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Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

Книжка представляє доповіді 
та матеріали 13-ої Міжнародної 
наукової конференції з народної 
культури, організованої ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського спільно з 
Міжнародною науковою комісією 
з дослідження Центрально-Схід-
ної Європи Міжнародної Ор-
ганізації з народної творчості 
(IOV) при ЮНЕСКО. Видання 
присвячено комплексному дослі-
дженню народної культури в су-
часній Європі у візії українських 
та зарубіжних фольклористів, 
етнологів та етномузикознавців. 
Збірник рекомендований для 
науковців та студентів, усіх, хто 
цікавиться проблемами збере-
ження нематеріальної культурної 
спадщини.

The publication is recommended for 
publication by the Academic Council of 
the M. Rylsky Institute of Art Studies, 
Folklore and Ethnology of the National 
Academy of Sciences of Ukraine.

The book presents the materials of 
the 13th International Conference 
of the Folk Culture, organized by 
M. Rylsky Institute of Art Studies, 
Folklore and Ethnology NAS 
of Ukraine in conjunction with 
International Scientific Commission 
of investigation of Central and East 
Europe of International Organization 
of Folk Art (IOV) at UNESCO. This 
volume is devoted complex dossier of 
the people’s culture in modern Europe 
through the visions of folklorists, 
ethnologists, ethno-musicologists. 
This collection is recommended for 
scholars, students, readers, interested 
by problems of cultural heritage 
preservation.
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President of the International Organization of Folk Art (IOV), 
Mrs. Carmen D. Padilla,

Chair of the International Commission of Science and Research for Central 
and Eastern Europe of the International Organization of Folk Art (IOV), 
Prof. Dr. hab., Polish Department Maria Curie-Skłodowska University,

 Vice-Chair of the Polish Section of IOV
Mrs. Anna Brzozowska-Krajka,

Participants of the 13th European International 
Scientific Conference of Folk Culture:

“Roots and Routes of Traditional European Cultures in XXI Century”
27th June-5th July 2013,

Kyiv-Sevastopol, Ukraine

Dear Participants of the International Conference “Roots and Routes of 
Traditional European Cultures in XXI Century”!

I would like to express my regards to the researchers of folk culture from many 
countries (Bulgaria, Belarus, Spain, Turkey, Poland, Bangladesh, Egypt, the USA, 
the Philippines), who have come to Ukraine. The activities of the International 
Organization of Folk Art (IOV) in the field of preserving and promoting folk culture, 
which are submitted to the UNESCO conventions, are widely known in Ukraine. 

It is no mere chance that the M. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and 
Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine has become a center, 
where the Ukrainian section was founded some years ago. The Institute is one of 
the most powerful scientific institutions in Ukraine, where folk culture is researches 
upon profoundly and from different perspectives. The research fellows of the Institute 
represent Ukrainian science and culture at different international forums; they 
collaborate actively in their scientific and didactical activities with the Commission of 
Science and Research for Central and Eastern Europe of the International Organization 
of Folk Art (IOV), which has organized this Conference for the first time in Ukraine. 
The Conference is important for the further developing of ethnology, folk studies 
and art studies in our country, as well as for the elaboration of cultural politics in the 
sphere of preserving of folk creativity.

The Institute hopes that the UNESCO will include Ukrainian epic songs, so 
called dumy, into the list of intangible cultural heritage, which are to be preserved.  
The request has already been sent and we hope that the IOV as a structural element 
of the UNESCO will support our request.

http://www.etnolog.org.ua
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The long-term scientific collaboration combines us with our foreign colleagues, 
and this collaboration is stimulated by our common projects, as such Ukrainian-
Polish, Ukrainian-Belorussian, Ukrainian-Bulgarian and Ukrainian-Hungarian 
projects. The Chair of the International Commission of Science and Research for 
Central and Eastern Europe of the International Organization of Folk Art (IOV) 
Mrs. Anna Brzozowska-Krajka is a permanent author of our special editions of 
“Folk Creativity and Ethnology”, which have been devoted to the Polish ethnology 
and the ethnology of the USA and Canada. 

The participation of our foreign guests in the academic councils of the M. 
Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy 
of Sciences of Ukraine with their scientific reports and their articles in scientific 
editions of the Institute spark interest in Ukraine.

The meeting with the President of the International Organization of Folk Art 
(IOV), Mrs. Carmen D. Padilla, which was held on the 27th of June 2013 during 
her first visit to Ukraine and to Kyiv, was also of great importance. We estimate 
highly her long-term contribution to the developing of the folk studies.

It is also important to mention that due to the IOV the interest to folk culture 
among young people arises constantly. Especially since the IOV has founded the 
Youth Section, which organizes scientific seminars and conferences in different 
countries of the world. Young research fellows from our Institute have already 
taken part in one of them, which have been held in Swiss.

