гурт колядників складається із місцевої «пєвчої». В цьому випадку отримані гроші передаються на потреби місцевої церкви.
Стійко зберігається у досліджуваному регіоні звичай на
Святий вечір носити вечерю до хресних, родичів і «баби».
І хоча жінки вже починаючи з післявоєнних часів народжують дітей у лікарні, не користуються послугами баби-повитухи, до сьогодні після народження дитини вибирають за
«бабу» когось із літніх сусідок.
У пасивній пам’яті респондентів зберігаються спогади
про колодійні обряди, хоча Колодку сьогодні вже й не в’яжуть,
проте колодійні обряди відтворюються фольклорними гуртами на сцені, використовуючи місцеві записи традиції. «Із
тодішнього святкування «Маслєнаї» (а саме так називали це
свято в нашому селі) мені запам’ятались колодки, точніше
в’язання колодок. 50–60‑річні «дієвкі», як вони себе називали, були одинокими вдовами, чоловіки яких не повернулися
з війни або померли, прив’язували почергово одна одній до
ноги колодки (колодкою могла бути не лише власне колодка,
але й стілець чи ослін), а потім разом пропивали викуп із піснями та танцями, з млинцями та варениками», – згадує Юрій
Дахно із с. Москалі Чернігівського району.
Цікаво порівняти ці спогади із записами М. П. Гайдая:
«На Чернігівщині в с. Британах Борзенського повіту, як казала мені баба Гана Мойсеєнкова, 84 років, «колодка святкується в понеділок і вівторок на масниці перед постовими
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заговінами. Колодка починається в понеділок. Так як семей
троє зачепитьця, то вони за день не обийдуть, на другий день
гуляють. Кажуть до хазяїна: «Де твоя колодка, та, шо ти притяг? “Да, он у дворі!” Дак той чоловік каже: “Дак, бабо, треба
откупиться. Шукай, бабо, вареникуив, масла, сиру” і тоді баба
ставить все це на стіл і повкварти, а хазяїн каже: “Спасибі,
що мені колоду притягли”. Піячуть і співають різних пісень.
У с. Ковпита Чернігівського повіту на масниці наносять під
клуню, чи хлів на городі багато соломи і вся молодь: дівчата,
парубки і діти, кидаються соломою і співають веснянок – сидять смирно» (Єфросінія Худолій, 50 років). Ця ж селянка заспівала мені таку коротеньку мелодію:
Маслянка, маслянка, ти ж у нас одна,
Коли б тебе сім неділь, а посту одна.

ІМ

Ф

Як ми вже згадували вище, весняних обрядів і пісень в
регіоні не пам’ятають, вони залишилися тільки в спогадах
людей дуже поважного віку 90 і більше років. Пасха на півночі Чернігівщини, як і у білорусів по той бік кордону, є основним річним святом, але зводиться в основному до випікання
й освячення пасок у церкві, дитячих іграх фарбованими яйцями «навбитки» й дитячими обходами односелів із «хрестославними» поздоровленнями, за що отримують сьогодні цукерки й грошову винагороду.
У регіоні в активному побутуванні залишаються звичаї
виганяти корів на Юрія (або як тут його називають Григорія) освяченою вербою, чищення джерел (криничок) на Переплавну середу, й молодіжні розваги на Чудо – 19 вересня
день вшанування Михайлового чуда. Цього дня місцева молодь перевдягається у ман’яків, розважається ляканням перехожих масками з видовбленого гарбуза із свічкою всередині,
знімає і заносить хвіртки й ворота сусідам, яких недолюблює
тощо. На Андрія і Щедрий вечір дівчата ворожать на «судженого рядженого», а «Кусання андріївської Калити» скоріше
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відроджено завдяки пропаганді цього молодіжного свята у
засобах масової інформації, без використання місцевих традицій цього свята.
Отже, як свідчать експедиційні записи 1970‑х років, на
досліджуваній території хоч і в деградованому вигляді, але
ще зберігалися різдвяно-новорічні обходи із піснями й побажаннями, русальні ритуали у вигляді дитячих забав та ігор,
але на сьогодні із календарно-обрядового репертуару в живому побутуванні залишаються тільки святкування великих
церковних свят: Різдвяно-новорічний цикл, Великдень і Проводи, Трійця і Спас. Останнє свято на обстеженій території,
як і взагалі на Чернігівщині, користується особливою популярністю. Пояснюється це тим, що на Чернігівщині Спас є
дуже шанованим святом. Певним чином це зумовлено тим,
що центральним кафедральним собором міста Чернігів є
Спасько-Преображенський собор, будівництво якого розпочалося ще у 1030 році. Для Чернігова свято Спаса було не
тільки основним святом літа й осені, а й храмовим святом,
на яке збиралися всі чернігівчани (віруючи й невіруючи) й
жителі найближчих сіл. У 1962 році Спаський собор закрили
для вірян. Цього дня на чернігівському Валу, біля Спаського й
Борисоглібського собору проводили т. зв. «Виставку квітів».
Якщо взяти до уваги, що до кінця 1970‑х років значна кількість чернігівчан проживала в садибах із садом і присадибними ділянками, а тим, хто жив у багатоквартирних будинках
роздавали наділи на березі Десни, т. з. «городи», пізніше –
дачні ділянки в Подусівці та ін. приміських районах, то свято
Спаса, фактично, залишалося у культурному просторі міста,
просто під іншою назвою. Традиція святити яблука відродилася разом із відкриттям церков, разом із цим поновилися й
вірування пров’язані із традицією святити плоди нового урожаю. Найперше 19 серпня до храму несли й несуть зараз святити яблука й іншу садовину. Звичай має декілька пояснень.
Найрозповсюдженішим є популярний на всій українській ет179
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нічній території мотив, що забороняється їсти яблука (рідше
усю садовину), бо на тім світі дітки, що померли малими, не
отримають яблука, які цього дня роздає Божа мати. Згідно записів кореспондентів етнографічної комісії та наших власних
записів, мотив зв’язку цього свята із поминанням мертвих на
Чернігівщині надзвичайно розвинений, має багато варіантів,
порівняно із іншими регіонами. У селах досліджу прикордоння північної Чернігівщини й сьогодні після церковної служби
йдуть на кладовище й залишають на могилах родичів освячені фрукти.
«До дня цього свята старійшим людям, якім більше сорока років, не дозволяється їсти ні яблук, ні груш. Цей звичай
пояснюється тим, що коли їсти до Спаса яблуки, то тоди
умерлим на тім світі не дадуть у раю яблука». (Гаврик В. С.
Лосева Слобода, Снов. р‑н., Черн. окр. З матеріалів Етнографічної комісії, Архів ІМФЕ).
Велика колекція звичаїв, вірувань, календарних наративів, пов’язаних із святкування Преображення Господнього
19 серпня зберігається у матеріалах Етнографічної комісії
ВУАН. Ці відповіді на розіслані комісією анкети дають можливість порівняти їх із сучасними записами і зробити висновки, що спасівська традиція залишається стійкою і сьогодні в
селах північної Чернігівщини в селах українсько-білоруськоросійського пограниччя.
«Дають за упокой яблука нищим, щоб спомянув померлих
того, хто дає, отак поминають». «Груші їдять, а яблук ні не
їдять зараз старі люди, це через те (кажуть), що його кусала змія і дала первим людям». «Дівчатам не дають у цей день
іти до церкви, щоб і вони не були такі старі, як яблука, що на
цей час поспіли». «Спаса звуть батьком садів та пасічникам».
(Ніжинська округа. – З матеріалів Етнографічної комісії, Архів ІМФЕ)
«Як іще жили в раю Адам та Єва, та їм Бог сказав до цього дня щоб вони не їли яблук. Але вони не послухали та одно
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вкрали і зїли, от вони і сгрішились, то їх Бог прогнав із раю».
«Святять також і воду, як от заболіє скотина яка-небудь,
то витирають нею, щоб спасла від смерти». «Старі баби
та діди бояться їсти (яблука), щоб, мовляв, і їх Бог, як Адама та Єву не прогнав із раю». «Для Спаса, коли косять жито,
то зв’язують квітки з жита, потім кпують яблук, меду, посвятять і дома вже розговляються». «В церкві чи під церквою дають овоч старцям. Гадають, що коли старець з’їсть
яблуко, то воно піде на той світ, і їхня мерла душа там його
з’явиться». «Зв’язаний пучок жита – обжинка, вінки з жита
святять у церкві. Святять хрести з жита, що ним потім
обсівають ниву, коли вперше виїжджають сіяти». «Закінчуючи жнива, на ниві зоставляли з стеблів пашні “закрутку” або
“Спасову бороду”, кладучі на землю між стеблями найменьш
як окраїць хліба та друбок соли. Ще й тепер часто на нивах
приходиця бачити закркутки по скінченню жнив». «В цей день
посячений мед носять на кладовище, щоб кормилися умерлих духи, яки літають на небо до Бога одвідувать». (1‑дод.
Од. зб. 569. Арк. 225. Зап. у 1926 р. Дягтярьов І., м. Березне
на Чернігівщині. – З матеріалів Етнографічної комісії, Архів
ІМФЕ).
Народний календар Чернігівщини, як і в інших регіонах
України, зберігаючи прив’язку до церковного календаря, був
і залишається до сьогодні своєрідною сіткою координат для
сільськогосподарських робіт: «Жито треба сіяти чоловікам, щоб було високе та колосисте» (Архів ІМФЕ, Ф. 1‑дод.
Од. зб. 613. Арк. 182. Зап. Роденко П., с. Лозівка, Сновського р‑н, Чернігівської окр.).
«На Спаса святять садовину і мед, святять вінки з
жита, потім це жито сіють. Яблука дарять і старцям».
«У спасіву косять і в’яжуть гречку, вибирають коноплі коли
рання весна». (1‑дод. Од. зб. 569. Арк. 225. Зап. Дягтярьов І.,
м. Березне на Чернігівщині. – З матеріалів Етнографічної комісії, Архів ІМФЕ).
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На території чернігівського прикордоння з середини
ХVІІІ ст. проживають декілька релігійних громад старовірів. Зібраний фольклорно-етнографічний польовий матеріал дозволяє зробити висновки, що в цілому зберігаючи свою
оригінальну культурну традицію, старовіри безпоповці й
церковники при проведенні як календарних святкувань, так
і сімейних обрядів багато чого запозичили із фольклорного
репертуару місцевого населення.
Вивченню звичаїв місцевих старообрядців автором було
надруковано ряд статей 30. Тут варто зазначити, що проведені польові фольклорно-етнографічні записи усної культури групи старообрядців, що проживають у селищах Радуль й Добрянка на Чернігівщині дають підстави зробити
висновки, що попри конфесійний консерватизм, за 300 років проживання в українському оточенні побутова культура старообрядців зазнала сильного адаптативного впливу
місцевої української традиції, яка проявляється на рівнях:
мовному, фольклорно-обрядовому, ментальному, побутовому. Замкнуте старовірське середовище протягом віків
зберегло оригінальну російську мову, яка в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. набувала специфічних ознак і суттєво відрізняється від офіційної. І хоча по суті старообрядці Радуля
й Добрянки є двомовними, вони підкреслено спілкуються з
місцевими українцями й адміністрацією російською мовою,
вбачаючи у вірі й мові основу для своєї самоідентифікації.
Основним фактором, що регулює збереження традиції, виступає громадська думка, що базується на послідовному
дотриманні церковного дорозкольного обряду, збереженні
традиційної культури та ізоляції себе від запозичень з інших культур. Проте під впливом української місцевої традиції старообрядці Добрянки й Радуля перейняли обряди
Див.: Олена Ю. Чебанюк. Календарната обредности на старообредците от Черниговска област: диалог ежду културите.
Български фолклор. 2011. Кн. 3–4. С. 151–160.
30
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колядування, щедрування, засівання. Вплив української
календарно-обрядової традиції помітний на їхніх звичаях
справляти Водохреща, Масляну. Своєрідність звичаїв старообрядців прослідковується у великодніх обрядах і ритуальних діях. Якщо випікання пасок і фарбування яєць є
спільним для всього населення, то освячення зберігає оригінальні конфесійні риси. Останній тиждень перед Пасхою називається у старообрядців Страшним тижнем («Страшная
неделя»). Обряди Чистого четверга пов’язані із очищенням,
люстрацією приміщення і всієї господи. («Чистий чієтвієрг
же нада памитса. Всьо уже нічога нієльзя дієлать, туолько
вже паски пієчь і гатовієтса к Пасхе»). Пасок випікають багато, прикрашаючи їх зверху вирізаним з тіста орнаментом.
«Так святім, ото малієнькіє пасачкі, малієнькіє пасачкі пєкьом спеціально, шо разгавляться утром. У вас же ж ідуть у
церкву свієтіть, у нас же ж двіє віри. Ну дак ми Богу ставім
на палатієнце – ето пасачкі, шо разгавлятса. Одна пасочка
должна трі дня. Хто сіємь днєй разгавляєтса,а ми трі дня.
Ету пасочку і яйца, шо разгавлятса там, кала Бога. І всьо,
ми разгавляємся». «Кала Бога» – означає під образами. Старовіри вважають, що сам Бог освячує їм паски, як і святить
воду на Водохреща. «Ето – благаславієніє. Ето утрам встайом, кагда ідьом уже разгавлятса, Богу памалітса і садітса
за стол. Спієрва ету пасочку разрієзають і яйцо, адно яйцо
на нієсколька частієй на всієх».
Через тиждень після Пасхи, у понеділок старовіри йдуть
на кладовище поминати своїх предків, несуть їм їжу, але все
відбувається набагато скромніше, ніж у місцевого українського населення.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновки, що вивчення фольклорної обрядової культури українсько-білоруського пограниччя є важливим завданням сучасної гуманітаристики, адже для вивчення проблеми прикордоння
особливу цінність мають вузькорегіональні дослідження ло183
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кальних традицій обрядовості та народної святковості, що
відображають місцеву специфіку порівняно невеликих компактних територій.
На досліджуваній території протягом ХХ–ХХІ ст. українськими, білоруськими й російськими вченими зібрано
хоч і порівняно не великий за обсягом, але цікавий матеріал
стосовно місцевої обрядовості й фольклору. Саме ці записи
П. Чубинського, Б. Грінченка, М. П. Гайдая, О. Є. Андрієвського, В. Харкова, О. Правдюка, М. Толстого та С. Толстої та
їх колег та інших дослідників Полісся зафіксували існування
на Чернігівському прикордонні оригінальної північнополіської обрядової традиції. Ці зібрані відомими вченими матеріали були використані у даній роботі для порівняльного аналізу
із сучасними записами обрядової традиції, які отримані в результаті експедицій Інституту мистецтвознавства та фольклористики й безпосередньо автором уже у ХХІ ст.
Як свідчать сучасні експедиційні записи, на досліджуваній території, хоч і в деградованому вигляді, але ще зберігаються різдвяно-новорічні обходи з піснями й побажаннями,
функціонує традиція дитячого ритуалу «посипання» із піснями-побажаннями господарям і ритуальна гра «Коза». Весняний репертуар фактично не зберігся навіть у пам’яті людей
старшого покоління, попри окремі записи від людей старшого віку. Троїцько-русальна традиція із спеціально призначеними для цієї дати «карагодами», ритуальними обрядодіями
фактично припинила своє існування із заснуванням колгоспів і репресій, які планомірно проводилися проти віруючих
людей, а також тих, хто дотримувався традиційної культури.
Стосовно русальних і гряних обрядів і пісень, то ці ритуали у вигляді дитячих забав та ігор зберігалися у дитячому ігровому репертуарі майже до кінця 1970‑х років, але на
сьогодні спогади про їх проведення існують тільки у вигляді
меморатів тих, чиє дитинство припадало на цей період. Фактично із календарно-обрядового репертуару в живому побу184
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туванні залишаються тільки святкування великих церковних
свят: Різдвяно-новорічний цикл, Великдень і Проводи, Трійця, Спас і розважально-видовищний комплекс, приурочений
до церковного свята Чудо. Святкування Купала, як і на майже
всій території України, на сьогодні існує у вигляді святкувань,
які організовують районні відділи культури й завідувачі клубів по стандартним сценаріями, які не мають нічого спільного із місцевою традицією. Порівняно непогано на території
чернігівського прикордоння збережений т. зв. «святковий
наратив» – меморати й фабулати, пов’язані здебільшого з
приписами й прискрипціями, приуроченими до певних церковно-календарних дат, міфологічні перекази й бувальщини,
пов’язані з локальними й темпоральними демонами, забобонами, віруваннями тощо.
Традиційний місцевий фольклорний репертуар про
довжує своє життя на сцені культурних закладів у вигляді
концертних програм, приурочених до певних свят, або тематичних сценічних відтворень тих чи інших обрядів календарного циклу.
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ПРАКТИКА LOVE-LOCKS
У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ:
ПЕРЕХРЕСТЯ ТРАДИЦІЙНОЇ
СИМВОЛІКИ І МАГІЇ ПОВСЯКДЕННЯ
(на слов’янському матеріалі)
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Звернутися до розгляду цієї теми нас спонукала поширена сьогодні в Україні, а також у багатьох країнах Європи і світу практика, коли молода пара прикріплює до металевої огорожі або на перила мосту (переважно) навісний замок, ключ
від якого символічно викидає у воду, що має символізувати
незламне кохання. Мій інтерес до традиції з’явився, коли я на
власні очі переконалася, наскільки ця традиція є поширеною
у світі, – від знаменитого лондонського мосту «Міленіум»
(Millennium Bridge) до Великої китайської стіни 1.
За своєю прагматикою та виконавцями цей міні ритуал
може розглядатися в контексті сучасної весільної обрядовості, з урахуванням експансії сфери культури масового споживання. Любовний замок (або любовний навісний замок) – це
навісний замок, який закохані замикають на мосту, парканах,
воротах або подібному громадському обладнанні, щоб симMykytenko O. Padlock and Key as Attributes of the Wedding
Ceremony: Traditional Symbolism and Contemporary Magic (on the
Material of the Slavic Tradition), in: (ed.) Emily Lyle, The Ritual Year 10.
Magic in Rituals and Rituals in Magic. Innsbruck ; Tartu, 2015. Р. 487–
496; Mykytenko O. Love Padlock and Key as the Traditional Symbols and
Contemporary Attributes in the Wedding Ceremony (on the Material
of Slavic Tradition), in: (ed.) Anna Brzozowska-Krajka, Between Folk
Culture and Global Culture in Contemporary Europe, Lublin: Polish
Section of IOV, 2019. Р. 35–53.
1
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волізувати свої почуття. Зазвичай імена або ініціали закохані
наносять фарбою на замку, також зазначають дату проведення цього міні ритуалу, місто, з якого вони приїхали тощо.
Водночас майже світова практика звичаю, що зумовила
його обрядову термінологізацію як love-locks (‘любовні замки’), змушує порушити питання інтерпретації міфологічних культурних моделей у сучасному глобалізованому світі
і розглянути різні європейські, зокрема слов’янські традиції,
пов’язані з цим явищем. Попри те, що в різних країнах цей
звичай більш або менш закріплено в межах весільної обрядовості, він послідовно зберігає шлюбно-еротичні конотації. Змінність традиції у сучасному глобалізованому світі
пов’язана із такими ключовими категоріями культури, як
пограниччя фольклорної і масової культури, акультурація та
стилізація, культурна спадщина та ідентичність, ревіталізація традиційних уявлень, нематеріальна культурна спадщина,
десакралізація та неоміфологізація, нео-фольклоризм тощо.
Сьогодні перед етнологією, культурною антропологією та
фольклористикою, як стверджують дослідники, стоять нові
питання, а саме – як матеріалізуються утопії, реальність та
спадщина, де і як вони взаємодіють, яким чином стають предметом наративного досвіду та культурної практики, чи допомагає культурне надбання та «утопія» нашому розумінню
щоденних потреб і реалій – тут і зараз? Дати відповіді на ці та
інші питання етнологічна наука покликана, виходячи з соціальної та культурної динаміки, із контексту нового економічного, політичного, релігійного та культурного бачення. Проблеми глобалізованого суспільства, включно із глобалізацією
біографічного дискурсу, релятивізацією поняття кордону –
між націями, релігіями, культурами тощо, стають підґрунтям
міждисциплінарних етнокультурних досліджень, зокрема і
стосовно аналізу фольклорного пограниччя. Така етнологія
є синтезом сучасних знань про етнос та його культуру, відкриваючи перспективу, в якій інтерес дослідника скерований
187
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не стільки на минуле та історію, скільки на розкриття сучасних подій та процесів, що відбуваються у різних спільнотах.
Тим самим етнологічне знання включає три виміри існування
особи: семіотичний погляд, нормативний та технологічний.
Принциповим для розуміння проблеми в контексті сучасного глобалізованого суспільства стає визначення пограниччя як «сфери зіткнення різних культур, різних відцентрових тяжінь, їх периферії, національного дуалізму й етнічної
само-ідентифікації, посиленої асиміляції і загострення почуттів збереження й захисту етнічної самобутності» 2. А водночас сучасний науковий дискурс «кордону» робить наголос
на індивідуальному вимірі етнологічного аналізу, а також на
дослідженні культури повсякдення, коли традиція розглядається як усвідомлений вибір особи та інтерпретація попереднього етнокультурного досвіду.
В умовах глобальної культури нового значення набувають такі поняття, як «етнічна традиція» та «ідентичність» ери
«глокалізації». Постає питання, якими маркерами позначається етнічна культура і якими символами – реальними чи
конструйованими – окреслюється автентична традиція. На
думку дослідників, ідентичність, що визначається як відношення до подібного чи відмінного у результаті розмежування
культурних єдностей, є процесом, що відбувається постійно,
як раніше, так і тепер, що дає підстави розуміти традицію
саме як інтерпретацію культурного минулого.
Замок і ключ у традиційній українській – слов’янській –
культурі наділені символікою ‘закривати’ і ‘відкривати’, котра
зумовлює їх широке використання як атрибутів і символів,
зокрема, в любовній магії. Весільний обряд актуалізує функціональну синонімію замка і ключа як атрибутів та знаківсимволів, вживаних як на рівні обрядового контексту, так і на
рівні його вербальної реалізації.

Кирчів Р. Ф. Студії з українсько-польського етнокультурного
пограниччя. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 35.
2

188

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

Зокрема, у деяких жанрах фольклору (весільні пісні, загадки, примовки тощо) актуалізується шлюбно-еротична
символіка цих атрибутів. Паралельно із фольклорним текстом фалічна символіка ключа (також у моделі із замковою
щілиною) використовується у постмодерному літературному
дискурсі.
Асоціативні характеристики в межах рекламного дискурсу. Разом із цим, концептуальна ємність цих атрибутівсимволів зумовила їхнє широке використання в рекламному
та комерційному дискурсі, а відтак і у сучасній молодіжній
культурі (татуювання із зображенням символів тощо). Міфологічна свідомість епохи масової культури та ЗМІ не означає
зникнення або «деградації» традиції, натомість свідчить про
якісно іншу прагматику обрядового тексту. Внаслідок змін у
комунікативній ситуації іллокутивні цілі весільної обрядовості переважно залишаються сконцентрованими на рівні
предметного ряду, позначеного присутністю міфологічного
значення у межах побутового тексту, що підтримує традицію
і є загальною рисою сучасної культури повсякдення.
Використання замка і ключа як знаків-атрибутів у рекламному – ширше комунікативному – дискурсі враховує
актуальну антропоцентричну орієнтованість стосовно колективної та індивідуальної ідентичності. Предметні символи сучасного соціуму стають відповідними «вузлами», котрі
поєднують тенденції глобалізації і традиційні етнокультурні
моделі. Виходячи із запропонованого Х. Кесаресом принципу «від концепту до знака», завдяки ефекту семантичної конденсації відбувається моделювання асоціативних характеристик предметів – «асоціативні ланцюжки», спрямовані на
вираження глибинних між семантичних відношень основних
культурних концептів. У сфері рекламної комунікації як сугестивно позначеному тексті, що враховує «гру з архетипом»
відповідно до гендерної, професійної, вікової спрямованості і
т. ін., відбувається формування певних констант, або знаків189
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символів, якими апелюють до тієї чи іншої групи споживачів
послуг/покупців. Оптимальний ефект використання знаківатрибутів залежить від врахування психологічних чинників,
при цьому їх споживче значення корелюється з метою соціалізації особи. Присутність замка і ключа саме як весільних
атрибутів є найбільш показовою саме у вбранні, аксесуарах,
ювелірних прикрасах тощо сучасних молодят.
Явище глобальної культури. Всесвітні масштаби звичаю дають підстави говорити про «нове глобальне культурне
явище», коли ця форма фольклорної комунікації набула поширення як в європейських, так і азійських містах 3. У Європі любовні навісні замки почали з’являтися ще на початку
2000‑х років. Існують різноманітні пояснення походження
традиції, які відрізняються в різних місцях і в багатьох випадках не мають джерел, або ж вони не засвідчені. Вважають,
що традиція з’явилася у Римі, де «любовні замки» на мосту
Понте Мільвіо можна пов’язати із виданим у 1992 році романом «Три метри над небом» Федерико Моче (Federiko
Moccia) та знятим за ним фільмом. У Сербії такий міст навіть
отримав назву «міст кохання», а сама традиція пов’язується
ще з періодом середини ХХ ст. Пам’ять про ці події зберігає
наратив міста Врнячка Баня, в якому йдеться про двох закоханих – місцеву вчительку Наду та сербського офіцера Релю.
Молоді люди освідчилися один одному в своїх почуттях, але
молодого офіцера невдовзі було направлено до Греції, де він
зустрів дівчину з Корфу, закохався і забув про наречену. Заручини із Надою було скасовано. За переказом, дівчина, яка
дуже любила свого коханого, не змогла пережити його зраду і
померла від горя. Розповідають, що саме тому молоді дівчата з
Врнячкої Бані, які намагалися захистити свою любов, почали
записувати свої імена, а також імена своїх коханих, на наві-

Раденковић Љ., Ђурић Д. Катанци на мостовима као нова глобална културна појава, у: (ур.) Бошко Сувајџић, Савремена српска
фолклористика ІV, Београд, 2017. С. 314.
3
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сних замках та прикріплювати їх на поруччях мосту, на якому
колись зустрічалися Нада і Реля. Кажуть, що вірш «Молитва
про любов» відомої сербської поетеси Десанки Максимович
було написано саме з цього приводу, а самий вірш було висічено на металевій дошці поряд з мостом. Також на мості кожного року на день Св. Валентина відбуваються змагання на
найдовший поцілунок, про що повідомляється в газеті «Политика» (12.02.2014).
Нерідко звичаю надається легендарний або марновірний характер. Зокрема, на залізничному вокзалі м. Фенджан
(Тайвань) «любовні замки», які називають «замки бажання»,
прикріплюють до шляхопроводів, і що характерно, «у парі».
Вважається, що такий «парний» замок матиме більшу магічну силу завдяки магнітному полю, яке генерує залізничний
транспорт, що проходить під шляхопроводом, і бажання
обов’язково виповниться.
Схожі пояснення існують стосовно звичаю, який донедавна існував у м. Монтавідео (Уругвай), де біля одного з міських
фонтанів двома мовами – англійською та іспанською, було зазначено: «Легенда цього фонтану розповідає, якщо покласти
до нього замок із ініціалами двох людей, то вони разом повернуться на це місце, і їхнє кохання буде назавжди замкнене».
Зрозуміло, такі наративи підтримують туристичні програми міста, але практика навісних замків завдає чимало
клопоту міським службам. У багатьох містах запроваджуються різноманітні заходи, які обмежують узвичаєну традицію. Для цього встановлюють спеціальні інсталяції у вигляді
дерев, сердець тощо із металевого пруття, щоб прикріплювати на них «любовні замки». Якщо замки знімають із поруччя
мосту, то написи можуть переносити на мостовий настил,
як це трапилося після реставрації із відомим «Мостом зітхань» у Києві. У травні 2010 року у Парижі міською адміністрацією було висловлено стурбованість, що «все зростаюча» кількість навісних замків на відомому «Мості мистецтв»
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(Pont des Arts) та інших мостах може становити загрозу для
збереження архітектурної спадщини міста. Непоодинокі
наміри зняти замки, із мотивуванням захисту середовища,
того, що вони шкодять естетичному вигляду споруди, сприяють корозії мостів тощо, лунали у різних країнах. Якщо
в одних випадках, під тиском громадськості адміністрація
міста відмовлялася від демонтажу, як, напр., у Німеччині
(Hohenzollem Bridge у Кельні, де було зафіксовано до 40.000
«любовних замків», або Kettenbrücke у Бамбергу), то в інших, напр., у Канаді (Humber Bridge, у Торонто), Італії (Ponte
Vecchio у Флоренції), Ірландії (Ha’penny Bridge у Дубліні),
інших містах, їх було знято, хоча вони знову з’являлися,
часто на тому самому місці. У м. Телемлі (Алжир) звичай
пов’язували з мостом, відомим як «міст суїцидів», але після
відео-звернення імама, який зауважив, що іслам забороняє
«любовні замки», за одну ніч – 9 вересня 2013 року, їх було
знято групою релігійно налаштованої молоді.
За спостереженнями дослідників, традиція, що набула поширення у світі, від Європи до США, Австралії і Латинської
Америки, є проявом культурної глобалізації та свідчить про
поверхову і недостатню міжособистісну комунікацію, зокрема
впродовж весільної обрядовості, яка, на відміну від традиційного обрядового сценарію, сьогодні нерідко зводиться до найпростіших дій, зокрема із навісними «любовними замками».
Поширення звичаю на території Росії, а також Білорусії
пов’язують із країнами Балтії – Естонією, Латвією, Литвою.
Перші «любовні замки» із написами на російській мові було
зафіксовано у 2006 році у м. Нарва, водночас у 2003 році вони
вже з’явилися у Ризі, чимало було їх у Калінінграді та інших
містах.
У багатьох містах Росії, де на мостах спеціально встановлюють метелеві ланцюги, звичай став частиною сучасного весільного обряду, що має свій сценарій 4. Обрядом, який
4

Там само. С. 313.
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проходить на мосту, керує «оператор». Молода та молодий
проходять назустріч один одному з різних боків мосту до середини мосту і поцілувавшись, прикріплюють де головного
кільця огорожі мосту навісний замок та зачиняють його. Потім, повернувшись спиною до огорожі, через плече кидають
ключі від замка у воду. У цей момент оператор кричить «Гірко!», молоді цілуються, після чого наречений на руках несе
молоду через міст. Нерідко також прив’язують до огорожі
мосту, дерев поруч тощо різнокольорові стрічки, які також
мають символізувати здійснення бажання.
Мотивація дії. Як у традиційній, так і у сучасній практиці
цей ритуал мотивується бажанням здійснення. «Одним із найцікавіших та актуальних завдань, – зауважує С. М. Толстая, –
є вивчення мотивацій, їхньої мовної та логічної структури,
семантики і функції як сполучної ланки між ритуально-обрядовою практикою та системою вірувань, традиційною картиною світу» 5. Мотивація шлюбу підкреслюється традиційним
концептуальним значенням «ключа» як символу управління
господарством. У весільному обряді було узвичаєно передавати молодій дружині зв’язку ключів, коли вона входила в дім
молодого. Також ключі від дому молодій передавав сам молодий після повернення з церкви 6. Водночас, якщо пара розлучалася, ключі відбирали.
Мотивація використання атрибутів у весільному обряді є
цілеспрямованою та пов’язана із здійсненням бажаного. Мета
підкріплюється написами та малюнками на замку або поруч.
Разом із тим, сама тільки наявність мотивації здатна відкрити
лише «поверхову семантику», за якою досліднику необхідно

Толстая С. М. Семантические категории языка культуры:
Очерки по славянской этнолингвистике. Изд. 2‑е. Москва :
Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2011. С. 64.
6
Левкиевская Е. Е. Ключ. Славянские древности : Этнолингвист.
словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. Москва : «Международные
отношения», 1999. Т. 2. С. 512.
5
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знайти глибинну. У випадку зазначених обрядових атрибутів,
глибинна семантика полягає у самому коді предметів-знаків та пов’язаній з ними функції. Як такі, що мають найбільшу здатність медіації, замок і ключ виражають максимальне
атрибутивне значення, що полягає у об’єднанні як прагматиці перехідного весільного обряду de passage, а що успішно
підтримується сучасною практикою культури споживання,
коли атрибути стають оберегами.
Фактична мотивація полягає в символічному коді та
функціональності обрядових об’єктів. Ключ і навісний замок,
які є універсальним смисловим комплексом, мають «максимальну посередницьку силу» і тому здатні «виражати найзагальніші ідеї (доля, родючість, багатство, інше тощо)» 7. Прагматика обрядових предметів – замка і ключа – обумовлена
їхньою первісною і буквальною функцією. Разом із тим, в обрядовому контексті, де замок і ключ виступають як парний,
або паралельний та ізофункціональний символ, ці предмети
змінюють свій семіотичний статус, втрачаючи утилітарну
функцію, натомість дістають знакову. Семіотичний статус
речей, зауважує А. Байбурін, враховує «єдність» та «принципову амбівалентність» їх символічного та практичного використання, виявляючи при цьому конкретне співвідношення
символічного та утилітарного значення, прямо пропорційне
«знаковості» 8. З іншого боку, високий семіотичний статус речей залежить від здатності символізувати «щось більше, ніж
вона є», відтак обумовлює їх включеність у загальну та «всеохоплюючу метафору» традиційної культури. Зазначене цілком відповідає зазначеним обрядовим предметам.
Крім того, основою символізації, а тим самим і семантизації предмета, котрий залучається до обрядового контексту,

Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования
вещей. Этнографическое изучение знаковых средств культуры /
ред. А. С. Мыльников. Москва, 1989. С. 85.
8
Там само. С. 63–88.
7
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стає ціла низка його особливостей, серед яких Л. Раденкович
вирізняє наступні: матеріал, з якого зроблено предмет (дерево, метал тощо); форма (кругла, чотирикутна, пряма чи
ні, предмет гострий чи ні, тощо); колір; місцезнаходження і
т. п. Значення має актуалізація таких рис предметів, як старе/нове, за приналежністю конкретній особі або контакту із
неї, за способом, яким було одержано той чи інший предмет
і т. ін. 9 Як відомо, традиційно виготовленням навісних залізних замків займалися ковалі, а оскільки перші замки були, як
правило, чорного кольору, у сербів з ними пов’язується і ряд
загадок, що актуалізують семантику оберегу: «Чорна блошиця дім стереже» (серб. ‘црна бува кућу чува’); «Чорне ведмежа
на комору схилився» (серб. ‘црно мече на амбар клече’).
По суті усі ці риси стають більшою чи меншою мірою релевантними і для семантизації замка і ключа, зокрема у весільному обряді. Відтак зазначена традиція стає ще одним
доказом того, що міфологічна свідомість епохи масового споживання не переживає деградації чи занепаду, а демонструє
збільшення міфологічного тексту в повсякденному житті.
Водночас у сучасній культурі споживання ми зустрічаємо
трансформацію архетипу. Коли у сучасній культурі споживання архетип «трансформується» через гендерну, вікову, соціальну тощо призму, ми спостерігаємо формування певних
констант, або ознак, які стимулюють конкретну цільову групу
споживачів.
Уявний та обрядовий текст традиційної культури. Коріння сучасного ритуалу набагато глибші, що стає очевидним, якщо звернутися до тексту традиційної культури. Ми
обмежуємо свої спостереження розглядом відповідної весільної обрядовості та любовної магії, оскільки їх контекст дає
можливість пояснити семантику аналізованих атрибутів – їх
продуктивної та апотропейної функції.

Раденковић Љ. Народна бајања код Јужних Словена. Београд,
1996. С. 106.
9
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У традиційній слов’янській культурі ключу і навісному
замку приписують символіку замикання та відмикання, що
зумовлює їх широке використання в любовній та апотропейній магії. У весільному обряді виявляється функціональна синонімія ключа і замка як атрибутів і символічних маркерів як
на рівні ритуального контексту, так і на рівні його словесної
реалізації. Свідчення магічного використання навісного замка у весільному обряді наводять письмові джерела ХVІІІ ст.,
зокрема М. Чулков у книзі «Абевега російського марновірства» (1786), де було зазначено, що «забобонні старі жінки
кладуть під поріг навісний замок саме тоді, коли молодого і
молоду ведуть із церкви, і як тільки вони переступають через відкритий замок, його відразу забирають і закривають,
а ключ кидають у річку чи криницю, щоб чоловік і жінка
жили в мирі» 10.
У традиційній культурі можна простежити реалізацію
ізофункціональної синонімії ключа і замка у весільному ритуалі. Так, у весільній практиці слов’ян, як і в деяких інших
обрядах, замикання навісного замка і подальше його відділення від ключа було поширеною традицією. Семантика
відокремлення предметів мала на меті надати особливу силу
ритуальній дії. В обрядовій традиції слов’ян, зокрема у весільному обряді, широко використовувалася практика закривання замка на ключ та їх подальшого відокремлення. При цьому
семантика роз’єднаного простору мусила надати особливого
значення обрядовій дії, визначивши її міцність.
Закриття замка як символ магічного досягнення бажаного результату може відбуватися як із знаком «плюс» і позначати позитивний бажаний результат, так і з знаком «мінус»,
коли потрібно було символізувати негативну дію.
Зрозуміло, що у весільному обряді позитивна валідність
символічного предмету, який мав підтвердити досягнення
Раденковић Љ., Ђурић Д. Катанци на мостовима као нова
глобална культурна појава. С. 314.
10
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наміченого результату, є більш наочною про що свідчать приклади на всій слов’янській території.
Повсюди у слов’ян побутувало вірування, що виходячи із церкви після вінчання, молоді мали переступити через
покладений на порозі замок, який після цього закривали на
ключ, а що символізувало побажання – «щоб шлюб був довгий». Після цього замок і ключ викидали (нерідко потопляли
в річці або колодязі). На Вологодчині викидали тільки ключ,
а замок залишали в домі. Російському колекціонеру М. Сурову свого часу пощастило знайти чимало старовинних замків
під час археологічних розкопок або у покинутих селянських
хатах. У зібранні московського колекціонера Д. Жданова є замок сріблястого кольору, виготовлений у ХVІІ ст. у с. Лисково Нижегородської губернії. На ньому вигравірувані ініціали
майстра, а на зворотньому боці ініціали молодих. Такі замки
замовляли спеціально для весілля.
У росіян під час заручин було узвичаєно класти під поріг хати нареченої незамкнутий замок із вкладеним у нього
ключем. Щойно наречений переступав поріг, сваха замикала замок і викидала його у річку, щоб весілля «не розладналося» 11. В інших місцях цей обряд виконували під час
першого приїзду нареченого, мотивуючи, щоб весілля відбулося, і вигідний наречений не відмовився. Водночас найчастіше обрядові дії проводили, коли молоді заходили в дім
після вінчання. Замкнувши замок, бажали якомога міцніше
«прив’язати» молодих, уявляючи, що шлюб буде довгий і
міцний. Для цього білоруси перед від’їздом до церкви молодим клали у кишеню замок без ключа. У східних слов’ян, як
правило, відкритий замок залишали під порогом хати, а щойно молоді переступали поріг, хтось із домашніх замикав за-

Левкиевская Е. Е. Замок. Славянские древности :
Этнолингвист. словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. Москва,
1999. Т. 2. С. 266; Топорков А. Л. Замок. Славянская мифология :
Энциклопедический словарь. Москва, 1995. С. 188.
11
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мок, а ключ викидав у річку. Хорвати вірили, що замкнений
замок допомагає у шлюбі і стає запорукою подружньої вірності. Аби чоловік любив дружину і не зраджував їй, молода у першу шлюбну ніч мусила закрити над чоловіком замок на ключ, а вранці віднести замок на невідому могилу 12.
Відповідно до обрядового відкривання замка вдавалися з
метою символічного вивільнення, що також мало під собою
шлюбну прагматику. Так, у сербів було узвичаєно, якщо у
родині була дівчина на порі, то на день Св. Юрія у хаті відмикали усі замки і запори, щоб вона у цьому році вийшла заміж 13. Серед сербів-граничарів у ХІХ ст. побутував звичай,
коли дівчина, йдучи на вінчання, переходила через річку, то
кидала в неї заколоту в сорочку голку або навісний замок,
який одержувала від матері 14.
Серед українців на Коростенщині наречена, йдучи до
церкви, брала за пазуху мак («щоб не було корости») і залізний ключ чи просто шматок заліза («щоб ніхто не наврочив»).
Залізо з цією метою брав і наречений 15.
Продовженням захисної функції символічно ємного
предмету виступає відоме серед чорногорців уявлення, що
відьом, які збираються напередодні березня на кладовищі,
можна замкнути на замок, і вони більше не повернуться до
своїх домівок. Для цього необхідно було вночі мовчки тричі
обійти кладовище. Чоловік, який виконував ці дію, мав тримати замок і ключ, після чого закривав замок і залишав його
при вході на кладовище.
Широко відомою є також практика використання замка
і ключа у дівочих ворожіннях з метою «закликати» наречеЛевкиевская Е. Е. Замок. С. 265.
Там само. С. 266.
14
Раденковић Љ., Ђурић Д. Катанци на мостовима као нова
глобална културна појава. С. 314.
15
Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1988. С. 72.
12
13
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ного. Обрядові дії, котрими намагалися передбачити долю
та «відкрити» майбутнього судженого, так само актуалізують семантику обрядової дії та зазначених обрядових атрибутів. Як і у традиційному весільному обряді, важливим
компонентом ритуального ворожіння була сфера води. Так,
у Костромській губернії наприкінці ХІХ ст. дівчата опівночі закривали на замок кришку колодязя і взявши ключ,
вкладалися спати. При цьому казали: «Суджений-ряджений,
приходь до мене коня напувати». Вважали, що той, хто насниться, буде майбутнім чоловіком. У Ярославській губернії
дівчата перед тим, як вкладатися спати, закривали на замок
ручку відра з водою, а ключ клали під голову або надівали
на великий палець руки або на малий палець лівої ноги, чекаючи, що уві сні прийде суджений і проситиме ключ. Цікаво, що подібні уявлення та магічні дії збереглися до нашого
часу. Практика відома у Свердловській області та навколо
Нижнього Новгорода. Зокрема, розповідають, що дівчата
навісний замок закривають на ручках двох відер із водою,
а ключ кладуть під подушку. Вірять, що має наснитися наречений, який прийде уві сні просити ключ, щоб напоїти
коней 16.
Ворожили також із ключем, який у цьому випадку ставав
знаком нареченого. Так, на Півночі Росії дівчина вивішувала
за вікно ключі, а коли чула, що хтось ними дзвенить, просила
назвати чоловіче ім’я, – яке їй почується означало ім’я майбутнього чоловіка. За іншими ворожіннями, старий ключ,
обернувши рівчачком донизу, вкладали до книги, міцно її
перев’язували і підвішували на мотузці до стелі. Дівчата по
черзі називали чоловічі імена, а коли книга починала обертатися, вірили, що саме та дівчина, яка назвала ім’я, першою
вийде заміж 17.

Раденковић Љ., Ђурић Д. Катанци на мостовима као нова
глобална культурна појава. С. 314.
17
Левкиевская Е. Е. Ключ. С. 512.
16
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Символічно значущими виступають також частини обрядових предметів, у даному разі – головка, або рівчачок ключа,
а також замкова щілина. Так, у польських Карпатах дівчата
під час ворожінь напередодні Св. Андрія виливали віск через отвір великого ключа. Замкова щілина, символізуючи жіночий принцип, у традиційній картині світу усвідомлюється
як контактна зона між цим і іншим світом, з чим пов’язана її
роль у любовній магії. Так, саме через щілину замка на святки дівчата питали перехожих про свою долю, і почувши ті чи
інші звуки, передбачали свою долю.
У разі використання замка і ключа у шкідливій магії,
відбувалася актуалізація негативної валідності обрядових
предметів. Зрозуміло, що у цьому разі використання предметів також було пов’язане з актуалізацією семантики «замка» – життя, кохання, вірності, жіночої (іноді й чоловічої)
продуктивної сили тощо. При цьому відокремлення ключа
від замка, що символізує просторовий поділ, мало забезпечити особливу силу виклику. Замок міг бути використаний
з метою нашкодити молодим або вагітній тощо. Щоб наврочити безпліддя, на протилежні сторони воріт клали замкнений навісний замок і ключ від нього, або кидали їх у
колодязь. У пінському Поліссі жінка, яку вважали відьмою,
на весіллі замикала замок і кидала його в колодязь. У сербів дівчина, яку кинув коханий, могла покласти ключі з обох
сторін дороги, якою він ходив, тим самим прирікаючи його
на смерть 18.
Розуміючи жіноче безпліддя як «замкнене лоно», існувала
заборона ввозити замкнену скриню з приданим до будинку
молодят, інакше наречена не зможе завагітніти. Серби у Воєводині уявляли, якщо хтось замкне на замок двері у церкві
під час вінчання, то молоді не матимуть дітей. За іншими віруваннями, що побутували у Скопській котловині, якщо вагітна жінка переступить на дорозі через закритий замок, вона
18

Там само. С. 511.
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не зможе розродитися, допоки його не буде відкрито. У Банаті
існував звичай, за яким наречена, котра не хотіла завагітніти, під час вінчання тримала за пазухою замкнений замок,
котрий мала відкрити, коли хотіла завагітніти. Крім того, за
іншими свідченнями, молода виливала воду, в якій купалася,
у пляшку, яку закривала на замок. У разі бажаної вагітності,
замок знімала і викидала.
Також вважали, що з превентивною метою потрібно
було «закривати» молодих, щоб їм ніхто не нашкодив. Так,
у болгар одним із учасників весільного обряду був хлопець,
який тримав у руці ключ 19. Росіяни зачиняли двері спальні
молодят на ключ, щоб ніхто «не зіпсував їх» 20. Серед сербів
в околицях Враня, а також навколо Скоп’я, існував звичай,
за яким мати молодого або інша родичка обходила молодих
перед тим, як вони вирушали до церкви, тримаючи в руці
відкритий замок, який потім закривала ключем. Замок відкривали, коли молоді заходили до церкви або відразу після
вінчання. Це робили, аби хтось «не зав’язав» молодого і не
позбавив його чоловічої сили.
Неплідність молодим можна було наврочити, купивши,
не торгуючись, новий замок, і покласти його з одного боку
воріт, а ключ з іншого. Ізофункціональним до цього магічного дійства виступає ритуальна дія подвійної негативної
прагматики. Так, у сербів під поріг, через який мали переступити молоді, клали могильну землю. Щойно молоді переступали поріг, чаклун замикав замок, а землю відносив на
могилу.
Інші обрядові дії з замком і ключем негативної прагматики актуалізують семантику «неможливого». Так, аби посварити подружжя, необхідно було закрити дев’ять замків,
або закрити замок, а ключ кинути у колодязь разом із милом.
Болгари, серед яких зафіксовано цей звичай, вірили, що тіль19
20

Там само. С. 512.
Там само. С. 264.
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ки тоді, як мильна піна знову стане милом, а ключ відімкне
замок, подружжя буде разом. Про те, що замок і ключ конотаційно пов’язані із семантикою сварки, є поширена, зокрема
й у сучасній побутовій культурі, заборона дзвеніти ключами
або класти їх на стіл – щоб у домі не було сварки 21.
Прагматика ритуальних предметів – у даному випадку
ключа та навісного замка – обумовлена їх початковою, буквальною функцією. У той же час у контексті ритуалу, коли
ключ і навісний замок розуміються як парний або паралельний/ізофункціональний символ, ці повсякденні предмети
змінюють свій семіотичний статус, втрачаючи утилітарну
функцію та набуваючи функції знака/символу.
За спостереженнями Л. Раденковича, зав’язування вузлів
можна розглядати як предтечу, або попередню відносно замикання замка обрядово значущу дію. Це твердження висувається на підставі того, що у народну культуру замки увійшли
досить пізно. Так, ще у 60‑х роках ХХ ст. у гірських районах
Сербії навісні металеві замки були ще рідкістю. Замість них
використовували дерев’яні запори й засови. На користь того,
що замок є предметом «запозиченим», свідчать дані сербської
мови, де назва походить з італійської мови або грецької через посередництво болгарської. Невідомою є сучасна назва і у
пам’ятках давньоруської мови, проте зафіксовано відповідне
дієслово «замикати» 22. Водночас вузол, який часто присутній
у сучасних оберегах, у традиційній культурі є знак зупинки,
переривання певної дії або сили, а також символізує оволодіння об’єктом або ситуацією. Відповідно та сама дія може бути
передана завдяки зав’язуванню вузлу і розміщенню стрічок
на деревах або мостах. Зав’язування та розв’язування вузлів
означає замикання та розмикання, зв’язування або звільнення об’єкта, з чим пов’язана його ритуально вагома функція як
Там само. С. 512.
Раденковић Љ., Ђурић Д. Катанци на мостовима као нова
глобална культурна појава. С. 317.
21
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оберегу або засобу задля причини 23. Ізоморфізм предикативної семантики, пов’язаної з традиційними уявленнями замикання/відмикання та зав’язування/розв’язування передано
цілою низкою обрядових дій. Так, у сербів перед вінчанням
наречена зав’язувала на поясі від батькових гачів стільки вузлів, скільки років не хотіла мати дітей, і цей пояс надягала
собі під сорочку на голе тіло. Коли збиралася завагітніти,
вона розв’язувала вузли, промовляючи: «Розв’язую не вузол,
а свої пологи» (серб. ‘Не дрешим оваj чвор, већ дрешим свој
пород’). Подекуди у селах Бачки, після обрядового купання
нареченої, її мати зав’язувала на її весільному поясі стільки
вузлів, скільки років дочка не хотіла мати дітей. У селах Срему це виконувала сама наречена. Із цим уявленням пов’язана
і відома обрядова заборона (як у весільному, так і поховальному обряді) залишати на нареченій (небіжчику) будь-що
зав’язане. Зав’язування вузлів та відповідні талісмани у вигляді вузлів (особливо неприпустимі для дітей) засуджувала
і християнська традиція, свідчення чого містять пам’ятники
давньої писемності.
Як видається, міст як об’єкт, на якому найчастіше реалізується сьогодні традиція, не випадково стає предметом уваги закоханих. Як медіальний об’єкт, міст поєднує два береги
ріки – лівий і правий, що експлікує як принцип поєднання
статей, так і семантику «переходу» через воду як амбівалентну межу/поєднання «свого» та «чужого». Відтак ключі, які кидають із моста у воду, стають знаком незнищенного зв’язку
наречених та символом їхньої «вічної» любові.
Вербальна реалізація обрядової мотивації. Спостереження свідчать, що в основі усіх написів, що містяться на
навісних замках, наочні два типи: 1) ідентифікація (ім’я або
ініціали пари, при цьому бажане припускається, хоча прямо

Валенцова М. М. Узел. Славянские древности : Этнолингвист.
словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. Москва : Международные
отношения, 2012. Т. 5. С. 357.
23
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не висловлюється); 2) конкретизація мети бажаного (як правило, кохання довічне). Сучасна традиція цілком втілює традиційну вербальну реалізацію поставленої мети.
Мотив замикання замка як оберега з метою магічного підтвердження задуманого результату пояснюється його функціональністю. Подібну семантику можна віднести до заключних
слів замовляння на кшталт «Словам моїм ключ і замок», «Замок у небі, а ключ у морі; замкнув і ключ у воду кинув!» 24. Формули замовляння, в яких наводяться лексеми замок і ключ, на
широкому слов’янському/неслов’янському фольклорному матеріалі, з метою визначити їх міфологічне значення, розглядав
у своїх працях Олександр Веселовський. Зокрема, аналізуючи
календарні пісні на «смертному тижні» (п’ятий тиждень Великого посту), він звертав увагу на образ Св. Петра, який міг
бути заміною Іллі-громовержця, проводячи паралелі із сербським текстом, де зустрічається образ Іллі та вогняної Марії.
Образ гримкого Петра, зазначав Веселовський, міг виникнути
із символу ключів, якими він, за віруваннями, замикає або відмикає небо. У сербських і болгарських піснях ключі від неба
знаходяться у Петра або Іллі. Так чи інакше, зауважував Веселовський, але образи ключів, замка, відмикання повторюються і у чеських та моравських весняних піснях, пов’язуючись у
цьому випадку з іменем Марії та Морени: «Морена! Морена! /
Куди ти ключі поділа? / Віддала я їх, віддала / святому Юрію».
Також в одному запису з Волині Св. Юрій просить ключ у матері: «Ти подай, матко, ключа, / Одімкнути небо, / Випустити
росу, / Дівоцьку красу» 25.
Відмикання небесного замка, подібно відмиканню жіночого лона, ураховувало введення символу замка і ключа, і ши-

Топорков А. Л. Замок. Славянская мифология : Энциклопедический словарь. Москва, 1995. С. 188.
25
Веселовский А. Н. Избранное: Традиционная духовная
культура. Москва : Российская политическая энциклопедия, 2009.
С. 63–65.
24
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роко практикувалося в обрядовості слов’ян з метою полегшення пологів. Пор. білоруське замовляння на легкі пологи:
«Божа маці до цэркаўкі шла, залатія ключы нясла, срэбныя
замочкі адмыкала, царскія вароты адчиняла…» 26. Водночас
у магічних діях календарної та родинної обрядовості, для
яких було важливо наголосити на символічному відмиканні – землі після зимового періоду, жіночого тіла, язика при німоті тощо, використовувався ключ, зокрема церковний. Так,
у Сербії побутувало уявлення, за яким бездітні жінки мусили
випити воду, якою було вимито церковні ключі. Таку ж воду
давали пити дітям, які довший час не починали говорити.
Ідею невтрати шлюбних зв’язків зі смертю одного з подружжя маніфестує сербський звичай (с. Паневац), коли у
випадку смерті господині дому жінки, обряжаючи померлу,
повинні застібнути їй сорочку, а її чоловік потім має її розстібнути. Вірять, що якщо він цього не зробить, то залишиться довічно «застібнутим» з небіжчицею. Аналогічно до цього,
в українців «для того, щоб той з подружжя, що залишився
живим, міг вдруге одружитися, на померлому комір сорочки
треба залишити розстібнутим – “розхристаним”». Тому жінка померлого звичайно просить тих, хто обряджає померлого, «не защінкували чоловікові сорочку на грудєх». В іншому
випадку «ўна борзо не віддасть си». Актуалізація весільних
елементів у поховальному обряді належить до загальноміфологічного зв’язку смерті й весілля. За словами С. М. Толстої,
«визначальна риса перехідності, тобто належність до rites de
passage, у цьому випадку, так би мовити, підноситься у квадрат» 27, і цю дуплікацію можна простежити на всіх обрядо-

Славянские древности : Этнолингвист. словарь : в 5 т. / под
ред. Н. И. Толстого. Москва, 1999. Т. 2. С. 265.
27
Толстая С. М. Общие элементы в ритуальном оформлении
родов и кончины (на материале балканославянских традиций).
Балканские чтения : Симпозиум по структуре текста. Москва :
Инст. славяноведения и балканистики АН СССР, 1990. С. 99.
26
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вих рівнях – предметному, дієвому та словесному, що вказує
на синонімічність обрядового й вербального текстів. Наприклад, символ представлено у тексті поховальних голосінь:
Повіджте ми, де ключики будут від вашої хатки,
Вбы-м до вас приходила із свойими діточками, із свойими
онуками;
***
Повідж міні, де бдут твої ключики
Від твоєї хатки, обы я прийшла;
***
Ій-йо-йой, повіджте, татцю, повіджте,
Де будут ключики від ниї стояти.
Ій-йо-йой, як прийду до вас, обысте мня пустили, бо я їх
ни найду.
Ій-йо-йой, в вас ключики твердийкі, що я ї ни розімкну.
Ій-йо-йой, ключики ни бду глядатки,
У вас ключики – сыра землиця та й зелена травиця.
Символічне значення замка і ключа. У традиційній
культурі замок і ключ усвідомлюються як еротичний символ,
або еротичний маркер 28. Відтак традиційна культура вплинула на шлюбну та еротичну символіку зазначений предметів і
у сучасній культурі.
«Чоловічу символіку, – підкреслює Тетяна Володіна, –
закономірно одержували предмети довгастої, видовженої
форми, призначені для різного роду всовування, втикання,
уміщення всередину. Використання таких предметів входило у ритуальні контексти з семантикою магічного програмування майбутнього врожаю та репродукції» 29. При цьому

Айдачич Д. Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі. Київ, 2010. С. 115.
29
Володина Т. В. Телесный низ в традиционных представлениях белорусов. Белорусский эротический фольклор / сост., словарь,
указатель загадок, перечень метафорической лексики и фразеологии Т. В. Володиной. Москва : Ладомир, 2006. С. 17.
28
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корелятивність жіночого і закритого начала була обумовлена фізіологічно, тоді як категорія чоловічого співвідносилася
із рисами відкритого, зовнішнього, очевидного тощо 30. Ці
дихотомію демонструють, зокрема, евфемізми традиційної
культури (ключ як «чоловічий статевий орган»). Пор.: «До
жіночої колодки кожен ключ пасує»; «І великий багач ходить
лише з одним ключем» 31.
Фалічне прочитання знаку ключа лежить у сфері як
формального (за формою), так і типологічного (активність,
твердість) символізму, при цьому символ зберігає семантику
заліза і входить у ряд залізних предметів як ритуально маркованих. Також можливий і «жіночий» ключ, який у верхній
частині містить отвір.
Натомість замок – жіночий принцип. Із значенням ‘жіночий статевий орган’ використовується евфемізм рос. ключи
открылись; замки ослабели (‘місячні’) 32. Під час здійснення магічних обрядових дій, пов’язаних з ідеєю сексуальності, а також чаклунської поведінки, існували рекомендації цілувати /
гризти /торкатися замка. Вербальні тексти, що супроводжували такі дії, мали підсилити вплив замовляння. «Мені вагітніти,
тобі примхи носити», – промовляла молода на Смоленщині,
гризучи замок, коли входила на вінчання до церкви 33.
Символічне значення мали, як було вище зазначено, також частини обрядових атрибутів, а саме головка, або рівчачок ключа, та замкова щілина.
Враховуючи, що в умовах традиційної культури обрядовому (символічному) оформленню підлягали усі важливі мо-

Валодзіна Т. Символіка закритих частин тіла в міфопоетичній анатомії слов’ян. Етнографія статевого життя й тілесності /
ред. О. Боряк, М. Маєрчик. Київ, 2013. С. 196.
31
Ставицька Л. Українська мова без табу : Словник нецензурної
лексики та її відповідників. Київ : Критика, 2008. С. 211.
32
Топорков А. Л. Замок. С. 188.
33
Там само. С. 188.
30
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менти соціального й особистісного життя, тема сексуальних
стосунків (ширше – взаємодії чоловічого та жіночого начал)
не могла ігноруватися, а тим більше бути табуйованою 34. Це
досягалося символічним зображенням та співвіднесенням
еротичної сфери з сферою народної сміхової культури, у першу чергу в контексті весільної обрядовості, завдяки діям та
текстам, якими легалізувалися сексуальні стосунки (весільні
та жартівливі пісні, примовки, коломийки, загадки, прислів’я
та приказки тощо). Різноманіття символічної мови традиційного весілля, яка включала вербальні, поведінкові, предметні
метафори, покликане було забезпечити успішне проведення
весільного обряду переходу (rites de passage), і тим самим гарантувати правильне функціонування спільноти.
Замок і ключ у фольклорному тексті. Центральне місце у весільній обрядовості займає концепт честі.
У східнослов’янській обрядовій ліриці достатньо широким є
ряд символічних маркерів дівочої цноти, включно із мотивом
збереження / втрати ключа, аналогічному втраті вінка:
«Спала Марися з хлопом, / Згубила вінок з злотом» 35.
У білоруській весільній пісні співається про те, як батько питає дочку, куди вона поділа ключі, а та відповідає: «Я у
тебе, татку, верно служила, твоих ключиков не погубила…» 36.

Можейко З. Я. Смехоэротический песенный фольклор в белорусской ритуальной традиции: заметки на основе материалов,
собранных в 1960–1990 годах в стационарно обследованных деревнях Туровщины, Пинщины, Лепельщины, Мстиславщины. Белорусский эротический фольклор, cоставление, словарь, указатель
загадок, перечень метафорической лексики и фразеологии
Т. В. Володиной. Москва, 2006. С. 110–117.
35
Бандурка. Українські сороміцькі пісні в записах: З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя,
Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка / упоряд. М. Сулима. Київ, 2001. С. 81.
36
Крачковский Ю. Ф. Быт западно-русского селянина. Москва,
1874. С. 78.
34
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В українській весільній пісні дівчина відмовляється віддіти
хлопцеві «золоті ключі»:
Ой у полі криниченька,
Золоті ключі;
Обіцяла та й не дала,
Гага-гага-гага-чи! 37.
У тексті коломийки із записів Володимира Гнатюка у діалозі хлопця і дівчини звучить мотив втрати ключів:

Е

– Вітер віє, шелевіє, дівчино, чи чуєш?
Пусти мене до світлоньки, де нічку ночуєш.
– А я би ті упистила, іно я ся бою,
Погубила‑м дрібні ключі від свого покою 38.

ІМ

Ф

Треба зазначити, що записи В. Гнатюка у тритомнику «Коломийки», видані Етнографічною комісією НТШ (Львів, 1905–
1907), можна вважати однією з найбільших колекцій цього
жанру, куди входять, зокрема, й тексти про любов і подружжя.
Сам В. Гнатюк вважав, що «коломийка огортає собою всі прояви життя <…>, для неї нема нічого тайного; звідти в ній і гумор, і сатира та іронія, і т. ін.». На відміну від весільних пісень,
тут немає обсценної, ненормованої лексики, про інтимні стосунки йдеться лише натяком, завдяки вишуканій образності,
що аж ніяк не применшує емоційну напругу текстів, напр.:
Від порога до порога ключиками дзень-дзень,
Ой вставай же, мій миленький, бо вже білий день-день 39.

Відповідно до традиційних моральних засад, позасимволічний, буквальний опис статевих стосунків у фольклор-

Бандурка. Українські сороміцькі пісні в записах: З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя,
Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка / упоряд. М. Сулима. Київ, 2001. С. 108.
38
Там само. С. 186.
39
Там само. С. 183.
37
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ному тексті практично відсутній, що не виключає використання обсценної лексики як компонента продуктивної магії
в обрядовому тексті. Найбільш відвертими у цьому відношенні є весільні пісні заключного етапу обрядового дійства.
В українській традиції це пісні «перезви», зокрема пісні «до
комори», котрі мають забезпечити успішне зведення молодих та фертильність молодої. У білоруському фольклорі
еротичний зміст калінак (пісень «до комори»), з урахуванням ритуальної магічної сили слова, акумулювало енергію
створення навколо самої комори 40. Традиція не тільки дозволяла, але й санкціонувала багаторазове дублювання теми
фертильності молодої, а також відверто брутальні еротичні
описи нареченого, які стають продовженням магічних текстів, зокрема замовлянь від імпотенції. Одним із прикладів
вербальної магії може бути текст коломийки, яку проголошував весільний дружка. Присутній у тексті мотив ключа
відкриває шкатулку, в якій знаходиться сорочка нареченої
із слідами її чесності, що гарантувало успішне весілля. Як
відомо, на акціональному рівні обряду учасникам весілля
демонструвалися сліди успішної дефлорації, що було свідченням цнотливості нареченої та чоловічої сили молодого,
відтак актуалізувало загальний піднесений настрій учасників весільної церемонії:
Да ключів, мати, ключів –
Одімкнути да шкатулочку,
Подивиться на кошулечку,
Нехай будем знати,
Якої співати… 41.

Лобач В. А. Эрос в белорусской традиционной культуре. Белорусский эротический фольклор, cоставление, словарь, указатель
загадок, перечень метафорической лексики и фразеологии Т. В. Володиной. Москва, 2006. С. 87.
41
Бандурка. Українські сороміцькі пісні в записах: З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя,
40
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Тема обдаровування «чесної» нареченої, а також інших
учасників обряду, є однією з найбільш опрацьованих у весільному тексті взагалі. Г. І. Маслова наголошує, що у фольклорі
знайшов відображення звичай, який побутував у ХІХ – початку ХХ ст. у північних губерніях Росії, надсилати нареченій
у подарунок скриньку або коробку.
В одному з описів весільних обрядів і звичаїв у росіян, згадується ритуал підготовки у домі нареченого подарунків для
нареченої напередодні весілля. Згідно цього звичаю, хлопчик
шести-семи років збирає «усі галантерейні предмети» в одну
скриньку, яку, закривши, наречений мусить відвезти, разом
із ключем, у дім нареченої. Як свідчать записи, в інтерв’ю інформанти також зазначали, що скриньку з подарунками відкривав на весіллі тисяцький 42.
За традиційними уявленнями, порушення правил обрядового обдаровування та обміну подарунками могло зашкодити молодим, зокрема, стати причиною безплідності
молодої. Відтак об’єднання «чоловічого» і «жіночого» начал
представлено у текстах, якими супроводжували обрядове обдаровування нареченої, метафорою «золотого ключика від
срібної скриньки» як знаку найвищої цінності:
«…Ты, новобрачный молодой князь,
Не заглядывайся, не засматривайся
И вынимай-ка золотой ключик,
Отпирай-ка серебряный ящик,
Вынимай-ка подарочки,
Клади на тарелочки» 43.

Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка / упоряд. М. Сулима. Київ, 2001. С. 33.
42
Свадебные приговоры Вилегодского района Архангельской
области в рукописной и устной традиции ХХ в. (исследование и
тексты) / сост., вступ. статья и комментарии Ю. А. Крашенинниковой. Сыктывкар, 2009. С. 31.
43
Там само. С. 31.
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Крім того, у північноросійській традиції подарунки нареченій підносили на великій тарелі, що знайшло відображення
в поетичних текстах, де, поряд із «золотим ключиком» згадуються «золоті» та «срібні» тарілочки.
Метафора «золотих ключів» представлена і в південно
слов’янських весільних піснях, які, дотримуючись балканської традиції, сповнені почуттям любовної туги і придушеної
пристрасті. За алегоричними алюзіями приховані конотації
кохання та еротики, а емоційне повідомлення подається через
яскраві метафоричні образи та детальні сюжетні лінії. Сербська пісня з Боснії та Герцоговини «Niko ne mogaše lastavicu
otvoriti, već soko» («Ніхто не міг ластівку відкрити, крім сокола») розповідає історію про ластівку, замкнену в клітці, яка
чекає, щоб хтось її «відкрив»; вона обіцяє великі подарунки і
себе як нагороду для свого рятівника. Кравці, які почули про
пташку, розпродали свій крам – парчу, та виковали золоті
ключі, які, однак, не відчиняють клітку. Кушніри продали свої
соболині шуби і також зробили золоті ключі, але і ці ключі не
змогли відкрити двері клітки. Нарешті, ювелірні майстри також спробували щастя і продали пафту з перлів (спеціальну
пряжку-застібку на жіночому поясі), але і їхні золоті ключі
не змогли відкрити клітку. Тоді до клітки підлетів сокіл і торкнувся крилом дверей, – і клітка сама відчинилася:
Dok doleće sivo soko,
Tresnu krilim’ o vratima,
Ali vrata zakovana
Sama mu se otvorila 44.

У рукописній збірці сербських народних пісень із Герцеговини 1869 року В. Врчевича «Srpske narodne pjesmice i pripjevi (koji
nijesu za štampu)» – «Сербські народні пісні та приспіви (котрі
не є для друку)», наводиться текст весільної пісні з мотивом відPetranović B. Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine, I,
Biograd. 1867. br. 189.
44
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U Alije, u balije,
Duzel Ajka bi!
Skrojio joj šaren gace
Do samije tli;
Napravi joj katančica
Od tisovine,
Pa je pošla na bunaru
Da se umije
I donese dugum vode
S rosne livade.
Navrani se mlado momče,
Srecko, protov sin,
Podera joj šaren gaće
Sve do doline,
I salomi katančica
Od tisovine
Gradu mu se otvoriše
Obje vratnice… 45.

Ще одним яскравим прикладом інакомовного еротичного тексту може слугувати текст із цього ж збірника, виразно
нюансований мусульманською фольклорною традицією – тематично, лексично (тюркізми), поетично. Композиційно пісня будується як звернення дівчини до коханого, в якому вона
пропонує прийти до неї ввечері і принести «ключі, наповнені медом», відкрити ними ворота у місто – «вранці, ввечері».
У символізації чоловічого начала знаходимо відображення
орієнтальної традиції детальної та пишномовної метафоризації, в результаті якої чоловічий принцип передано як

Ljubinković N. Simbolika vrata (vratara i ključa) u Bibliji i u
narodnoj poeziji. Folklor u Vojvodini. 1993. Sv. 7. S. 47.
45
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«зв’язку ключів, повних меду», «дорогий мішечок, наповнений цукром»:
Poručuje Ašik-Ajka
Ispod feredže
Svom draganu, Kur-Alanu:
«Dodji doveče,
I donesi čekrk ključa
Puna melema,
Te otvori gradu vrata
Jutrom, večerom;
I uz čekrk dilber cesu
Punu šecera,
A u cesi kuc-delije,
Dva klepetala! 46

ІМ

Ф

Мотив навісного замка і ключів у весільних піснях сербів знаходить своє відображення і у мотиві «охоронців». Біля
струмка холодної води, біля підніжжя Яниної гори сидить
дівчина. Охорона налаштована стежити за холодною водою,
і лише молодий вершник може «замутнити воду». Жіноче
тіло описано через метафору пейзажу:
Gdje ona Janina planina
Pod njoj sjedi lijepa djevojka,
Na pupku joj sjajna mesečina,
A pod pupkom ona gora raste.
U gori ladna voda bila,
A kod vode u vrljenu straža.
Kad evo ti na konju delije,
Pogubi joj u vrljenu stražu,
A ladnu je vodu zamutio 47.

В українському тексті дівчина виходить гуляти, коли охоронці засинають:
46
47

Там само. С. 47.
Там само. С. 48.
214

www.etnolog.org.ua

Посію я рожу, –
Поставте сторожу –
Стережіте мене, прехорошу.
Сторожа заснула –
Нічого не чула,
Я, молода, гулять полинула 48.
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Характерна для весільного тексту багатоманітність тематичної симетрії реалізується завдяки присутності у піснях,
що співають на завершальному етапі обряду, метафор замка
та замкової щілини 49.
На периферії весільного тексту перебувають малі фольклорні жанри, в яких актуалізується шлюбно-еротична символіка.
Ці другорядні жанри традиційного обряду втілюють ще більш
яскраву та відверту еротичну символіку. Такими є загадки, жартівливі запитання, прислів’я та приказки, що використовують
для описання статевого акту семантику ключа, котрий замикає
навісний замок. Звичайна відповідь на такі загадки – «ключ і замок»: рос. «На повети коло клети парень девку дрочит…»; «Тычу,
потичу, ночью не вижу, дай‑ка, невестка, днем пощипаю»;

ІМ

Біл.: «Дзед ласкоча, баба не хоча,
Як прышоў дзед да цела,
Дык і баба схацела»;
***
«Дід скрэбоча,
Баба не хоча.
Дед прытулеў до тела,
Баба схатела»;

Бандурка. Українські сороміцькі пісні в записах: З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя,
Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка / упоряд. М. Сулима. Київ, 2001. С. 41.
49
Ljubinković N. Simbolika vrata (vratara i ključa) u Bibliji i u
narodnoj poeziji. Folklor u Vojvodini. Sv. 7. 1993. S. 46.
48
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***
«Вісіць карова – дзірка гатова,
Прышоў бык – у дзірку тык» 50.
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Цей семантичний ряд може бути значно розширений.
Безперечно, співвідношення еротичного фольклору в
обрядовій сфері, як і у культурі загалом, є різним, залежно
від різних етапів розвитку суспільства. І хоча для сучасного весільного обряду не характерні раніше актуальні ритуально-магічні дії, традиційні культурні конотації певних
предметних символів «ще тривалий час відлунюють у акціональному ряді ритуалів та в вербальному коді супровідних
текстів» 51.
Таким чином, використання замка і ключа як складової
магічної практики (у весільному обряді, календарному, у любовних ворожіннях тощо) у слов’янській традиції зафіксоване принаймні два-три століття тому. Широко відомою у східних слов’ян була формула замовлянь, що наводила парний
символ «ключ – замок». Можна вважати, що раніше функціонально тотожним замку міг бути обрядовий вузол, а також
предикативна дія зав’язування /розв’язування вузлів, відоме
у багатьох народів світу. Водночас практика встановлення
замків на мостах, відома як серед слов’ян, так і у світі, може
розглядатися як «імпортоване» явище 52, що виникає на тлі
сучасної глобальної культури.
Ключ і замок у художньому тексті. Через культурні та
часові конотації, а також міфологічні та біблійні алюзії, поБелорусский эротический фольклор / Составление, словарь,
указатель загадок, перечень метафорической лексики и фразеологии Т. В. Володиной. Москва, 2006. С. 314, 318, 325.
51
Бріцина О. Декілька міркувань про місце еротичного в народній культурі. Етнографія статевого життя й тілесності / ред.
О. Боряк, М. Маєрчик. Київ, 2013. С. 21.
52
Раденковић Љ., Ђурић Д. Катанци на мостовима као нова
глобална културна појава. С. 326.
50

216

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

стмодерний наратив пропонує набагато ширше розуміння
символіки ключа і замка, ніж фольклорні тексти. Прикладом глибокого символічного узагальнення знакових функцій
замка і ключа може бути твір Милорада Павича «Капелюх з
риб’ячої шкіри» («Шешир од рибље коже»), жанр якого визначається як «любовне оповідання». Знаком і атрибутом головного героя є ключ, значущий як емблема безмовності і таїни, а відтак і сакрального знання, що виходить із семантики
ключа як медіатора:
«Младић је већ раније знао да чита на грчком, али сада је
учио да чита латински. <…> Читао је где год би се нешто за
читање нашло. <…> И нарочито на катанцима и кључевима.
Јер, имао је Аркадије једну потајну страст, волео је лепе
кључеве. Без обзира да ли су из браве небог ковчега, од
градских капија, из старог локота или од неког храма, он се
довијао, узимао крадом отиске кључева у воску и вешто изливао у металу копије. Уопште узев, волео је и умео да ради
с топљеним металом. <…> Повремено је добављао старе
кључеве који су одавно били ван употребе. Кључеве удовце,
кључеве без брава. Да их улепша лио им је или ковао нове
дршке, у облику звезде, руже или људског лика. Највише је
волео да својим кључевима уместо дршке углави новчић са
ликом императора Филипа Арапског, или неки други где се
на полеђини јавља и женска прилика и пише «Abundantia»
или «Fortuna» 53.
(«Уже раніше юнак міг читати грецькою, а зараз вчився
читати латину. <…> Читав він усе, що будь-де знаходив. <…>
І особливо на замках і ключах. Бо мав Аркадій одну таємну
пристрасть, він любив красиві ключі. Дарма, що ті із замка
якоїсь скрині, від міських брам, із старого висячого замка
від якогось храму, він примудрявся їх діставати, крадькома
робив відбитки на воску й справно відливав металеві копії.
Він взагалі любив і вмів працювати з розтопленим мета53

Павић М. Шешир од рибље коже. Београд, 1996. С. 8, 11.
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лом. <…> Час від часу він діставав старі ключі, які вже давно
не були у вжитку. Ключі-вдівці, ключі без замкової щілини.
Щоб їх прикрасити, він відливав або виковував їм нові ручки у вигляді зірки, троянди чи людського обличчя. Найбільше він любив приробляти своїм ключам замість ручки монету з лицем імператора Філіпа Арабського, або якусь іншу, де
на зворотньому боці зображено жіночу постать і написано
«Abundantia» або «Fortuna»).
Вирушаючи в дорогу з рідного міста, герой бере з собою
тільки зв’язку ключів та капелюх з риб’ячої шкіри, де обидва
предмети мають чоловічу символіку (пор.: 54) На ринку він
купляє «дивний предмет» у вигляді дерев’яної фігурки юнака
з розведеними в сторони руками, який виявляється «нібито
ключем»:
«Уместо дршке биле су раширене руке, а прекрштена стопала служила су као «перо», као онај део кључа што иде у браву.
Кључ је имао 4 отвора, по један у свакој шаци, један заједнички
у оним прекрштеним стопалима и један међу ребрима.
– Ко је то? – настави Аркадије да пита.
– Јупитеров син. А мати му је Јеврејка.
– Од какве браве је он кључ?
– Браву тек треба наћи. Кажу да је од свих брава, али ја
нисам покушавао.
Аркадије се насмеја и купи кључ» 55.
(«Замість ручки були розведені руки, а схрещені ступні служили борідкою, немов частина ключа, що заходить у
замкову щілину. Ключ мав 4 отвори, по одному на кожній
долоні, один спільний у схрещених ступнях та один між ребрами.

Володина Т. В. Телесный низ в традиционных представлениях белорусов. Белорусский эротический фольклор / сост., словарь,
указатель загадок, перечень метафорической лексики и фразеологии Т. В. Володиной. Москва : Ладомир, 2006. С. 17.
55
Павић М. Шешир од рибље коже. С. 25–26.
54
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– Хто це? – продовжував розпитувати Аркадій.
– Юпітеров син. А мати його єврейка.
– Від якого замка цей ключ?
– Замок треба ще знайти. Кажуть, що від усіх замків, але
я не пробував.
Аркадій посміхнувся і купив ключ»).
Купивши ключ, герой стає власником дівчини з кліткою
для птахів. Пруття клітки «дзвеніли, наче ліра», а дівчина,
яка навчила героя «співати пісню про рибу», залишається з
ним, допоки той не продає дерев’яний ключ. Через багато років дерев’яний ключ знову потрапляє в дім героя, коли там
з’являється його дочка.
Переповідати поетичну «любовну історію» М. Пантича
неможливо і немає потреби, оскільки це оповідання, як і інші
твори цього видатного письменника, представника сербського постмодернізму, представляють собою складне «поліфонічне» переплетення мотивів, метафор і алюзій, що мають
відношення до біблійного тексту, до візантійської культурної
традиції, а також сербського – ширше слов’янського і балканського – фольклору.
Літературними алюзіями сповнені твори й іншого сербського прозаїка – Михайла Пантича, в центрі уваги якого
життя сучасного Белграда, особливо його нових районів, відомих як Новий Белград. Сутність цього головного у творчості Пантича топосу – відсутність ідентичності у мешканців мегаполіса, і як результат – байдужість та самотність
людини. Оповідання М. Пантича об’єднує прагнення побачити у подіях сучасного міського життя, серед багатьох людей, котрі щоденно вирішують свої власні проблеми, певний
вищий сенс, який би був виправданням часто безрадісного
життя. Майстер глибокого психологічного аналізу, М. Пантич вважає, що сьогодні саме жанр оповідання є тим «острівцем смислу», який здатний передати «момент людської
кристалізації», оскільки «порожнеча смислу, якої перепо219
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внений світ, обернено пропорційна кількості поширюваної в ньому інформації». Для творів М. Пантича найбільше
значення має символ, який втілює сенс тексту. Літературу
письменник вважає «ключем, за допомогою якого можна
щось вирішити в житті, навіть якщо це і не буде остаточне
рішення» 56. Оскільки остаточного, єдиного рішення просто
не існує, – життя непередбачуване, і писати є лише спроба
зробити його більш-менш стерпним.