I would also like to welcome the organizations of the Conference and 
specially the Director Mrs. Valentina Kolesnichenko, as well as the participants 
of the ХV International Festival “Pontiyskaya arena - 2013”, within which our 
Conference is held. I am sure that the new perspectives in the researches in 
folk studies are waiting for the scientists, so that they can achieve new success 
in dwelling upon the phenomenon of folk cultural traditions. We wish the 
participants of the Conference successful work, which will contribute for sure 
to developing of contacts between Ukrainian scholars and especially between 
scientists from Europe.

Academician,
Hanna Skrypnyk
President of the International Association of Ukrainian Studies
Director of the M. Rylsky Institute of Art Studies, 
Folklore and Ethnology of the NAS of Ukraine

http://www.etnolog.org.ua
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Academician Prof. Hanna Skrypnyk
Director of the Rylsky Institute

of Art Stгdies, Folklore and Ethnologie
National Academie of Science Ikraine

Prof. Larysa Vakhnina
Chair IOV Ukraine National Section

Conference Organizers 

Thank you very much for the well organized Regional European Conference 
which you spearheaded. The papers presented were substantial. I hope to see the 
publication of this conference in the future.

I appreciate the hospitality and care you had for the participants and myself. 
I understand the constraints of the resources that you had but despite this you 
were able to push through. Ukraine is a beautiful country. This first visit of mine 
leaves very good memories of your country. 

I look forward to the continuation of the European Conferences as it was 
started by Prof. Marczuk. Maybe next time we can confine this to European 
participants even if we appreciate the papers presented by experts outside of 
your region.

Warm regards.

Carmen Padilla
President
International Organization of Folk Art (IOV)
In Consultative Relations with UNESCO
Manila Philippines

http://www.etnolog.org.ua
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The Honorable Leonid Nowokhatko
Minister of Culture

Republic of Ukraine

Mrs. Carmen D. Padilla
IOV World President

Prof. Hanna Skrypnyk
Director of the Rylsky Institute

Prof. Mila Santova
Chair, IOV World Research Commission

Prof. Wieslaw Krajka,
IOV Regional Executive Director 

Central and East European Region

Prof. Larysa Vakhnina
Chair IOV Ukraine National Section

Members of the International Commission for Science and Research
For Central and Eastern Europe, Anna Brzozowska-Krajka, Chair

IOV Officials, Directors, Regional and National Officers

Conference Organizers and Honored Guests Dear Friends: 

On behalf of the worldwide membership of the International Organization of Folk 
Art (IOV), I wish to thank all of you,  especially The Minister of Culture, the 
Hon. Leonid Nowokhatko, for your support of the 13th European International 
Scientific Conference, “Routes and Routes of Traditional European Cultures in 
the Twenty-First Century.” 
This is the thirteenth edition of the longest-running series of academic and re-
search conferences organized under the IOV banner.  We are honored this time 
to partner with the world-renowned Rylsky Institute of Art Studies, Folklore 
and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Prof. Hanna 
Skrypnyk, Director. 
To the international committee responsible for organizing this congress, Prof. 
Hanna Skrypnyk (Ukraine),  President Carmen D. Padilla (Philippines),  Prof. Anna 
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Brzozowska-Krajka (Poland), Prof. Ihor Yudkin (Ukraine), Prof. Larysa Vakhnina 
(Ukraine), Prof. Oksana Mykytenko (Ukraine), Dr. Lidiia Gaiduchenko (Ukraine) 
and  Valentyna Kolesnychenko (Ukraine), thank you for taking on this important 
conference, and thank you to the staff and volunteers who have assisted you.
About the presenters at this conference, I wish to acknowledge that you are among 
the leading researchers and academicians in your fields.  You are respected faculty 
members and researchers from some of the world’s most prestigious universities 
and institutions.  You are independent scholars, IOV members and those who do 
not yet belong to our organization. 
With your diverse backgrounds, experiences and expertise,  you share  at least one 
thing  in common with each other, namely the understanding that research is the 
key that opens the door to knowledge.   Thank you for bringing your research to 
present at this conference.  You have attained the highest position among those 
who love knowledge, because after all, researchers are the only ones who truly 
create knowledge. 
The  contributions researchers make are  invaluable as the bases for all other 
endeavors, both academic and practical.  Without research, there would be little 
use talking about preserving, protecting and safeguarding the intangible cultural 
heritage of folk art and folk culture.  I wish to acknowledge on behalf of  all 
IOV members, the huge debt of gratitude we owe to all of you who will present 
research at this conference
The coming days will yield important information, which will in some way im-
pact the lives of ordinary people throughout the world.  Please make the most of 
this experience.  It is an opportunity made available to you through the partner-
ship of IOV and the Rylsky Institute. 
Finally, please accept my regrets that I am unable to personally deliver this mes-
sage to you.  Unfortunately, circumstances interfered with my plans to join you, 
but I assure you, there is nowhere in the world I would rather be during the com-
ing days, than with all of you in beautiful Sevastopol, Ukraine.
Best wishes for a successful and rewarding conference. 
Yours truly,

George M. Frandsen, J.D.
IOV Secretary General

USA

http://www.etnolog.org.ua
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Madam President, Ladies and Gentlemen!

During the last year’s General Assembly of our organization in Prague, when 
all the IOV National Sections from Central and Eastern Europe were presenting 
their work, I said that I was pleased and happy to be the IOV Executive Director 
for Central and Eastern Europe to co-operate with all those highly competent and 
very enthusiastic IOV members from my Region. And now I can say the same 
because some very important and valuable work has been done by the IOV East-
Central European Commission for Science and Research, the Rylsky Institute of 
Art Studies, Folklore and Ethnology of Ukrainian Academy of Sciences, and the 
Ukrainian Section of IOV.

I would like to express my great satisfaction that the initiative put 
forward by the IOV East-Central European Commission for Science and 
Research to organize the 13th European conference of folk culture (“Roots 
and Routes of Traditional European Cultures in XXI Century”) was accepted 
by the Commission’s scientific partners: The Rylsky Institute of Art Studies, 
Folklore and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, and 
the Ukrainian Section of IOV. It has been the work of these three organizing 
institutions which has created this conference and gave all of us a chance to 
meet in most beautiful Crimea. We came from countries of the east and of 
the west, of the north and of the south to discuss and get to know the specific 
nature of various European cultures as well as their connections with non-
European cultures, the features that are common to all, many or a few of them 
(cultural universals) and those which are particular to each culture (cultural 
specificity).

This mode of co-operation is especially appropriate for our organization, 
IOV, which accomplishes the ideological principles of UNESCO: to build mutual 
understanding and peaceful co-operation of nations, and thus to overcome all barriers 
and divisions among them – political, economic, racial, religious, and others.

In the last over 30 years of IOV activity in Central and Eastern Europe twelve 
European scientific conferences of folk culture have been organized. Let me 
recall them:

Opening address to the participants of the IOV 13th 
European Conference of Folk Culture organized by The 
Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology 
of the National Academy of Sciences of Ukraine; the 
Ukrainian section of IOV; and The IOV East-Central 
European Commission for Science and Research

http://www.etnolog.org.ua
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 - The 1st conference, entitled “Future of European cultural heritage”, held 
in Bursa (Turkey) in June 1989.

 - The 2nd conference, entitled “The role of folk culture in creating the 
common European home”, held in Novgorod (Russia) in June 1990.

 - The 3rd conference, entitled “Threats to folk culture”, held in Sarvar 
(Hungary) in April 1992.

 - The 4th conference, entitled “Cultural identity of ethnic minorities 
in unifying Europe – chances for safeguarding and threats”, held in France in 
August 1994.

 - The 5th conference entitled “Condition of folk culture on the threshold 
of the third millennium”, held in Mautendorf (Austria) in April 1996.

 - The 6th conference, entitled “Threats to folk culture in the process of 
European integration”, held in Minsk (Belarus) in September 1997.

 - The 7th conference, entitled “Folk culture and tourism”, held in Nicosia 
(Cyprus) in September 1998.

 - The 8th conference, entitled “Chances for folk culture in the process 
of European integration”, held in Bucharest, Sibiu and Deva (Romania) in 
August 1999.

 - The 9th conference, entitled “Folk culture and tourism and their 
contribution to the culture of peace”, held in Colmar (France) in July 2000.

 - The 10th conference, entitled “Europe of nations and folk cultures”, held 
in Vienna (Austria), Trenčanske Teplice (Slovakia) and Sarvar (Hungary) in May 
2002. (It was the first European conference across borders, it took place in three 
neighboring countries in Central Europe.)

 - The 11th conference, entitled “The universal values and national 
distinctness of traditional European cultures”, held in Lublin and Kazimierz 
Dolny (Poland) in June 2004.

 - The 12th conference, entitled “Folk culture as a source of national 
symbols in times of globalization”, held in Lublin (Poland) in June 2010.

All these conferences presented scientific research motivated by strong and 
genuine interest in folk culture per se, without any ideology or politics.

These conferences have created a tradition and a high standard. They 
were strongly supported by the late founder and long-time secretary general 
of our organization Mr. Alexander Veigl from Austria (the original seat of our 
organization) and the long-time chair of the IOV world commission for science 
and research professor Mieczysław Marczuk from Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin (Poland).

http://www.etnolog.org.ua
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The common denominator of all these conferences was the category of cultural 
tradition understood as the heritage of the past, as a set of axiological codes which 
determine the identity of European nations and the tendencies of their change in 
the present world, including the tendency towards erasing differences between 
various cultures.