56

Pantic M. Slankamen. Beograd, 2009. S. 116.
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На пограниччі культур.
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України:
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Борис (Барух) Ісаєвич Топоровський – літератор, публіцист,
активний учасник сіоністського руху в Україні 1. Він народився в
Катеринославі у червні 1868 року (встановлення дати його народження й інших біографічних даних – це окрема історія). Василь
Кравченко назвав Бориса Топоровського єврейським етнографом, адже в їхньому листуванні превалює обмін думками щодо
єврейських етнографічних та фольклорних матеріалів. В Російському державному архіві літератури і мистецтва (РГАЛИ,
Москва) 2, де зберігається дещо з листування Б. Топоровського,
Дослідник історії євреїв Катеринослава-Дніпропетровська
Олександр Бистряков назвав Б. Топоровського старійшиною сіоністського руху, вказавши, зокрема, й на такий факт: 15 лютого
1901 року на представницьких зборах катеринославських сіоністів вибрали делегатів на 5‑й Сіоністський конгрес – М. Усишкіна
й Б. Топоровського. Окрім того, Барух Топоровський в «Известиях
Екатеринославского районного комитета сионистской организации» опублікував серію статей під загальною назвою «До історії сіоністского руху в Катеринославі» (див.: Быстряков А. Хроника жизни евреев Екатеринослава-Днепропетровска. Гл. 5. Сионистское
движение в Екатеринославе. URL : berkovich-zametki.com/2015/
Starina/Nomer2/Bystrjakov1.php.
2
РГАЛИ. Ф. 1608. Оп. 1. URL : rgali.ru/search?type=custom.
1
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в описах фондів (ф. 1608) він значиться як літературознавець,
в описах архіву Російської академії наук (РАН, оп. 04, спр. 1889,
1891) 3 – як гебраїст. У цьому архіві збережено листи Б. Топоровського, написані ним упродовж 1929–1941 років, з яких і дізнаємося про цікаві подробиці його наукового й особистого життя.
Найбільше листів адресовано російському вченому й письменнику Миколі Олександровичу Морозову 4. Адреси, зазначені в
кінці цих листів, вказують на місця проживання дніпропетровського науковця: в 1932 році він мешкав по вул. Харківській,
у будинку № 17, а згодом – по проспекту Карла Маркса, 141, кв. 9
(2016 р. цей проспект названо ім’ям Дмитра Яворницького).
Листи Б. Топоровського 1929–1932 років засвідчують його захоплення астральною міфологією, адже він надсилає М. Морозову свій нарис «Элементы астрального мифа в библейской книге
«Эстер» (2.12.1932), а згодом під цим кутом зору розглядає ще
кілька сюжетів, про що пише в листі 18 січня 1933 року: «Я вам
недавно послал краткий мой очерк о библейск[их] Самсоне и
Далиле, рассматриваемых мною как позднейшую версию первоначального текста – представлявшего собою исключительно
астральный миф». Автограф цього нарису, датований 1933 роком, зберігається в архіві РАН (оп. 05, спр. 183) під назвою
«Самсон и Далила как элементы астрального мифа», – в ньому,
зокрема, йдеться про Далілу (ніч), що прагне відібрати у Самсона (Шимшона) його могутню силу. 16 липня 1933 року (оп. 04,
спр. 1889, арк. 20) Б. Топоровський описує єврейське свято «Пурим», порівнюючи його з «християнською масницею»:

Архив Российской академии наук (РАН), оп. 04. www.ras.ru/
namorozovarchive/5.
4
Микола Олександрович Морозов (1854–1946) – російський
революціонер-народник, популяризатор науки, письменник, мемуарист. З 1918 року – директор Природничо-наукового інституту
ім. П. Ф. Лесгафта, почесний академік АН СРСР з 1932 року. Свої
листи до М. Морозова Б. Топоровський надсилав на адресу: Ленінград‑121, вул. Печатників, 25, А, кв. 31.
3

224

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

«Глубокоуважаемый Николай Александрович!
Я недавно отправил вам письмо о еврейском празднике «Пурим». Я остановился на деталях и указал на
сходные черты с христианской масленицей. Там мы имеем ряженых, а в «Пурим» пуримских артистов – «пуримшпилер», где тоже происходит переодевание артистов и,
даже, мужчин в женский костюм (что обычно строго воспрещается еврейским религиозным законом и допускается единственно только в вечер праздника Пурима).
В Западной Европе на карнавале избирается шутовской папа. В «Пурим» исключительно только на этот день
избирается «Пурим-Рав» – шутовской раввин, который
забавляет публику своими рассказами и шутками.
Таким образом мы замечаем весьма значительное
сходство между христиаской масленицей и еврейским
«Пурим».
Как та, так и «Пурим», приблизительно приходятся
в половине марта месяца, приблизительно ко дню весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие, надо полагать, и послужило основанием для всех этих праздников.
Как я объяснял в прошлых моих сообщениях, исторический рассказ в библейской книге «Эстер» есть ничто
иное, как переделка первоначального астрального мифа.
В действительности же совершенно не было тех
исторических событий, о которых в книге «Эстер»
рассказывается.
Вы, глубокоуважаемый Николай Александрович, на
основании астрономических данных расшифровали библейский текст книги «Эстер» и нашли его первоначальную астральную сущность 5. И вот интересно установить

Очевидно, йдеться про багатотомне видання, присвячене стародавній історії (див.: Морозов Н. А. Истоки человеческой
культуры в естественно-научном освещении. Христос. Петроград,
1924–1932), в якому автор переглянув традиційні погляди на давню
5
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следующее: картина звездного неба ко времени весеннего
равноденствия, а также и общая ситуация во всем мироздании во всем космосе соответствует ли тем фактам,
которые Вы открыли после расшифрования текста книги «Эстер», и на какой год приходятся все эти факты из
звездного мира..?»
Б. Топоровський є автором кількох нарисів під назвою
«К вопросу о психологи пророков», про зміст третього з них довідуємося з листа М. Морозову, написаного 9 червня 1937 року:
йдеться про пророка Самуїла і вплив на нього гри на музичних
інструментах, що, на думку автора, сприяло пророкуванню:
«Повидимому, музыкальные инструменты вызывали экстаз и
порождали исключительное душевное настроение – настроение пророчества» (оп. 04, спр. 1889, арк. 36).
З листів Б. Топоровського до Морозова довідуємося, що в
студентські роки він захоплювався психологією, навчаючись
на юридичному факультеті Харківського університету, прослухав курс психології у професора Максима Максимовича
Ковалевського 6 (оп. 04, спр. 1889, арк. 35). 27 січня 1939 року
в листі до М. Морозова Б. Топоровський згадує про спілкування ще з кількома відомими викладачами Харківського
університету – О. Потебнею та Д. Овсянико-Куликовським 7:
«В давние времена своего студенчества в Харькове Овсяникоісторію людства. Теорію М. Морозова не сприйняли вчені-історики,
натомість математик Михайло Постников критично переглянув її
основи у власному кількатомному виданні (див.: Постников М. М.
Критическое исследование хронологии древнего мира. Т. 1. Античность. Т. 2. Библия. Т. 3. Восток и Средневековье. Москва, 2000).
6
Максим Максимович Ковалевський (1851–1916) – відомий
український історик права, історик, соціолог, етнолог що працював
у рамках науки тодішньої Росії. На його праці посилався М. Грушевський у монографії «Початки громадянства: (генетична соціологія)» (1921).
7
Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський (1853–1920) –
літературознавець, лінгвіст, у 1888–1905 роках – професор Харків226
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Куликовский был одним из любимейших наших профессоров,
наряду с профессором А. А. Потебней. Я с большим интересом и удовольствием слушал читанный им тогда частный курс
«Быт индусов и иранцев в эпоху вед» (РАН, оп. 04, спр. 1891,
арк. 41). З листа Б. Топоровсього, написаного ним 3 серпня
1939 року, дізнаємося, що до вступу в університет він закінчив Катеринославську гімназію, адже згадує про свого товариша, з яким там і познайомився: «У меня имеется друг, мой
старый товарищ по Екатеринославской гимназии Вениамин
Федорович Каган. Он выдающийся математик, проф[ессор]
Московского и Днепропетровского ун[иверсите]тов» (оп. 04,
спр. 1891, арк. 48) 8.
Дату народження Б. Топоровського (рік і місяць) також вдалося встановити за його листами до М. Морозова – 19 травня 1937 року дніпропетровський науковець повідомив: «В июне этого года мне исполнится 69 лет... Мне
пришлось много бедствовать…» Далі Б. Топоровський розповідає, що завжди був «людиною книжною, кабінетною», що в
нього хворе серце – іноді важко пішки пройти навіть квартал:
«Я веду уединенную жизнь измотавшегося и слабого человека…» (оп. 04, спр. 1891, арк. 17). На Б. Топоровського гнітюче
враження справило виключення його з числа співробітників заснованого 1893 року Природничо-наукового інституту
ім. П. Ф. Лесгафта – науково-дослідної установи широкого
профілю, директором якого був М. О. Морозов. І це незважаючи на те, що він і працював у цьому закладі на громадських
засадах (грошей за це ніколи не отримував), але мав з того моральне задоволення. М. Морозову надіслав Б.Топоровський і
ського університету, послідовник О. О. Потебні, один із перших у
царській Росії дослідників санскриту та ведійської міфології.
8
Веніамін Федорович Каган (1869–1953) – математик, професор Московського університету. З 1911 року проживав у Катеринославі, в 1879 році вступив до Катеринославської гімназії, яку закінчив 1887 року з золотою медаллю.
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копію листа, якого адресував Сталіну, з проханням повернути йому право на пенсійне забезпечення:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я приношу Вам свою обиду и прошу Вас протянуть мне
руку помощи. Мне 69 лет, я совершенно одинок и оказался на исходе моих дней жизни совершенно беспомощным.
Согласно ходатайству днепропетровской Секции Научных
Работников и Отдела Культпропа обкома партии мне, как
научному работнику, была назначена персональная пенсия
местного значения. Эта пенсия, хоть не полностью, но все
же давала мне возможность существовать, мыслить и понемногу работать. Некоторое время тому назад меня этой
пенсии лишили только лишь потому, что я имел несчастье
до революции унаследовать от отца дом 9, от которого я
еще до национализации отказался 10.
Очевидно, йдеться про дім по вул. Троїцькій, 8. На сайті «Днепр
еврейский, часть 3» (URL : myshtetl.org/dnepropetrovsk/dnepr3.html)
зазначено: «Найкрасивіша будівля на цьому перехресті та одна з
найкрасивіших у місті – колишній будинок мецената й сіоністського активіста Баруха Топоровського (Троїцька, 8). Барух Топоровський – один з найстаріших учасників сіонистського руху в Катеринославі. Працював у “Ховвей Ціон”, співпрацював з М. Усишкіним та
з М. Бруком. Друкувався в єврейській пресі, видав кілька брошур».
У списках передплатників журналу «Еврейская старина» під
прізвищем «Топоровский Борис И.» зазначено: «Екатеринослав,
Троицкая, соб[ственный] д[ом]». Це, очевидно, засвідчує, що дім
Б. Топоровського був добре знаний у місті (див.: Подписчики альманаха «Еврейская Старина» (1909–1912 гг.). Публикация и коммент. Анатолия Хаеша. Еврейская Старина. № 3. 26.09.2013. URL :
litbook.ru/article/4758/). Згаданий будинок є цікавим зразком еклектики 1890-х років (над вікнами третього поверху розміщена горельєфна левова голова, вписана в круглий картуш, під яким звисає
кошик із фруктами).
10
Ідеться про декрет ВЦВК від 20.08.1918 р. «Про відміну приватної власності на нерухомість у містах». (ВЦВК – Всесоюзний
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Всю свою жизнь я, по мере моих сил и здоровья, занимался литературной и научной работой. Прошу Вас, родной
Иосиф Виссарионович, помочь мне – восстановить меня в
правах пенсионера и вернуть мне мою пенсию. Согласно 120
статье мудрейшей Вашей Конституции это будет точным
выполнением закона» (оп. 04, спр. 1891, арк. 14–15, серпень, 1937 р.). В листі до М. Морозова, написаному 1 вересня 1937 року, Б. Топоровський просить його також написати листа до Сталіна з проханням про відновлення в праві на
пенсію (від імені інституту, в якому М. Морозов був директором). У жовтні 1937 року Б. Топоровський знову нагадує ленінградському науковцю про своє прохання, зазначаючи, що
саме за рекомендацією М. Морозова йому й було призначено
персональну пенсію місцевого значення, а згодом він отримав офіційне повідомлення про позбавлення права на неї, «як
колишнього власника трьох будинків» (насправді Б. Топоровський володів одним будинком по вул. Троїцькій, 8). З листів
Б. Топоровського до Василя Кравченка (подані нижче) дізнаємося, що рекомендацію з проханням про призначення дніпропетровцю персональної пенсії М. Морозов надіслав не
пізніше березня 1930 року. Не вдалося встановити, коли таку
пенсію було призначено, бо ще в грудні 1933 року Б. Топоровський писав М. Морозову: «Я веду теперь жизнь полуголодную» (оп. 4, спр. 1889, арк. 10). Повідомляв він тоді ж, що
звертався зі своїми пенсійними проблемами до «Наркомоса
України тов. Скрипника» 11, але відповіді не отримав. Минуло
центральний виконавчий комітет, вищий законодавчий, розпорядчий і контрольний орган державної влади РРФСР у 1917–1937 рр.
До утворення СРСР включав і представників від України).
11
Микола Олексійович Скрипник (1872–1933) – український
радянський партійний і державний функціонер, один з організаторів КП(б)У, уродженець Катеринославської губернії. З 7 березня 1927 року по 7 липня 1933 року очолював Народний комісаріат
освіти УСРР.
229
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кілька років і 3 лютого 1937 року Б. Топоровський написав
М. Морозову, що зима видалася для нього дуже важкою, він
хворів і терпів постійну матеріальну скруту. У цьому змученому немолодому чоловікові важко було впізнати колишнього мецената й активіста сіоністського руху, котрий володів
одним з найкрасивіших у Катеринославі будинків.
«Епістолярія, – як зазначають сучасні дослідники, – дає
можливість вивчати як повсякденність певної епохи загалом,
так й конкретну особистість зокрема. Листи як історичне
джерело мають специфічні ознаки, становлячи собою різновид писемних пам’яток. Їхня специфіка полягає, по‑перше,
в яскравому прояві суб’активної перцепції подій, що вимагає
критичного ставлення до таких джерел; по‑друге, кожний період історії вплинув на форму листів; по-третє, листи належать
до найбільш “важких” джерел з погляду наукового аналізу» 12.
Епістолярна спадщина Б. Топоровського досить багата:
серед його адресатів – Сергій Петрович Мельгунов (1880–
1956) – російський історик і політичний діяч, редактор-видавець журналу «Голос минувшего» (1913–1923, Москва, в числі
авторів якого був і Симон Петлюра), Олексій Миколайович
Деревицький (1859–1943) – професор-філолог, уродженець
Харкова, фахівець з античної філології, Аркадій Георгійович
Горнфельд (1867–1941) – філолог, літературознавець, публіцист, Іван Михайлович Каманін (1850–1921) – відомий український історик, Віра Миколаївна Фігнер (1852–1942) – публіцистка, мемуаристка, а також і революціонерка-терористка
(РГАЛИ, ф. 1608, оп. 1, Москва).
Листування Бориса Топоровського з Василем Кравченком тривало з 1910 по 1930 рік (з певними перервами, викликаними подіями Першої світової війни та революційним
Гедьо А. В., Іорданова Ю. В. Повсякденне життя української
академічної еліти на початку ХХ ст. та в 1920–1930-х рр.: аналіз
епістолярної спадщини науковців. Історичні і політологічні дослідження. 2013. № 2 (52). С. 164–171.
12
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лихоліттям). Вони обмінювалися світлинами, фольклорними
й етнографічними матеріалами, ділилися роздумами про єврейсько-українські культурні контакти. Листи Б. Топоровського до В. Кравченка сповнені глибокої симпатії й поваги
до українського дослідника, до його мови, вони засвідчують і
споріднені факти душевних і фізичних страждань єврейського й українського науковців (обидва відчули на собі вплив політичних репресій і матеріальних злигоднів).
«В. Г. Кравченко
В Житомир
Многоуважаемый гр[аждани]н Кравченко!
Еще в 1914 и 15‑ом г.г. мы с Вами вели переписку
относительно этнографического еврейского материала на
Волыни. О Ваших этнографических работах я поместил
тогда рецензию в журнале “Еврейская Старина” (который,
кстати сказать, возобновился и теперь опять выходит) 13.
В Вашем письме от 12.III.1914 г. Вы мне писали:
“Симпатичный обычай в свадебном обряде села Воляница
Нова 14 Житомирского уезда, где на второй или третий день
“по шлюбови” кортеж свадебный напрвляется “до жида”,
который преподносит им соответствующее угощение.
Затем о евреях также имеется материал в легенде
[о] постройк[е] храма в м. Шумске 15. Кроме того, Вы пи-

Топоровский Б. Труды общества исследователей Волыни. Т. ХII.
Этнографические материалы, собранные В. Г. Кравченко в Волынской
и соседних с ней губерниях. Житомир, 1914. Еврейская старина. 1915.
Вып. 3–4. С. 426–428 (див.: Хададова М. В. Журнал «Еврейская старина» (1909–1924 рр.). Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Євреї в Україні: історія і сучасність». Збірник наукових
праць. Житомир: Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 302–305).
14
Ймовірно, с. Мала Волиця Янушпільської волості Житомирського повіту (нині Чуднівського р‑ну Житомирської обл.).
15
Шумськ – зникле село в Житомирському районі Житомирської області, ліквідоване 1952 року в зв’язку з будівництвом військового полігону.
13
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сали мне, что в народных сказаниях, легендах и песнях
имеется много антисемитского материала, котор[ый] Вы
не желаете публиковать, дабы не дать пищу для всяких
Пуришкевичей 16.
Меня очень интересует ознакомиться со всем выше
перечисленным материалом.
Германская война, а затем гражданская война и все
дальнейшие события оборвали нашу переписку. Но теперь, когда я узнал Ваш точный адрес и пишу Вам, то я
надеюсь, что Ваше отношение ко мне будет столь же
любезным и добрым, каким оно было в былые годы.
Очень и очень прошу Вас подробно сообщить мне весь
еврейский этнографический новый материал, который имеется у Вас – будет ли это в рукописи или в печатном виде.
Заранее Вам благодарный с искренним к Вам уважением Б. Топоровский.
P. S. Прошу Вас сообщить мне Ваше имя-отчество.
Б. Т.
12.V.1928».
(Ф. 15, од. зб. 390, арк. 68–68 (зв.))
***
«Г[аждани]ну В. Г. Кравченко
В Житомир
Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Ваше в высшей степени любезное и дружеское письмо я получил. Также я получил три тома посланных Вами
мне Ваших этнографических исследований 17. От души

Володимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) – російський політичний діяч, монархіст, чорносотенець. Відомий своїм неприязним ставленням до євреїв.
17
Йдеться про друковані праці В. Кравченка: Етнографічні
матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю
в межах Волині. Пісні, хрестини та весілля. Житомир: Друк. «Ро16
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Вам благодарен за все. У меня также, как и у Вас, погибла
очень ценная переписка и почти весь мой архив. Таким
образом у меня затерялся и Ваш адрес Я пробовал было
адресовать так: Житомир. Этнографу В. Г. Кравченко.
Но письмо я получил обратно за нерозысканием
адресата.
Наконец в самое последнее время мне из Украинской
Академии Наук сообщили Ваш адрес и я поспешил Вам
написать. Ваш ответ меня несказанно обрадовал и ободрил очень. В Ваших книгах я нашел очень много интересного и нового для меня материала.
В виду Вашего чрезвычайно дружеского ко мне
отношения позволю себе обратиться к Вам с просьбою
и уверен, что Вы исполните, если это только для Вас возможно.
1) Если в Житомире среди знакомых Вам евреев
имеется культурный человек, у которого можно было бы
достать старые книги на разговорно-еврейском языке –
«идиш», то я такие книжки очень и очень просил бы прислать мне. Книжкам этим должно быть по крайней мере
сто лет или около этого. Денежной ценности на рынке
эти книги, конечно, никакой не имеют. Платить за эти
книги деньги я теперь не имею никакой возможности.
Но если кто-нибудь Вам даст их безплатно ввиде дара,
а Вы пришлете их мне, то Вы этим окажете мне большую
услугу.
Я полагаю, что в таком городе, как Житомир, вероятно завалялся такой книжный хлам, который ни для кого
не представляет никакого интереса, кроме только для
редких любителей старины, каковым являюсь и я.

бітник», б/д. Т. 1. 312 с.; Народні оповідання й казки (етнографічні
матеріали). Зібрані Васильом Кравченком. Житомир: Друк. «Робітник», б/д. Т. 2. IV, 312 с.; Етнографічні матеріали, зібрані Васильом
Кравченком. Житомир: Друк. «Робітник», 1920. Т. 3. 160 с.
233

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

2) Если в Житомирском историческом музее имеются предметы еврейской старины, то прошу очень сообщить мне перечень этих предметов, а также в самых
существенных чертах и описание их.
3) Если среди записанного Вами украинского
этнографического материала имеются записи, в которых
встречаются слова на разговорно-еврейском языке
«идиш», то Вы присылкою этих записей меня весьма и
весьма обяжете.
Я за последние годы много написал. Но весь этот
материал лежит пока в архиве “Еврейского историкоэтнографического общества” 18 в Ленинграде. Быть может, в более или менее близком будущем кое-что из этого
материала появится в печати, тогда для меня представит
большую радость немедленно послать это Вам.
В виду Вашего чрезвычайного дружеского отношения
ко мне меня очень интересовало бы узнать Вашу биографию и видеть Ваш фотографический снимок. Если это
где-нибудь было напечатано и Вы можете мне это прислать, то этим меня опять обрадуете.
Письма Ваши ко мне прошу Вас и впредь писать на
Украинском языке. Я прекрасно все понимаю. Писать же
на нем не решаюсь, ибо я в этом отношении весьма щепетилен и осторожен – боюсь проявить недостаточную
грамотность.
Шлю Вам мой сердечный привет.
С глубоким и искренним к Вам уважением
Б. Топоровский.
24.V.1928».
(Арк. 69–70 (зв.).

Єврейське історико-етнографічне товариство (ЄІЕТ) було засноване в Санкт-Петербурзі 29 листопада 1908 року.
18
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***
«Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
В старину[,] лет 50–60 тому назад на еврейских свадьбах фигурировал так называемый бадхен ( )ןָחְדַּב19 – это
значит веселый, шут. Он произносил речитативом разные
куплеты традиционные, уже установленныя издавна для
подобных случаев. Часто же он импровизировал свое
собственное. То, что он читал, не всегда было веселого
содержания. Иногда содержание было печальное, грустное и все гости свадебные плакали. Успех бадхена, конечно, зависел от степени его талантливости. Были такие,
котор[ые] пользовались широкою известностью среди
всего российского еврейства и память о них дошла даже

ІМ
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Множина бадхо́нім, термін виводиться від слів з ашкеназького івриту і їдиш  – ןָחְדַּבтамада; в сучасному івриті бадха́н. Походить від арамейського  חַּדַּבвеселити. Інформант із НовоградВолинського, що записував пісні бадхенів, до текстів мовою їдиш
додав такі супровідні нотатки українською мовою (наводжу без
змін): «Елеохим бадхен був самий відомий і талановитий. Всі речитативи, що він читав на весіллі – його власна творчість. Він творив
не тільки речитативи, але також і вірші на ріжні теми. Віруючи в
бога, в [нерозбірливо. – Т. Ш.], він своїм світоглядом пронизував
всі його речитативи та вірші. Жив Елеохим бадхен в епоху, коли
в Росії розвивався промисловий капіталізм, коли сила машин виштовхувала з життя силу людини та творчості.
[Далі вклинюється речення, яке за змістом не узгоджується з
рештою примітки. – Т. Ш.] Коли єврейський поет І. Л. Перец черпає мистецький матеріал для своєї поезії з національної історії
єврейського народу, з Талмуда, з Біблії… Цю характеристику про
Елеохима бадхена я дав на підставі відомостей, що я дістав про
нього від свого батька, який не тільки читав і співав багато з його
пісень, але знав його майже особисто, а також на підставі відомостей тієї єдиної пісні його, що мій батько запам’ятав до цього часу.
Пісня ця присвячена виникненню залізниці» (див.: АНФРФ ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 15, од. зб. 204, арк. 102).
19
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до нашего времени, как, наприм[ер] Элиокум Цунзер 20,
который в свое время слыл также известным еврейским
(идиш) писателем.
Один друг мой – еврейский литератор, который изучает и еврейскую этнографию, обратился ко мне с письмом и просит сообщить ему, не было ли на русских и в
особенности на украинских свадьбах чтеца, декламатора, шутника на подобие того, как это было на еврейских
свадьбах в лице бадхена?
Зная Ваше любезное и доброе ко мне отношение,
я уверен, что Вы мне сообщите все, что Вам известно по
данному вопросу. Если Вам известна специальная литература об этом, то прошу Вас мне ее сообщить.
Заранее Вам благодарный и искренно Вас уважающий
Б. Топоровский.
P. S. По Вашему указанию я обратился к заведующей
1‑ым еврейским ликнепом Ревекке Ильинишне Динер.
Я просил ее сообщить мне еврейский этнографический
материал. Также я просил ее собрать для меня и выслать
мне (за мой счет) старинные еврейские книжки (идиш),
которым 80 лет, или же более. Мне помнится, что я даже

Еліакум Цунзер (Eliakum Zunser, псевдонім Бадхен) – 1835,
Вільна – 1913, Нью-Йорк – автор і виконавець пісень мовою їдтш,
драматург. Це, без сумніву, та сама особа, про яку йшлося в попередній примітці. Збереглась його п’єса «Мехирае Іосеф» («Продаж
Йосипа», 1834). З 1861 року – відомий професійний бадхен (Вільно), його запрошували на найбагатші весілля, сплачуючи за вечір
100 карбованців. 1889 року поїхав до США, де в 1928 році вийшла
збірка його пісень «Избранные песни». Залишив по собі велику
колекцію матеріалів, що стосувалися, зокрема, єврейської етнографії, яка в перші роки радянської влади була націоналізована й
передана Єврейському відділу народного побуту при Білоруському
музеї (1925 р., Мінськ) (див.: Бердычевский Я. Еврейские книжники Украины. Из истории людей и экслибрисов. Альманах «Егупец».
2004. № 13.
20
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дважды ей писал. Но ответа от нея я никакого не получил.
Вероятно, что она весьма занята и забыла про мою просьбу. Если для Вас представится случай и Вам это будет удобно, прошу Вас напомнить ей о моей просьбе.
Б. Т.
9. Х. 1928».
(Арк. 70а–70а (зв.).

ІМ

Ф

Е

***
«Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Я Вам очень благодарен за собираемый Вами
этнографический материл о “бадхене”. Жажду как можно
скорее его видеть. Меня вообще, кроме того, интересуют общие обряды в украинской и еврейской свадьбе! На
помолвках у евреев когда-то существовал обычай разбивать тарелку. Мне кажется, такой же обычай существует
у украинцев. Все то новое, что Вы сможете в этой области
мне сообщить, представит для меня большой интерес.
Заранее Вам благодарный и искренно Вас уважающий
Б. Топоровский».
(Б. д. Арк. 71).
***

«В. Г. Кравченко
В Житомир
Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Я Вам бесконечно благодарен за присланное Вами
письмо, за собранный этнографический материал, за Ваш
ценный печатный труд и за В[ашу] чрезвычайно дорогую
для меня фотографическую карточку.
В оттиске Вашей печатной работы есть несколько
ценных указаний[,] представляющих интерес для еврейского этнографа. В рукописном еврейском материале о
«бадхене» я не успел еще основательно разобраться. Ког237
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да изучу его, позволю себе В[ам] о нем написать подробно. При сем письме послал Вам в знак глубокого моего
уважения к Вам и мою фотографическую карточку.
Что касается Р. И. Динер, то ввиду того, что она столь
много перегружена работой и семейными заботами, то
грешно было с моей стороны безпокоить 21 ее поручениями. Но я ведь всего того не знал и обратился к ней, полагая, что для нея не особенно трудно будет исполнить
мои просьбы.
Я за последние годы написал довольно много. Многое хранится в архиве Еврейского Историкоэтнографического Общества в Ленинграде. Как только
какая-нибудь из моих работ появится в печати, сочту за
честь послать Вам ее.
Искренно и глубоко Вас уважающий и бесконечно
Вам преданный
Б. Топоровский».
(Арк. 72–72 (зв.)).
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«Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить Вам благодарность за Ваше доброе отношение ко мне и любезную
присылку материалов.
Затрудняюсь определить значение научное и ценность присланных Вами мне трех песен еврейских бадхенов 22. Если Вы разрешите мне, то я их пошлю Еврейской
кафедре при Украинской Академии (с указанием, конечно, что этот материал любезно прислан мне Вами). Но

Так в оригіналі.
Пісні бадхенів, записані в місті Новограді-Волинському (колишній Звягель) мовою їдиш на прохання В. Кравченка (зберігаються в АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 15,
од. зб. 204).
21
22
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быть может, Вы сами намерены сделать это, тогда прошу
Вас сообщить мне об этом.
С уважением к В[ам], уважением и преданностью
Б. Топоровский.
15. ХII. 1928».
(Арк. 73).
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***
«29. ХІІ. 1928 г.
Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Согласно Выраженного в последней Вашей открытке
желания посылаю Вам обратно присланный Вами мне
этнографический материал. Что же касается продолжения присланного, то прошу Вашего разрешения держать
его у себя некоторое время, дабы я мог лучше в него вникнуть и разобраться в нем. По поводу всего присланного
Вами мне позволю себе высказать следующие мои соображения. Далеко не все то, что прислано Вами, представляет из себя продукт народного творчества.
Приведенная на 7-й странице вторая песнь есть весьма короткий отрывок из одноименной песни, написанной
(если только память мне не изменяет) отрывком еврейским драматическим писанием А. Гольдфаденем23. Быть
может, разные куплетисты и распевают ее на еврейских
свадьбах и проч[их] веселых торжествах (обрезании,
бер‑ми… и т. п.). Но усмотреть в той коротенькой песенке

Абрам Гольдфаден (24. 07. 1840, Старокостянтинів (тепер
Хмельницької обл.) – 9.01.1908, Нью-Йорк) – єврейський поет і
драматург. Освіту здобув у Житомирському рабинському училищі,
де й почав писати вірші на івриті, однак став відомим завдяки своїй
поезії на їдиші. Вільно володів українською мовою. Переклади його
віршів цією мовою вміщені у виданні: Антологія єврейської поезії.
Українські переклади з ідишу / укладачі : Велв Чернін, Валерія Богуславська. Київ : Дух і Літера, 2007.
23

239

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

(отрывок из большой песни) продукт народного творчества отнюдь нельзя.
В продолжениях присланных Вами при письме Вашем
от 15.ХII.1928 г. имеется сообщение об Элиокуме Цунзере и на последней странице приведена одна из его песен.
Элиокум Цунзер был был весьма знаменитым бадхеном.
Но, насколько мне известно, он на свадьбах распевал не
народные песни, а песни им лично сочиненные. Его произведения печатались многократно. В его лице Вы имеете
дело не с фольклорным материалом, а с индивидуальным
творчеством. Это – поэт, который читал перед публикою
свои произведения и печатал их. Имеется ли в печати также и эта песнь, которая приведена в присланных Вами материалах, я не могу сказать. Я, к сожалению, не мог у нас
достать произведения Цунзера.
Об Элиокуме Цунзере можете прочесть в Еврейской
Энциклопедии.
Я весьма Вам благодарен за Ваше всегда неизменно
доброе ко мне отношение.
Надеюсь, что Вы и впредь будете любезно мне сообщать, что меня интересует в области этнографии.
Искренно Вас уважающий и преданный Вам
Б. Топоровский».
(Арк. 74–75).
***
«Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Я безконечно тронут Вашею любезностью и
отзывчивостью на мои научные запросы. В наше трудное
время мне редко приходится встречать такое сердечное,
теплое отношение. Присланная Вами книга – “Слихос” 24 –

Сліхос (чи Сліхот) – це спільні молитви зі звертанням до Всевишнього про прощення, що промовляються євреями в дні осінніх
свят і в дні посту.
24
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с переводом на “идиш”, по моему мнению, несомненно
представит интерес для исследователей язика. Я немного
ею позаймусь, а затем отошлю ее в еврейскую библиотеку
при ВУАН, указавши туда, что книга эта любезно прислана Вами. Полагаю, что Вы ничего не будете иметь против
отправки книги еврейской кафедре при Академии Наук.
Я по одному очень интересному вопросу еще зимою
собирался Вам писать. Но, зная, что Вы перегружены работою, не решился этого сделать.
Пишу Вам теперь, обуславливая, что Вы мне пришлете ответ только в том случае, если это Вас нисколько не
обременит.
Дело в следующем. Я заметил, что в украинском языке
имеется довольно значительное количество слов очень
схожих с словами древне-еврейского языка.
Вникнув в этот вопрос и вдумавшись в него глубже,
я пришел к заключению, что слова эти можно разделить
на три категории.
Первая, это – такие слова, котор[ые] мы встречаем в
Библии – слова эти, вероятно, с древнейших, доисторических времен, приходили от одной народности к другой,
живущей к ней по близости, а, может быть, и родственной
по расовому происхождению. Какими-то неизвестными
путями, которые пока еще невозможно проследить, они
попали в украинский язык.
Вторая группа, это – слова, встречающиеся в Талмуде.
Укажу Вам пока, в виде примера, только на одно слово:
мапа = карта. Эти слова, собственно говоря, – не еврейские, а греческие или латинские. Благодаря сильному
влиянию в те времена античной культуры, слова эти попали в Талмудический обиход.
В украинский язык, я полагаю, слова эти попали через
Византию, влияния которой были велики на Старую Русь
вообще и на Украину в частности.
241
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И, наконец, третья группа слов, котор[ые] были
заимствованы украинцами от евреев благодаря тесному,
близкому общению в течение целого ряда столетий.
Таковы слова: балагула, кагал, пейсы и т. д.
Я задался целью составить более или менее подробный
перечень слов всех тех категорий, полагая, что этот вопрос
представляет интерес в смысле филологии и истории. Обратился я по этому поводу с письмом к академику М. Грушевскому. Ответ я получил от его секретаря, что нужно обратиться к академику Крымскому Я написал Крымскому.
С тех пор прошло уже месяца четыре и я никакого ответа
не имею. Полагаю, что академик Крымский перегружен
работами более широкого, вероятно, характера и не имеет ни времени, ни возможности уделить внимания затронутому мною вопросу. Не имеется ли у Вас какой-нибудь
знакомый, преимущественно в зарубежной Украине, в Галиции, который знает украинский и древне-еврейский язык,
а также древние языки (латинский и греческий), с которым
я мог бы списаться по этому вопросу. Если же для Вас моя
просьба представляет какие-нибудь затруднения, то я опять
прошу Вас излишне не утруднять себя этим. Ваше в высшей
степени любезное отношение ко мне и без того превосходит
все то, на что позволительно было бы мне рассчитывать.
Глубоко и искренно Вас уважающий и бесконечно
Вам преданный
Б. Топоровский.
27.VI.1929 г.
P. S. Если же Вам в руки попадет какая-нибудь книжка на “идиш”, котор[ой] лет 70–80 (сказка, роман, исторический очерк и проч[ее]), то также они представляют
большой интерес. Если пришлете мне, буду Вам премного-премного благодарен.
Б. Т».
(Арк. 76–77(зв.).
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***
«Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Мои личные материальные условия сложились так,
что я вынужден хлопотать о назначении мне персональной пенсии. Я имею благоприятные шансы на это и в
местной Секции Научных Работников мне обещано таковое ходатайство возбудить в надлежащих инстанциях.
Требуются удостоверения от научных работников о
моей деятельности. Некоторые уже прислали таковые.
Между прочим, директор Ленинградского научного Института Николай Александрович Морозов (известный
шлиссельбуржец)25 выслал официальное письмо на бланке института на имя местного председателя Секции.
В означенном письме он в выражениях болем чем лестных
характеризует мою работу.
По поводу собирания этнографического материала на
Волыни я с Вами состою в переписке еще до наступления
Мировой войны.
Как я вижу из Ваших писем, Вы довольно благосклонно относитесь к моей работе.
Моя просьба к Вам заключается в следующем.
Если Вы можете на имя председателя Секции Научных
Работников прислать письмо на бланке учреждения,
в котором Вы работаете, и подписать его тем званием,
которое имеете (предполагаю, что Вы состоите ученым
кореспондентом Всеукраинской Академии Наук), то Вы
этим окажете мне большую услугу. Вы укажете время, с
котрого состоите со мною в научной переписке. Мне помнися, что это начинается с 1910‑го год Также Вы дадите
характеристику моей научной работы, какую Вы найдете
справедливою и подходящею.

Йдеться про М. О. Морозова, котрий 1882 року був засуджений на довічну каторгу (до 1905 р. перебував у Петропавлівській і
Шліссельбурзькій фортецях).
25
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Если Вы пошлете такое письмо, то я просил бы оказать
любезность и мне отдельно сообщить содержание его.
Адрес председателя Днепропетровской Секции
Научных Работников:
Днепропетровск[,]
Горный Институт.
Профессору Павлу Германовичу Рубину.
Письмо, конечно, может быть написано на украинском языке.
Но если Вы почему-либо сочтете для себя неудобным
прислать письмо обо мне, я все же прошу меня лично извинить.
Зная Ваше благосклонное и доброе отношение ко
мне, я заранее уверен, что Вы сделаете все, что найдете
возможным.
Глубоко и искренно Вас уважающий
Б. Топоровский.
P. S. Не попадаються ли Вам в руки за последнее время
старопечатные книги на на разговорно-еврейском языке
“идиш”?
Б. Т.»
(Арк. 78–79).
***
«30. III. 30 г.
Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Профессор П. Г. Рубин получил Ваше письмо и сказал мне, что доложит его на ближайшем заседании Секции Научных Работников. Я получил также копию этого
письма – столь любезно и тепло написанного.
Безконечно от всей души Вас благодарю за Вашу
необыкновенную доброту и чрезвычайную отзывчивость.
Что же касается Вашего предложения проф[ессору]
Рубину о том, чтоб было возбуждено ходатайство о при244
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своении мне звания “почетного этнографа”, то я, по справедливости, считаю, что этого почетного звания я не заслужил своими скромными трудами.
В скорости постараюсь написать Вам подробное
письмо.
С глубоким к Вам уважением
Б. Топоровский».