The title formula of our conference, the 13th IOV European conference of 
folk culture, includes two Keywords: roots and routes, which are very meaningful 
when related to the sphere of culture. They emphasize the dynamic nature of the 
cultural processes discussed here.

It is the mission of every scientist and researcher in the field of cultural studies 
to document and analyze these processes in order to preserve them for future 
generations. But also to make them known internationally to foster international 
understanding and co-operation. And the present 13th European conference of 
folk culture is also meant to contribute to accomplishing this mission.

I would like to express my sincere gratitude to all the organizers of this 
conference:

 - To professors Hanna Skrypnyk and Larysa Vakhnina from the Rylsky 
Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of Ukrainian Academy of 
Sciences, and the Ukrainian Section of IOV, and their organizing teams.

 - To Madame Valentina Kolesnichenko and the organizers of the festival 
Pontijskaja Arena in Sevastopol.

 - To Sevastopol City Management of Culture and Education and to the 
administration of the museums in Sevastopol which host us.

 - To the IOV East-Central European Commission for Science and Research 
chaired by professor Anna Brzozowska-Krajka from Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin.

I wish all of you a fruitful conference.

Sevastopol, 2013-07-01                                   

Prof. dr hab. Wiesław Krajka

IOV Executive Director for Central and Eastern Europe

http://www.etnolog.org.ua
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To the organizers and the participants

in the 13th European International

Scientific Conference of Folk Culture

Dear Colleagues,
I would like to congratulate the organizers and the participants in the 13th 

European International Scientific Conference of Folk Culture: “Roots and Routes 
of Traditional European Cultures in XXI Century”.

Wishing you a successful conference,

Prof. Mila Santova, D. Sci.
National expert of Intangible Cultural Heritage
Vice president of IOV
President of ICOM Bulgaria
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with National Ethnographic Museum
Sofia, Bulgaria

http://www.etnolog.org.ua
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Mrs. Carmen D. Padilla

President of the International Organization of Folk Art (IOV)

 UNESCO 

Dear Madam President, Dear Colleagues,
The special gratitude for a help in a collaboration with Rylsky Institute of Art 

Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine 
our organization in different cultural projects for IOV Regional Executive 
Secretary Prof. Weslaw Krajka and the Chair of the International Commission 
of Science and Research for Central and Eastern Europe of the International 
Organization of Folk Art (IOV) Prof. Anna Brzozowska-Krajka and prepare the 
work of International Conference “Roots and Routes of Traditional European 
Cultures in XXI Century” (Kyiv-Sevastopol, 2013).

The special gratitude for a Ukraine’s support and collaboration with Secretary-
General George Frandsen and IOV Vice-President for Research Prof. Mila Santova.

Congratulations for Director Mrs. Valentina Kolesnichenko, as well as the 
participants of the ХV International Festival “Pontiyskaya arena - 2013”, We 
wish you success and development of the International Organization of Folk Art 
(IOV) UNESCO 

Larysa Vakhnina 
Chair of the Ukrainian Section of IOV
PhD, Prof., Head of the Departmеnt Ukrainian and
Foreign Folklore Studies of the M.Rylsky Institute
of Art Studies, Folklore and Ethnology
of the National Academy of Sciences of Ukraine

http://www.etnolog.org.ua
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MOHAMMED ALI  (BANGLADESH)

MOHAMMED ALI (BANGLADESH)

Preservation and Study of Traditional Folk Culture

It is possible to strengthen the image of the country as a nation through perfect 
development of culture and cultural heritage. Basic components of culture are: 
knowledge, beliefs, ideology, education, language, ethics, laws and regulations, 
customs and many others, with the help of which a man identifies himself as a 
member of a particular society and a nation. 

Folk music in Bangladesh includes both traditional music and the genre that 
evolved from it during the 20th century folk revival. The term originated in the 
19th century but is often applied to music that is older than that.

Of particular interest for us in this seminar are the dozens of «popular» theatre 
forms which grew up throughout Asia in the 19th and 20th centuries. Though 
they are different from each other artistically (often borrowing from national 
classic theatre forms), «popular» theatres like Malaysian bangsawan, Indonesian 
ketoprak, Chinese ching his opera, and even Japanese kabuki analogous: they 
are commercial, eclectic, theatres designed for the urban workers and merchants.

Keywords: folklore, national heritage, traditions, culture, space, society.

МОХАММЕД АЛІ (БАНГЛАДЕШ)

Збереження і вивчення традиційної народної культури

Важливим і необхідним способом ідентифікації країни й нації видаєть-
ся їх репрезентація шляхом передачі культурної спадщини. Серед основних 
компонентів культури варто виділити наступні: знання, віра, ідеологія, осві-
та, мова, етика, закони і правила, та багато інших факторів, за допомогою 
яких людина ідентифікує себе як член суспільства і представник своєї нації.  
Народна музика в Бангладеш включає як традиційну музику, що побутувала 
до ХІХ ст., так і жанри, що розвиваються у країні протягом століття ХХ. 