Е

Фольклорний профіль
українських євреїв Житомирщини
початку ХХ століття

ІМ
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Дослідження про євреїв в Україні та українсько-єврейських зв’язків мають важливу мету:
вони сприяють творенню нової, складнішої, динамічної й інтерактивної моделі України, яка не
обмежується вузькими етнічними рамками.
Йоханан Петровський-Штерн
«Українці і євреї: простір взаємодії»

Найвизначнішою подією в історії вивчення фольклорноетнографічних особливостей українських євреїв Волинської
губернії була, безперечно, експедиція Семена Ан–ського (1912–
1914 рр.), висвітлена у спогадах і численних наукових розвідках 26. Однак навіть у вузькому колі українських фольклористів
Див.: Сергеева И. А. Этнографические экспедиции Семена
Ан–ского в документах. Східний світ. 2003. № 3. С. 141–157; Сергєєва Ірина. Архівна спадщина Семена Ан–ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ: Дух
і Літера, 2006. 544 с.; Сергеева Ирина. История Музея и Архива
Еврейского историко-этнографического общества после октября
1917 г. Judaic-Slavic Journal. 2019. № 1(2). С. 13–43.
26
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маловідомими залишаються факти стаціонарної праці Василя
Кравченка протягом 1925–1930-х рр., спрямованої на якнайповнішу фіксацію звичаїв, обрядовості та усної словесності
євреїв Житомирщини. Експедиції С. Ан–ського передувала
ретельна підготовча робота, у якій взяв участь і уродженець
Житомира, відомий етнолог Лев Штернберг, було складено
детальну програму етнографічно-фольклорного обстеження
євреїв Волинської й Подільської губерній (програма включала такі розділи: «Дитина», «Від хедеру до весілля», «Весілля»,
«Сімейне життя», «Смерть»). Василь Кравченко керувався здебільшого програмами і анкетами, що були орієнтовані на записування українського фольклору й української традиційної
обрядовості, пристосовуючи їх для фіксації фактів єврейської
усної словесності. Винятком є лише його «Коротенький програм юдейський календар» 27. Про труднощі й особливості такої праці українського дослідника красномовно свідчить лист,
написаний випускником семирічної школи м. Коростеня, євреєм Мусієм Фельдманом, адресований Василеві Кравченку:
«Шановні Василю Григоровичу!
Я мав можливість познайомитися з Вами ще торік,
коли мав їхати до Житоміра на екскурсію, але не їхавши
так і зостався. Я весь час слідив за Вашим знайомством з
Василем 28 і коли ви були в с. Бехах Вас бачив, але не рахував потрібним познайомитися тоді з Вами[,] не виготувавши щось-небудь для Вас. Я з Василем умовились, що коли
Ви проїдете через Корост[енську] cтанцію[,] ми там буде-

Див.: НАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 120, арк. 5–5 (зв.).
Очевидно, йдеться про Василя Беха-Казчука, фольклорноетнографічні матеріали якого опубліковано у виданні: Кравченко
Василь. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Т. 2 /
Упорядник О. Рубан, за участю С. Ситник, С. Стефанович, В. Новійчук. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. С. 557–
603. У цьому ж виданні подано й записи Мусія Фельдмана: «Весілля
єврейське. Дослідження в с. Бехи Ушомирського району на Коростенщині Фельдманом Мусієм. 1928 року» (С. 609–616).
27
28
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мо… Єврейство має свою культуру[,] свій побут, але всього цього воно доводить до великих змін, бо умови спричиняють, щоб культура євр[ейська] втрачала самостійність й
запозичувала з деяких культур (Укp[аїнської], Рос[ійської].
Про це нам свідчить такий факт: те[,] що колись було необхідним, головним, тепер зовсім втратило вагу й часто про
нього забулося й навпаки. Тепер ми можемо бачити в побуті того, що колись ми бачити не могли [–] це запозичене.
«Чорна хупа» 29 – яко гарна для дослідницької роботи
галузь, але в цілому селі я добре про цього не зрозумів. Все
це нам свідчить, що етнографічна робота серед єврейства
далеко тяжча, ніж серед других націй (хоч би україн[ців]).
Те, що Ви маєте в Вашому музеї – складає дуже малий %
від того[,] що можна мати. Про це[,] коли побачимось –
думаю з Вами побалакати.
А от про книжок єврейських на жаргоні 30[,] які потрібні єврейському етнографу – я не добре зрозумів.
Того[,] що Ви радите мені робити – я зможу виконати.
Я дуже радий, що Ви хоч написали й звернули увагу на роботи, що я Вам послав через Василя. Мої роботи там – «Єврейське весілля», «свято Швіес», а решта рук[опису] другого, який це записав під час праці
етнограф[ічного] гуртка в Корост[енській] Укр[аїнській]
школі під керівництвом учителя Савченка. Ск[ільки] помилок граматич[них] у тих роботах? Ще варто навіть про
них згадати! Це я добре розумію.

«Чорна хупа» – можливо, йдеться про елементи жалоби в єврейському весіллі, коли наречений і наречена (або хтось один із них) намотували на голову смужку чорної тканини. Звичай плакати на весіллі
був особливо поширений серед євреїв Східної Європи. Справжньою
метою цих дій, як вважають деякі дослідники народної релігії, було
прагнення ввести в оману демонів. (Див.: Jewish Magic and Superstition
by Joshua Trachtenberg. [Copyright 1939]. 2004 by the University of Pennsylvania Pres Printed in the United States of America. P. 173).
30
Так українські євреї називали мову їдиш.
29
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Не забудьте, що роботу «Євр[ейське] весілля» я написав[,] не маючи вільного часу (бо зачоти були) і не звертаючи на граматич[ні] помил[ки] ніякої уваги.
Цю роботу трудно читати, бо там євр[ейські] терміни[,] для Вас зовсім незрозумілі, чужі, смішні.
Я цю роботу писав[,] не маючи програму, якого так
було потрібно, що просто можна сказати, що він був
необхідний. Бо справді, тепер я знаю багато ментів [моментів. – Т. Ш.], яких я випустив був. Про них я також
думаю при першій можливості з Вами побалакати. Все це
відбил[о]ся на роботі[,] що Вам я писав.
Я з Василем породилися, росли під одни[ми] і ти[ми]
ж сами[ми] селянськи[ми] стріха[ми], але не пам’ятаю[,]
чи ми колись балакали хоч один раз. Мабуть що ні. Як се
чудно! Тільки школа на[с] звела[,] а [що] розведе – побачимо, як будемо живі.
Я познайомився з програмами: «Чепуріння», «Їжа»,
«Бог та його святі», яку Ви прислали. Найлегче дослідити І-шу програму, але я з Василем думаєм дослідити
II‑гу[,] то тяжче й потрібує певної уваги, але зате є чого
й дослідити.
Щодо програму «Бог та його святі» можна пристосувати до єврейства, але ввести такі зміни, після чого побачимо[,] що з програми «Бог та його святі» буде взято лише
декілька питань.
Можу Вам писати, що ми з Василем закінчили 7‑річку.
Я думаю їхати вчитися далі, але в мене такі умови[,] що
шансів небагато, але може й поїду.
Я жду[,] чого Ви скажете дослідити. Можна писати на
таку адресу: м. Коростень, вул. Урицького[,] за мостом,
дом Фельдмана[,] для Фельдмана Мусія.
До Ваших послуг
Фельдман М.» 31
31

НАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 500, арк. 13–14.
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З цього листа довідуємося, що Мусій Фельдман відвідував українську школу, добре знав українську мову, хоч і мало
спілкувався з однолітками-українцями Його хвилювало те,
що зникають єврейські звичаї, а головне – висловлював занепокоєння, що традиційна єврейська культура може сприйматися українцями як «смішна, незрозуміла, чужа». Однак із
рукописів В. Кравченка довідуємося, що він ретельно готувався до осмислення фольклорно-етнографічних єврейських
джерел, зібраних ним особисто та на його прохання. Серед
його записів натрапляємо на цікавий список матеріалів, що
стосуються історії єврейського народу, його літератури, перекладів з їдишу:
«Що треба знати[:]
1. Історія єврейського народу Дубнова;
2. Єврейська енциклопедія в ХVI т. за редакцією барона
Давида Гинцбурга;
3. Історія єврейського народу Греца Гирша з 8 томів, а 9‑го
не випущено, бо в ньому справа йде про Христа;
4. Журнал “Восход”;
5. “Еврейская жизнь”;
6. Статут Бялика;
7. Переклади Жаботинського т. и.
8.IV.1926» 32.
З цього переліку зрозуміло, що В. Кравченку були відомі праці видатного єврейського історика Шимона (Семена)
Дубнова (1860–1941), а саме його 10‑томна «Всесвітня історія єврейського народу», «Історія єврейської літератури»
Густава Карпелеса (1848–1909), перекладена російською мовою 1890 р., «Єврейська енциклопедія Брокгауза і Єфрона»,
редактором і спонсором якої був сходознавець Давид Гінцбург (1857–1910). В. Кравченко вважав за необхідне також
студіювання праці «Історія єврейського народу», яку написав
Грец Генріх (Гірш) (1817–1891), що була перекладена росій32

НАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 204, арк. 124 (зв.).
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ською в 1904–1907 рр., публікації петербурзьких щомісячних журналів «Восход» (1881–1906) та «Еврейская жизнь»
(1904–1907). Його цікавили й переклади творів відомого єврейського поета Хаїма Нахмана Бялика (1873–1834), що народився в с. Івниця Житомирського пов. Волинської губ.
(тепер Андрушівського р–ну Житомирської обл.), з 1880 по
1890 рік проживав у Житомирі в помешканні свого діда по
вул. Московській, 61 (цей будинок зберігся, і його тепер відвідують туристи). Очевидно, що з творами Х. Бялика Василь
Кравченко ознайомився завдяки російським перекладам єврейського письменника і публіциста Володимира Жаботинського (1880–1940), уродженця Одеси, про якого український
дослідник також згадує у своїх записах.
Перші враження про українсько-єврейські контакти Василь Кравченко виніс ще з дитячих років: коментуючи запис
балади «Жидівка Ривка й дочка Хайка», здійснений Василем
Щербиною на Білоцерківщині й переданий до Житомира,
дослідник пише: «Цю саму пісню, бувши малим, я чув від
своїх батьків. Вставши вдосвіта, вони звичайно, за шиттям
тоді вдвох і співали її. Різниця лиш в приспіві, с. т. замість
наведеного тут (Ох, вей, мамунї і т. и.) батьки приспівували:
“Ох вей, бом-бом…”. Батько був родом з м. Самари (Новомосковськ) 33, а мати – з с. Вільшанки 34 Прилуцького пов., на
Полтавщині» 35.
Записи від євреїв Житомирщини В. Кравченко здійснював українською мовою, якою, без сумніву, володіли його
інформанти. Це засвідчують і спогади Ю. Енгеля – музикознавця й композитора, учасника етнографічної експедиції
С. Ан–ського, що розпочалася в липні 1912 року з м. Ружин:
«Оказалось, впрочем, что на еврейскую речь не всегда можЗа 25 км на північний схід від м. Дніпра, на березі р. Самара.
Село Ольшана (до 2007 р. Вільшана) Ічнянського р-ну Чернігівської обл.
35
НАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 204, арк. 256.
33
34
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но получить еврейский ответ. Мы сразу натолкнулись на
это у балаголы, т. е. извозчика, котрого сняли, чтобы свезти
нас в Ружин. Звали его Генохом. Ан–ский спрашивает у него
<…>, Генох отвечает по малорусски…» 36. Те, що євреї, котрі
проживали в близькому сусідстві з українцями, частенько
послуговувалися українською мовою, засвідчують і статті
відомого музикознавця Мойсея Береговського 37. Сучасний
дослідник Й. Петровський-Штерн у книжці «Українці і євреї: простір взаємодії» також звертає увагу на соціолінгвістичний аспект українсько-єврейських взаємин: «Нагадаю,
що з чотирьох їдишомовних літераторів, які вважаються
основоположниками сучасної їдишомовної прози – Ізраїль
Аксенфельд, Менделе Мойхер-Сфорім, Іцхок-Лейбуш Перец і Шолом-Алейхем, двоє народилися і виросли в Україні,
а троє прожили тут більшу частину життя. Ці троє зображали, переважно в сатиричній і реалістичній манері, життя
євреїв в Україні та контакти євреїв з українськими селянами
і російською владою. <…> Ще важливіший момент: описуючи щоденне життя штетлу, всі троє письменників вживали
українську мову, українські етнографічні поняття й українські ідіоми. Мало того, Мойхер-Сфорім і Шолом-Алейхем
вставляли у свої тексти цілі діалоги українською мовою,
звісно, в їдишській транскрипції. Ніхто досі не завважив,
що чільні їдишомовні літератори: Давид Бергельсон, який
народився під Уманню, Перец Маркіш, уродженець Полонного, і Дер Ністер, родом із Бердичева, – цілком вільно почувалися в українській мові, найімовірніше читали українську
прозу й поезію, а іноді, наскільки ми можемо простежити

Сергеева И. А. Этнографические экспедиции Семена Ан–ского в документах. Східний світ. 2003. № 3. С. 144–145.
37
Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв
України, Білоруси й Польщі. Етнографічний вісник. 1930. Кн. 9.
С. 37–48.
36
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їхню ранню творчість, навіть починали писати українською,
перш ніж перейти на їдиш» 38.
В автобіографічній повісті «З ярмарку», написаній 1916 р.
в Нью-Йорку, Шолом-Алейхем змальовує колоритний портрет єврейського хлопчика-оповідача: «Ніхто не знав стільки
казок, скільки їх знав Шмулик. Але знати багато казок – це ще
не досить. Треба ще вміти їх розповідати. А Шмулик умів розповідати казки, як ніхто інший.
Звідки цей цікавий хлопчик із червоними щічками й
мрійними очима брав стільки казок, таких гарних, захоплюючих казок, що рясніють чудесними, фантастичними картинами? Чи то він колись їх чув від кого? Чи, може, то був
витвір його власної фантазії, може, він їх сам вигадував?
Цього я досі не можу осягнути. Знаю тільки одне: розповідь у нього лилася наче з невичерпного джерела, гладенько, як на олії, і тяглася, як довга шовкова нитка. І солодкий
був його голос, солодка була його мова, неначе мед. А щічки
його пашіли, і очі бралися тонкою поволокою, ставали вологими, мрійливими» 39.
Те, що в єврейському середовищі можна було зустріти
яскравих оповідачів з багатим фольклорним репертуаром
засвідчує і збирацька практика Василя Кравченка: познайомившись у червні 1927 р. з 59‑річним житомирянином
Янкелем Минакесом, етнограф детально занотовує особливості ситуативного контексту, в якому народжувались та
функціонували тексти єврейського кравця. В його репертуарі було чимало казок і оповідань притчового характеру:
«Засіб на те, щоб угамувати лиху жінку», «Рабен переміг нахабу», «Дурний», «Як караїми намагались відібрати у євреїв
Петровський-Штерн Йоханан. Українці і євреї: простір взаємодії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014.
С. 89–90.
39
Шолом-Алейхем. Твори в чотирьох томах. Т. 3. / Ред. кол.:
М. Бажан та ін. Київ: Дніпро, 1968. С. 15
38
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право торгівлі собі», «Судного дня», «Смерть і лиха Рикля»,
«Як Мошко ошукав кагал», «Батькові штани» й т. д. «У Янкеля своєрідна здібність, – зазначає Василь Кравченко, – 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
працював, не розважався, бо – діти ж! <…> Коли я завважив
Янкелеві те, що, мовляв, кепсько, коли чоловік боїться жінки, то він, всміхаючись, розповів про засіб на те, щоб угамувати люту жінку» 40. Оскільки для фольклористів цінними
є повторні записи тексту, встановлення «гнізда варіантів»,
В. Кравченко через кілька місяців знову розпитував Янкеля
про лихих жінок: «А я під тим впливом, що допіро посварився з дружиною, запитую його:
– Янкель, що робити, коли жінка сердита?
– А я ж розповів уже вам таке оповідання, як же хочете
ще, то я не розумію, нашо вони вам?
Даю таке пояснення, що коли б, наприклад, він мені багато розповів різних оповідань з єврейського побуту, то їх можна би надрукувати й допіро там вмістив би Янкелевого патрета. Примружившись, Янкель досить скептично промимрив:
– Е-ет…
З того я зрозумів, що все те нецікаво! А трішки подумавши, щось згадав, усміхнувся й сказав: «Один єврей запросив
до себе на шабаш дуже бідного єврея…» 41.
З цього щоденникового запису довідуємося, що Янкель
Минакес не прагнув публічної слави «єврейського оповідача», він також не хотів фотографуватися і пояснив причину
відмови традиційними віруваннями (детальніше про це див.
у розділі «Зображення людини (портрет, фотографія) у єврейській та українській традиційній культурі»). Коли Янкель
прийшов просити у Василя Кравченка ліки для своєї небоги,
40
41

НАФРФ ІМФЕ, ф. 204, од. зб. 204, арк. 4.
НАФРФ ІМФЕ, Ф. 15, од. зб. 60, арк. 42 (зв.)–4 (зв).
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той згодом так описав цю зустріч у щоденникових нотатках:
«Я на його пропозицію пристаю, тільки прошу, щоб він за це
розповів якесь оповідання з єврейського побуту.
Янкель неохоче пристає на це. Здивовано запитую про
причину негативного відношення до моєї пропозиції:
– А так, [–] протестує гість, [–] бо мені казали, що все те,
що я проказував вам перед цим, ви виставили в музеї й показуєте людям… Мені з цього сором.
– Але ж це брехня! – запротестував я. – Хто казав?
– Це казав їден хлопець, що був у музеї.
– Довго мені довелось переконувати, що все те – брехня!
Нарешті гість дав мені віри й тут же звернув мою увагу на
те, що зараз відбувається єврейське свято «Пірубки» 42.
Однак в етнографічній діяльності Василя Кравченка все
ж переважав метод «включеного спостереження», що набув
особливої популярності серед гуманітаріїв (фольклористів,
істориків, соціологів) у ХХI ст. Фольклористка Олеся Бріцина з цього приводу зауважує: «Сучасний антропоцентричний
погляд на природу фольклору актуалізує необхідність застосування методик суцільного запису та “включеного спостереження”, які дають можливість спостерігати явища фольклору
в їх спонтанному функціонуванні. Така збирацька позиція
призводить до зміни критеріїв оцінювання якості записів і
спонукає до роздумів про механізми дії традиції та усні основи поетики прозових творів» 43.
Більшість прозових текстів з репертуару Янкеля Минакеса якраз і записані із застосуванням методу «включеного
спостереження»: під час випадкових зустрічей, у ході невиНАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 204, арк. 33–34.
Бріцина Олеся. До питання про методологічні засади наукового збирання фольклору: народна проза (виступ на Третіх Колессівських Читаннях Львів, 20–22 жовтня 2011 року). С. 250. URL: https://
philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Rodyna_ Kolessiv_
Bricyna_O_Do_pytannya_2013.pdf (Дата звернення: 10.12.2020)
42
43
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мушеної розмови етнографа і єврейського кравця-оповідача
створювалися сприятливі ситуації для спостереження за живим фольклорним процесом. 26 квітня 1930 р. В. Кравченко
зробив у своїх щоденних нотатках такий запис, що передує
оповіданню «Як Мошко ошукав кагал»: «Здибав Янкеля Минакеса. Ми сіли з ним на сходах будинку, що на розі вул[иць]
Івана Франка й Базарної. Сьогодні Янкель шабашує, але з правої руки не випускає лівої частини бороди. Жартуючи, кажу,
що він уже підстриг і праву частину бороди.
– Ні, цього не може бути, – заперечливо вставила стара
єврейка, що теж на той час була біля нас. <…> Простуємо вулицею Маркса.
– О, бачте, вже по когось їдуть, – завважив Янкель,
звернувши мою увагу на катафалк, що поминув нас вздовж
вулиці.
– Колись і по нас приїде, – відказую й додаю:
– По мене приїде, а по вас то може й ні.
– Це ви кажете так само, як колись казав Мошко...» 44.
Методом «включеного спостереження» зафіксовані й
тексти, які в сучасних дослідженнях прийнято називати
фольклорними маргіналіями – вони «регулярно відтворюються в сучасному повсякденному дискурсі» («крилаті» вислови, анекдоти, пародії, чутки) 45. Так, у листопаді 1927 р.
у книжковій крамниці крамар запропонував Василеві Кравченку придбати газету «Правда», в якій писалося про «ліву
опозицію». «В цю хвилю один з присутніх – старий поважний єврей [–] каже:
– Дивна річ – перечитав дискусії від слова до слова і все –
глупство!

НАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 204, арк. 43–44.
Див.: Ratnikowa Irina. Фольклорные маргиналии в белорусских медиа: создание и преодоление социальных мифов. Acta Polono-Ruthenica. 2006. Т. ХI. С. 267.
44
45
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– А мені дивно з вас, Марко Рувиновичу, адже ви не сегодня вродились – добре відаєте, що таке «Россія»… що ж тут
для вас такого? – задумливо запитує його крамар.
– Я нічого не розумію… – відбивається Марко Рувинович. – Сучасна опозиція те саме, що німець, який приїхав до
Росії й проголосив, що він залізе в пляшку, чули?» 46
І Марко Рувинович переказує оповідання, яке є фольклорним роз’ясненням відомого фразеологізму «лізти в пляшку».
Під час відвідин одного з житомирських базарів, В. Кравченко, розмовляючи із знайомими євреями, почув і згодом зафіксував анекдотичне оповідання про єврея, котрий з Америки
повернувся до Росії 47.
В. Кравченко фіксував насамперед тексти єврейської фольклорної прози, але на його прохання у Новоград-Волинську
були записані пісні весільних бадхенів (мовою їдиш), які він
1928 р. надіслав до Дніпропетровська публіцисту й етнографу
Борису (Баруху) Топоровському. Останній в одному з листів до
В. Кравченка зауважив, що серед надісланих йому текстів є не
лише народні єврейські весільні пісні, але й пісні літературного походження, що їх складав і виконував на весіллях відомий
поет Еліокум Цунзер 48. У рукописній спадщині В. Кравченка
збереглися й докладні відомості про звягельських бадхенів та
особливості їхнього побуту, які, на жаль, докладно не фіксувалися експедицією С. Ан–ського упродовж 1912–1914 рр. Однак
саме її учасниками було записано багатий єврейський пісенний
репертуар, зокрема й від мешканців Житомирщини (Коростеня, Ємільчиного, Радомишля, Ружина, Бердичева, Житомира).
З опису колекції фонографічних записів єврейського фольклору, що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, довідуємося, що експедицією С. Ан–ського у Бердичеві зафіксовано чимало хасидських
НАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 60, арк. 34–37.
НАФРФ ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 63, арк. 184.
48
НАФРФ ІМФЕ, ф.15, од.зб.390, арк.74–75.
46
47
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наспівів (спів брацлавських хасидів), застільних пісень, у Житомирі – любовних, у селах поблизу Ружина – хасидських пісень та пісень пастухів, а від мешканців Коростишева – передвесільних пісень 49. 1912 р. у селах біля Ружина записано цікаві
зразки пісень-пародій на хасидів (ортодоксів), у текстах яких
перепліталися українські слова зі словами на їдиші та івриті 50.
Тому й не дивно, що носії єврейського фольклору зацікавилися
українськими пародійними думами, зокрема «Микиткою», що
послужила основою для нігуна (один із варіантів «Микитки»
записаний в Ушомирі 1918 р., на території сучасного Коростенського р–ну). Це і є приклад тієї «національно-релігійної» пісні,
яку виокремили у єврейському фольклорі С. Ан–ський, а згодом і М. Береговський 51.
Зазначені нами особливості народнопісенного й прозового репертуару українських євреїв Житомирщини початку ХХ ст. є лише окремими штрихами, що окреслюють їхній
фольклорний профіль. Як справедливо зазначила фольклористка Л. Вахніна, і досі залишається актуальним пошук та
публікація маловідомих записів єврейського фольклору, що
зберігаються в різних архівах України 52.
Шолохова Л. В. Фоноархів єврейської музичної спадщини:
Колекція фонографічних записів єврейського фольклору із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського: Анотований каталог фоноциліндрів та нотних і
текстових розшифровок. Київ: НБУВ, 2001.
50
Там само. С. 266. Пісня А 127.
51
Детальніше див.: Шевчук Т. Нові моделі міжетнічної культурної взаємодії: українсько-єврейська ідентичність крізь призму
фольклору. Сучасні аспекти дослідження міжетнічних зв’язків
у фольклорі: Колективна монографія. Київ: ІМФЕ НАН України,
2019. С. 19–46.
52
Вахнина Л. Еврейский фольклор в архивных источниках
Украины. История–миф–фольклор в еврейской и славянской культурной традиции. Сборник статей. Академическая серия. Вып. 24.
Москва: Сэфер, 2009. С. 212.
49
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Болгарська спільнота в Україні є однією з найчисельніших в світі. Переселення болгар на українські землі активно
тривало протягом XVIII–XIX ст. і було спричинене здебільшого наслідками понад п’ятсотлітнього поневолення Болгарії Османською імперією, яке впливало на політичне, економічне й духовне життя болгарського народу.Поселення,
у яких домінує болгарське населення, зосереджені в Болградському (с. Василівка (Вайсал), с. Городнє (Чийшия), с. Нові
Трояни, с. Оріхівка (Пандаклія), с. Кубей, Ізмаїльському
(с. Кам’янка (Ташбунар), с. Кирнички (Фънтъна-дзинилор),
с. Криничне (Чушмелій), с. Суворове (Шикирли-Китай)),
Саратському (с. Зоря (Камчик), с. Кулевча), Арцизькому
(с. Главань, с. Задунаївка), Тарутинському (с. Виноградівка (Чумлекьой), с. Делжилери, с. Євгенівка (Арса), с. Рівне (Купоран)) районах Одеської області, у Бердянському
(с. Андрівка, с. Гюнівка, с. Зеленівка, с. Полоузівка, с. Преслав, с. Софіївка, с. Трояни, с. Болгарка), Приморському
(с. Банівка, с. Лозуватка, с. Інзівка, с. Мануйлівка, с. Петрівка, с. Радолівка, с. Райнівка, с. Коларівка), Приазовському
(с. Богданівка, с. Строганівка), Мелітопольському (с. Ботієве, м. Мелітополь) районах Запорізької області, є поселення
в Кропивницькій (смт Вільшанка, с. Добре, с. Станкувате
Вільшанського р-н) і Миколаївській областях (м. Миколаїв), в окупованій Автономній Республіці Крим, поодинокі
трапляються і в Закарпатській області поблизу Мукачева
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та Ужгорода та в інших областях України 1. Болгари посідають шосте місце за чисельністю в етнічній структурі нашої держави після українців, росіян, білорусів, молдаван,
кримських татар. Болгарська спільнота, живучи в кількох
поколіннях на території України в умовах різного етнічного
оточення та різних культурних традицій, зберегла у своєму
середовищі болгарську мову, народні звичаї, обряди, побут
і традиції, не втративши своєї національної ідентичності.
Зберігаючи національну культуру, болгари водночас сприймали й культуру інших етносів – українців, росіян, гагаузів,
молдаван та ін., що проживали поряд. Етнографічна і мовна
відмінність болгарської меншини в Україні зумовлена тим,
що болгари переселялися з різних регіонів Болгарії, зберігаючи мову і культуру своєї місцевості.
Болгарська меншина є однією з активних етнічних спільнот України. Її діяльність пов’язана як з об’єднанням представників болгарської національності, так і з інтеграцією в
життя сіл, міст та країни загалом. З середини 80–х років і до
кінця 90–х років ХХ ст. представники болгарської етнічної
спільноти України почали об’єднуватися довкола ідеї вивчення болгарської мови і збереження традиційної болгарської
культури: знову відновлюється вивчення болгарської мови і
літератури в школах населених пунктів, де масово проживає
болгарська етнічна спільнота (з 1987), виходить «Українськоболгарських словник», укладений І. А. Стояновим і О. Р. Чмир
(«Наукова думка», 1988), в болгарських селах активно починають створюватися колективи народних пісень, музики
й танцю (з 1985), створюються перші національно-культурЗа результатами національного перепису населення 2001 року,
в Україні проживає 204,6 тис. етнічних болгар, переважно в Одеській (150,6 тис. осіб), Запорізькій (27,7 тис.), Миколаївській (5,6 тис.),
Кіровоградській (2,2 тис.) та Херсонській (1 тис.) областях, окупованій Автономній Республіці Крим (2,2 тис.), що загалом становить
0,4 % від загальної кількості населення.
1
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ні об’єднання, зокрема Болградське болгарське товариство
імені Святих Кирила і Мефодія і Одеське болгарське товариство (1989), починають виходити газети болгарською мовою
«Рідний край» («Роден край»), «1999», «Болгарський голос»
(«Бьлгарски глас»), «Дзвін» («Камбана») (1989–1994), перші
радіо‑ і телепередачі болгарською мовою «Рідний край» («Роден край») (1990), відкривається болгарський клуб «Шипка»
(м. Ізмаїл, 1990), відбувається І Всеукраїнський фестиваль
болгарської пісні (серпень, 1991), відроджується Болградська
гімназія (вересень, 1993), проведено першу виставку художників – етнічних болгар (Одеса, 1994), відкривається Приморський українсько-болгарський ліцей в Запорізькій області (1996), відбувається І Собор болгар України (Одеса, 1998)
та ін. Протягом 90–х років ХХ ст активно починають виникати болгарські об’єднання на території усієї України – в Києві,
Харкові, Одеській, Запорізькій, Миколаївській областях, зараз окупованій Автономній Республіці Крим, які відіграють
важливу роль у відродженні, збереженні й розвитку етнокультури болгар України. На сьогодні в Україні налічується понад
сімдесят болгарських громадських організацій і національнокультурних об’єднань всеукраїнського, обласного, міського
і районного значень. Всеукраїнськими об’єднаннями є Асоціація болгар України (завнована в 1993) 2, Конгрес болгар
України (заснована в 2007) 3, Всеукраїнська Асамблея болгар
України (заснована в 2013) 4, обласні об’єднання – Одеська
обласна спілка болгарської молоді, Одеське болгарське товариство, Запорізьке обласне товариство болгарської культури,
Асоциация та на българите в Украйна. URL : abuodes.org.ua
(відвідано 25.08.2020).
3
Конгрес на българите в Украйна. URL : kbg.org.ua (відвідано
25.08.2020).
4
Всеукраинская Ассамблея болгар Украины. URL :
https://www.facebook.com/Всеукраинская-Ассамблея-БолгарУкраины-487052018167264 (відвідано 25.08.2020).
2
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Фонд підтримки болгарської культури Таврії (м. Мелітополь),
Тернівське міське болгарське товариство імені І. Вазова
(м. Миколаїв), Миколаївське обласне товариство болгарської
культури імені Христо Ботева, Миколаївська обласна спілка
болгарської молоді та ін., міські об’єднання – «Відродження»
(«Възраждане») (м. Запоріжжя, м. Мелітополь), «Родолюбіє» («Родолюбие») (громадські організації з такою назвою
є в м. Києві, Бердянську, Южному Одеської області, «Балкани» (м. Мелітополь) 5, «Бодрак» (м. Бердянськ), «Спільнота»
(«Сдружение») (м. Приморськ Запорізької обл.) 6, «Вогнище»,
(«Огнище») (м. Одеса), «681» (м. Чорноморськ Одеської обл.),
Товариство бессарабських болгар імені Святих Кирила і Мефодія (м. Болград) 7, Ізмаїльська болгарська громада ім. Святої Софії 8, Ізмаїльське товариство імені Кирила та Мефодія,
Бердянське громадське товариство з вивчення культурної
спадщини болгар Приазов’я ім. Мишо Хаджийського та ін.,
районні об’єднання – болгарські культурно-просвітницькі
товариства імені Христо Ботева (м. Арциз), імені генерала
Петра Груева (м. Тарутине), «Бессарабське ехо» («Бесарабско
ехо») (м. Болград), «Вітчизна» («Отечество») (м. Рені), «Земляки» («Земляци») (м. Рені), «Родолюбіє» (м. Татарбунари),
«Късмет» (м. Кілія), селищні, сільські – «Алфатар», «Наші
люди» («Нашите хора»), центр українсько-болгарської дружГромадська організація «Мелітопольське товариство болгарської культури «Балкани». URL : https://mvk.zp.ua/gromadska-organizatsiya-melitopolske-tovaristvo-bolgarskoyi-kulturi-balkani/ (відвідано 25.08.2020).
6
Приморско районно българско културно-просветно дружество «Сдружение». URL : https://bolgar2017.usite.pro/index/0-2 (відвідано 26.08.2020).
7
Дружество на бесарабските българи «Св. св. Кирил и
Методий». URL : bessarabbolgar.narod.ru (відвідано 26.08.2020).
8
Іванов М. Ізмаїльська болгарська громада ім. Святої Софії.
Культурний простір бессарабських болгар [монографія] / відп. ред.
Шевчук Т. С. Ізмаїл ; Болград : Ірбіс, 2018. С. 8–11.
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би (смт Вільшанка), «Співдружність» (с. Радолівка Приморський р-н Запорізької обл.), «Дружба» (смт Нововасилівка
Приазовського р-н Запорізької обл.), «Кулевча» (смт Сарата),
«Відродження» («Възраждане») (с. Зоря Саратського р-ну),
«Єдність» (с. Прилиманське Овідіопольського р-ну Одеської обл.), Болгарський культурний центр ім. академіка О. Тео
дорова-Балана (с. Кубей Болградського р‑ну Одеської обл.)
та ін. Метою діяльності громадських об’єднань болгарської
спільноти України є збереження національної ідентичності,
що проявляється у розвитку болгарських народних традицій,
культури, вивченні болгарської мови, історії Болгарії та болгарської спільноти України. В Україні існує три громадські
організації болгар, що мають всеукраїнське значення. Це Асоціація болгар України, Конгрес болгар України і Всеукраїнська асамблея болгар України. Кожна з організацій проводить
достатньо широку діяльність і формує широкі зв’язки з Болгарією і етнічними болгарами в інших країнах. Наприклад,
Асоціація болгар України входить до Союзу болгар Європи,
співпрацює з болгарськими національними фондами імені
Христо Ботева, Василя Левського, «Мати Болгарія», «Тангра
ТанНакРа», Координаційним центром для зв’язку з болгарами України. Конгрес болгар України – учасник Всесвітнього
парламенту болгар і Асоціації болгар світу.
Громадські об’єднання важливе значення приділяють
освітній діяльності, зокрема відкривають недільні школи,
в яких як діти, так і дорослі вивчають болгарську мову, знайомляться з болгарською культурою, народними традиціями
і звичаями, вивчають отримують знання про свою історичну батьківщину Болгарію, усвідомлюють свою приналежніть
до даної етнічної спільноти. За даними перепису населення
2001 року 64,2 % болгар України вказали рідною мовою болгарську. Кожне з чотирьох поколінь болгар, які проживали і
проживають на території України, використовували і використовують болгарську мову здебільшого у побутовій сфе262
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рі, однак її функції стабільно розширюються (розвиваються
публічна і освітня сфера болгарською мовою) 9. Так, недільні
школи з вивчення болгарської мови та культури на сьогодні
працюють у багатьох містах і селах України, наприклад, є в
Києві при Київському товаристві болгарської культури «Родолюбіє» ім. І. А. Стоянова, у Львові при товаристві імені
Івана Вазова, с. Городнє Болградського район Одеської області – болгарська недільна школа імені Паїсія Хілендарського
при однойменній місцевій громадській організації, в Ізмаїлі, відкрита за ініціативи Ізмаїльської болгарської громади
ім. Св. Софії при Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті («Болгарська світлиця» («Българска светлица»)),
в Кропивницькому – недільна школа «Наші люди» («Нашите
хора») при однойменному об’єднанні болгар, в смт Вільшанка – школа вихідного дня «Вільшанка» («Олшанче») при Центрі
українсько-болгарської дружби, в с. Ботієве Приазовського
району Запорізької області про ГО «Болгарський культурноосвітній центр «Світло» («Светлина») – болгарська недільна
школа «Джерело» («Извор»), при ГО «Камчик» – однойменна
недільна школа в с. Зоря Саратського району Одеської області, в Миколаєві при Тирнівському болгарському товаристві
імені Івана Вазова, в Болграді при Болгарському культурному
центрі ім. академіка О. Теодорова-Балана (називається «Джерельце» («Изворче»)), в Приморську – при Приморському
міському болгарському товаристві «Собор» («Събор») – болгарський культурно-освітній центр імені Ніколая Державіна,
в Бердянську – при Болгарському культурному центрі («Джерельце» («Изворче)), в Мелітополі при Болгарському культурно-освітньому центрі імені Святих Кирила і Мефодія –
болгарська недільна школа імені Святих Кирила і Мефодія
та ін. Є організації, які відкрили низку болгарських неділь-

Коч С. В. Трансформации идентификационных стратегий болгар Украины: социально-политические условия и адаптационные
практики. Політичне життя. 2017. 4. С. 61.
9
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них шкіл в різних населених пунктах своєї місцевості. Так,
наприклад, Товариство бессарабських болгар імені Святих
Кирила і Мефодія з м. Болград організувало низку недільних
шкіл в селах району: с. Банівка (недільна школа імені Івана
Колева), с. Василівка (недільна школа «Вайсал»), с. Виноградне (недільна школа «Сан Батир»), с. Голиця (недільна школа «Кара Марін»), с. Залізничне (недільна школа «Болгарія»
(«Българийка»), с. Нові Трояни (недільна школа «Троянський
соловейко» («Троянско Славейче»), с. Суворове (недільна
школа «Цукровий берег» («Захарен бряг»)); громадська організація «Фракія» («Тракия») з м. Одеси – низку недільних
шкіл з однойменною назвою в селах Кремидівка, Кубанка і
Курісове Лиманського району Одеської області; громадська
організація «Хореографічна студія Алві Фест» з с. Кам’янка
Ізмаїльського р-н відкрила два болгарські культурно-освітні
центри – в м. Ізмаїл (імені Генерала Інзова), с. Банівка Болградського району Одеської області (імені Генерала Колева)
і однойменні хореографічні студії в с. Кам’янка с. Кринички,
с. Лощинівка Ізмаїльського району. Всеукраїнська громадська
організація «Конгрес болгар України» відкрила мережу болгарських культурно-освітніх центрів «Аз Буки Веди» в Одесі,
Болграді, Чорноморську, Ізмаїлі, с. Багате Ізмаїльського району Одеської області, с. Оріхівка Болградського району Одеської області, Всеукраїнська асамблея болгар України – мережу
шкіл вихідного дня «Болгарський дзвін» («Българска камбана») в Одесі та в багатьох селах Одеської області з компактним
проживанням болгарської спільноти, зокрема в м. Арциз,
с. Задунаївка с. Виноградівка, с. Главані, с. Делень, с. Холмське,
с. Новоіванівка Арцизського району. Одеське болгарське товариство – засновник болгарських недільних шкіл в м. Одеса
(імені Василя Апрілова), Білгороді-Дністровському, Тарутине, с. Євгенівка, Петрівськ, Рівне, Ярове, Виноградівка Тарутинського району, с. Кулевча Саратського району, с. Виноградівка Арцизського району, с. Петрівка Іванівського району.
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Існують болгарсько-українські громадські організації, які також відкривають освітні осередки в різних містах і селах. До
таких належить Болгарсько-український культурно-освітній
центр «Медіа» з с. Василівка Болградського району Одеської
області, який відкрив свої філіали в Житомирі, Одесі, с. Калита Броварського району Київської області. Окрім існування
недільних шкіл при громадських організаціях, їх відкривають і на базі загальноосвітніх і вищих навчальних закладів у
населених пунктах з компактним проживанням болгарської
спільноти. При багатьох недільних школах функціонують дитячі фольклорні, театральні, танцювальні та музичні гуртки.
Значну увагу приділяють вивченню болгарських народних
пісень і танців. Під час підготовки до відзначення традиційних свят виготовляють традиційні для того чи іншого свята
предмети: сурвачки, мартениці, лазарські букетики («лазарски китки»), кукерські маски, фарбують яйця на Великдень.
Наприклад, в болгарській недільній школі для дітей «Болгарська світлиця» в Ізмаїлі, окрім того, що вивчають болгарську
мову, літературу, історію, географію, пісні й танці, приділяють увагу ще й естетичному вихованню та спорту. Щороку
«Болгарська світлиця» організовує літні художні пленери в
селах Бессарабії (наприклад, пленери вже відбувалися в селах
Котловина, Олександрівка, Нова Некрасівка, Нагорне Одеської області), результати яких демонструються на виставці в
Ізмаїльській картинній галереї, проводить шахові турніри.
Деякі болгарські громадські організації організували безкоштовні курси з болгарської мови (наприклад, такі курси є при
Центрі «Тирнівка» в Миколаєві). Вивчати мову, отримувати
знання з історії і культури Болгарії в недільних школах можуть представники різного віку й різної етнічної приналежності, не тільки представники болгарської спільноти. Щодо
фінансування недільних шкіл, то частина з них фінансується
за рахунок коштів громадських та культурно-освітніх організацій, які їх заснували, державного та місцевого бюджетів,
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інша частина – Міністерством освіти і науки Болгарії за програмою «Рідна мова і культура за кордоном» 10.
При багатьох громадських організаціях болгар України
утворюються фольклорні колективи, театральні, танцювальні
та інструментальні гурти. У наш час фольклор перестав бути домінуючим типом культури, однак продовжує займати своє місце
в автентичному комплексі народних традицій. Болгарське населення України продовжує бути пов’язаним з місцем свого походження, тому й зараз бере участь у різних місцевих діяльностях,
що мають зв’язок зі збереженням народних традицій. Важливу
роль у збереженні, відродженні та популяризації народної творчості і календарно-обрядової традиції болгар в Україні в наш
час відіграють фольклорні колективи, які стали активно утворюватися в кінці ХХ ст. За підтримки всеукраїнських, обласних,
міських, районних, селищних, сільських громадських організацій, при будинках культури і освітніх закладах в містах і селах
компактного проживання болгар з кінця ХХ ст. почали формуватися болгарські фольклорні колективи, діяльність яких стимулювалась проведенням конкурсів, фестивалів, відтворенням
народних календарних свят. Завдяки діяльності аматорських
колективів – виконанню автентичних пісень і відтворення свят,
обрядів і звичаїв на сцені – стало можливим функціонування
фольклорних творів у сучасному культурному житті. На сьогодні в Україні нараховується понад сотня фольклорних колективів
як вокального, так і танцювального спрямування. Вони регулярно беруть участь у різних заходах сільського/міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів.
Так, наприклад, при Тернівському товаристві болгарської
культури в м. Миколаїв є ансамбль болгарської пісні «Жайворонки» («Чучулички»), репертуар якого складає автентичний
Роден език и култура зад границат. URL : https://www.mon.
bg/bg/175?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_atNrkh6oQH0to4axASVev1RXSUlSww6gQdhAb.NS04I-1629967088-0-gqNtZGzNAhCjcnBszQZR
(відвідано 26.08.2021).
10
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пісенний фольклор тернівських болгар, при Товаристві болгарської історії та культури «Родолюбие» (м. Бердянськ) діє
три фольклорні колективи «Джерело» («Извор»), «Джерельце»
(«Изворче»), «Фольклорні іскри» («Фолклорни искрици»), при
болгарському національно-культурному товаристві «Бодрак»,
що знаходиться в с. Трояни Бердянського району Запорізької
області, фунціонує аж чотири колективи – ансамблі «Троянда»
(«Трендафил») і «Молодість» («Младост»), фольклорні колективи «Світлиця» («Светлица») і «Ластівка» («Ластовица»), при
Приморському болгарському культурно-просвітницькому
товаристві «Спільнота» («Съдружество») працює теж чотири
колективи «Червона гілка» («Червена китка»), «Вайсал» («Вайсал»), «Банівські дзвіночки» («Бановски звънчета»), «Кружіння» («Врътеница»), при Ботієвському болгарському культурно-освітньому центрі «Світло» («Светлина») є фольклорний
колектив «Посиденьки» («Седянки»), при Приморському
міському болгарському товаристві «Собор» («Събор») є клуб
любителів болгарського хоро «Фольклорна магія» («Фолклорна магия»), при Всеукраїнській Асамблеї болгар України діє
танцювальний ансамбль «Бесарабський ритм» («Бесарабски
ритъм») та ін. За ініцітиви громадських організацій створюються фольклорні гуртки, колективи народної творчості в загальноосвітніх закладах. Наприклад, громадське об’єднання
«Наші люди» («Нашите хора») відкрило хореографічний колектив «Перлинка» («Перлинка») у школі № 35 смт Вільшанка,
у якому діти вчаться танцювати болгарські народні танці; при
недільній школі в м. Рені є дитячий вокальний ансамбль болгарської пісні «Чисте джерело» («Бистър извор»).
Сучасні фольклорні колективи класифікують відповідно до характеру засвоєння місцевої виконавської традиції 11.

Ліманська О. В. Сучасні мистецькі колективи як осередки
розвитку обрядової культури Слобожанщини. Вісник Харківської
державної академії дизайну і мистецтв. 2008. № 10. С. 60.URL :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_10_10 (відвідано 07.04.2021).
11
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Фольклорними (автентичними) вважаються гурти, до складу
яких входять носії місцевої традиції, що засвоїли пісенну і
обрядову традицію свого села пасивно, від представників попередніх поколінь. Фольклористичними (репродуктивними)
називають колективи, які засвоїли традицію активним шляхом завдяки її вивченню. «Вони репрезентують автентичну
традицію у вторинному (міському) середовищі, або існують
у вигляді дитячих та юнацьких груп народних аматорських
колективів при закладах культури та освіти» 12.
Серед фольклорних болгарських колективів України є
такі, які існують вже давно. Таким, наприклад, є народний самодіяльний фольклорно-етнографічний колектив «Вайсал»,
утворений в 1937 році в с. Лозуватка Приморського району
Запорізької області. Формуючи церковний хор, тогочасний
священник місцевої церкви Іван Калоянов з його учасників
вирішив створити й фольклорний колектив, який підтримуватиме розвиток болгарської пісенної традиції регіону.
Вайсал – це назва села в Адріанопольському окрузі Туреччини, село з такою ж назвою було утворене болгарськими
переселенцями і в Бессарабії. Очевидно, саме з нього переселилися болгари в село Приазов’я і принесли з собою назву.
В різні роки колектив «Вайсал» очолювали носії місцевої народної традиції. П. Я. Ташев, П. С. Лазарев, Є. Г. Желязков, а з
2008 року і до сьогодні колектив працює під керівництвом
Ірини Карої. Зараз у його складі двадцять два учасники різного віку. Зараз колектив поєднує представників трьох поколінь, що свідчить про передавання традиції від покоління
до покоління. Колектив «Вайсал» представляє болгарський
автентичний фольклор на різних концертах, народних святах, фестивалях, конкурсах, оглядах. Без нього не проходить
Ліманська О. В. Сучасні мистецькі колективи як осередки
розвитку обрядової культури Слобожанщини. Вісник Харківської
державної академії дизайну і мистецтв. 2008. № 10. С. 61. URL :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_10_10 (відвідано 07.04.2021).
12

268

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

жодне свято сільського будинку культури с. Лозуватка (за минулий рік, наприклад, таких заходів було п’ятнадцять), він є
лауреатом Всеукраїнського фестивалю мистецтв національних культур «Ми українські», що відбувається в м. Приморську Запорізької області, неодноразовим призером обласного
огляду народних колективів «Запорізька спадщина», міжнародного фестивалю «Море от ритми» (м. Балчик, Болгарія)
та ін. Представляючи особливості фольклорного середовища
на різних концертах, фестивалях, оглядах художньої самодіяльності, учасники гурту пропагують місцевий діалект болгарської мови, свою автентичність виокремлюють за допомогою традиційного народного одягу. До репертуару колективу
«Вайсал» входять близько 50 пісень і понад 12 танцювальних
композицій. В репертуарі колективу представлено календарні, родинно-обрядові, ліричні пісні. Також колектив відтворює болгарські народні звичаї і обряди, зібрані керівником
І. В. Карою в селі Лозуватка, а потім осмислені нею і відображені колективом на сцені. Зокрема «Вайсал» відтворює обряд викликання дощу «Літній метелик» («Пеперуда ляда») 13,
«Валявиця», представляє традиції святкування Лазаревого
дня 14, Дня Святого Георгія 15, Бабинден 16. Наприклад, «валявиця» відбувається так: молоді люди збираються ткати тка-

Задунайська О. Лозуватський колектив «Вайсал» один з кращих в області. URL : http://pro.primorsk.biz/content.php?id=2932.
14
Питишкина Н. «Вайсал»: поем и танцуем до старости. URL :
https://www.mv.org.ua/news/160601-vaisal_poem_i_tancuem_do_starosti.html.
15
Даналина Е. На собор болгар в Мелитополь съехались гости
со всех уголков Украины. URL : http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-na-sobore-bolgar-peli-tantsevali-masterili-i-chtili-traditsii.
16
Червенко О. Б. Локальна специфіка пісенного фольклору
болгар Північного Приазов’я [Текст]: дис. ... канд. філол. наук :
10.01.07. Червенко Оксана Борисівна; Нац. акад. наук України, Ін‑т
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.
Київ, 2013. С. 149–150.
13
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нину для виготовлення одягу. Власне «валявиця» – це процес поливання цієї тканини водою, щоб вона стала м’якшою.
Одна частина молоді працює, інша – співає й танцює, потім
учасники обмінюються ролями. Як завершать роботу, частуються національними стравами й продовжують співати й
танцювати вже всі разом. Відтворення звичаю «валявиця»
ансамблем «Вайсал» описала у своїй статті О. Червенко 17.
Як зазначає болгарська дослідниця Анна Ілієва, «для нашого
часу характерно те, що навіть у старі форми, як, наприклад,
виконання якогось обряду чи звичаю, вкладається інше значення, інший зміст, шукається більше видовищності, розваги» 18. Відтворення обряду чи звичаю підпорядковується
іншим законам – законам сцени. «Фактично це є якимось довгим процесом в якому люди поступово сприймають звичаї
більше як виставу, розвагу, а участь окремих осіб… як роль,
вид артистичного вияву, як художній образ… Починається…
розвиток… власне звичаїв» 19. Існування колективу понад
вісімдесят років свідчить про збереження, розвиток і функціонування пісенної традиції в сучасних умовах, про збереження передачі народної творчості з покоління до покоління.
Записи з виступами колективу «Вайсал» можна подивитися
в групах «Лозоватский дом культуры» в фейсбуці 20, «ІХ Собор болгар України» 21. Фольклорно-етнографічний колектив
Червенко О. Свято болгарської народної культури в Україні / О. Червенко. Народна творчість та етнологія. 2011. № 4. С. 74.
18
Илиева А. Теория и анализ на фолклорния танц. Принципи на формообразуването в българския танцов фолклор. С. : АИ
«Проф. М. Дринов», 2007. С. 23.
19
Илиева А. Теория и анализ на фолклорния танц. Принципи на формообразуването в българския танцов фолклор. С. : АИ
«Проф. М. Дринов», 2007. С. 23.
20
Лозоватский дом культуры. URL : https://www.facebook.com/
groups/214738976872583/ (відвідано 12.12.2020).
21
ІХ Собор болгар України. URL : https://www.facebook.
com/104460151292188/videos/628483114445818 (відвідано 25.12.2020).
17
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«Вайсал» належить до тих гуртів, які демонструють болгарський автентичний фольклор своєї місцевості, зібраний власне виконавцями.
Ще одним болгарським народним фольклорним колективом з багаторічною діяльністю є «Врътеница» з с. Гюнівка
Приморського району Запорізької області. Колектив, створений у 1971 році, продовжує активно розвиватися й зараз під
керівництвом Тетяни Златевої, з хореографом Інною Ончевою і акомпаніатором Анатолієм Пройчевим. Назва колективу «Врътеница», що означає «кружляння, обертання по колу»,
виникла під час виконання танцю «Фърли, метни ябълка» 22.
Спочатку колектив був хореографічним і складався з двох
учасників – Миколи Пройчева і Анни Кеткової – та акомпанеіатора Афанасія Ончева, що грав на скрипці. У репертуарі
тогочасного танцювального дуету були різні види болгарських танців «хоро» і «ръченица». Оскільки народні болгарські танці вимагають більшої кількості учасників, до колективу почали приєднуватися інші учасники, мешканці цього
ж села: Анна Кеткова, Євдокія Карастоянова, Дора Жейнова,
Марія Харджолова, Григорій Велчев, Клавдія Велчева та ін 23.
Зі збільшенням чисельності учасників колектив почав виконувати пісні і відтворювати звичаї і з 1992 року отримав звання народного фольклорного колективу. На той час художнім
керівником колективу була Лідія Костянтинівна Златева, яка
доклала значних зусиль, щоб зберегти пісенну творчість бол-

Червенко О. Б. Локальна специфіка пісенного фольклору болгар Північного Приазов’я [Текст]: дис. ... канд. філол. наук:
10.01.07. Червенко Оксана Борисівна; Нац. акад. наук України, Ін‑т
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.
Київ, 2013. С. 151.
23
Червенко О. Б. Локальна специфіка пісенного фольклору болгар Північного Приазов’я [Текст]: дис. ... канд. філол. наук:
10.01.07. Червенко Оксана Борисівна; Нац. акад. наук України, Ін‑т
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.
Київ, 2013. С. 150–151.
22
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гар, що проживають у Приморському районі Запорізької області. Збільшувався репертуар колективу, було пошито костюми, адже народне вбрання посилює враження від музики,
співу і танців. Народні костюми колективу «Врътеница» приветають особливу увагу, оскільки пошиті за зразком збереженого народного костюма понад сторічної давнини. Зараз
цей ансамбль є достатньо чисельним, до його складу входить
понад 60 учасників, частина з яких в колективі вже два-три
десятиліття поспіль. Учасниками ансамблю є етнічні болгари трьох поколінь, він поділяється на старшу, молодіжну та
дитячу групи виконавців. Характерною особливістю цього
колективу стало те, що до його складу входили і входять декілька поколінь з понад десяти родин етнічних болгар з с. Гюнівка – Пройчевих, Ончевих, Кабанових, Златевих, Іленкуцих, Буцанових, Варваринцових, Лебедченкових, Чебанових,
Азаренкових та ін. 24. Про успішне функціонування колективу
свідчить його участь у багатьох фестивалях народної творчості в Україні та Болгарії. Жанровий склад репертуару цього
колективу відображає різноманітність фольклору Приморського району, в його репертуарі побутові пісні («Домакине»),
любовні («Гергано, пиле шарено»), гумористичні («Ой шопе,
шопе»). Дитяча група колективу виконує пісні «На мегдана»,
«Борянко, Борянке», «Дули, дули, гайдо». Понад десятиліття
колектив часто демонструє пісенно-танцювальні виступи з
демонстрацією обрядових дій. До репертуару колективу входить відтворення весільних звичаїв болгар Приазов’я.
Народним фольклорним болгарським колективом з понад тридцятирічною діяльністю є «Червена китка» з с. Петрівка Приморського району, що створений в 1989 році.

Червенко О. Б. Локальна специфіка пісенного фольклору
болгар Північного Приазов’я [Текст]: дис. ... канд. філол. наук :
10.01.07. Червенко Оксана Борисівна; Нац. акад. наук України, Ін‑т
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.
Київ, 2013. С. 151.
24
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Незмінним керівником колективу є Лідія Болжеларська.
Спочатку це був родинний колектив, який складався з членів сім’ї Лідії Василівни Болжеларської, до якого згодом почали долучатися мешканці села, яким небайдужа болгарська
народна творчість. Зараз це колектив високої виконавчої та
сценічної майстреності, до якого входять учасники різного
віку. В їх репертуарі відтворення звичаїв «Пеперуда» і «Калаялник» («Герман»), які до 70–х років ХХ ст. побутували серед
місцевого населення 25. Ці обряди, реконструйовані і відтворені колективом «Червена китка», описала у статті Н. Голубенко. Лідія Василівна Болжеларська виступає інформатором
для усіх, хто цікавиться болгарською народною творчістю 26,
проводить заняття в дитсадку с. Петрівка Приморського району Запорізької області, розповідаючи дітям про традиції,
звичаї та обряди болгар їхнього села, казки, співаючи пісні,
показуючи предмети побуту 27. Л. Болжеларська нагороджена
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України і пам’ятним
знаком за вагомий внесок у духовне і культурне збагачення
українського народу.
Одним зі зберігачів і популяризаторів болгарської народної творчості є народний ансамбль «Извор» із с. Городнє
Болградського району Одеської області. З початку 50–х років ХХ ст. в с. Городнє існувало декілька колективів: хор

Голубенко Н. Обряды вызывания дождя у болгар Северного
Приазовья. URL : https://philol-forum.uni-sofia.bg/rites-of-summoning-the-rain/ (відвідано 28.12.2020).
26
Трофіменко О. Сучасні записи болгарського фольклору (на
матеріалі с. Петрівка Приморського р-ну). Збірник тез наукових
доповідей студентів Бердянськогодержавного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. Т. 2. Гуманітарні науки.
Бердянськ : БДПУ, 2013. С. 236–237.
27
Зустріч з керівником болгарського фольклорного ансамблю
«Червена Китка» –Болжеларською Лідією Василівною. URL : https://
dnzdzvinochok.ucoz.ua/index/znajomstvo_ditej_z_bolgarskim_posudom/0-12 (відвідано 02.02.2021).
25
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при будинку культури та хор при місцевій школі, які згодом об’єдналися; танцювальна фольклорна група; оркестр
народних інструментів – скрипка, кеменче, труба, кларнет,
кавал, свірка, акордеон, баян. В кінці 50–х років ХХ ст. вокальний, танцювальний та інструментальний колективи
об’єдналися, утворився один великий ансамбль пісні і танцю – «Джерело» («Извор»), що існує й до сьогодні 28. Зараз
до його складу входить декілька різновікових танцювальних
і вокальних колективів (старша група, молодша група). Георгій Радов, що понад чверть століття керує танцювальними
колективами с. Городнє, зі своїх випускників, що переїхали
навчатися і працювати в Одесу, створив нову групу «Радов
Фолк Денс» 29. В Городньому діє оркестр народних інструментів «Чийший». Жіноча вокальна група «Чийшийка», створена в 1978 році, виконувала автентичні болгарські пісні свого
села в обробці, а з 2016 року її репертуар розширився за рахунок українських і російських пісень. Гурт «Чийшийка» не
лише співає, а й показує болгарські обряди Городнього як на
місцевих заходах, так і на різних фольклорних фестивалях в
Україні і Болгарії. В їхньому репертуарі – відтворення давнього чийшийського обряду «На прът», який не виконують
ні в Болгарії, ні в жодній болгарській спільноті 30. Вокальний
колектив «Чийшийка» – учасник багатьох конкурсів, фестивалів концертів, багаторазовий лауреат Всеукраїнських конкурсів «Таланти твої, Україно!», «Чисті роси», регіонального
конкурсу-фестивалю «Феєрія талантів», постійний учасник

Ансамбъл «Извор». URL : https://izvor.at.ua/index/0-2 (відвідано 06.01.2021).
29
Бухнієва О., Банкул Л. Звучання буджацького фольклору у
Чійшії. Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики:
збірник наукових праць / гол. ред Кічук Я. В. Ізмаїл, 2020. C. 334, 273.
30
Водинчар Е. «Прътът» в с. Чийший, Украйна – песеннотанцов комплекс от великденската обредност на бесарабските
българи. Българска етнология. 2005. № 1. С. 80–84.
28
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Собору болгар України і різних фольклорних фестивалів в
Болгарії.
Активно працює народний вокальний ансамбль «Болгарка» («Българка») з селища Суворове Ізмаїльського району
Одеської області, створений в 1975 році. Зараз в його складі
одинадцять учасників, жінок різних професій, яких об’єднує
любов до болгарської народної пісні. Під незмінним керівництвом Івана Дмитровича Шомпола колектив досягнув неабиякого успіху, про що свідчить його участь у різних фестивалях, концертах в Україні, Болгарії, Вірменії, Молдові.
Останнім часом, як зазначила в розмові учасниця гурту Надія
Балабан, колектив частіше виконує народні пісні в естрадній
обробці, бо, за спостереженнями колективу, таке виконання
пісень є більш прийнятним для більшості сучасних глядачів.
«Къде и да одиш», «Хей, българи», «Що ми е мило», Стамена»,
«Лиляно моме», «Ситен дъжд вали» – пісні, які виконує колектив останнім часом.
До народних болгарських фольклорних ансамблів в з багаторічною діяльністю належать «Извор» з с. Городнє Болградського району Одеської області (створений у 1953), «Седянки» з с. Ботієво Приазовського району (1982), «Червена
китка» з с. Петрівка Приморського району (1989), «Трендафил» з с. Трояни Бердянського району Запорізької області
(1988), «Дулакчия» з с. Делень Арцизського району Одеської
області. Склад переважної кількості таких ансамблів нечисельний, здебільшого в них домінують жінки старшого і середнього віку.
Зберігаючи пісенну традицію болгарського етносу, багато болгарських колективів використовує у своєму репертуарі
пісні інших етносів, що проживають поряд. Так, колективи
«Българка» з с. Суворове, «Роден край» з м. Рені, «Червена
китка» з с. Петрівка Приморського району Запорізької області виконують, крім болгарських, українські і російські пісні,
а ансамбль «Български сърца» з с. Нові Трояни Болградсько275

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

го району Одеської області, створений в 1962 році учителем
місцевої школи Іваном Брадарським, болгарські, молдавські,
українські, російські і грецькі пісні.
За сучасних умов характерним явищем стає поширення
болгарського фольклору на міське середовище, що спричинене міграційними рухами населення, особливо переселенням
значної його кількості з сіл в міста 31. Тому поряд з розвитком
аматорських гуртів в селах зберігається зацікавлення народнопоетичною творчістю і серед населення міст. Виникають
колективи, які збирають фольклорний матеріал, вивчають
його, навчаються народному співу, грі на народних інструментах і таким чином відтворюють народну культуру етносу,
до якого належать, а своїми виступами популяризують зібраний матеріал. До таких колективів належить ансамбль «Балкани», що існує при Мелітопольскому товаристві болгарської
культури з 1998 року Під керівництвом Арини Мітевої репертуар колективу регулярно оновлюється, учасники відтворюють стиль, манеру виконання, намагаючись зберегти якомога
більше від першоджерела.
Прикладом фольклорного колективу, що існує в місті, є ансамбль «Батьківщина» («Роднина»), який створено при Запорізькому болгарському товаристві з однойменною назвою в
2003 році. Художній керівник – Богдан Дузбенок. Колектив регулярно виступає у міському будинку культури «Орбіта», а також на багатьох заходах міста й області. В репертуарі ансамблю «Роднина», окрім болгарських народних пісень, наприклад,
«Донка пере на реката», «Заколи ме черна кокошка», «Засвирили Дойне ле, дор три свирки», «В неделя дойде», «Червено вино
снощи пих», «Лудо младо», «Лиляно моме», «Либе Маринке»,
«Залюби Иван три моми», є міські пісні, наприклад, «Сине,
сине, ти си ангел мой», «Мое момче», «Село Бреница» і естрадні

Кирчів Р. Ф. Фольклор у системі новочасної української культури. Визвольний шлях. Лондон, Київ, 1999. № 7. С. 855.
31
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пісні «Моя страна, моя България», «Една българска роза», «Ах,
морето!», «Химн на Кирил и Методий» та ін.
До частини болгарських фольклорних колективів входять
учасники різних вікових груп. Так, представники трьох поколінь співпрацюють у гуртах «Врътеница», «Вайсал», «Извор»
(Бердянськ»).
У деяких селах функціонує по декілька болгарських фольклорних гуртів. У невеликому с. Трояни Бердянського району
при громадській організації «Бодрак» існує чотири колективи: фольклорний ансамбль «Троянда» («Трендафил») (художній керівник Тельчаров Володимир), танцювальний колектив
«Молодість» («Младост»), фольклорний колектив «Світлиця»
(«Светлица»), фольклорний колектив «Ластівка» («Ластовица»). У невеликому с. Мануйлівка Приморського району Запорізької області функціонує аж три болгарські колективи –
дитячий «Іскра» («Искра»), жіночий вокально-танцювальний
«Радостіна» («Радостина»), жіночий «Гармонія» («Гармония»), окрім колективів є ще тріо «Намисто» («Герданче») і
дует «Весняна квітка» («Пролетно цвете»). В с. Зоря Саратського району Одеської області працює сім болгарських народних вокальних і танцювальних ансамблів, в яких задіяно
близько двохсот учасників 32: ансамбль народних болгарських
інструментів «Хоро», ансамбль народної болгарської пісні
«Янка», ансамбль народного болгарського танцю «Камчик»,
оркестр духових інструментів «Дружба». У смт Вільшанці
Кропивницької області діють три болгарські колективи: народний аматорський ансамбль болгарської пісні «Хубавица»,
народний аматорський болгарський фольклорний ансамбль
«Гуденки», народний аматорський болгарський фольклорний
автентичний колектив «Садянка».

Чабан М. Відбулася традиційна літня експедиція «Зорі» на
південь України (13.08.2014). URL : https://m.gorod.dp.ua/news/93723
(дата відвідування 31.08.2021).
32
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Є колективи, які виникли зовсім нещодавно. Наприклад,
фольклорна танцювальна формація «Майдан» («Мегдан»)
і вокально-інструментальний ансамбль «Младо бенд», які з
2020 року існують при молодіжній організації «Ліга молодих
болгар» («Лига на младите българи»), що знаходиться в Одесі.
І до складу якої входять учасники віком від 15 до 30 років. Також одним з нових колективів є колектив «Перламутр» («Седеф») з с. Городнє, що існує з 2020 року і виконує автентичні
пісні свого села.
Серед молодих болгарських колективів є такі, що виконують не пісні свого села чи краю, а болгарські народні пісні, що
співалися і співаються в Болгарії, а також пісні з репертуару
колишніх і сучасних болгарських виконавців. До таких належить вокальний ансамбль болгарської пісні «Рідний край»
(«Роден край») при Обласному центрі національних культур
в місті Рені, що створено в 2007 році.
Незважаючи на те, що населення в українських селах з
компактним проживанням болгарської меншини, зменшується, зацікавленість народною творчістю триває. Свідченням цього є залучення молоді і дітей до народної культури
і створення нових молодіжних і дитячих колективів. Такими є, наприклад, ансамбль «Зірочки» («Звездици») з с. Городнє Болградського району, «Банівські дзвіночки («Бановски
звънчета») з с. Банівка Приморського району (існує з 2000),
«Преславське сонечко» («Преславско слънчице») (с. Преслав), «Їжачки» («Таралешки») (м. Мелітополь), «Конюшина»
(«Детелина») (м. Мелітополь), «Соловейко» («Славейче») з
с. Ботієве Приазовського району, «Джерельце» («Изворче»)
(м. Миколаїв, с. Криничне), «Ластівка» («Ластовица») (с. Андрівка Бердянського р-н), хор «Приморські лазарки» («Приморски лазарици») з м. Приморська, дитячо-молодіжні танцювальні колективи «Богданівські перлини» («Богдановски
перли») з с. Богданівка Приазовского району і «Приморська
спека» («Приморски жар») м. Приморська та ін. Творчість
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колективів молодого покоління відрізяється від автентичних
фольклорних ансамблів свідомим і цілеспрямованим засвоєнням народних традицій.
Окрім згаданих колективів, фольклорну культуру болгар
України представляють низка колективів різного спрямування, які є фактично в більшості населених пунктів з компактним
проживанням болгарської спільноти: фольклорні вокальні
ансамблі «Болгарські серця» («Български сърца») (с. Нові
Трояни Болградського району), «Болгарка» («Българка»)
(с. Василівка Болградського р-ну), «Буджак» (с. Виноградне
Болградського р‑ну), «Барвиста квітка» («Китчица пъстра»)
(с. Кубей Болградського р‑ну), «Болгарська троянда»
(«Българска роза») (с. Банівка Болградського р-ну), «Патріотизм» («Родолюбие») (с. Кальчеве Болградського р-ну), «Катлабухські голоси» («Катлабухски гласове») (с. Багате Ізмаїльського р-ну), «Відродження» («Възраждане») (с. Кирнички
Ізмаїльського р-ну), «Веселіна» («Веселина») (с. Кам’янка Ізмаїльського р‑ну), «Янка» (с. Зоря Саратського р-ну), «Рідний
край» («Роден край») (с. Петрівськ-1 Тарутинського р-ну),
«Дельжилерка» (с. Дмитрівка Тарутинського р-ну); народні
ансамблі пісні і танцю «Дулакчия» (с. Делень Болградського р-ну), «Серця молоді» («Младежки сърца») (с. Нова Іванівка Арцизського р-ну), «Джерело» («Извор») (с. Городнє Болгардського р-ну); фольклорний ансамбль болгарської музики
та пісні «Криничанка» (с. Криничне Болградського р-ну), тацювальні колективи «Лале» (с. Холмське Арцизського р-ну),
«Плясковица» (с. Нові Трояни Болградського р-ну), «Росна китка» (с. Василівка Болградського р-ну), «Бессарабія»
(м. Болград), «Веселія» (с. Багате Ізмаїльського р-ну), «Ясна
зора» (с. Кирнички Ізмаїльського р-ну), «Камчик» (с. Зоря
Саратського району), «Кулевчанка» (с. Кулевча Саратського р-ну), «Азалия» (с. Ярове Тарутинського р-ну), «Арса»
(с. Євгенівка Тарутинського р-ну), «Надрічняночка» (с. Надрічне Тарутинського р-ну), «Възраждане» (с. Петрівськ-1 Та279
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рутинського р-ну), «Талісман» (м. Тарутине), «Росна китка»
(с. Дмитрівка Тарутинського р-ну); оркестри болгарських
народних інструментів «Дивитлия» (с. Делень Болградського р-ну), «Чийший» (с. Городнє Болградського р‑ну), «Хоро
Бургуджи» (с. Виноградівка Арцизського р-ну), «Хоро»
(с. Зоря Саратського р-ну) та ін. Більшість фольклорних колективів, які представляють болгарську національну культуру, мають болгарські назви.
Варто додати, що є українські гурти, які виконують болгарські пісні. До таких належить фольклорний гурт «Рожаниця» з Києва, створений в 2009 році, гурти «Громиця» (пісня
«Ерген дедо»), «Бурдон», «Астарта». Так, до репертуару гурту «Рожаниця» входять пісні, записані учасниками гурту під
час фольклорно-етнографічних експедицій безпосередньо від
носіїв місцевих традицій. Звісно, переважають українські пісні, записані на Слобожанщині, Поліссі, Поділлі і в Центральній Україні, проте гурт виконує також болгарські, польські,
молдавські і російські пісні, записані від представників національних меншин України. З болгарських пісень у репертуарі «Рожаниці» жартівлива пісня «Играли баби», «Трак, трак
Радоле», «Проникна се», «Снощи Янка», «Калинчици-малинчици», «Янке».
Відтворення фольклорних традицій в сучасній народній
культурі болгар України стає можливим завдяки щорічним
конкурсам фольклорних колективів. З метою збереження,
відродження і передавання народних традицій Асоціація
болгар в Україні, її підрозділи в регіонах, всеукраїнська організація «Конгрес болгар України» чи місцеві товариства організовують як локальні, так і регіональні фестивалі народної
творчості. Локальні фестивалі організовуються або в межах
одного населеного пункту чи району, а регіональні – в межах області. Щорічна організація фестивалів підтверджують
намагання виконавців зберегти народну творчість свого етносу. Оскільки фольклор є мистецтвом для невеликої групи
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людей, то у виконавці, які представляють його перед своїми
односельцями, як правило, ставлять завдання співати так,
як колись співали у їхньому селі. Через локальні свята задовольняються естетичні потреби власне учасників і важливим
при цьому є сприйняття їх глядачами. Регіональні фольклорні фестивалі розраховані на більшу аудиторію, окрім аматорських гуртів в них можуть брати участь і професійні колективи. Репертуар учасників зазвичай обмежений якоюсь
кількістю творів, фольклорні тексти тут зазнають більшого
ступеня трансформації. Власне уявлення про автентичність
фольклорного твору, що презентується на сцені і виключений
з відповідного контексту, є значною мірою відносним, оскільки за таких умов фольклорний твір зазнає змін, а сам процес
виконання є наслідуванням фольклорних традицій. Регулярне проведення соборів, фестивалів, свят, оглядів, конкурсів,
концертів, на яких відроджуються фольклорні традиції, відбувається розуміння важливості рідної мови і культури, свідчить про стабільний інтерес до своєї народної культури.
Перший Всеукраїнський фестиваль болгарської культури
відбувся в Болграді у серпні 1991 року 33.
В Україні проводиться три собори болгарської спільноти – Собор болгар України, «Хан Кубрат збирає своїх нащадків», Собор болгар Таврії «Роднина», а також шість болгарських фестивалів. Товариство болгарської історії та культури
«Родолюбие» (м. Бердянськ) з 2002 року організовує регіональний фестиваль болгарської народної творчості «Джерело» («Извор»), Кримське республіканське товариство болгар
імені Паїсія Хілендарського проводить міжнародний фестиваль народної культури «Болгарські зустрічі» («Български
срещи») (відбувається в різних містах зараз окупованого КриКічук Я., Шевчук Т., Урсу Н. Національно-культурні громадські об’єднання етнічних спільнот Буджака. Буджацький фронтир
у дзеркалі сучасної гуманітаристики: збірник наукових праць / гол.
ред. Кічук Я. В. Ізмаїл, 2020. С. 5–37.
33
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му, починаючи з 2006), болгарський молодіжний клуб «Актив» – фестиваль болгарської музики і танців «Є контакт», що
проходить з 2004 року в с. Нова Іванівка Арцизького району
Одеської області, Ботіївський болгарський культурно-освітній центр «Світло» («Светлина») –відкритий фестиваль болгарської культури «Болгарами залишимося» («Българи да си
останем») (с. Ботієве Приазовського р-ну, 2020.) і в Бессарабії, обласний фестиваль болгарської пісні й танцю «Да трьпне
българското серце», Приморська районна рада – регіональний дитячо-молодіжний болгарський фестиваль «Молодість»
(«Младост»).
У Болграді Одеської області проводяться фестивалі «Трифон Зарезан», «Георгіїв день». Також є низка фестивалів етнічних спільнот, в яких зазвичай регулярну участь беруть
колективи болгарської спільноти. Це, зокрема, такі заходи,
як Міжнародний фестиваль народної творчості «Бессарабія
фолк», міжнародний етнічний фестиваль «Вінок Дунаю»;
міжнародний поліетнічний фестиваль «Дивокрай»; міжнародний фестиваль мистецтв «Дунайська весна»; міжнародний фестиваль музичного, поетичного та хореографічного
мистецтва «Бессарабія – наша оселя», фестиваль «Буджакско надсвирване», «Етнічна спадщина» та ін. Останнім часом
популярності набирають гастрономічні фестивалі, зокрема
такі, як «Bolgrad Wine Fest» (проводиться з 2010 з метою відродження винної культури регіону), фестиваль національної
їжі і культури «Великий курбан» (з 2018 с. Каракурт Болградського р-ну), етнофестиваль «Буджак Фест», «PepperFest»
(м. Миколаїв) та ін., на яких, окрім болгарської кухні, представлено й пісенну народну творчість болгарської спільноти
України.
Собор болгар України – основна соціально-культурна
подія для болгарської меншини України. Метою цього зібрання є збереження і розвиток традицій, поширення національної культури болгарської меншини України. Це най282
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більший етнофестиваль болгарської спільноти. На сьогодні
проведено дев’ять Соборів болгар України: перші шість в
Одесі в 1998 році (І), 2001 році (ІІ), 2003 році (ІІІ), 2005 році
(IV), 2007 році (V), 2013 році (VI), VII і VIII – в Білгород-Дністровському в 2016 році і 2018 році, ІХ Собор – в Мелітополі
в 2020 році На прикладі останнього проведеного до цього
часу Собору болгар проілюструємо як він проходить. Так,
IX Собор болгар України відбувся в Мелітополі в 2020 році
і став першим собором, проведеним поза межами Одеси і
Одеської області. Свято розпочалося відкриттям пам’ятника
болгарському національному герою Хаджі Димитру в сквері
«Площа Слівен». Важливою частиною собору стала святкова
хода містом представників болгарських фольклорних колективів, культурних товариств, усіх учасників і великий етнічний концерт, в якому взяло участь понад п’ятдесят колективів. В рамках Собору працювали виставки різних народних
майстрів, які проводили майстер-класи для всіх бажаючих,
була представлена розгорнута експозиція болгарського побуту й національного одягу, фуд-зона національних страв.
На завершення Собору було проведено флешмоб «Найдовше болгарське хоро». В дні проведення Собору відбулася XV Міжнародна конференція «Болгари в Північному
Причорномор’ї» («Българите в Северно Причерноморие»),
на якій було обговорено актуальні проблеми зі збереження
і популяризації нематеріальної культурної спадщини болгар
Приазов’я, історії болгар і болгар в істроії, болгарської діаспори в Україні і Молдові, традиції і сучасності в культурі,
літературної, мовної і культурної спадщини.Собор болгар
України об’єднує не лише болгар, а й представників інших
національних меншин, популяризуючи єднання культурних
традицій.
Собори мають багатовікові традиції, раніше їх проводили
в селах у дні храмового свята. Варто зазначити, що в с. Гюнівка Приморського району Запорізької області збереглися со283
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бори болгар сільського значення. Зараз вони відбуваються з
нагоди пам’ятних дат, наприклад, переселення болгар у Бессарабію, переселення болгар з Бессарабії в Північне Приазов’я
та ін. 34 Собори виконували і виконують консолідуючу роль
для болгарської меншини України 35.
Собор «Кубрат збирає своїх нащадків» відбувається у
с. Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської
області, де в 1912 році було знайдено скарб праболгарського
хана Кубрата, засновника Великої Булгарії 36. Проводить цей
захід громадська організація «Всеукраїнська Асамблея болгар України», яку очолює Дора Костова, що також є головним
редактором газети «Роден край». Місце віднайдення скарбу вважається місцем поховання хана, тут було встановлено
пам’ятний знак ханові Кубрату. Воно стало «…центром тяжіння, консолідації, підтримки історичної пам’яті, поєднувальною
ланкою з історичною батьківщиною» 37, а «Мала Перещепина
стала символом єднання усіх болгар» 38. Собор «Хан Кубрат
Дегтеренко А. Культурні цінності етнічних груп українського
північного Приазов’я. Гілея: науковий вісник: зб. наук.пр. Київ : ВІР
УАН, 2010. Вип. 40. С. 450–463.
35
Кіссе А. І. Відродження болгар України. Нариси. Одеса, 2006.
С. 5–7.
36
Жук В. Н. Собор болгар України на Полтавщині. Постметодика. 2002. № 1. С. 57–58; Жук В. Н .Кубрат – володар Великої Булгарії. Болгарський щорічник. Київ : Київський славістичний університет, 2006. Вип. 6. С. 101–109.
37
Каковкіна О. М. Місце археологічної спадщини України у розвитку сучасних українсько-болгарських відносин. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100‑річчю Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара) 25–26 травня 2018 р. Ч. 1 / наук.
ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. С. 158.
38
Каковкіна О. М. Місце археологічної спадщини України у розвитку сучасних українсько-болгарських відносин. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науко-
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збирає своїх нащадків» проводиться з 2001 року, на сьогодні
проведено 18 соборів. У Соборі зазвичай беруть участь болгари
з різних регіонів України, а також представники інших етносів,
що походять від праболгар, татарського, кримськотатарського,
гагаузького. Зазвичай приїжджають і з Болгарії – всі, кому це
цікаво, фольклорні колективи, офіційні особи.
Всеукраїнська Асамблея болгар України у зв’язку з 10-річчям проведення Собору «Хан Кубрат збирає своїх нащадків»
2011 рік найменувала роком Великої Болгарії, було проведено
низку заходів. У 2012 році Собор «Кубрат збирає своїх нащадків», присвячений сторіччю віднайдення скарбу, відбувався таким чином: в перший день – покладання квітів до пам’ятника
хану Кубрату, встановленому на місці знахідки скарбу за селом, вітальні промови організаторів і гостей Собору, відкриття
двох виставок картин «Я болгарин, і це означає…» («Аз съм
българин, и това значи…»), «Великий скарб Великої Болгарії»
(«Великото съкровище на Велика България»), як результату
конкурсів, оголошених газетою «Рідний край» («Роден край»),
виставки фотографій «Ми тут, щоб перейнятися болгарською
величчю» («Тук сме за да се проникнем с българската велич»),
відвідання музею україно-болгарської дружби, що знаходиться в місцевій школі, слухання розповіді про віднайдення скарбу і його долю, проведення концерту за участю колективів
«Рідний край» («Роден край») з м. Рені, «Надія» з с. Дмитрівка
Татарбунарського району Одеської області, окремих виконаців; в другий день – проведення круглого столу «Тільки шануючи своє минуле – можемо говорити про майбутнє» в с. Нові
Санджари, екскурсія в м. Полтава 39. Святкування сотої річни-