Особливий інтерес у статті викликає не лише народна музика, але і 
так званий «популярний театр», що формується в Азії протягом ХІХ – ХХ 
ст. Хоча його не можна розглядати як цілісне явище (бо в окремих націй 
наявні показові риси, на зразок малазійського «bangsawan», індонезійсько-
го «ketoprak», китайського «ching» чи японського «кабукі»), у них просте-
жується багато спільних рис, зокрема, загальна комерційна спрямованість і 
схожа глядацька аудиторія. 

Ключові слова: фольклор, національна спадщина, традиції, культура, 
простір, суспільство.
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Preservation and Study of  Traditional  Folk Culture

МОХАММЕД АЛИ (БАНГЛАДЕШ)

Сохранение и изучение традиционной народной культуры 

Важным и необходимым способом идентификации страны и нации 
представляется их репрезентация посредством передачи культурного насле-
дия. Среди основных компонентов культуры следует выделить следующие: 
знания, вера, идеология, просвещение, язык, этика, законы и правила, много 
других факторов, при помощи которых человек идентифицирует себя как 
член общества и представитель своей нации. 

 Народная музыка в Бангладеш включает как традиционную музыку, 
которая фукционировала до ХІХ в., так и жанры, которые развиваются в 
стране в течение века ХХ. 

Особый интерес и в статье вызывает не только народная музыка, но и 
так называемый «популярный» театр», который формируется в Азии в тече-
ние ХІХ – ХХ вв. Хотя его не стоит рассматривать как целостное явление 
(потому что у отдельных наций присутствуют показательные черты, на 
подобие малазийского «bangsawan», индонезийского «ketoprak», китайского 
«ching» или японского «кабуки»), у них прослеживается много общих черт, 
в частности, общая коммерческая направленность и схожая зрительская 
аудитория.

Ключевые слова: фольклор, национальное наследие, традиции, культура, 
пространство, общество. 

Cultural heritage is the bearing of past tradition of both tangible and intangible 
culture.The heritages are being maintained in the present which are to be carried 
down to the future generations.It retains and reflects the day to day life of the people 
and their activities. Basic components of culture are: knowledge, beliefs, ideology, 
education, language, ethics, laws and regulations, customs and many others, with 
the help of which a man identifies himself as a member of a particular society and 
a nation. It is possible to strengthen the image of the country as a nation through 
perfect development of culture and cultural heritage. Cultural activities can also be 
included with the economic development of the country. It is possible to develop 
a vibrant cultural economy through an interactive patronization among cultural 
activities, cultural traditions, tourism and trades.The ‘intangible cultural heritage’ 
means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as 
the instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated therewith – that 
communities, groups and, in some cases, individuals recognize as pert of their 
cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to 
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generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their 
environment, their interaction with nature and their history, and provides them with 
a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and 
human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given 
solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing interna-
tional human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect 
among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

The definition of folklore might look long and tedious if we say «Whenever 
a lullaby is sung to a child; whenever a tongue twister or a riddle or a counting 
out time is used in nursery or school; whenever sayings or proverbs are told; 
whenever a mother shows her daughter how to sew, spin, weave, embroider, bake 
an old-fashioned pie; whenever a farmer on the ancestral plot trains his son in the 
ways long familiar; whenever a village craftsman, carpenter, carver, shoemaker, 
blacksmith trains his apprentice in the use of tools; whenever in may callings 
the knowledge, experience, wisdom, skill, habits and practices of the past are 
handed down by examples or spoken world, by the elder to the new generation, 
without reference to books or print, then that is called Folklore.» However, in 
Bangladesh, there is an enormous amount of influence of folklore in our old and 
modern Bengali literature. Therefore, to analyze and understand our culture and 
literature, we must be familiar with the folkloric heritage of Bangladesh and how 
it was collected over the years. Being a Bangladeshi, it is good to learn something 
about our rich heritage.

Bangla music in ancient times was mostly linked to prayer. Most folk songs 
are related to some sort of praise of the gods and their creation. Songs were 
associated with particular groups of people, such as fishermen, cart-drivers, 
hermits and so on. Most songs were based on classical themes.

Modernization of Bangla music occurred at different times and most of these 
modernization processes happened independently of western influence. 

Music: The traditional music in Bangladesh shares the perspectives of that 
of the Indian sub-continent. Music in Bangladesh can be divided into three 
distinct categories -classical, folk and modern. The classical music, both vocal 
and instrumental is rooted in the remote past of the sub-continent. Ustad Alauddin 
Khan and Ustad Ayet Ali Khan are two names in classical instrumental music who 
are internationally known.