вої конференції (присвяченої 100‑річчю Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара) 25–26 травня 2018 р. Ч. 1 / наук.
ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. С. 158.
39
Роденкраевски събор «Кубрат събира потомците си». Роден
край. 2012. 23 юни. С. 4; Бобрищев К. Унікальна знахідка на Полтавщині. Як виявили найбільший археологічний скарб у Європі.
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ці з часу віднайдення скарбу в Малій Перещепині привернуло
увагу значної кількості зацікавлених осіб. На одному з соборів, в 2018 році, було прийнято рішення створити регіональні
зв’язки з Болгарією – підписано угоду про співпрацю с. Мала
Перещепина і м. Пліска, першою столицею Болгарії. Існує проект створення меморіального комплексу на місці віднайдення
скарбу 40. В музеї на базі Малоперещепинської школи існує відділ українсько-болгарської дружби, де зберігаються матеріали
з щорічних соборів болгар 41.
У Запорізькій області регулярно проводиться Собор болгар Таврії «Родич» («Роднина»), на якому збираються болгари
Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Приморська, а також
Приморського, Приазовського та Бердянського районів Запорізької області. На сьогодні проведено шість таких соборів. Перший собор болгар Північного Приазов’я відбувся в
1992 році у с. Лозоватка. Він був присвячений 130‑річчю переселення болгар до Північного Приазов’я. Собор організували і провели болгарські громадські організації Запорізької
області.Другий, четвертий, п’ятий Собори болгар Таврії відбулися в 2009 році, 2013 році, 2015 році відповідно в с. Преслав, їх організувало Запорізьке міське болгарське товариство «Роднина». Третій Собор болгар Таврії організовано в
2011 році в Запоріжжі і присвячено 15‑й річниці з часу заснування Запорізького міського болгарського національно-культурного товариства «Роднина». VI Собор болгар Таврії пройURL : https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/unikalna-znahidkana-poltavshchini (відвідано 25.04.2021).
40
На Полтавщині побудують меморіальний комплекс хану Кубрату. URL : https://np.pl.ua/2017/05/ha-poltavschyni-pobuduyut-memorialnyj-kompleks-hanu-kubratu (відвідано 25.04.2021).
41
Петренко І. Шкільний музей українсько-болгарської дружби
в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської
області: історія створення і функціонування. Краєзнавство. 2013.
№ 3. С. 88.
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шов в м. Приморську в 2017 році присвячений 155‑річниці
переселення болгар в Північне Причорномор’я.
Проходить собор традиційним чином: урочиста хода
учасників заходу в національних костюмах, виступи фольклорних колективів, ярмарок – болгарська кухня, вироби
ремісників і прикладне мистецтво, конкурси – спортивні,
з болгарської кухні, з болгарської мови і літератури, історії та
культури Болгарії, виставка речей народного побуту й одягу,
експозиції до якої готували більшість сіл Приазов’я з компактним проживанням болгарської спільноти, виставка виробів
народних майстрів. Зазвичай, в рамках собору відбуваються
засідання, на яких обговорюються різні питання, пов’язані з
болгарською спільнотою Північного Причорномор’я, наприклад, про роль та місце болгарського етносу в соціокультурному житті країни (2013, 2017).
Одним із щорічних фольклорних оглядів є Регіональний
фестиваль болгарської народної творчості «Джерело» («Извор»), що проводиться в м. Бердянську з 2001 року. На сьогодні
цей фестиваль проведено вісімнадцять разів. Організатором
фестивалю є Товариство болгарської історії та культури «Родолюбие», проте активну участь у організації цього фестивалю беруть й інші громадські організації болгарської спільноти
Запорізької області. Спершу проведення фестивалю приурочувалося до Дня слов’янської писемності і культури і відбувалося в кінці травня, згодом фестиваль почали проводити у
рамках заходів, присвячених до дня міста в вересні. Зазвичай
свято розпочинається з покладання квітів до пам’ятника Василю Левському, продовжується урочистою ходою усіх учасників
центром Бердянська. Основна програма фестивалю – концертна програма. На фестивалі широко представляється народна
творчість та звичаї болгар як фольклорними вокальними чи
танцювальними колективами, так і окремими виконавцями.
Окремі виступи вирізняються автентичною манерою виконання. Окрім виступів, під час фестивалю можуть відбу287
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ватися й інші заходи. Наприклад, під час фестивалю «Извор»
в 2010 році відбувався конкурс на знання болгарської мови і
культури «Мис и мистър фолк». Учасники розповідали про
себе болгарською мовою, декламували вірші і співали народну пісню або танцювали народний танець. У 2008 році з метою популяризації болгарської пісенної народної творчості і
танцю було знято фільм «Фестиваль «Извор» –духовная сила
болгарского фольклора» 42. На кожному фестивалі «Извор»
прийнято вивчати якусь народну болгарську пісню, яку всі
присутні вивчають, а потім співають разом з фольклорними колективами. У 2010 році – історична пісня «Дона пере
на реката». На закінчення фестивалю всі присутні зазвичай
танцюють хоро, а потім куштують страви традиційної болгарської кухні 43.
До регіональних фестивалів належить і міжнародний фестиваль народної культури «Болгарські зустрічі»
(«Български срещи»), що організований Кримським республіканським товариством болгар імені Паїсія Хилендарського і відбувається в різних містах Криму, починаючи
з середини 90–х років ХХ ст. Головною метою фестивалю
«Болгарські зустрічі» було зібрати розділену за роки депортації болгарську спільноту в Криму. З 2006 року фестиваль
отримав статус міжнародного і з того часу регулярновідбувався в різних містах Криму (І – в 2006 році в Севастополі,
ІІ – в 2007 році в Ялті, ІІІ – в 2009 році в різних містах Криму (Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, Коктебелі, Алушті), IV – в 2011 році в Судаку). Так, наприклад, в 2011 році
до програми фестивалю «Болгарські зустрічі» ввійли:
ХІІ Міжнародна наукова конференція «Болгари Північного
Причорномор’я», кгрулий стіл «Середньовічний Крим: праЧервенко О. Свято болгарської народної культури в Україні.
Народна творчість та етнологія. 2011. 4. С. 73.
43
Червенко О. Свято болгарської народної культури в Україні.
Народна творчість та етнологія. 2011. № 4. С. 76.
42
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болгари і візантійці», презентації книг, показ болгарських
художніх фільмів, виступи болгарських фольклорних колективів.
Також одним з регіональних заходів є фестиваль болгарської музики і танців «Є контакт» («Есть контакт»), що проходить з 2004 року в різних болгарських селах Одеської області: Нова Іванівка, Вільне, Нові Трояни, Багате, Кам’янка,
Острівне, організований болгарським молодіжним клубом
«Актив». Болгарський молодіжний клуб «Актив» створений
в 2008 році за ініціативою молоді болгарського походження, налічує близько тридцяти учасників, головний критерій
приналежності до клубу – займатися всім, до чого залучається клуб, активно. При клубі існує танцювальний колектив «Лудо-Младо», вокальний гурт «Радо-Младо». Учасники
болгарського молодіжного клубу «Актив» створили перший в Україні сайт, який об’єднав болгар України (станом
на 18.02.2021 р. не функціонує), організовують концерти,
КВК, змагання, виставки, зустрічі, лекції, флешмоби «Одеско
хоро» і «Българско знаме», літературні вечори, акції зі збереження «болгарських» місць в Україні, дискотеки. Створений
в Одесі з метою об’єднання болгарської молоді з Бессарабії,
болгарський молодіжний клуб «Актив» контактує з етнічними болгарами з інших областей, а також з інших країн, зокрема Молдови і власне Болгарії. Захід «Є контакт» створено для збирання болгарської молоді, середній вік учасників
25 років 44. До фестивалю «Є контакт» залучають болгарських
народних майстрів, які передають свій досвід молодому поколінню, тут проводяться конкурси на знання болгарських
традицій, співають, танцюють, готують страви болгарської

Телеуця В. Основні чинники збереження фольклорної традиції в умовах сучасного міста (на прикладі фольклору Подунав’я).
Актуальні проблеми слов’янської філології. Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет МОН України, 2010.
Вип. XXІІІ. Ч. 2. С. 278.
44
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кухні та ін. Заохочується присутність на заході в національному костюмі. Участь в таких заходах сприяє усвідомленню
молоддю своєї етнічної приналежності, спонукає пам’ятати
болгарські традиції, а також сприяє знайомству і подальшому
контактуванню.
Регіональний фестиваль народної творчості бессарабських
болгар «Българи да си останем!» з 2001 року проводиться щороку в м. Рені, організований Обласним центром національних
культур. На сьогодні проведено 20 фестивалів, останній з який
в 2021 році відбувся у онлайн-форматі 45. Фестиваль болгарської культури з такою ж назвою – «Българи да си останем!» –
в 2020 році вперше було проведено в с. Ботієве Приазовського
району Запорізької області. Організаторами локального фестивалю виступили місцеві органи влади, а також Асоціація національних меншин Запорізької області і громадська організація
«Ботіївський болгарський культурно-освітній центр «Світло»
(«Светлина»). Як і більшість подібних фестивалів етнічних
спільнот, він розпочався зі святкової ходи від пам’ятного знаку
Христо Ботеву і продовжився концертною програмою – виступами місцевих фольклорних болгарських колективів, таких як
«Вайсал», «Біла троянда» («Бяла роза»), «Радостіна» («Радостіна»), «Іскра» («Искра»), «Чушмелій» («Чушмелий»), «Джерело»
(«Извор»), «Фольклорні іскри» («Фолклорни искри»), «Балкани» («Балкани»), «Кружіння» («Врътеница»), «Вечорниці»
(«Седянки»), «Молодіжні серця» («Младежки сърца»), «Детеліна» («Детеліна»), «Червона гілка» («Червена китка») та ін. На
фестивалі було відтворено болгарські обряди «Вибілювання
полотна» («Белене на платно») и «Збивання масла» («Биене на
масло»). Завершився фестиваль спільним болгарським хоро,
яке танцювали всі присутні. В 2021 році фестиваль в с. Ботієве

ХХ Міжнародний фестиваль болгарської культури «Българи да
си останем!»; URL : https://m.facebook.com/events/1281727162239216
(відвідано 31.10.2021).
45
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було проведено вдруге, цього разу в ньому взяли участь представники болгарської спільноти з усієї України.
Ще одним регіональним заходом болгарської пісні й танцю є фестиваль «Да трьпне българското серце». Фестиваль
відбувався вісім разів, востання в 2014 році. Організаторами
фестивалю виступили Всеукраїнська громадська організація
«Конгрес болгар України» і вже згаданий болгарський молодіжний клуб «Актив». Фестиваль відбувався в різних населених пунктах Одеської області – в с. Нова Іванівка Арцизського району, с. Кам’янка Ізмаїльського району, м. Болград.
Регіональний дитячо-молодіжний болгарський фестиваль «Молодість» («Младост») вперше відбувся в 2016 році
в м. Приморськ. На сьогодні фестиваль проводиться двічі,
вдруге в 2019 році. В ньому брали участь дитячі та юнацькі фольклорні болгарські колективи Запорізької області, вік
учасників – від 5 до 18 років. Як і більшість дитячих фестивалів, регіональний дитячо-молодіжний фестиваль «Молодість» має конкурсний характер, конкурси проводилися в
чотирьох номінаціях: хореографічний жанр, сольний спів,
колективний спів, усне болгарське слово.
Щодо фестивалів етнічних спільнот, на яких широко
представлена народна пісенна, танцювальна й музична культура болгар України, то одним з таких фестивалів є Міжнародний фольклорний фестиваль народної творчості «Бессарабія Folk». Фестиваль проводиться з 2018 року у с. Городнє
Болградського району, на сьогодні проведено три фестивалі – в 2018, 2019, 2021 роках. Організатор цього етнофестивалю – Громадська організація «Центр розвитку Бессарабії»
і Городненська селищна рада. Міжнародний фольклорний
фестиваль народної творчості «Бессарабія Folk» є частиною
проекту програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського
культурного фонду і Державного агенства розвитку туризму. Учасники фестивалю беруть участь у чотирьох номінаціях – танцювальний, вокальний колектив, соло й театральна
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постановка. Варто відзначити, що переможці ІІ фестивалю
«Бессарабія folk» отримали сертифікати на участь в Соборі
народної творчості і тваринництва в Рожені (Болгарія): номінація «соло» – Сергій Нейчев (с. Кирнички Ізмаїльського р-ну), Євгенія Шлопак (с. Городнє Болградського р-ну),
«вокальний ансамбль» – «Дулакчія» (с. Делень Арцизького р-ну), «хореографічний колектив» – «Джерело» («Извор»)
(с. Городнє), «Колорит» (с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну) 46.
Вперше колективи болгар України брали участь у фестивалі в
Рожені в 2000 році 47
У с. Кубей Болградського району Одеської області двічі
проводився етнічний фестиваль «Кубейський майдан» («Кубейски мегдан»), організаторами якого є місцева сільська рада
і громадська організація «Кубей тур», що займається розвитком етнографічного туризму і відродженням традицій різних етносів Бессарабії. Фестиваль відбувається з 2018 року.
Окрім виступів фольклорних колективів, на першому фестивалі відбулися показ давнього одягу та відкриття музею «Стара хата» («Стара къща»). В 2019 році фестиваль мав масштабніший характер. Захід розпочався з урочистої ходи під
назвою «Кубейська хода», в якій взяла участь молодь, одягнена в давній автентичний одяг з колекції Олександра Полізби,
співаючи народні пісні і граючи на народних музичних інструментах. Фестиваль проходив в парку с. Кубей, там відбувалися виставка сільськогосподарської продукції, конкурс на
кращих виробників села в шести номінаціях. Було представлено інсценізоване кубейське подвір’я з давніми знаряддями
праці, що збереглися в місцевих мешканців. Паралельно з воПейков В. Фольклорний сюрприз от бессарабских болгар. URL : https://bessarabia.ua/kultura/folklornyj-syurpriz-otbessarabskih-bolgar/ (відвідано 22.07.2021).
47
Іванов Є. Болгарська діаспора півдня України в контексті
болгарсько-українських відносин. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 10. С. 244.
46
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кальними й танцювальними виступами втривали майстерки
народних майстрів, працювала зона гастрономії, відбувалися
спортивні змагання, розваги для дітей. Олександр Полізба
показав варіанти носіння хусток жінками різних сіл Бессарабії. У місцевому музеї було відкрито картинну галерею з робіт
художників Бессарабії.
В Арцизі відбувається регіональний фольклорно-етнографічний фестиваль «Artsyz open fest». Фестиваль організовують з 2016 року, планується проводити щороку. Так,
наприклад, в 2017 році фестиваль розпочався парадом учасників фольклорних колективів різних етносів з Арцизького,
Болградського, Кілійського, Саратського, Тарутинського районів Одеської області, а також з Болгарії – фольклорно-танцювального клубу «Невелике хоро» («Хорце»), автентичної
фольклорної групи «Дика герань» («Здравец»), фольклорної
групи «Монастирські іскри» («Манастирски искри») в національних костюмах різних етносів – українських, болгарських, молдавських, російських, гагаузьких, єврейських, циганських та ін.
З 2017 року в Миколаєві відбувається регіональний міжетнічний фольклорний фестиваль «Етнічна спадщина», на
якому поряд з іншими етносами, що проживають на Миколаївщині, українцями, грузинами, вірменами, білорусами,
азербайджанцями, японцями та ін., широко представлена
культура тернівських болгар – народні традиції, звичаї, обряди та побут. Організаторами фестивалю виступили болгарський культурно-просвітницький центр «Търновка», Тернівський будинок культури та одна з бібліотек міста Миколаєва.
Фестиваль «Етнічна спадщина» проводиться в день літнього
сонцестояння і болгарського свята Еньовден. Щоразу місцеві фольклорні колективи відтворюють обряд «Еньова буля»,
а на останньому фестивалі учасники з Болгарії виконали обрядові нестинарські танці. Варто відзначити, що болгарське
свято зустрічі весни Баба Марта та обряд святкування ново293
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гороку «Сурва» ввійшли до Обласного переліку елементів національної культурної спадщини Миколаївської області.
В 2017 році одноразово було проведено захід ««Българче»
збирає друзів», в якому взяли участь діти, що відвідують болгарські недільні школи 48.
В Одесі проводяться хоротеки, які збирають усіх охочих
потанцювати хоро. Хоро є найпоширенішим і найваріативнішим болгарським танцем; це круговий танець помірного
темпу, під час виконання якого учасники тримаються за руки;
тривалість хоро залежить від бажання учасників 49. Виконанням загального хоро, в якому можуть взяти участь всі бажаючі, закінчується багато фольклорних фестивалів, свят та заходів болгарської спільноти України.
З 2020 року у зв’язку зі стрімким поширенням короновірусної інфекції деякі заходи почали проводити у онлайн-форматі. Наприклад, у 2021 році Болгарський культурно-освітній
центр св. Кирила і Мефодія в м. Мелітополь став одним із
організаторів Міжнародного онлайн-фестивалю мартениць
«Нитка, яка нас пов’язує» («Нишката, която ни свързва»),
в якому взяли участь болгари з України, Болгарії, Молдови,
Німеччини та Італії. До програми фестивалю ввійшло виготовлення мартениць, властивих тому чи іншому регіонові, переказ легенд, пов’язаних з виникненням свята, декламування
віршів і виконання пісень.
Хроніка культурного життя Одещини. Інформаційний огляд
за матеріалами преси: липень 2017. [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси, інтернету та неопублік. док. Одес. обл. універс.
наук. б‑ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань культури
і мистецтва та зв’язків з громадськістю; [підгот. Ж. О. Карпінська;
комп’ют. набір та ред. Ж. О. Карпінська; коректор О. М. Ласкевич;
відп. за вип. О. Л. Попова]. Одеса, 2017. Вип. 7 (липень 2017). С. 5.
49
Щербіна І. В. Хора, як невід’ємна складова сучасної етнокультури болгарського народу; І. В. Щербіна Традиційна культура
в умовах глобалізації. род. субкультура і обрядовість. Мат. міжнар.
наук-практ конф. (24–25 жовтня) 2009 р. Харків : ХОУНТ, 2009.
48
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Фольклорні колективи болгарської спільноти України беруть участь у фестивалях і соборах народної творчості, що
відбуваються в Болгарії (наприклад, у Міжнародному фольклорному фестивалі «З Болгарією в серці» («С България в
сърцето»), «Море ритмів» («Море от ритми»), «Варненське
літо» («Варненско лято»), «Утрешния свят започва с дружбата днес» («Завтрашній світ починається з дружби сьогодні»), «Копривщиця» («Копривщица»), «Прикраса Несебру»
(«Несебърски накит»), «Радість на березі» («Радост на брега»),
«Болгарська троянда» («Българска роза»), «Сонце – радість –
краса» («Слънце – радост – красота»), «Несебр – острів мистецтв» («Несебър – остров на изкуствата») та ін.
Державна агенція болгар за кордоном організовує вокальний конкурс «Пролетів птах» («Прехвръкна птах») для
дітей з болгарських спільнот різних країн. Болгарський мистецький і фольклорний центр «Нестія» («Нестия») регулярно
організовує і проводить міжнародні фольклорні конкурси і
фестивалі для дитячих і молодіжних фольклорних гуртів.
В 2016 році було створено Асоціацію болгарських фольклорних колективів за кордоном 50, основними завданнями
якого є популяризація болгарських народних танців і традицій за кордоном, формування зв’язків і поширення болгарського фольклору, традицій і культури в Болгарії і за кордоном, об’єднання і допомога болгарським фольклорним
групам поза межами Болгарії, інформаційний обмін між болгарськими культурними колективами поза межами Болгарії,
надання різнопланової допомоги існуючим фольклорним
групам і створення нових фольклорних груп.
Окрім соборів і фестивалів, є багато інших заходів болгарської спільноти України, де завжди виконуються народні
пісні і танці і зазвичай присутні болгарські фольклорні коАсоциация на българските фолклорни състави в чужбина. URL : https://www.facebook.com/Асоциация-на-БългарскитеФолклорни-Състави-в-Чужбина-1884257448522732//.
50
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лективи. Без фольклорної програми не проходить відзначення жодного календарного чи народного свята як на локальному, так і на регіональному рівні. Громадські організації
болгарської спільноти України, місцеві будинки культури,
місцеві органи влади регулярно проводять заходи, присвячені державним (День визволення Болгарії (3 березня), День
слов’янської писемності і культури (24 травня), День пам’яті
Христо Ботева (2 червня), День об’єднання болгарських земель (6 вересня), День незалежності Болгарії (22 вересня),
День народних будителів (1 листопада), День бессарабських
болгар (29 жовтня), і народним святам Болгарії (Різдво, Бабин день, Трифон Зарезан, Баба Марта, Лазарів день, Великдень, День святого Георгія, Різдва Івана Предтечі (Еньовдень)
та ін.). З весни 2020 року, особливо під час локдаунів, деякі
заходи проводилися онлайн, згідно з вимогами карантину. Щодо фінансування участі в різних заходах болгарської
спільноти України, в більшості випадків учасники самі платять за купівлю сценічних костюмів, участь в соборах, фестивалях, заходах, концертних програмах, оплачують квитки за
проїзд, проживання, харчування та ін. Більшість заходів болгарської спільноти Україні відомі лише серед місцевого населення, а завдяки їхньому висвітленню в регіональних медіа,
в соціальних мережах, зокрема в фейсбуці, стають відомими
ширшому загалу 51.
За ініціативи людей, зацікавлених у збереженні болгарської
матеріальної і духовної культури, підтримки місцевої влади,
створюються музеї чи музейні кімнати, основним напрямком
діяльності яких є збирання, збереження і вивчення пам’яток
болгарської матеріальної та духовної культури. Окрім збирання речей, що відображають побут і культуру болгар України –
Гергова Я., Матанова Т. Музика и танци: фолклорни формации, събори, хорове. Культурное наследство в миграция: Модели на
консолидация и инстутиционализация / ред. В. Пенчев, Н. Вуков,
Л. Гергова, Я. Гергова. С. ИЕФЕМ БАН; Парадигма, 2017. С. 184.
51
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предметів побуту, одягу, сільськогосподарських знарядь тощо,
фотографій, документів, співробітники музеїв проводять і записують інтерв’ю з представниками болгарської спільноти,
в яких займає місце і усна народна творчість, зокрема пісенна.
В одному з інтерв’ю директор Тернівського краєзнавчого музею болгарської культури Анатолій Волчо «Я купив диктофон
і обійшов усіх літніх людей у Тернівці, які ще пам’ятали болгарські автентичні пісні. У результаті у нас зібралася чимала
картотека старовинних болгарських пісень» 52. При музеї «Голяма къща» в с. Зоря Саратського району створено ансамбль
народної болгарської пісні «Янка».
Більшість музеїв болгарської культури знаходяться в
приміщеннях місцевих Будинків культури, бібліотек, школи
чи навіть дитсадка, центрів болгарської культури. Рідше трапляється, що музей має окреме приміщення. Музейні кімнати, в яких зібрано предмети побуту та одягу болгар, є у більшості шкіл (с. Новоселівка Кілійського р‑ну Одеської обл.,
с. Кирнички Ізмаїльського р‑ну, с. Ботієве Мелітопольського р‑ну Запорізької обл., музей українсько-болгарської
дружби в с. Мала Перещепина на Полтавщині та ін.) і навіть
деяких дитячих садках (с. Ботієве Приазовського р‑ну, с. Петрівка Приморського р-ну Запорізької області, с. Дмитрівка
Татарбунарського р-ну Одеської обл. та ін.) болгарських сіл
півдня України. Питання створення музеїв болгарської культури протягом останнього десятиліття набуло актуальності,
ідея організації таких музеїв почала виходити за межі загальноосвітнього закладу та будинку культури, а заснування подібних музеїв стає поширеною і перспективною діяльністю.
Предмети, які раніше були у загальному вжитку, зараз є цінними і мають велике значення для збереження болгарської
культури.

Кирпа І. Нація з перцем. Україна молода. Вип. 108. 31.07.2013.
URL : https://www.umoloda.kiev.ua/number/2308/188/82118/ (відвідано 31.08.2021).
52
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Музеї болгарської культури сприяють збереження етнічної
ідентичності болгарської спільноти України. Культурна спадщина болгар України представлена в низці музеїв, зокрема в Музеї
болгарської культури в мікрорайоні Тернівка м. Миколаїв (це
найстаріший музей болгарської культури в Україні, заснований
в 1957 р.) 53, Вільшанському районному українсько-болгарському історичному музеї імені Івана Гуржоса (засновано 1972), народному музеї болгарської культури «Камчикська хата» («Камчикска къща») 54 в с. Зоря Саратського району (до 1949 р. село
називалося Камчик на згадку про місцевіть, з якої переселилися
сюди болгари з сіл Приліп і Подвіс Бургаської області, що знаходяться поблизу річки Камчія), музеї історії села під відкритим
небом у с. Кубей Болградського району, музеї болгарської культури в с. Залізничне Болградського району (відкрито в 2011),
музеї болгарської культури у с. Добре Вільшанського району
Кропивницької області (зараз зачинено), музеї «Стара къща»
в с. Кубей Болградського району (відкрито в 2018), «Български
кът» в с. Василівка Болградського району, «Етнографічна кімната» («Етнографска стая») в с. Євгенівка Тарутинського району, етнографічні зібрання с. Рівне Тарутинського району, музейна кімната на базі Центру розвитку болгарської культури
с. Андрівка Бердянського району Запорізької області. У назвах
не завжди є слово «музей», використовуються й назви «хата»
(«къща»), «болгарський куток» («български кът»), «етнографічна кімната» («етнографска стая») та ін. Окрім того, болгарська
Гамза В. І. Тернівка. Історико-етнографічний нарис. В. І. Гамза.
Миколаїв : «Іліон», 2013. 535 c.
54
О. М. Арнаутова. Камчикська Кишта Музей болгарської
народної культури. Енциклопедія Сучасної України / редкол.:
І. М. Дзюба, А.І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України,
НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,
2012. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10935 (дата
звернення: 22.02.2021). Гостинна болгарська хата-музей: [про музей
болгар. нар. культури «Камчицька кишта», с. Зоря, Одес. обл.].
Культура і життя. 2005. 24 серп. (№ 32–33). С. 4.
53
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експозиція переважає в Городнянському історико-краєзнавчому музеї (існує з 1982, с. Городнє Болградського р‑ну), Болградському історико-етнографічному музеї (м. Болград), Василівському краєзнавчому музеї (с. Василівка Болградського р-ну),
великі зібрання речей болгарського побуту, знарядь праці,
одягу, фотографій тощо є в Етнографічному музеї с. Каракурт
Болградського району (офіційно відкрито в травні 2021 р., збирання колекції тривало з 80–х рр. ХХ ст.), музеї села Виноградівка Тарутинського району. Так, наприклад, метою створення
Василівського краєзнавчого музею 55 стало збереження предметів, якими користувалися жителі села, документів, фотографій,
які відображали життя і діяльність колишніх поколінь болгар.
Музей створено в 2010 році на базі сільської школи за ініціативою вчителя болгарської мови та літератури. Екскпонати музею
класифіковані за дев’ятьма групами: історія села, болгарська
хата, одяг, нумізматика, предмети побуту, сільськогосподарські
знаряддя, документи, фотографії, декоративно-ужиткове мистецтво. Експонати зібрані лише в селі Василівка завдяки учням
і учителям школи.
Ще одним з музеїв, пов’язаних з болгарською культурою,
є Меморіальний музей Христо Ботева в с. Задунаївка Арцизського району Одеської області, в якому після закінчення
Одеського університету в 1866 році вчителював Христо Ботев. Музей відкритий в 2008 році має три кімнати: «Переселення», «Життя та творчість Христо Ботева», «Історія села
Задунаївка» 56.

Гажева Л. Д. Музей народной культуры как фактор актуализации этнического самосознания (по материалам болгар Одесской
области). Етнічна культура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць Третьої та Четвертої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених. Колектив авторів.
Одеса : 2015. С. 24–26.
56
Музей Христо Ботева. URL : https://museum-literature.odessa.
ua/museum/hristo-boteva/ (31.10.2021).
55
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Зараз болгарські національні костюми є частиною традиційної обрядовості болгар України, що стосується минулого
часу, вони є надбаннями музеїв або особистих колекцій (наприклад, Олександра Полізби, Анни Константинової, громадської організації «Балкани» та ін.), за їхнім зразком шиють
одяг для час виступів фольклорних вокальних і хореографічних колективів, які репрезентують болгарську народну творчіть або відтворюють болгарські традиційні обряди.
Про музеї болгарської культури в Одеській області, їх
створення, функціонування, значення для місцевих болгар як місць пам’яті поколінь є дослідження Е. Водінічар 57,
Л. Гажевої 58.
Вільшанський районний українсько-болгарський історичний музей імені Івана Гуржоса працює з 1972 року. Заснував його І. І. Гуржос (ім’я якого музею присвоєно в 2010),
який тривалий час збирав матеріали з історії Вільшанки і
Вільшанського району, зокрема й з історії та культури вільшанських болгар. Серед експонатів представлено основні
предмети народного побуту й одягу вільшанських болгар,
традиційні народні ремесла, зокрема детально представлено ткацтво. В музеї зберігається репринтне видання «Летопись прихода села Ольшанка святого Іоанна Милостивого
Водинчар Е. Музеят като място на културната памет на
българите в Бесарабия. Бесарабските българи в постсоветското
пространство. Култура, политика, идентичност. София, 2012.
С. 166–186.
58
Гажева Л. Д. Музей народной культуры как фактор актуализации этнического самосознания (по материалам болгар Одесской
области). Етнічна культура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць Третьої та Четвертої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених. Колектив авторів.
Одеса : 2015. С. 21–28; Гажева Л. Репрезентація «болгарського» у
музейному просторі за матеріалами Тарутинського району. Українське порто-франко. Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. № 2.
С. 86–91.
57
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церкви» за 1888–1893 роках Вільшанський українсько-болгарський історичний музей є місцем, де відбуваються засідання і конференції з українсько-болгарської тематики, музей часто виступає одним з організаторів місцевих заходів,
а саме регіонального фестивалю національних кульутр «Єднання сердець», болгарських свят «Трифон зарезан», «Зустріч
на межі», «На болгарську просимо гостину» 59. В бібліотеці
смт. Вільшанки Кропивницької області зроблено етнографічний куточок«Болгари і наш край». В Вільшанському районі
розроблено туристичний маршрут «Вільшанка-Добре-Станкувате: болгарські традиції».
За ініціативою громадських організацій вшанувається
пам’ять болгарських національних діячів. Товариства сприяють відкриттю нових пам’ятників, барельєфів, меморіальних дошок. «Практика організації меморіальних комплексів
болгар використовується болгарською меншиною для закріплення в просторі України «факту їх присутності» 60. Так, наприклад, відкрито пам’ятник і меморіальну дошку в генералу
Івану Колеву в с. Банівка, з якого він родом (2008), загиблим
в російсько-турецькій війні 1877–1878 роках (Болград, 2012),
меморіальний камінь Олександру Малинову в с. Оріхівка
Болградського району Одеської області (2017), пам’ятник генералу І. Н. Інзову в Болграді (2017), пам’ятник Христо Ботеву в Одесі (2009), в Ізмаїлі (1978), с. Задунаївка Арцизського
району (1990), в м. Арциз (2010), с. Вільшанка Кропивницької області (2010) меморіальну дошку Іванові Марінову, керівникові колишнього колгоспу, (1937–2012) в с. Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області (2017), пам’ятний
Культура, туризм та культурна спадщина. URL : http://vl.kradmin.gov.ua/kultura.html (відвідано 12.02.2021).
60
Червеняк К. Т. Вплив етнонаціонального фактора на
суспільно-політичні процеси в Україні: дис. ... канд. політ. наук:
спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Ужгород, 2018.
С. 135.
59
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знак на честь заснування 1774 року болгарських поселень
на околиці с. Вільшанка (2015), пам’ятник болгарському національному герою Хаджі Димитру в Мелітополі (2020), меморіальну дошку пам’яті Атанаса Вирбанського в с. Преслав
Приморського району (2020), пам’ятник Леніну перетворили
на пам’ятник болгарському переселенцю в с. Залізничне Болградського району Одеської області (2020), пам’ятний знак
хану Кубрату в с. Мала Перещепина Новосаджарського району Полтавської області, пам’ятник Капітану Петку Воєводі в
Києві (2011), меморіальну дошку хану Аспаруху в Запоріжжі (2010), пам’ятник Василю Левському в Бердянську (2007),
меморіальну дошку Василю Априлову в Одесі (2016), сквер і
пам’ятник імені Димитира Пешева, болгарського політика в
Києві (2018) та ін.
В Україні видавалися і продовжують видаватися засоби
масової інформації болгарською мовою, були і є радіо– і телепередачі, які поряд з іншою інформацією, відображають і
стан фольклорної культури болгар. Завдяки Одеському обласному болгарському товариству з 1989 року виходить газета «Роден край» 61, а з 1990 року радіо і телепередачі болгарською мовою. Зараз тричі на тиждень – двічі на телеканалі
«UA: Одеса» і один раз на тиждень на радіо «UA: Українське
радіо Одеса» – виходить програма болгарською мовою «Голос
болгар» («Гласът на българите») 62, протягом 2017–2018 роках на телеканалі «Південна хвиля» («Южная волна») виходила програма «Болгарська хвиля» («Болгарская волна») 63,
держтелерадіокомпанія «Крим» мала щотижневу телепередаРоден край. URL : rodenkray.od.ua (відвідано 10.06.2021).
Гласът на българите. URL :https://od.suspilne.media/programs/66 (відвідано 10.06.2021).
Гласът на българите. URL : https://www.youtube.com/
playlist?list=PLcGshQD-Fu7NYvhyZDzWNr_pL4-KBqJzn (відвідано
10.06.2021).
63
Южная волна. URL :https://volnatv.com/(відвідано 10.06.2021).
61
62
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чу «Болгарські зустрічі». Так, в телепрограмі «Голос болгар»
йдеться про традиції і звичаї болгар України, збереження історичних цінностей, освіту й творчий розвиток дітей, є програми, присвячені діяльності окремих людей, представників
болгарського етносу, розмови зі старожилами та ін.
У 90-х роках ХХ ст. Товариство бессарабських болгар
ім. Св. Кирила і Мефодія (м. Болград) випускало газети «Камбана», «България», бюлетень «Светлина», які надсилалися
в місця компактного проживання болгарської спільноти.
З 1996 році виходила газета «Родолюбие» Арцизького культурно-просвітнього товариства імені Христо Ботева. В 1997 році
Кримське республіканське товариство болгар ім. Паїсія Хілендарського почало видавати газету «Извор». Асоціація болгар
України сприяла виходу газети «Україна: Българско обозрение» (зараз газета «Огляд плюс»). З 2013 року в Одесі виходила газета «Болгари: вчора, сьогодні, завтра» («Българите:
вчера, днес, утре»). Проблеми болгарської спільноти часто
висвітлюються на сторінках газет «Одеські вісті», «Дунайські
вісті» (є сторінка болгарською мовою «Рідна мова» («Родна
реч»)). У вільшанській газеті «Зорі над Синюхою» з 2004 року
один раз на місяць виходить сторінка «Алфатар» болгарською
мовою. Нетривалий час виходило україномовне видання для
болгарських дітей «Слов’янське сонечко» (Бердянський район Запорізька обл.) 64.
Зараз важливе значення належить інтернет-ресурсам і
групам в соціальних мережах, які презентують болгарську
національну меншину. Основними функціями таких груп є
комунікація і показ сучасного стану життя спільноти. Проведене дослідження показує, що поширеним серед болгарської національної меншини в Україні є створення груп в соЗеркаль М. Історичний нарис інформаційного забезпечення
розвитку освітнього простору етносів України (1991–2012). Часопис української історії. 2013. Вип. 27. С. 55–61. URL : http://nbuv.gov.
ua/UJRN/ChasUkr_2013_27_13 (с. 57) (відвідано 01.11.2021).
64

303

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

ціальній мережі фейсбук. В фейсбуці є багато сторінок, які
представляють події, що відбуваються в житті болгарської
спільноти України: сторінки громадських організацій та національно-культурних товариств («Асоциацията на българите
в Украйна», Конгрес на българите на Украйни, Всеукраинская
ассамблея болгар Украины, Български младежки клуб «Актив», Полтавская общественная организация болгар «Хан Кубрат», Олшанско българско дружество, Болгарское общество
«Родолюбие» (Бердянск), Дружество на бесарабските българи
«Св. Кирил и Методий» град Болград, Запорожко градско
българско дружество «Възраждане», Західноукраїнське болгарське національно-культурне товариство, Лига на младите
българи, Тернівське болгарське товариство імені Івана Вазова, Родолюбие – общество болгар Украины та ін.), культурноосвітніх центрів (Всеукраинский центр болгарской культуры,
Українсько-болгарський культурний центр «Сердіка», Вільшанський центр українсько-болгарської культури, Български
културно-просветен център «Аз буки веди»,Българоукраински културно-образователен център «МЕДИА» село
Чушмелий та ін.), фестивалів та заходів (Бессарабия Folk,
в името на Кубрат, Българи да си останем, ОКО – International
Ethnographic Film Festival, фестиваль Pepperfest, ІХ Собор
болгар України, Три хълма та ін.), фольклорних вокальних,
танцювальних, інструментальних колективів (Танцевальный
ансамбль «Чушмелий», формация «Мегдан» та ін.), окремих
сіл з компактним проживанням болгарської спільноти (Село
Богатое, Кубейская громада (Кубей, Пандаклия, Самбатър),
Кулевчанська громада та ін.), недільних шкіль з вивчення болгарської мови і культури (недільна болгарська школа
імені Тодора Мінкова, Българско неделно училище «Иван
Вазов», Неделно училище Васил Априлов Одеса Украйна
та ін.), культурних установ (Одески български драматичен
театър) та ін. В фейсбуці знайдено загальні груп болгар України (Българите в Украйна, Таврийские болгары: возвращение
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к истокам, Българи Украйна) і групи, що стосуються бессарабських болгар (Бесарабски българи в България, Украйна
и по света, Бесарабски българи: история, култура, произход.
Бесарабски българи, Бесарабски българи учащи в България.
Болгары Бессарабии и Приднестровья). Є група, присвячена
болгарам певного регіону (Болгари Овідіопольщини).Місцеві заходи з виступами болгарських фольклорних колективів,
записи виконання автентичних пісень висвічуються на сторінках сільських будинків культури, сільських/селищних/
міських рад тощо (наприклад, Гюнівський СБК, Деленський
будинок культури, Приазовська селищна рада, Заклади культури Приморської Отг та ін.).
Деякі громадські організації, наприклад, «Наші люди»
(«Нашите хора») з Кропивницького, проводять просвітницьку роботу про історію і культуру болгарського народу у загальноосвітніх закладах і вищих навчальних закладах. Громадські організації болгар України проводять конкурси. Так,
наприклад, щороку до Дня визволення Болгарії від турецького поневолення Всеукраїнська Асамблея болгар України організовує Всеукраїнський конкурс літературних та художніх
творів «Я болгарин, і це значить…», у якому можуть брати
участь болгари України будь-якого віку. Ще одним конкурсом, який варто згадати, є локальний інтерактивний конкурс
талантів «Три пагорби» («Три хълма»). Конкурс «Три хълма»
(спочатку називався «На трьох пагорбах» («На трите хълма»),
має однойменну сторінку в соціальній мережі фейсбук, станом на 1 вересня 2021 року за нею стежать 4980 осіб 65. На
фейсбук-сторінці конкурсу представлено різну інформацію
про конкурс – як друковану, так і у відеоформаті, в якій йдеться про вміння і майстерність односельців, а також звіти про
хід конкурсу, про вибір переможців, вручення нагород тощо.
В конкурсі можуть брати участь учасники з різних країн сві-