The store of folk song abounds in spiritual lyrics of Lalan Shah, Hasan Raja, 
Romesh Shill and many anonymous lyricists. Bangla music arena is enriched 
with Jari, Shari, Bhatiali, Murshidi and other types of folk songs. Rabindra 
Sangeet and Nazrul Sangeet are Bangalees’ precious heritage. Modern music is 
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also practiced widely. Contemporary patterns have more inclinations to west. Pop 
song and band groups are also coming up mainly in Dhaka City. 

Musical Instruments. Bangladesh has a good number of musical instruments 
originally of her own. Originally country musical instruments include, Banshi 
(bamboo flute), Dhole (wooden drums), Ektara (a single stringed instrument), 
Dotara (a four stringed instrument), Mandira (a pair of metal bawls used as rhythm 
instrument), Khanjani, Sharinda etc. Now-a-days western instruments such as Guitar, 
Drums, Saxophone, Synthesizer etc. is being used alongside country instruments. 

Musical Instruments

Folk music includes both traditional music and the genre that evolved from it 
during the 20th century folk revival. The term originated in the 19th century but 
is often applied to music that is older than that.

Some types of folk music are also called world music.Traditional folk music 
has been defined in several ways: as music transmitted by mouth, as music of the 
lower classes, and as music with unknown composers. It has been contrasted with 
commercial and classical styles. One meaning often given is that of old songs, with 
no known composers; another is music that has been transmitted and evolved by 
a process of oral transmission or performed by custom over a long period of time.

Starting in the mid-20th century a new form of popular folk music evolved from 
traditional folk music. This process and period is called the (second) folk revival and 
reached a zenith in the 1960s. This form of music is sometimes called contemporary 
folk music or folk revival music to distinguish it from earlier folk forms.

[1] Smaller similar revivals have occurred elsewhere in the world at other times, 
but the term folk music has typically not been applied to the new music created 
during those revivals. This type of folk music also includes fusion genres such as 
folk rock, folk metal, electric folk, and others. While contemporary folk music is a 
genre generally distinct from traditional folk music, in English it shares the same 
name, and it often shares the same performers and venues as traditional folk music.

Even individual songs may be a blend of the two.I am here today to listen 
and learn from all of you on ways we might best ensure the preservation and 
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promotion of traditional/folk performing arts in Asia-Pacific. I’ll discuss in this 
paper UNESCO’s role in preserving and promoting performing arts and the way 
this role is evolving into new and innovative programmes. 

UNESCO has a long and abiding interest in preserving and promoting performing 
arts for we recognise that they are important vehicles for the transmission from one 
generation to the next, of the accumulated wisdom of a people - in other words,for 
what we call culture. Allow me first to elaborate on the notion of culture. As I said 
earlier, UNESCO defines culture as including «the whole complex of distinctive, 
spiritual, material, intellectual and emotional features that haracterise a society 
or a social group. It includes not only arts and letters, but also modes of life, the 
fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs». 

Furthermore, as stated in the Mexico Declaration adopted at the World 
Conference on Cultural Policies in 1982: «All cultures form part of the common 
heritage of mankind. The cultural identity of a people is renewed and enriched 
through contact with the traditions and values of others. Culture is dialogue, 
the exchange of ideas and experience and the appreciation of other values and 
traditions; it withers and dies in isolation». In this respect, four basic common 
features may be identified in the intangible heritage (oral traditions,languages, 
performing arts, music, etc.):

• Group participation: the whole of the spiritual heritage is transmitted and 
re-created by the majority of a community’s members, seldom just by specialists 
or professionals. In particular, many people are familiar with and engage in 
traditional activities, so that their Performance is frequently a collective exercise 
in which there is no fixed dividing line between the roles of actor and spectator. 

• Impersonal character: while the origin of all creative acts is personal and 
specific, in the spiritual heritage the group prevails, with very rare exceptions, 
over the individual. Tradition is constantly added and re-created by many different 
members of the community. 

• Non-profit-making character: unlike cultural products created for gain, 
contributions to the Intangible heritage are usually not designed to serve immediate 
economic goals - as far the result is concerned, although it may be otherwise as 
regards the activity. • Essentially oral character of the traditional heritage: special 
emphasis should be placed on the extremely important role of women, who are the 
initiators of the entire educational process, transmitting knowledge, habits, customs 
and beliefs from generation to generation. In short, the non-physical heritage may 
be said to embrace all symbolic and intangible manifestations of culture transmitted 
and modified over time by a process of largely collective re-creation. 
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As you all know, Asia represents more than 60% of the world’s population. It is 
therefore not surprising to find the most diverse cultures in this part of the planet. Asia 
is a rich treasure house of the performing arts. The origin of these arts goes back to the 
times of antiquity. Arts vary according, the modes of life, beliefs, values, social fabric 
and the local environment. Performing arts in Asia have always made a distinction 
between two different categories, folk and classical arts on one side and the spiritual 
and religious on the other. While the first category aims at giving vent to the artistic 
expression of the performer leading to the performing arts in Asia are so closely 
connected with Asian religions, mythology, philosophic and mystical systems, and 
cultural patterns in general, they cannot be easily understood outside of their natural 
context. Also, they are very complex artistically, exhibiting a remarkable fusion of 
music, dance, spectacle and drama (in contrast to the Western tradition of separating 
these components into separate arts). 

The «classic» arts - such as Thai classical dance, Japanese noh, Indian 
Sanskrit drama - because of the patronage of sophisticated aristocrats in the 
past,are among the most refined performing arts to be found anywhere in the 
world. In addition there are innumerable expressions of village and folk art from 
the Balinese legong girl’s dance or barong trance-dance. 

Of particular interest for us in this seminar are the dozens of «popular» theatre 
forms which grew up throughout Asia in the 19th and 20th centuries. Though they 
are different from each other artistically (often borrowing from national classic 
theatre forms), «popular» theatres like Malaysian bangsawan, Indonesian ketoprak, 
Chinese ching his opera, and even Japanese kabuki. analogous: they are commercial, 
eclectic, theatres designed for the urban workers and merchants. 
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ALEKSANDER MOROZOV (BELARUS)
The Wandering Blind Preachers’ Songs in Traditional European Cultures
The object of research is wandering musicians’ songs, based on religious 

plots, motifs and characters, which form spiritual verses as a separate genre of the 
Eastern Slavic folk poetry Contrary to most folklore types and genres, spiritual 
verses were mainly sung by a specific group of peculiar preachers – blind story-
tellers continually wandering throughout Belarus, Russia and Ukraine

Keywords: spiritual verses, starets, Eastern Slavs, popular Christianity.

ОЛЕКСАНДР МОРОЗОВ (БІЛОРУСЬ)
Пісні мандрівних співців у традиційних європейських культурах
Об’єкт дослідження – твори мандрівних співців на релігійні сюжети, 

мотиви і образи, які формують окремий жанр усно-поетичної творчості 
східних слов’ян – духовні вірші. На відміну від більшості видів і жанрів 
фольклору, духовні вірші, як правило, виконувались окремою групою 
особливих проповідників – сліпих співців, що постійно подорожували 
територією Білорусі, Росії та України.

Ключові слова: духовні вірші, старець, східні слов’яни, народне 
християнство.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ (БЕЛАРУСЬ)
Песни бродячих певцов в традиционных европейских культурах
Объект исследования – произведения бродячих певцов на религиозные 

сюжеты, мотивы и образы, которые составляют отдельный жанр устно-
поэтического творчества восточных славян – духовные стихи. В отличие 
от большинства видов и жанров фольклора, духовные стихи, как правило, 
исполнялись особой группой своеобразных проповедников – слепых певцов, 
постоянно странствовавших по территории Беларуси, России и Украины.

Ключевые слова: духовные стихи, старец, восточные славяне, народное 
христианство.

Our aim is to determine genre-specific peculiarities, ideas and contents, 
folk poetics of the wandering musicians (‘Golubinaya pesnya’ – Pigeon song; 
Old and New Testament related songs; songs of the Saints and Great Martyrs, 
of righteous men and sinners, of the Good Friday, of the Beggary; songs of the 
Old Believers and Mystic Sectarians).
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The scientific idea is based on the hypothesis that the wandering blind 
musicians’ poetry entails a relatively integral system of Orthodox-connected 
religious emotions, ideas and representations, which creates a poetic picture of 
the world consolidated in Eastern Slavic folklore for many centuries. Historic, 
cultural and comparative historic methods are used in this research. 

The historical analysis of the values of Eastern Slavs shows that the structure 
of cultural heritage is moveable. In the course of historical development their 
components can be distinguished, influencing the different sides of social life, 
including the conditions of functioning of various identities. This thesis proves 
the historical fate of the Orthodoxy, especially in the Soviet period, when, as 
it seemed, a religious factor ceased to play an important, consolidating role. 
Spiritual verses, chants and psalms are the evidence of the conceptual activities 
of European peoples by means of art methods.

The problem of studying the social dynamics of folklore as a basis of 
traditional culture of European nations has an important value in conditions of 
globalization. Folk culture plays an important role in the lives of Byelorussians, 
Russians and Ukrainians, carrying out various functions – aesthetic, cognitive, 
educational, world outlook and etс. The value of folklore as traditional oral-poetic 
creativity, pure source of language, highly artistic intermediary between the past, 
present and the future, treasury of the popular wisdom and art, one of educational 
means of patriotism and national consciousness demands very careful relation to 
these spiritual riches transferred to us by our ancestors. 