Три хълма. URL : https://www.facebook.com/na3holmah/ (відвідано 11.08.2021).
65
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ту, але всі вони неодмінно мають бути пов’язані з селом Нові
Трояни Болградського району Одеської області. Конкурс започатковано навесні 2020 року під час першого локдауну,
пов’язаного з пандемією коронавірусу. Ідея провести творчий
конкурс для жителів села Нові Трояни і його вихідців належить Наталії Водник та Лілії Дерменжі, які у зв’язку з тим,
що щорічне свято села перенесли на невизначений термін, захотіли привнести позитив в життя троянців, відволікти від
наслідків обмеженого спілкування в режимі карантину, про
що вони розповіли у випуску телепрограми «Голос болгар»
(«Гласът на българите») 66. В 2020 році в конкурсі було шість
номінацій –«малюнок», «фоторобота», «пісня», «декламація»,
«декламація авторського вірша», «мала проза (твір, розповідь, есе, замальовка, новела)», а в 2021 році зняли номінацію
«декламація» і додали нових п’ять номінацій: «скульптура»,
«розповідь болгарської народної казки», «відеоролик на одну
з тем конкурсу», «гра на музичних інструментах», «хореографія», «хобі та ремесло». Пости фейсбук-сторінки конкурсу,
що подані для участі в номінаціях «пісня», «розповідь болгарської народної казки» відображають стан сучасної болгарської фольклорної культури с. Нові Трояни і є важливим
фольклорним матеріалом, на якому можна зробити окреме
дослідження. Наративи про минулі події як з життя села, так
і краю, історії життя декількох поколінь болгарських родин
протягом ХХ ст. про працю, роки війни, повоєнний час, голодомор, обрядові традицій, звичаї під час святкування календарних свят та ін. також можуть стати основою майбутніх досліджень. Збереження історичної пам’яті і передача її
наступним поколінням є важливим фактором збереження
болгарської етнічної ідентичності в межах одного села. «Фейсбук-сторінка «Три хълма» перетворила різні види вербаль-

«Голос болгар» про конкурс «На трьох пагорбах». URL :
https://www.youtube.com/watch?v=QVO6Jwzt6RA&list=PLcGshQDF
u7NYvhyZDzWNr_pL4-KBqJzn&index=49 (відвідано 12.08.2021).
66

306

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

ноі і візуальної інформації в надбання не тільки обмеженого
колективу, але й необмеженої у просторі і часі спільноти користувачів мережі. Вона є одним з джерел знань про буття
етнічної меншини та своєрідним майданчиком для поширення інформації про бессарабських болгар, самоідентифікація
яких здійснюється через національнгу культуру і мову» 67.
Організатори не обмежилися лише проведенням конкурсу: в Нових Троянах було засновано громадську організацію
«Нов Троян» 68, що займається відродженням села і мріє зберегти його для наступних поколінь. На сторінці організації
опубліковано відеозвернення до всіх троянців, яке об’єднує
представників усіх поколінь. «Своє село активісти бачать
розвинутим, заможним, екологічно безпечним селом, в якому зберігаються історичні особливості та місцевий колорит
та створені умови для розвитку болгарської культури» 69.
Болгарські громадські організації – активні учасники
різних загальноукраїнських культурних заходів. Наприклад,
представники Ізмаїльської болгарської громади ім. Святої
Софії регулярно беруть участь у заходах Обласного центру
національних культур м. Ізмаїл, щоб отримувати знання про
культуру та історію інших народів свого багатонаціонального регіону, а також представляти болгарську культуру.
З 2014 року щорічно в день міста Ізмаїл проходить етнофестиваль «Бессарабська тантелла», на якому Ізмаїльська болгарська громада ім. Святої Софії презентує стенд «Българска
Берестецька О. Деякі спостереження над дискурсом фбсторінки болгарського інтерактивного конкурсу «На трите хълма».
Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики: збірник
наукових праць / гол. ред. Кічук Я. В. Ізмаїл, 2020. С. 139.
68
ОО «Нов Троян». URL : https://www.facebook.com/oo.novtroyan
(відвідано 11.08.2021).
69
Берестецька О. Деякі спостереження над дискурсом фбсторінки болгарського інтерактивного конкурсу «На трите хълма».
Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики: збірник
наукових праць / гол. ред. Кічук Я. В. Ізмаїл, 2020. С. 133.
67
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къща» з національними болгарськими стравами, які можуть
скуштувати всі бажаючі.
Одним із важливих напрямків діяльності товариства
вільшанських болгар «Алфатар» є створення архівного фонду краєзнавчих матеріалів, до якого входять документи, фотографії, щоденники, листи із особистих колекцій, підшивки
газет болгарською мовою, відомості, записані від місцевих
мешканців тощо. Матеріали класифікавано за тематикою:
«Вільшанщина пам’ятає», «Друковані подорожі в давнину»,
«Вільшанщина вивчає», «Болгари і наш край», «Звичаї та обряди прадавніх болгар», «Вільшанка – Алфатар: грані співпраці», «Україна – Болгарія: історичне минуле та сьогодення».
Важливе значення у збереженні і дослідження фольклорної культури болгарської спільноти України мають загальноосвітні і вищі навчальні заклади і центри болгаристики 70. На
сьогодні в Україні немає шкіл з виключно болгарською мовою
навчання. Болгарську мову вивчають в школах на території
компактного проживання болгарської спільноти, у спеціалізованих болгаських класах, як окремий предмет або як факультатив в Одеській, Запорізькій, Кропивницькій, Миколаївській, Київській областях та Києві. За даними МОН Болгарії,
в 2021 році болгарську мову в Україні вивчають в 42 загальноосвітніх школах, а також у 57 недільних школах, організованих болгарськими етнічними спільнотами 71. Розроблено навчальні програми з вивчення болгарської мови і літератури
для різних класів, написано підручники для кожного класу,
посібник «Празничен календар» (упор. Ангелова С., Караванова Т.), хрестоматія «Четем с наслада» для початкових класів,

Джельова А., Пачева В. Н. Изучаването на български език в
Северното Приазовие. Дриновски сборник. 2014. № 7. С. 122–127.
71
Тертична А. Болгарська національна меншина в Україні в
українсько-болгарських відносинах: вплив на імідж України в
Болгарії. URL : http://ud.gdip.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/56.
pdf.С. 528.
70
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в школах використовується адаптована навчально-методична
література з Болгарії. Вивчають болгарську мову й на базі поодиноких дошкільних закладів, наприклад, в дитсадках «Казка» м. Приморськ Запорізької області, «Дзвіночок» с. Петрівка Приморського району Запорізької області 72. В дитсадках
болгарських сіл Одещини застосовують болгарські народні
пісні, ігри, танці та ін., що сприяють засвоєнню мови 73.
Болгаристику як спеціальність вивчають у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті імені Івана Франка,
Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова. Як
предмет болгарську мову вивчають також в інших вищих навчальних закладах, зокрема Національному університеті «Ки-
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Дічева А. І. Використання народознавства – як основа національно – патріотичного виховання дошкільників. URL :
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-narodoznavstva-ak-osnovanacionalno-patrioticnogo-vihovanna-doskilnikiv-349398.html
(відвідано 09.05.2021); Дічева А. І. Методичні матеріали з національно – патріотичного виховання дошкільників у дозвіллєвий час.
URL : https://vseosvita.ua/library/metodicni-materiali-z-nacionalnopatrioticnogo-vihovanna-doskilnikiv-u-dozvillevij-cas-349442.html
(відвідано 11.05.2021).
Блог вихователя ДНЗ «Дзвіночок» Мануйлівської сільської
ради Лонської Олександри Іванівни. URL : http://lonska.blogspot.
com/2016/03/blog-post_31.html (відвідано 11.05.2021);
Знайомство дітей з болгарським посудом. URL : https://
dnzdzvinochok.ucoz.ua/index/znajomstvo_ditej_z_bolgarskim_
posudom/0-12 (відвідано 11.05.2021).
73
Третя періодична доповідь України про виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. К., 2015.
204 с. URL : http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/
PeriodicalReports/UkrainePR3_ua.pdf (дата звернення: 10.08.21).
Четверта періодична доповідь України про виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (надається у відповідності зі статтею 15 Хартії). URL : http://mincult.kmu.gov.ua/
control/publish/article?art_id=245434695 (відвідано 26.05.2021).
72
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єво-Могилянська академія», Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, Південноукраїнському
педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Запорізькому національному університеті, Бердянському державному
педагогічному університеті, Мелітопольському державному
педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького,
Чорноморському національному університеті імені Петра
Могили, Білгород-Дністровському педагогічному коледжі.
В Одеському національному університеті ім. І. Мечникова
з 2007 року до 2020 роках була окрема кафедра болгарської
філології, яку в 2020 році об’єднали з кафедрою загального
та слов’янського мовознавства 74. При деяких університетах
є центри болгаристики. Так, Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова існує в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 75 (з 2005),
Центр болгаристики в МДПУ імені Богдана Хмельницького
(з 2008) 76, Центр болгарської культури в Миколаївському наКафедра загального та слов’янського мовознавства. URL :
onu.edu.ua/uk/structure/faculty/philolog/kafedry-ta-inshi-strukturnipidrozdily/genlang (дата відвідування 31.10.2021).
75
Страшнюк С. Ю., Станчев М. Г. Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова. Слов’янський світ.
2015. Вип. 14. С. 309–316.
76
Пачев С. Център по българистиката при Мелитополския
държавен педагогически университет «Богдан Хмелницки». Родолюбец: алманах. София, 2016. № 8. С. 45–46; Пачева В., Пачев С.
Країнознавчий центр як інституційний компонент культурноросвітнього простору вищої школи. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 червня
2014 р.) / за заг. ред. д‑ра філос. наук, проф. Молодиченка В. В.
Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.
С. 239–240; Колева Кр. Центърът по българистика в Мелитополския държавен педагогически университет «Богдан Хмелницки»:
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ціональному університеті ім. В. О. Сухомлинського (з 2011) 77,
Центр болгарської мови, літератури, історії та культури в
КНУ імені Тараса Шевченка (з 2013), Центр болгаристики
«Кирилиця» в Бердянському державному педагогічному університеті (з 2015) 78, які відіграють важливу роль для розвитку болгаристичних досліджень.Так, Центр болгаристики та
балканських досліджень імені Марина Дринова при Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна створено з метою «підтримувати традиції наукової болгаристики
через розробку пріоритетних напрямів, зокрема вивчення
історії та культури болгарської спільноти України» 79. Центр
ім. М. Дринова раз на три роки проводить Дриновські читання (перші відбулися 1988, в середині 1990–х рр. припинено
їх проведення, з 2007 р. – знову відновилося), щороку – Ки-

ІМ

10 години образователна, научна, методическа и культурна дейност. Българистика в Европа: настояще и бъдеще / ред. Л. Тасева,
Й. Спасова-Дикова и др. София : БАН, 2019. С. 198–205; Мільчев В.,
Пачев С. І., Пачева В. М. Развитие на българистика в научните центрове на Запорожския край в края на ХХ ст. – началото на ХХІ ст.
Списание на българска академия на науките. София : Печатница
на Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2010. Кн. 6.
С. 20–25.
77
Миколаївщина багатонаціональна. URL : http://www.laginlib.
org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Mykolayivshhyna-bagatonatsionalna.pdf (відвідано 04.04.2021).
78
Корнієнко С. І. Двайсет и пет години българистика в
Бердянския университет: хронология на събитията. Матеріали
VII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської
мови, літератури, культури та історії. Бердянськ : БДПУ, 2018.
С. 124–129.
79
Страшнюк С. Ю., Станчев М. Г. Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова. Центр болгаристики
та балканських досліджень імені Марина Дринова. Слов’янський
світ. 2015. Вип. 14. С. 309–316. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
slsv_2015_14_28 С. 310 (відвідано 31.03.2021).
311

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

рило-Мефодіївські читання, щоквартально до пам’ятних
дат болгарського календаря (3 березня День визволення від
османського поневолення, 24 травня – День слов’янської писемності, 22 вересня – День незалежності, 1 листопада – День
народних будителів, 8 грудня – День болгарських студентів)
організовує наукові семінари, один чи двічі на рік проводить
міжнародні симпозіуми на різну тематику, переважно історичну. Центр ім. М. Дринова видає «Дриновський збірник».
На сьогодні вийшло тринадцять томів.
Центр болгаристики при МДПУ імені Богдана Хмельницького створено з метою дослідження історії, мови і культури болгарської меншини Північного Приазов’я. В центрі
працюють викладачі різних кафедр МДПУ під керівництвом
С. Пачева. Центр організовує експедиції в болгарські села
Приазов’я, створює аудіо– й відеоархів, розшифровує записи. Центр болгаристики при МДПУ організовує і проводить
конференції. Так, кожні два роки відбувається міжнародний
науковий семінар «Болгари Північного Приазов’я: традиції та
інтеркультурність 80. З 2009 року Центр болгаристики видає
наукову серію «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова,
культура» 81. На початок 2021 року вийшло шість збірників.
Першим виданням цієї серії є історико-краєзнавча розвідка
В. Добрева про села Степанівка Друга та Богданівка (народні
назви Горні Чушмелій і Долні Чушмелій) Приазовського ра-

Пачев С. І. Міжнарожний науковий семінар «Болгари Північного Приазов’я: традиції та інтеркультурність». Дриновський
збірник. Харків ; Софія : Академічне видавництво ім. проф. Марина
Дринова, 2010. Т. IV. С. 717–718.
81
Пачева В., Пачев С. Наукова серія «Болгари Північного
Приазов’я: історія, мова та культура». «Дзяло»: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в
периода Х–ХХI век., ХІІ. С. 1–6. URL : http://eprints.mdpu.org.ua/id/
eprint/4931/ (відвідано 16.04.2021).
80
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йону Запорізької області 82. У книзі представлено зібрані автором легенди про заснування сіл, спогади про життя в селах з
часу їх заснування в 1861 році переселенцями з Бессарабії до
сьогодення, народні пісні, родоводи мешканців сіл. У другій
книзі опубліковано доповіді, виголошені на ХІ Міжнародній
науковій конференції «Болгари Північного Причорномор’я»
(Мелітополь, 15–16 жовтня 2010), присвячені розвитку болгаристики на Мелітопольщині, історії с. Інзівки Запорізької
обасті, історії кримських болгар, трудовій міграції болгар у
Донбас в кінці 50–х роках ХХ ст., сучасній поминальній обрядовості болгар Північного Приазов’я, духовній культурі
болгар Північного Приазов’я в кінці ХІХ – на початок ХХ ст.,
історії болгарських сіл, дослідженню болгарських говірок Північного Приазов’я в 40–50–х роках ХХ ст., дослідженню усних
історій болгар цього регіону, етнопсихологічних особливостей ціннісних орієнтацій болгар Північного Приазов’я та ін. 83
Третя книга – це спогади болгарки Вербової Євдокії Степанівни, що в 1944 році була депортована з Криму на Урал, а потім
повернулася в Україну і жила в Мелітополі 84. До четвертого
збірника серії ввійшли матеріали Міжнародної наукової конференції «IV Приазовський болгаристичний семінар» (Мелітополь, 16–17 листопада 2012), зокрема публікації з історії, історіографії, демографії, етнопсихології, традиційної культури
болгар України, сучасного стану функціонування болгарської
Добрев В. Чушмелій Д. Наукова серія «Болгари Північного
Приазов’я: історія, мова та культура». Мелітополь : ВеликоТирново, 2009. Кн. І. 310 с.
83
Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Болгари
Північного Причорномор’я». Наукова серія «Болгари Північного
Приазов’я: історія, мова та культура». Мелітополь : Велико-Тирнове,
2010. Кн. ІІ. 214 с.
84
Вербова Е. С. История моей жизни. Велико-Тирнове;
Мелітополь : ІІІ «Издательский дом МГТ», 2011:116 с. (Наукова
серія «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура»,
кн. ІІІ).
82
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мови, методики викладання болгарської мови 85. П’ята книга – «Болгари: 150 років у Приазовському краї» 86 – це статті
про історію переселення болгар до Приазов’я у 1861–1863 роках, міграційні процеси болгар з Криму після депортації, повсякденне життя болгар Приазов’я у повоєнне десятиліття,
ойконіми болгарських сіл Запорізького Надазов’я, болгарсько-українську мовно-культурну взаємодію та ін. В шостому
томі йдеться про історію і сучасність с. Строганівка Приазовського району Запорізької області, наведено спогади жителів
Строганівки, статті ЗМІ про село і людей, представлено й ілюстративний матеріал – понад дві сотні фотографій 87.
В Бердянському університеті щороку проводиться
Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської
мови, літератури, культури та історії, в 2013 році кафедра
слов’янської філології КНУ провела міжнародну наукову конференцію «Болгарська мова, література і культура в контексті
сучасності», кафедра болгарської філології ОНУ ім. І. Мечникова видавала збірник «Одеська болгаристика». Дослідження
з болгаристики проводять в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. НаприМатеріали міжнародної наукової конференції «IV Приазовський болгаристичний семінар». Велико-Тирнове; Мелітополь :
Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2012: 196 с. (Наукова серія
«Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура», кн. ІV).
86
Болгари: 150 років у Приазовському краї. Велико-Тирнове;
Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2011. 83 с. (Наукова серія «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура», кн. V).
87
Строганівка : історія і сучасність / укладач В. Д. Пачев. Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, 2016: 324 с. (Наукова
серія «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура»,
книга VІ).
85
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клад, О. Малаш є авторкою низки статей лінгвоетнокультурологічного спрямування, написаних на матеріалі фольклору
болгар України, зокрема друкованих збірок болгарських народних пісень, зібраних в ХХ–ХХІ ст. Н. Кауфманом, Л. Ноздриною, С. Цветком, О. Червенко в поселеннях постійного і
компактного проживання болгар на півдні України. О. Малаш
за матеріал дослідження обирає фольклорні тексти, оскільки
в них завжди можна знайти значну кількість етносимволів,
які й аналізує дослідниця. Метою досліджень О. Малаш є аналіз лінгвоетнокультурного змісту найпоширеніших болгарських національно-культурних символів 88, назв, пов’язаних з
живою природою 89, з трудовими процесами 90, найменувань,
що описують традиційний портрет болгарської дівчини 91,
найменувань, що пов’язані з традиційними посиденьками
Малаш О. В. Етнічні символи в народних піснях болгар України. Мова і культура. 2019. Вип. 22 (197). С. 194–200.
89
Малаш О. В. Етносимволіка живої природи в народних піснях болгар України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2019. Т. 30 (69).
№ 3. Ч. 1. С. 79–84.
90
Малаш О. Мовно-культурна символіка праці (на матеріалі
народних пісень болгар України). Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка. 2020. Вип. 29. С. 9–14.
91
Малаш О. Дівочий портрет у ціннісному вимірі болгарської
лінгвоетнокультури (на матеріалі фольклору болгар України). Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2020. Вип. 59. С. 31–44; Малаш О. Лінгвокультурологічне реконструювання жіночого ідеалу в народних піснях болгар України.
Філологічні науки в умовахсучасних трансформаційних процесів:
Матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції: м. Львів,
8–9 листопада 2019 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація
«ЛОГОС», 2019. С. 158–161.
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неодруженої молоді, що називаються «седянки» 92. Ще одна
розвідка О. Малаш присвячена аналізові лінгвокультурної
символіки свят, які відзначає болгарська етнічна спільнота
в Україні, зокрема таких, як Різдво (Коледа), Трифонов день
(Трифон Зарезан), День Св. Георгія (Гергьовден), Іванов день
(Еньовден), Лазаров день 93.
Представники болгарської спільноти України мають право безкоштовно здобувати вищу освіту в навчальних закладах
в Болгарії. Міністерство освіти і науки Болгарії організовує
курси підвищення кваліфікації для вчителів, які викладають болгарську мову в школах, а також спрямовує лекторів
з болгарської мови та літератури до середніх та вищих навчальних закладів України. Так, болгарські лектори працювали і працюють в КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка, ОНУ імені І. І. Мечникова, МДПУ імені Богдана
Хмельницького, де є спеціальності «болгарська мова та література», «болгарська філологія». МОН Болгарії організовує
мовні школи для учнів, студентів, викладачів, безкоштовно
приймає дітей болгарської спільноти України у літні табори в
Болгарії. Представники болгарської меншини можуть брати
участь у організованій МОН Болгарії програмі «Рідна мова й
культура за кордоном», що існує з 2009 року 94.
У 1990 році в Болгарії було створено товариство «Родолюбец» («Патріот»), яке почало відроджувати зв’язок
Малаш О. Вербальний семантичний код посиденьок (седянка) в піснях українських болгар. Науковий вісник Міжнародного
гуманітарного університету. Серія : Філологія. Зб. наук. праць.
Одеса, 2019. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». Вип. 40. Т. 1.
С. 59–62.
93
Малаш О. Символіка свят: етнічна тожсамість українських
болгар крізь призму лексики. Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові
записки. 2020. Вип. 187. С. 469–475.
94
Роден език и култура зад граница. URL : https://www.mon.bg/
bg/175 (відвідано 07.07.2021).
92
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болгарської національної меншини в Україні з історичною батьківщиною, захищати права та підтримувати збереження ідентичності, мови, культури болгар в Україні.
Діяльність цього товариства сприяла наданню права на
безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах закордонним болгарам.
З 1992 року існує Агенство з питань болгар за кордоном, яке з 2000 року має назву Державне Агенство з питань
болгар за кордоном. Це урядова організація, що підтримує
зв’язки з болгарами за кордоном, керує дослідженням їхніх
проблем, фінансує такі дослідження, допомагає болгарським
об’єднанням та культурно-освітнім осередкам, розробляє
нормативні й законодавчі документи тощо. Агенство розробило Національну стратегію розвитку болгар і болгарських
спільнот за кордоном, яка була ухвалена в 2014 році 95. На
сайті Агенства представлено реєстр організацій етнічних
болгар у світі. Станом на 10 лютого 2021 року у реєстрі наведено 97 болгарських організацій, установ, редакцій ЗМІ,
фольклорних колективів, що функціонують в Україні та в
окупованій Автономній Республіці Крим 96.
Громадські організації співпрацюють, налагоджують
зв’язки з болгарськими організаціями, установами. Громадські об’єднання болгар сприяють у організації курсів, літніх
шкіл з вивчення болгарської мови. Щороку Всеукраїнська
Асамблеєю болгар України бере участь в організації курсів з вивчення мови, літератури, історії болгар при Департаменті удосконалення вчителів Софійського університету
ім. Св. Климента Охридського для понад 150 етнічних болгар
з України.
Национална стратегия за българските граждани и
историческите български общности по света. URL : http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=938 (відвідано 07.07.2021).
96
Българи по света. URL : http://www.aba.government.
bg/?country=73 (відвідано 07.07.2021).
95
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Болгарські громадські організації співпрацюють одна з
одною, з загальноосвітніми і вищими навчальними закладами, з громадськими організаціями інших етнічних спільнот, з іншими об’єднаннями свого регіону. Так, більшість
болгарських громадських організацій Одещини співпрацюють з Болгарським культурним Центром м. Болград, болгарською гімназією ім. Г. С. Раковського (м. Болград), Ізмаїльським державним гуманітарним університетом, ОНУ
ім. О. І. Мечникова. Болгарські організації Запорізької області співпрацюють з Запорізьким національним університетом, Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького, Бердянським державним
педагогічним університетом.
Висновки. Болгарська спільнота України зберегла свою
етнічну приналежність насамперед завдяки використанню
болгарської мови у побутовій, освітній та культурній сферах
і збереженню етнічної культури, зокрема дотриманню народних традицій і обрядів під час відзначання свят, збереженню
усної народної творчості, танцювального, музичного, декоративно-прикладного мистецтва тощо. Процес збереження,
відродження та розвитку фольклорної культури болгар України відбувається різними шляхами, зокрема завдяки громадським об’єднанням різного значення, територіальним громадам в населених пунктах компактного проживання болгар,
окремим людям, зацікавленим у збереженні культури болгарської спільноти. Фольклорна культура болгарського етносу зберігається як у сільському, так і у міському середовищі.
У більшості населених пунктів з компактним проживанням
болгарського населення функціонують громадські організації і культурно-освітні товариства, проводяться фольклористичні, етнологічні, краєзнавчі дослідження, існують болгарські фольклорні колективи, відбуваються різні заходи.
Громадські організації болгарської спільноти України є
осередками, головна мета яких полягає у збереженні, розви318
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тку і популяризації болгарської культури й мови, відродженні болгарських традицій і обрядів. Громадські об’єднання
активно займаються освітньою діяльністю, зокрема відкривають школи вихідного дня з вивчення болгарської мови,
історії та культури, проводять заходи з вшанування пам’яті
болгарських національних героїв, фольклорно-етнографічні
фестивалі, виставки, зустрічі, конкурси, відзначають національні і календарні свята, займаються маркуванням місць
пам’яті, зокрема сприяють відкриттю нових пам’ятників, барельєфів, меморіальних дошок, що сприяє збереженню етнічної ідентичності болгар України.Важливу роль у відтворенні
народних традицій, звичаїв, обрядів, у збереженні фольклору займають освітні заклади, культурні центри, фольклорні
колективи, засоби масової інформації, науковці. Мас-медіа –
друковані ЗМІ, радіо, телебачення, соціальні мережі – висвітлюючи події з життя болгарської спільноти України, популяризують болгарську фольклорну культуру як серед етнічних
болгар, так і серед представників інших етносів України.
Зростає роль Болгарії щодо підтримки болгарської етнічної
спільноти в Україні, організовуються різні освітні, наукові і
культурні проекти: вивчення болгарської мови з практикою
в Болгарії, здобуття вищої освіти в навчальних закладах Болгарії представниками болгарської етнічної спільноти, спільні
конференції, фестивалі та ін.
Майже в кожному населеному пункті України з компактним проживанням болгарської спільноти є фольклорні гурти як з давньою історією, так і такі, що виникли нещодавно.
Це свідчить про інтерес до фольклорної культури, до традицій, народних пісень, музики і танців. Завдяки самодіяльним
колективам фольклорна культура продовжує існувати в сучасних умовах, передається наступним поколінням, поширюється і презентується не тільки серед болгарської спільноти,
а й серед представників інших етносів України. Фольклорні
колективи об’єднують представників болгарської етнічної
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спільноти України, що має неабияке значення для формування національної ідентичності.
В Україні проводиться низка фестивалів і соборів, присвячених фольклорній культурі болгарської спільноти. Такі
заходи є засобом спілкування, об’єднання болгарської спільноти, засобом представлення і популяризації болгарської
фольклорної культури в Україні.
Болгарська мова, культура, історія, звичаї та традиції болгарського народу вивчаються у культурно-освітніх центрах,
школах вихідного дня, загальноосвітніх школах в місцях компактного проживання болгарської спільноти, в вищих навчальних закладах, центрах болгаристики.
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Різноманітність і динамічність сучасного міжетнічного
життя, виникнення і становлення нових форм взаємин між
людиною і суспільством на основі пріоритету загальнолюдських цінностей і національних традицій вимагають нових
поглядів на чинники й виміри людського існування, зосередження уваги на етнічній специфіці культури. Тому важливе
місце в системі різних наук на сьогодні посідають дослідження традиційної культури різних етносів, вивчення ментальних культурних архетипів і стереотипів, тобто всього того,
що пов’язано з поняттям етнокультури.
Унаслідок історичних процесів Україна сформувалася
як держава з поліетнічним складом населення, що зумовило
формування мирного співіснування та культурної взаємодії
між різними етнічними спільнотами 1. Кожен етнос становить
замкнену цілісну систему, функціонування якої базується на
багатьох чинниках. Зокрема, це складові етнічної культури,
фактори, що формують етнос і відповідають за збереження
Луцишин Г. Національні меншини як чинник українськопольської співпраці на сучасному етапі. 25 років Договору між
Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво: спроба балансу. Матеріали ІІІ Українсько-польського наукового форуму (11–12 травня 2017, Olsztyn).
Olsztyn ; Львів : Видавництво НУЛП i INP UWM, 2017. С. 295–
298.
1
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його самоідентичності 2. У науково-пізнавальному і прикладному аспектах особливий інтерес становить процес культурного самовизначення (самоідентифікації) етнічних груп в
Україні. Адже перед ними стоїть мета посилити і зберегти ті
особливі (специфічні) риси, що вирізняють їх з-поміж інших
етносів. Ці прагнення насамперед виявляються у зверненні
до традиції, звичаїв, мови, релігійності, набуваючи щоразу
глобальнішого характеру. Самоідентифікація будь-якої етнічної групи має багатоаспектний характер. Вона включає в
себе різноманітні сторони соціального буття, досвіду та практичної діяльності людей. Культурна самоідентифікація є одним з найважливіших етапів і процесів утвердження кожної
етнічної групи 3.
Вагоме місце в представленому дослідженні належить
понятійно-термінологічному апарату, у тому числі поняттям
«діаспора», «меншина», «етнічна» та «національна група» 4.
Ануфрієв О. М. Взаємодія етнічних культур як підґрунтя розвитку національної свідомості. Наукові записки / Національний
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2002. Вип. 10 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. С. 25–29.
3 Кдирова І. О. Національно-культурне відродження етнічних спільнот у незалежній Україні. Культура і сучасність. Київ,
2014. № 1. URL : http://journals.uran.ua/kis/article/view/148266.
4
Картунов О. В. Вступ до етнополітології : науково-навч. посібник. Київ : Ін-т економічного управління та господарського
права, 1999. 300 с.; Дорога А. Проблема визначення змісту поняття «етнос» у вітчизняному суспільствознавстві. Вісник Державної
академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2011. № 3. С. 24–28;
Етнос. Енциклопедія етнокультурознавства: понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи / Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України ; [В. Кремень та ін. ; редкол.: В. Бітаєв (відп. ред.) та ін.]. Ч. 1. Особа, нація, культура. Кн. 1.
А–Є. Київ, 2001. С. 289–293; Євтух В. Етнічність : глосарій / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т етніч., регіон. та діаспорознав. студій. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 169 с.
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Враховуючи значний потенціал напрацювань з даного питання, розглянемо наукову літературу щодо тлумачення та меж
застосування цих понять.
Діаспора є об’єктом дослідження багатьох наук, проте досі
немає єдиного підходу щодо трактування цього поняття. Згідно з визначенням, яке наведено в «Історичному словнику», діаспора – це розселення євреїв із часу Вавилонського полону в
VI ст. до н. е. поза Палестиною 5. Відтоді слово «діаспора» почало
вживатися майже винятково для позначення розселення євреїв. У ХХ ст. діаспора вже не пов’язується лише з історією євреїв,
а саме явище розселення виявляє відмінний від античних часів
характер і стає різноманітнішим. Наукова й політична актуалізація діаспори починається з кінця 1970-х років, коли міграція набула ознак стабільного процесу і стала помітною її роль у
визначенні суспільної ситуації у провідних країнах світу. Зараз
поняття «діаспора» набуває ширшого тлумачення. Його вживають на позначення назви груп, які з певних причин відірвані
від основної частини етносу, але, проживаючи в іноетнічному
середовищі, підтримують зв’язок з історичною батьківщиною 6.
Поняття «діаспора» підкреслює факт переважно недобровільного переселення. Основні підходи до поняття «діаспора»
можна звести до двох груп: а) етнічна спільнота, яка перебуває в іноетнічному середовищі; б) громадяни, які мають іноетнічне походження та підтримують зв’язок з батьківщиною.
Однією з причин неоднозначності трактування поняття
«діаспора» є чинник її утворення. Найчастіше діаспори утворюються внаслідок міграції людей, рідше – через зміну державних кордонів.
З поняттям «діаспора» тісно пов’язане поняття «етнічна меншина», але збігаються вони лише частково. Поняттям
Електронний ресурс. URL : https://gufo.me/dict/brockhaus/%D0
%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0.
6
Алієва М. Різні тлумачення терміна «діаспора». Етнічна історія народів Європи. Київ, 2008. Вип. 24. С. 63–68.
5
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«етнічна меншина» називають групу, кількісно меншу щодо
іншого населення держави, і яка не має номінованого становища в ній, члени якої – громадяни цієї країни – мають
низку етнічних, релігійних або лінгвістичних особливостей,
що відрізняє їх від іншого населення, та мають почуття солідарності, спрямоване на збереження своєї культури, традицій, релігії та мови. Варто зауважити, що на відміну від
етнічних меншин, «діаспора» не є правовим поняттям, за
нею юридично не закріплена можливість представляти й захищати свої інтереси в системі державних і міждержавних
інститутів 7.
Окремою категорією виступає «національна меншина».
у науці існує багато визначень і концепцій, що характеризують це поняття. Першими почали з’ясовувати сутність цього
терміна соціологи, етнологи та антропологи. Датський учений Л. Вірт одним з перших запропонував таке визначення
меншини: «група людей, яких через їхні фізичні або культурні
ознаки виділяють серед інших у суспільстві для особливого і
нерівноправного до них ставлення, і які через це вважають
себе об’єктом колективної дискримінації». Дослідник також
звертав увагу на те, що «люди, яких ми вважаємо меншиною з
точки зору чисельності, можуть бути більшістю» 8.
У науковій літературі поняття «національна меншина» та
«етнічна меншина» часто вживаються як синоніми. Український історик, соціолог, етнолог В. Євтух вважає, що для національної меншини характерне прагнення до відокремлення,
до об’єднання в окремому політичному організмові, основу
в якому складали б представники цієї меншини. Для етнічної
меншини властива окремішність. Етнічна меншина може існувати дисперсно, у її існуванні головну роль відіграють не
Там само. С. 67.
Картунов О. В. Вступ до етнополітології : науково-навч. посібник. Київ : Ін-т економічного управління та господарського права,
1999. С. 88.
7
8
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етнополітичні, а етнокультурні цінності, які й об’єднують вихідців одного й того ж етносу 9.
Німецький дослідник Ф. Геккманн до поняття «етнічна
меншість» включає етнічний фактор і пов’язану із цим дискримінацію, меншу кількість прав та можливість користуватися ресурсами 10. Згідно з Етнополітологічним словником,
«національна меншина» – це етнічна меншина в поліетнічному суспільстві, яка перебуває на третій стадії етнічного ренесансу: стадії політизації та активної участі в політичному
житті держави проживання 11.
Важливо зазначити, що це питання не оминули і юристиміжнародники, серед яких на початку ХХ ст. існувала думка,
що оскільки мова йде про практичне життя, то «поняття національної меншини не лише домінує, а саме до цього поняття
зводяться всі проблеми, що стосуються меншин в сучасному
значенні» 12. Для міжнародного права не важливо, чи є меншина етнічною чи релігійною, оскільки якими б меншини не
були, вони мають потребу в рівному статусі й ефективному
захисті. В основу визначення поняття меншини повинен бути
закладений підхід, спрямований на всеосяжне охоплення
даного поняття, що включає всю типологічну й видову розмаїтість і базується на загальних критеріях. Тож, враховуючи
Етнічні меншини Східної та Центральної Європи. Компаративний аналіз становища та перспектив розвитку / за ред. В. Євтуха, А. Зуппан. Київ : ІНТЕЛ, 1994. С. 21.
10
Геккманн Ф. Народ, нация, этническая группа и этническое
меньшинство: к некоторым основным категориям этничности.
Зарубежный мир: социально-политические и экономические
проблемы, 1990. Вып. 19. С. 37.
11
Етнополітологічний словник. Енциклопедично-довідковий
словник 11 / [за ред. О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого, Г. В. Щокіна]. Київ : МАУП, 2007. С. 391.
12
Яцишин Н. Проблема дефініції національної меншини у доктрині міжнародного права. URL : http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/
doc/2754/1/2493_IR.pdf.
9
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досвід та практику щодо визначення поняття «етнічна / національна меншина», можна виділити її основні характерні
критерії, які й по сьогодні викликають чималі суперечки:
кількісний (щоб група могла бути визнана меншиною, вона
повинна бути меншою за чисельностю за іншу частину населення); критерій недомінування (тісно пов’язаний з кількісним критерієм, оскільки меншини – це підлеглі й залежні частини складного, поліетнічного суспільства); критерій
громадянства (використання цього критерія дозволяє відмежувати правовий статус меншин від будь-якої іншої групи
людей, що перебувають на території держави тимчасово, або
навіть проживають постійно); темпоральний критерій (тривалість проживання меншини на території держави); критерій відмінності (якісною ознакою меншості, що відрізняє
її від більшості населення в державі, є володіння стійкими
етнічними, релігійними і мовними характеристиками); критерій «індивідуального відношення» (проявляється в особистому ставленні кожного до спільноти в цілому, почуття солідарності для збереження своєї самобутності).
Тож, як бачимо, досі не вироблено чіткого розмежування між термінами «національна» та «етнічна» меншини 13.
У міжнародно-правових документах та науковій літературі
не існує однозначного визначення цих термінів 14, проте аналіз різних джерел дає підстави визначити їхню спорідненість,
а не тотожність 15. У деяких із них ідеться про національні або

Туник М.О. «Національна меншина»: підходи до визначення.
Політичні актори. 2010. С. 161–167.
14
Яцишин Н. Проблема дефініції національної меншини у доктрині міжнародного права. Науковий вісник Національної академії
ДПС України (економіка, право). Київ, 2006. URL : http://ir.nusta.edu.
ua/bitstream/doc/2754/1/2493_IR.pdf.
15
Шипка Н. Національні меншини як суб’єкти етнополітичних
відносин у державотворчих процесах в Україні кінця ХХ – початку
ХХІ ст. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів, 2006. Вип. 17. С. 89–94.
13
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етнічні меншини, в інших – лише про меншини національні,
хоча об’єктом дії цих документів є одні й ті самі групи людей. Більшість фахівців дотримуються думки, що національні меншини є етнічними групами. складність полягає також
у розмаїтті ситуацій, пов’язаних з існуванням національних
меншин. Тож жоден із критеріїв не може бути визнаний нами
як абсолютний при визначенні поняття «національна (етнічна) меншина», а повинен застосовуватися відповідно до ситуації і в комплексі з іншими критеріями.
Не можна завершити мову про дискусійність поняття
«меншина», не згадавши сучасного метра у вивченні польської спільноти в Україні, вітчизняного історика, етнополітолога О. Калакуру, який схиляється до думки, що польську спільноту варто розглядати як національну меншину
з багатьма яскраво вираженими етнонаціональними ознаками 16.
У монографії «Національні меншини України у ХХ столітті: історіографічний нарис» 17 О. Рафальський виокремив
основу проблематику досліджень національних меншин в
умовах незалежності України: 1) праці узагальнюючого характеру з вузлових проблем становища національних меншин у цілому; 2) дослідження регіональних та галузевих проблем національних меншин; 3) праці, присвячені окремим
етнічним меншинам. У наступні роки тематика національних
меншин лише поглиблювалася і, зрештою, опинилася на перетині різноманітних напрямів політологічних, історичних,
лінгвістичних, етнографічних, фольклористичних та інших
споріднених наукових дисциплін.
Калакура О. Теоретико-методологічні засади історико-етнополітологічного дослідження польської меншини в Україні XX ст.
Етнічна історія народів Європи. 2006. Вип. 21. С. 59–64. URL :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2006_21_12.
17
Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті:
історіографічний нарис. Київ : Полюс, 2000. 447 с.
16
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Ведучи мову про стан розробки українськими науковцями питання національного відродження польської меншини
в Україні від 1991 року до сьогодення, зокрема, діяльності
національно-культурних товариств, не можна не згадати репрезентативну статтю А. Грабарчук, яка доволі розлого висвітлила досліджувану проблематику 18. Тож почати аналіз
наукового вивчення проблеми у вітчизняній та зарубіжній
(переважно польській) історіографії варто з колективних
праць, які насамперед окреслюють поняттєві і фактологічні
підвалини етнонаціонального життя в Україні («Мала енциклопедія етнодержавознавства» )19, простежують характер
та особливості міжнаціональних відносин («Міжнаціональні
відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи» 20, «Міжнаціональні відносини і національні меншини в Україні: стан,
перспективи» 21 тощо). Крім теоретичних положень, кожна з
національних меншин представлена у доробках коротким нарисом про зв’язки з українськими теренами, матеріалами про
стан збереження пам’ятних місць, даними про зареєстровані
первинні національні осередки.
Питання значення української полонії для налагодження
міждержавної взаємодії у галузі культури України та Польщі,
частково особливостей діяльності польських національних
Гарбарук А. Національне відродження та самоорганізація
польської меншини в незалежній Україні: історіографічний аспект.
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2014. Вип. 39. С. 265–269. URL : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Npifznu_2014_39_53.
18

Мала енциклопедія етнодержавознавства / упоряд.
Ю. Римаренко. Київ : Довіра, Генеза, 1996. 942 с.
19

Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспектив. Київ : Етнос, 2004. 582 с.
21
Міжнаціональні відносини і національні меншини в Україні:
стан, перспективи / за ред. Р. Чілачави. Київ : Голов. спец.ред. л-ри
мовами нац. меншин України, 2004. 384 с.
20
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організацій, торкалися в дисертаціях Д. Горун 22, В. Лишко 23,
А. Васюк 24, Н. Медведчук 25, Н. Завітневич 26, В. Ткач 27 та ін.
Ґрунтовні наукові праці й навчальні посібники з етнології
В. Борисенко 28, С. Макарчука 29, В. Наулка 30 та інших збагатили загальні знання про закономірності етногенезу, про
етноси, нації, етнонаціональні групи, подали найважливіші
відомості щодо етнічної структури України, стислу характеристику етнічних груп, у тому числі й поляків.
Ґрунтовним науковим дослідженням є дисертаційне дослідження О. Бабак «Українсько-польські відносини (від
1980-х років до 2005 р.)» 31, у якому авторка, поряд з іншиГорун Д. О. Українсько-польські відносини (1991–1997
роки) : дис. канд. іст. наук : 07.00.02. Одеса, 1999. 182 с.
22
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Лишко В. В. Українсько-польські зв’язки в галузі культури
(1991–1999 роки) : дис. канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2002. 224 с.
24
Васюк А. В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001–2010 роки): українознавчий аспект : дис. канд. іст. наук :
09.00.12. Київ, 2012. 255 с.
25
Медведчук Н. А. Українсько-польське співробітництво в гуманітарній сфері: кінець 80-х – 90-ті роки ХХ століття : дис. канд.
іст. наук : 07.00.02. Львів, 2004. 227 с.
26
Завітневич Н. Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : дис. канд. політ. наук : 23.00.04.
Київ, 2008. 241 с.
27
Ткач В. М. Польська національна меншина Тернопільщини:
соціально-правовий та культурно-освітній аспекти (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. канд. іст. наук : 07.00.01. Тернопіль, 2019. 319 с.
28
Борисенко В. Етнокультурні зв’язки українців та поляків
Східного Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : історикоетнологічне дослідження. Київ, 2014. 206 с.
29
Етнографія України. Навчальний посібник / за ред. С. Макарчука. Львів, 1994. 520 с.
30
Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. Київ, 1998. 79 с.
31
Бабак О.І. Політика Польщі щодо України (кінець 1980-х –
1990-і роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст.
наук : 07.00.02. Київ, 2002.
23
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ми проблемами, аналізує етнокультурні аспекти українськопольських взаємин, розкриваючи при цьому історичний
контекст розвитку української культури, проблемні питання
української меншини у Польщі, а також вплив польської діаспори в Україні на українсько-польські взаємини.
У 2013 році світ побачила монографія «Інституційні складові
українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва»
за авторством волинських дослідників Л. Стрільчук та В. Стрільчук 32. Це наукове видання подає значний документальний і фактологічний матеріал, чільне місце в якому посідає проблема ролі
української меншини в Польщі та польської меншини в Україні.
У монографії О. Калакури «Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті» представлено культурно-духовне та соціальне життя польської меншини, особливості її розселення тощо 33. Новаторською з огляду на наявні
підходи до аналізу етнічної групи є стаття «Польськість та
українськість української полонії», у якій з’ясовується історична укоріненість польської меншини в Україні та її адаптація до українського етнонаціонального простору 34. Варто
також згадати ряд інших статей автора, присвячених культурному життю польської національної меншини в Україні 35.

Стрільчук Л. В., Стрільчук В. В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва. Луцьк,
2013. 258 с.
33
Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях
України у ХХ ст. Київ : Знання України, 2007. 508 с.
34
Калакура О. Польськість і українськість української полонії.
Українознавство. 2009. № 1. С. 251–256.
35
Калакура О. Гармонізація життєдіяльності польської меншини в Україні як чинник українсько-польського партнерства. Наукові записки : збірник. Київ, 2006. С. 288–299; Калакура О. Польська
етнічна група в процесі становлення громадянського суспільства в
Україні. Наукові записки ІПіЕНД. (Серія: Політологія і етнологія).
Київ, 2000. Вип. 14. С. 175–185; Калакура О. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ ст. Наукові записки ІПі32
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Участі польської громади України в сучасних суспільнополітичних процесах присвячені статті С. Куришко 36, Ю. Лихач 37, В. Коцура 38. Так, С. Куришко виділяє такі ключові напрями діяльності польської громади України: 1) збереження
культурної самобутності та розвиток культурної творчості;
2) діяльність національно-культурних, громадських організацій; 3) контакти з історичною батьківщиною та участь у міждержавних процесах тощо.
У 2002 році вийшла фундаментальна праця з історії
Польщі львівських науковців Л. Зашкільняка та М. Крикуна 39. Саме завдяки розумінню авторами складності вікового
переплетіння історичних доль українців і поляків не лишився осторонь уваги дослідників процес активізації польської
людності в незалежній Україні.
Цінними є напрацювання Я. Лазар 40, яка подає нарис
польської спільноти на українських просторах, аналізує ме-
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ЕНД. Курасівські читання. Київ, 2006. Вип. 30. Кн. 1. С. 173–186; Калакура О. Я. Українська полонія в контексті українсько-польських
відносин очима сучасної центральної та місцевої преси. Наукові
записки ІПіЕНД. Київ, 2001. Вип. 15. С. 250–258.
36
Куришко С. С. Польська національна меншина як суб’єкт
суспільнополітичних процесів в Україні. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу
«Києво-Могилянська академія»]. (Серія : Політологія). 2014. Т. 228.
Вип. 216. С. 100–104.
37
Лихач Ю. Електоральна поведінка етнічних меншин в посткомуністичних країнах центральної і східної Європи та СНД. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових
праць. Київ, 2010. №3 (7). С. 23–29.
38
Коцур В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. :
монографія. Переяслав-Хмельницький, 2019. 594 с.
39
Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до
наших днів. Львів, 2002. 752 с.
40
Лазар Я. Польська національна меншина та пошук методів
дослідження у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Науко331
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тоди його вивчення і достатньо аргументовано наголошує на
важливості переходу від обстеження меншини в цілому до
долі окремих її представників або їхніх об’єднань.
Однією з особливостей історико-етнологічних досліджень польської меншини останнього десятиріччя є зосередження дедалі більшої уваги на регіональних або галузевих
проблемах. Власну нішу в науковому просторі посіли праці
А. Румянцевої, яка вивчала південні області 41, І. Мащенко,
котра виділила регіон Центральної України 42, та А. Шайхатдінова, який зосередив увагу на Донецькій області 43, І. Галагуз, яка досліджувала Центральне Полісся44. Близькою до
означеної проблематики є праця О. Муравського 45, в одному
з розділів якої аналізуються консолідаційні процеси в середовищі етнічних меншин західноукраїнських областей на зламі
80–90-х років ХХ ст. Дослідник акцентував увагу на тому, що
здатність до самоорганізації польської меншини стала тим
визначальним фактором, який вплинув на темпи створення
громадських об’єднань, їх чисельність та діяльність тощо.
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ві записки Тернопільського деравного. Педагогічного університету
імені В. Гнатюка. (Серія: Літературознавство). Тернопіль, 2001.
Вип. 10. С. 451–459.
41
Румянцева А. Є. Відродження та розвиток національних
культур в Україні. 1988–1996 рр. (на матеріалах південних областей) : дис. канд. іст. наук : 07.00.01. Одеса, 1997. 214 с.
42
Мащенко І. Ю. Національно-культурне відродження етнічних меншин Центральної України в 90-х роках ХХ століття : дис.
канд. іст. наук : 07.00.01. Черкаси, 2002. 195 с.
43
Шайхатдінов А. З. Культурна самобутність етнічних меншин
Донецької області на межі XX–XXI століть : дис. канд. іст. наук :
07.00.01 Донецьк, 2010. 224 с.
44
Галагуз І. В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті – 2012 р.) [Текст] : дис.
канд. іст. наук : 07.00.05. Київ, 2013. 190 с.
45
Муравський О. І. Суспільно-політичні процеси в західних
областях УРСР (1985–1991): міжнаціональний та міжконфесійний
аспекти : дис. канд. іст. наук : 07.00.01. Львів, 2009. 228 с.
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Проблема діяльності власне громадських організацій національних меншин в Україні почала розроблятися наприкінці 1990-х років, коли стала очевидною дієвість подібних
структур у підтриманні самобутності етноспільнот. Серед
тематичних публікацій варто згадати напрацювання М. Хоменка 46, М. Багмета 47, Л. Миндри 48 та Л. Лойко 49. Автори
розглядають зародження процесу етнічної мобілізації поляків від часу здобуття Україною незалежності, простежують
еволюцію громадських утворень від періоду радянського до
сьогодення, аналізують умови функціонування недержавних,
у тому числі національних, організацій в Україні та Польщі.
Суттєвий вклад у дослідження польської меншини в
Україні здійснили Л. Вахніна 50 та В. Гажаман 51. Протягом
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Хоменко М. Відродження культур національних меншин сучасної України (1991–1996 роки). Київський університет. Вісник.
(Серія «Історія»). Київ, 1997. Вип. 36. С. 82–90.
47
Багмет М. Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України. Політичний менеджмент. 2004. № 2. С. 68–77.
48
Миндра Л. Недержавні некомерційні організації України і
Польщі як чинник демократичного суспільства. Україна і Польща в
ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць / за ред. П. М. Чернеги. Київ ; Краків, 2002. 312 с.
49
Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України:
природа, легітимність, діяльність. Київ, 2005. 634 с.
50
Вахніна Л. Відродження польської діаспори в Україні. Україна і Польща. Стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. Зб. наук. пр. Київ, 2002. Ч. 2. С. 137–146; Вахніна Л. Полоністика в Україні та україністика в Польщі: діалог культур. Studia
Ukrainica Posnaniensia., 2014. № 2. S. 167–175; Вахніна Л. Поляки в
архівних джерелах Етнографічної комісії ВУАН. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. Київські полоністичні студії.
2010. Т. 17; Wachnina L. Folklor ukraińsko-polskiego pogranicza (na
przykładzie ballady). Polska-Ukraina: pogranicze kulturowe i etniczne.
Wrocław, 2008.
51
Гажаман В. Задоволення етнокультурних потреб поляків
в сучасній Україні. Польська культура в житті України. Історія.
46
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багатьох років дослідження польської тематики українськопольських культурних взаємин також були органічними
для Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. У paмкax згaдaнoï пpoблeмaтики
oпy6лiкoвaнo тaкi праці: «Пiд oдним нeбoм. Фольклop
eтнociв Укpaïни» (збірник нукових праць., yпop.: Л. Baxнiнa,
Л. Myшкeтик, B. Юзвeнкo, Київ,1996); «Пiceннa кyльтypa
польськoï дiacпopи Укpaїни (вступне слово, упорядкування та примітки Л. Вахніної, Київ, 2002); Eнциклoпeдичний
cлoвник. Xyдoжня кyльтypa зaxiдниx та пiвдeнниx cлoв’ян,
2006); «Укpaïнськo-польськi кyльтypнi взaємини» (2008,
вип. 2, гoлов. peд. – Г. Cкpипник); «Народна творчість та
етногрaфiя. Польська етнологiя» (2007, № 1, гoлов. peд.
Г. Cкpипник); «Студії мистецтвознавчi. Польський спецвипуск» (2008, № 8, гoлов. peд. Г. Скрипник, координатор проекту Л. Baхнінa).
Закон України «Про національні меншини в Україні» (від
25.06.1992 р.). зазначає: «До національних меншин належать
групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення
та спільності між собою» 52. На відміну від корінних народів у
нацменшин є «материнська держава», наприклад, в угорців –
Угорщина, у болгар – Болгарія. У 1991 році Україна прийняла
Декларацію прав національностей, у якій гарантувала всім
народам, національним групам, громадянам, які проживають
на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права. Зокрема, у Декларації зазначено, що в Україні
проживають громадяни понад 100 національностей, які раСьогодення: Матеріали II Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–9 листопада
1997 р.) Київ : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України,
2000. С. 24–26.
52
Закон України «Про національні меншини в Україні» від
25.06.1992 р. № 2494-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992.
№36. С. 529. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text.
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зом з українцями «становлять народ України» 53. За даними
Всеукраїнського перепису населення 2001 року, на території
України проживають представники понад 130 національностей і народностей. У національному складі населення переважна більшість – українці, чисельність яких становила на
2001 рік 37541,7 тис. осіб, або 77,8% від загальної кількості населення. Друге місце за чисельністю посідали росіяни.
У першу п’ятірку найбільших національних спільнот, які проживають на території України, входять білоруси, молдавани,
кримські татари та болгари. У другу – угорці, румуни, поляки,
євреї, вірмени 54. Варто зауважити, що на законодавчому рівні
нещодавно визначено поняття корінних народів, до яких віднесено, крім кримчаків і караїмів, також кримських татар 55.
Незважаючи на той факт, що чисельність поляків в
Україні внаслідок природних і штучних демографічних процесів та масового виїзду на історичну батьківщину, пік якого припав на кризові 1995–1997 роки, зменшилася з 219 тис.
у 1989 році 56 до 144 тис. у 2001 році 57, вони й надалі демонструють свою етнічну присутність і займають одне з домінуючих місць серед іноетнічних груп нашої держави. Польська
спільнота належить до найбільш інтегрованих в українське
суспільство етноменшин, яка, попри асиміляційні й урбанізаційні явища, зберегла основні ознаки своєї самобутності,
Електронний ресурс. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1771-12#Text.
54
Електронний ресурс. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/
results/general/nationality/.
55
Закон № 1616-IX «Про корінні народи України». URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text.
56
Національний склад населення України. Ч. 1 (За даними Всесоюзного перепису населення СРСР 1989 року). Київ, 1991. С. 4–5.
57
Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Київ,
2003. С. 14.
53
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активно інтегруючись у національно-культурне відродження України 58.
З проблем міграційних процесів, що відбувалися в Україні, у тому числі й історії розселення та проживання польської
спільноти в Україні накопичено чималий ґрунтовний науковий матеріал 59.
Територія України в межах кордонів кінця XIX – початку XX ст., відповідно до історії міграційних процесів, умов
розселення і соціальної структури поляків, що проживала в
державі, поділяється на три регіони: Правобережна Україна,
Лівобережна Україна та Південна Україна.
За першим загальним переписом населення Російської
імперії 1897 року чисельність польської людності становила
приблизно 70 % від загальної чисельності поляків у тогочасній Російській державі. Переселятися у Правобережну Україну польське населення почало ще понад тисячу років тому
назад – у І тис. н. е. Але найперша основна хвиля польських
мігрантів ринула в Україну в XIV–XVI ст., після, включення
її до складу Речі Посполитої. Починаючи з Люблінської унії
1569 року, за якою українські землі опинилися під політичною
юрисдикцією Речі Посполитої, розпочалася масова експансія
Калакура О. Мовно-культурний розвиток сучасної польської
меншини в Україні. Наукові записки. 2007. Вип. 34. С. 238–253.
59
Грушевський M. Історія України-Русі; Jabłonowski A. Polska
XVI wieku pod względem geograficzno-statysticznym. T. 7, część 1:
Ziemie Ruśkie. – Ruś Czerwona. Warszawa, 1889; Єрьоменко Т., Калакура О., Чирко Б. Поляки в Україні. Віче. 1993. № 2. 119–130;
Єрьоменко Т. Польська національна меншина в Україні в 20–30-ті
роки XX ст. Київ : Ін-т історії України НАН України. 1994. 74. с.;
Палієнко В. З історії розселення польської людності на Правобережній Україні. Відродження. 1994. № 12. С. 67–70; Палієнко В.
Польська людність Лівобережної України. Відродження. 1995. № 1.
С. 65–67; Żwanko L. Polacy na Ukrainie Lewobrzeżnej: geneza, symbole
tożsamości (XIX–początek XX w.). Europa orientaliі. Studia z dziejów
Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 2017. № 8. S. 21–46.
58
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поляків в Україну. Особливо активною вона стала після трьох
поділів Польщі (1722, 1793 і 1795 роки) і включення переважної частини її території до складу Російської імперії 60.
Міграційний рух на Волині здійснювався із Заходу на Схід
по лінії: Володимир-Волинський – Луцьк – Рівне – НовоградВолинський – Житомир. Тому основними регіонами історичного розселення поляків на Волині стали її центральні повіти
та південний захід – межиріччя Стиру – Горині – Случі.
Заселення Подільської губернії відбувалося також в
XIV–XVI ст. Через Кам’янець-Подільський і Проскурів (зараз – Хмельницький) поляки переходять у Центральну і
Східну Подолію – Брацлавщину та Вінниччину, а далі – на
Київщину. У Київській губернії – третій за чисельністю
польського населення (17,7% усіх поляків України), вихідці
з Речі Посполитої з’являються в XV–XVI ст., просуваючись
із західних губерній – Волинської і Подільської на Київщину, і далі на схід – у Лівобережну Україну, і на південь уздовж
Дніпра, розселяючись у замках і поселеннях, що утворювали навколо Києва декілька оборонних рубежів, а саме розселення мало дисперсний характер, причому польське міське
населення було зосереджене лише в трьох містах – Києві,
Бердичеві та Умані.
У соціально-економічному житті Правобережної України поляки відігравали суттєву роль: після росіян і українців
займали третє місце в державно-адміністративному апараті
губерній, приватній юридичній діяльності, медицині, освіті,
тобто завдяки своєму досить високому рівню освіти і професійної підготовки ні в чому не поступалися ні правлячій,
але дуже малочисельній російській етнічній групі, ні багаточисельному українському населенню.
Калакура О. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття. Курасівські читання. 2005. С. 173–186;
Буравський О. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. Житомир, 2004. С. 168.
60
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Наступним регіоном, який мав свої особливості історії
міграційних процесів, місць розселення і соціальної структури польської людності, була Лівобережна Україна з її трьома
губерніями –Чернігівською, Полтавською та Харківською, де
проживали 13 095 поляків, які складали 3,37% всієї польської
людності тогочасної України.
На Чернігівщині основна маса поляків (60,72 %) проживала на селі. На Полтавщині 75,58% поляків проживали в містах, причому 66,33% всієї польської людності губернії були
сконцентровані лише в чотирьох із них: Кременчуці, Полтаві, Ромнах, Хоролі. Особливістю Харківської губернії було те,
що майже три чверті польського населення (69 %) проживали
безпосередньо в центрі – Харкові та його повітах.
Серед польського населення Харківщини було багато поляків-військовослужбовців та заробітчан. На Чернігівщині
дворянами й чиновниками були 45,42 % всієї польської людності губернії, тобто майже кожен другий поляк. Таким чином, Чернігівщина стала справжнім заповідником для польського дворянства, де вони змогли зберегти свої найкращі
духовні, культурні та інтелектуальні надбання.
Ще одним регіоном в Україні, який мав свої особливості
історії міграції, місць розселення та соціальної структури,
був її південь, де на території Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній в 1897 році проживав 53 371 поляк, або 13,74% всієї польської людності України. Перші
поляки в цих губерніях почали з’являтися ще в першій половині XIX ст. Це були польські повстанці, які після придушення збройних виступів за свою незалежність були вислані за межі етнічної Польщі й розселені на півдні України.
Своєю самовідданою працею вони сприяли освоєнню природних багатств і становленню господарства цього південного регіону. У 60–80-х роках XIX ст. з початком розвитку
промисловості на Півдні України, заснуванням і відкриттям
там промислових підприємств, у цей регіон з етнічної Поль338
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щі почали прибувати промисловці та висококваліфіковані
робітники 61.
У 20-х роках XX ст. у зв’язку з жовтневим переворотом та
громадянською війною багато поляків повернулися до відродженої Польської держави. Чимало їх виїхало з України після
Другої світової війни внаслідок репатріації із західноукраїнських земель. У повоєнні роки кількість поляків в Україні
значно скоротилася – з 295 тис. у 1931 році, у сучасних межах,
до 363 тис. у 1959 році . Відповідно зменшилася частка поляків – з 5,5% до 0,9% від усього населення – унаслідок масового
вивезення в Сибір та інші райони СРСР протягом 1939–1941
років, втрат під час окупації та в повоєнний період. У наступні роки число поляків в Україні продовжувало зменшуватися
за рахунок їх виїзду в Польщу.
Особливість польської меншини полягає насамперед у
мовній сфері, адже за даними перепису населення, це єдина
етнічна громада в Україні (71 % поляків), яка визнає українську своєю рідною мовою, тим самим зміцнюючи її позиції 62,
і лише 1,4 % не знають її взагалі. Польською мовою однаковою мірою володіють як у сільській (71,4 %), так і в міській
(71 %) місцевості 63. Особливості мовної асиміляції поляків
простежуються і в соціологічних опитуваннях: 33,3 % поляПалієнко В. Місця історичного розселення польської людності
в Україні в кінці ХІХ –ХХ ст. Історичні зошити. Київ, 1998. 77 с.
62
Нахманович В. Динаміка етнонаціональних процесів в Україні і завдання державної етнополітики. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного
досвіду. Київ : Український незалежний центр політичних досліджень. 2004. С. 105.
63
Куришко С. Польська національна меншина як суб’єкт
суспільно-політичних процесів в Україні. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. (Серія : Політологія).
2014. Т. 228. Вип. 216. С. 100–104. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Npchdupol_2014_228_216_24.
61
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ків спілкуються польською в родинах, 15,6 % – використовують російську мову, 33,3 % розмовляють українською в сім’ї,
38,8 % обирають мову залежно від комунікативної ситуації 64.
Попри значний рівень мовної асиміляції, поляки мають
свої школи, у яких викладання ведеться польською. Однак
переважна більшість учнів відвідує україномовні школи і
вивчає рідну мову як окрему шкільну дисципліну 65. Типові
навчальні плани для шкіл з польською мовою навчання передбачають вивчення державної, рідної, а також європейських мов. Багато поляків продовжує навчання у Польщі 66.
Такі можливості та зв’язки з материковою Польщею, поряд з
мовою та релігією, є тим підґрунтям, що забезпечує полякам
збереження національної ідентичності. У релігійному спілкуванні, тобто в офіційній сфері, переважає польська мова, яка
у віруючих має статус «престижної».
Уся сукупність українсько-польських культурних зв’язків
являє собою складну систему, яка включає мову, мистецтво,
науку, релігію, традиції, звичаї, вірування, і яка багато в чому
залежить від факторів економічних і географічних. Важливим, навіть основоположним, елементом цієї системи є державність 67. Тільки за умови існування незалежної держави
може повноцінно реалізуватися спілкування між представЄвтух В., Аза Л., Ручка А., Чернова К. Росіяни, білоруси, поляки і болгари в сучасній Україні: реалії та перспективи розвитку
(за результатами соціологічного дослідження). Київ, 2001. URL :
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-4-rok-2001/3/studie-aclanky/rosijani-bilorysi-poljaki-i-bolgari-v-sychasnijj-ukra-ni-reali-taperspektivi-rozvitky-za-rezyltatami-sociologichnogo-doslidzhennja/.
65
Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях
України у ХХ столітті. Київ : Знання України, 2007.
66
Євтух В., Аза Л., Ручка А., Чернова К. Росіяни, білоруси, поляки і болгари в сучасній Україні: реалії та перспективи розвитку (за
результатами соціологічного дослідження). Štúdie a Články. 20011.
№ 3. URL : http://www.saske.sk/cas/3-2001/jarc.html.
67
Культура українського народу. Київ, 1994. С. 24.
64
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никами різних етносів, що найчастіше відбувається завдяки
діяльності громадських організацій. Тож виникнення подібних об’єднань було закономірним результатом процесу довготривалого розвитку українсько-польських взаємин.
Першою офіційною організацією поляків став Клуб шанувальників польської літератури та культури «Варшава»,
створений у Луганську 1976 року 68 Варто згадати Культурно-освітнє товариство поляків в Україні (КОПТ, утворене у
1988 році, голова – С. Шалацький), до завдань якого входило:
захист польських пам’яток на території України, організація
вивчення польської мови, відродження польських національних традицій та звичаїв, культурно-освітня діяльність, розширення контактів з історичною батьківщиною тощо. Відділення цього товариства були створені у Києві, Житомирі,
Вінниці, Хмельницькому, Харкові, Одесі, Кропивницькому,
Кременчуці.
Якщо восени 1990 рjre нараховувалося 8 польських національно-культурних товариств, які діяли на території України,
то на сьогодні таких об’єднань близько 120, і вони неухильно урізноманітнюють свої форми роботи та розширюють
вплив на польські громади. Переважна їх більшість діє в Івано-Франківській, Житомирській, Львівській, Тернопільській,
Хмельницькій областях та м. Києві.
У 1990–1991 роках відбулися два конгреси поляків України, на яких було започатковано Спілку поляків України,
очолювану С. Костецьким. Це об’єднання, розвиваючи культуру міжетнічного спілкування, поряд з традиційними для
національно-культурних товариств цілями, визначає і такі
напрямки роботи, як виявлення та опіка пам’яток польської
культури, розвиток особистих контактів між громадянами

Осіковіч Ж. Культурно-просвітницька діяльність громадських об’єднань етнічних меншин України і Польщі (у період 1991–
2012 рр.). Питання культурології. 2018. Вип. 34. С. 99. URL : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2018_34_11.
68
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Республіки Польща та України. Спілка поляків України нараховує близько 5 тис. осіб, з 12 відділеннями в Києві, Житомирській, Хмельницькій, Одеській, Вінницькій, Харківській,
Миколаївській, Черкаській областях та інших населених пунктах 69. Вона є самоврядною громадською організацією, що діє
в межах Конституції України, чинного законодавства та керується своїми статутами. Під егідою Спілки поляків України
функціонують: Товариство польських учителів, Товариство
польських інженерів, Товариство польських учених із відділеннями в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Хмельницьку,
Бердянську, Запоріжжі, Кам’янці-Подільському, Луцьку, Одесі, Сімферополі, Тернополі та інших містах.
Спробою інтеграції польського руху було створення
1992 року на Конгресі української полонії Федерації польських організацій в Україні (ФПОУ). Лідери об’єднання та
його актив спрямовували практичну діяльність місцевих осередків на захист прав і свобод поляків України в державних
і громадських органах, на задоволення їхніх національнокультурних потреб.
Багато ініціативи і творчості виявила голова ФПОУ Емілія Хмельова, яка підтримувала тісний зв’язок із фундацією «Допомога полякам на Сході. Так, під егідою Федерації
проводиться ряд фестивалів: художніх колективів молоді,
польської релігійної пісні, польської культури (регіональні),
декламаторського мистецтва. Відбулася серія літературних
конкурсів, змагання за краще знання польської мови. ФПОУ
також брала участь у підготовці й проведенні 1995 року Фестивалю української культури у Перемишлі. Під її опікою перебуває створене 1993 року у Львові Об’єднання польських
учених. З 1994 року ФПОУ видає власний друкований орган –
«Бюлетень ФПО в Україні»; для школярів регулярно проводяться олімпіади; діє програма створення польських бібліотек. За ініціативи Федерації 1996 року вiдбувся Сейм поляків
69

Там само. С.107–108.
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Подiлля, на якому було схвалено програму національно-культурного відродження польської меншини та підвищення її
ролі в yкраїнсько-польському діалозі. До складу ФПОУ ввійшли близько 120 організацій, крім Спілки поляків України.
У 1991 році було засновано Товариство «Україна – Польща», завданнями якого є налагодження і поновлення контактів між науковцями, бізнесменами та правниками України і
Польщі. Активно сприяє поглибленню українсько-польської
співпраці та виділяється своєю творчою роботою Польський
дім у Києві (керівник Марія Сівко), при якому успішно працюють Клуб науковців, Клуб польської молоді, гуртки з вивчення польської мови, аматорські студії, суботня школа для
дітей тощо.
Плідною працею також вирізняється Українознавче польське товариство, яке підтримує постійні творчі контакти з
Національною асоціацією українознавцiв 70. Польські україністи є активними учасниками на міжнародних конгресах
україністів, публікуються в українських виданнях. Наукова
громадськість України високо оцінила наукову працю керівника товариства професора С. Козака, обравши його іноземним членом Національної академії наук України.
Варто згадати Київське національно-культурне об’єд
нання поляків «Згода», яке на кінець 1990-х років нараховувало у своєму складі понад 250 осіб. Об’єднання проводило
курси польської мови та організувало дитячий хор «Ластівки», що з успіхом виступав в Україні та Польщі.
У березні 1999 року був створений Центр українськопольських студій на чолі з Т. Зарецькою, до роботи в якому
долучалися державні, громадські дiячі, представники польської меншини в Україні та меценати. Цей центр увійшов до
складу Товариства «Україна – Свiт» та Федерації товариств

Муравський О. Товариство польської культури Львівщини:
історія і сучасність. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. 2010–2011. Вип. 3–4. С. 234–239.
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зв’язків із зарубіжними країнами під егідою І. Драча. Товариством спільно з науковцями НАН України було організовано
цілий ряд міжнародних наукових конференцій – «Вшанування пам’яті Симона Петлюри»; круглий стіл, присвячений 80-й
річниці українсько-польського союзу «Петлюра – Пілсудський»; конференція «Роль паризької “Культури” в становленні українсько-польського взаєморозуміння» та ін.
На сьогодні діють також організації, що займаються лише
освітньою діяльністю та мають тісні зв’язки з Польщею, нараховуючи у своєму складі від 100 до 200 членів. Це, зокрема,
Клуб шанувальників польської літератури та культури «Варшава» в Луганську та Польська суспільна організація «Відродження» в Житомирі, Київське об’єднання поляків «Солідарність», які організовували літні табори в Польщі.
На початку 1999 року в Житомирі було відкрито «Польський Дiм» для популяризації польської культури та вивчення польської мови серед населення краю. Житомирська обласна Спілка поляків України зробила значний внесок для
налагодження співпраці між Сілезьким воєводством і Житомирською областю та між містами Житомиром і Плоцьком
(Мазовецьке воєводство). Важливою подією стало відкриття
у 2014 році Польського центру в Житомирі, яке відбулося в
рамках проведення V Днів польської культури. У 2009 році на
ТРК «Союз–ТВ» з’явилася телевізійна програма «Поляки Житомирщини» (автор Ольга Колесова). За сприяння директора
ТРК «Союз–ТВ» Олега Бабкіна була створена культурно-освітня програма «Вивчаємо польську». З 2010 року завдяки зусиллям Спілки поляків випускається журнал «Веселка Житомирщини». Завданням квартальника є подання інформації про
життя та проблеми поляків Житомирщини, про те, що турбує
місцеву спільноту. Вагоме місце посідають також наукові та науково-популярні статті з польської історії та культури Волині.
Організація «Польське радіо Бердичів» з 2010 року випускає щотижневу польськомовну передачу «Польща ближче»,
344

www.etnolog.org.ua

ІМ

Ф

Е

яка сприяє відродженню польського життя в регіоні. Радіохвиля дуже популярна серед молоді та осіб старшого покоління. Спілка представлена теж у мережі Інтернет, має власний
портал (www.zozpu.zhitomir.net).
В Україні діє близько сотні польських колективів художньої самодіяльності: хорів, танцювальних ансамблів,
оркестрів народних інструментів, вокальних груп, багато з
яких бере участь у щорічних мистецьких фестивалях національних меншин «Всі ми діти твої, Україно!», у фестивалях
польської культури і творчості: «Веселка Полісся» в Житомирі, у подібних святах у Києві, Львові та Городку Хмельницької області. Високою виконавською майстерністю і
популярністю відзначалися фольклорні ансамблі та групи
«Pierwiosnek», «Jaskołki», «Kantyezki» при київських товариствах ім. А.Міцкевича та «Згода». У 1991 році в Житомирі
розпочав свою діяльність польський дитячий вокальний
ансамбль «Дзвонечки», польський народний танцювальний
ансамбль «Короліски», у межах якого існує підготовча група «Первоцвіт» під керівництвом Світлани і Артура Дірко.
Польський народний фольклорний ансамбль «Поліські соколи» активно виступає і таким чином просуває польську та
українську культуру. Заслужений колектив польської культури Камерний ансамбль ім. І. Ф. Добжинського був створений у 2001 році за сприяння Житомирської обласної Спілки
поляків. У 2013 році постав вокальний ансамбль «Мальви»,
який за короткий період заслужив визнання полонійного
музичного середовища. Керівником ансамблю є Ірена Навоєва. У репертуарі «Мальв» – пісні сучасної естради та класичні твори 71.

Калакура О. Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. 2007. Вип. 34. С. 238–253. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nzipiend_2007_34_24/
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Для збереження й розвитку етнокультурних та мовних
потреб поляків, що проживають у Миколаївській області,
1997 року було створено Миколаївське обласне товариство
поляків. З 1999 року польську мову там викладають учителі з
Польщі. У Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили польську мову викладають лектори з Польщі,
також у цьому закладі створено Центр польської культури.
З ініціативи Обласного товариства поляків, за участю провідних Миколаївських університетів, разом з Радою національних товариств та за підтримки облдержадміністрації з
2001 року в Миколаєві проводяться Дні польської культури,
які вже стають традиційними. З 2005 року Товариство видає
польську газету «Коtwica» («Якір»), у якій відображається
життя Товариства, друкуються матеріали на історичні теми,
висвітлюються події південного регіону, пов’язані з життям
польських громад, сучасне політичне та культурне життя
Польщі. У 2011 році Товариство отримало від місцевої влади
приміщення комунальної власності міста, де й розмістився
Польський дім 72.
Відновлення діяльності польських організацій і
об’єднання поляків на Північній Буковині відбулося у 1988
році. Так, у 1989 році виникло Обласне товариство польської
культури ім. А. Міцкевича, яке після тривалих перемовин з
органами обласної влади було зареєстроване в лютому 1990
року і затверджене у1992 році з відділами у Панці, Сторожинці, Нижніх Петрівцях і Старій Красношорі. Принциповим
завданням Товариства є повернення до польської мови як до
рідної. У Чернівцях при гімназії у 1991 році виникла Польська
недільна школа. Польською мовою відбувалися також святково-релігійні радіопередачі (двічі на рік). Ці передачі з 2001
року відбуваються поперемінно польською і українською мовами. У Чернівцях польську мову вивчають також студенти
URL : http://dom-polski.mk.ua/2018/09/12/%D1%96%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/.
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Чернівецького університету на історичному й філологічному факультетах. Від початку існування Товариства польської
культури в Чернівцях (з 1990 року) відновив свою діяльність
хор «Лютня», з’явився танцювальний ансамбль «Полонез»,
діють фольклорний ансамбль «Вянечек», дитячий ансамбль
«Квіти Буковини» тощо 73.
Поляки Бердянська вже п’ятнадцять років згуртовані в
національно-культурному товаристві «Odrodzenie», мають
три професійно-вікові відділи, центри польської культури та
мови і навіть власну садибу – Польський дім. Діяльність Товариства спрямована не тільки на відродження польської громади та її культури, а й на популяризацію ідей толерантного
пограниччя, налагодження міжетнічного діалогу 74.
Велику наукову роботу провели останніми роками представники польських національно-культурних товариств Запорізької області, де нині діє 8 польських національно-культурних товариств. Найбільш активні громади – у Запоріжжі,
Мелітополі та Бердянську. Польська громада долучилася до
справжнього історичного відкриття – разом із запорізькими
істориками у 2015 році локалізували місце розташування колишнього табору для польських військовополонених, які працювали на розбудові «Запоріжсталі», а потім буди відправлені
до Воркути на будівництво залізниці, дехто поповнив бойові
ряди армії генерала Владислава Андерса, дехто загинув – став
жертвою Катинської трагедії. Відкриття пам’ятного знаку відбулося в Запоріжжі в рамках Днів польської культури «Під
єдиним небом», які тривали майже місяць.
Столицею польського радіомовлення в Україні є Львів:
на частоті радіостанції «Незалежність» у різні дні мовить
«Radio Lwow» та виходить програма «Program katolicki». Тут
Антошкіна Л., Гадинко О., Красовська Г., Сигеда П., Сухомлинов О. Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу. Донецьк, 2010. С. 57.
74
Там само. С. 122–132.
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діє також Львівська міська громадська організація «Polskie
Towarzystwo Radiowe». Значну роль у міжкультурній комунікації відіграє Польське радіо для закордону. У передачах
наявні випуск новин, огляд преси, коментарі, репортажі кореспондентів зі світу, інтерв’ю та дискусії, літературні та музичні сюжети.
Отже, можна дійти висновку, що польська меншина – це
одна з найбільш численних меншин в Україні, яка в силу тривалого проживання в умовах обмеження контактів зі своєю
історичною батьківщиною зазнали асиміляції, на що вказують дані останнього українського перепису населення. Утім,
позитивом є той факт, що на сьогодні польська громада в
Україні активізує свою діяльність, ключовими моментами
якої можна назвати: збереження культурної самобутності
та розвиток культурної творчості; діяльність національнокультурних, громадських організацій; контакти з історичною
батьківщиною та участь у міждержавних процесах. Найбільш
активними формами діяльності польських громадських організацій є викладання польської мови, заснування та функціонування бібліотек, видавнича та науково-дослідна діяльність,
організація культурно-освітніх заходів тощо.
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