Now there is no alternative to aspiration of peoples to mutual understanding 
and cooperation on the basis of all-round studying a history and theory of the 
world culture, and also the evolution and transformation of own traditions in view 
of the general cultural-historical experience. At the same time, on the regional 
and world levels their generalization process is limited to the original systems 
of aesthetic values that are produced by sovereign types of cultures. Traditions 
influence the formation of identity and guarantee the existence of mechanisms of 
continuity, transfers of the settled values, norms and representations [1]. 

Being a specific genre of the folk poetry, spiritual verses are characterized, 
firstly, by their lyrics predominantly involving religious epics and, secondly, 
by their integration of folklore and Christian written sources (both Bible and 
Apocrypha related ones). This provides dual nature to these peculiar Christian 
songs: written and oral poetry are synthesized and further assimilated by folk 
consciousness.

The spiritual verses musical structure are determined primarily by rich intone 
and rhythm diversity of znamenny motets (znamenny motets – a system of old 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



22

ALEXANDER MOROZOV (BELARUS)

Orthodox single-voiced ‘motets’; the name is originated from the old Slavic 
‘znamya’ – a song symbol to write down the motets). 

Accompanied with Russian and Ukrainian oral poetry, the Belarusian spiritual 
verses constitute a vast collection of epic and lyrical creation of the Eastern Slavs. 
In their turn, the Eastern Slavic spiritual verses are kindred to those of Bulgarian, 
Serbian and other Orthodox Southern Slavs (similar works are widely found with 
Romanian traditional oral poetry as well).

However, the newest and modern culture of the Western Slavs and Western 
European nations are not frequented with spiritual verses. A.N. Veselovskiy, 
the outstanding Russian investigator of spiritual verses, considered such poetry 
dissemination with Romanians, Eastern and Southern Slavs to be reasoned by 
their Orthodox-originated national cultures [3, р. 2].

Contrary to most folklore types and genres, spiritual verses were mainly sung 
by a specific group of peculiar missionaries earning their living by alms; from 
time immemorial, handicapped, crippled and miserable people were particularly 
respected by the Eastern Slavs. Such respect was emanated from the Orthodox 
canons, providing for special attention to be given to internal, spiritual beauty 
first and foremost. Cripples were publicly considered to have inborn relation to 
the God and, in such capacity, they were kind of intermediaries to deliver the 
God’s covenants, some linking chain between the religious and folk cultures. 
Alike Russian kalika perekhozhiy (wandering story-tellers), Belarusian starets 
(ancient tellers), mostly blind, used to wander in a company of guiding boy to 
visit temples and monasteries, to sing penitential sons at holy days, to pray for 
health or for peace of one’s soul.

In addition to their miserable appearance, the wandering starets disposed the 
audience to penitential mood by their introductory poetics, generally focusing at 
the hard destiny of the beggarly wandering singers and stating the peccability of 
the human world. This early life evaluation was absolute and deeply pessimistic. 
The folk verses never represented the original sin theory: the recompense would 
come only for each person’s individual sins committed in life, for God’s covenants 
negligence. Common people listened attentively to the starets’ songs, as they tried 
to find a secret sense in their words and hoped for some relief to their fate.

The spiritual verses of the Eastern Slavs reflect several cultural and historic 
epochs; their thematic range is very expansive. Generally, spiritual verses can be 
classified by the following internal genre types:

“Golubinaya pesnya” (Pigeon song), which narrates on the World 
origination, earthly hierarchy creation and fight between the Truth and Lie, being 
a predestination for the whole humankind;
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 - Old Testament related songs (“Adam’s cry”, “Iosif Prigozhiy”) and 
Gospel songs (“The Blessed Virgin’s sleep”, “Christ’s birth”, “Christ’s tortures”, 
“Christ’s Ascension”, “Lazarus”);

 - songs of the Saints and Great Martyrs (“George the Victorious”, “Nikita, 
the Christ’s martyr”, “Boris and Gleb”, “Dmitriy Salunskiy”);

 - songs of righteous men and sinners (“Alexei, the God’s man”, “Prince 
Alisakhviy”);

 - songs of the Good Friday;
 - songs of the Beggary;
 - songs of the Old Believers and Mystic Sectarians.

Reference to the religious canons, the spiritual verses entail the western-
ised idea of singularity and unidirectionality of the World historic and cultural 
progress, thus emphasizing the sacral role of the Saviour’s coming (the Eastern 
religions are based on the eternal repetition idea, on constant reproduction of the 
traditional forms). 

However, the generalized features of the World vision in the spiritual verses 
(“Golubinaya pesnya”, Old Testament related songs and Gospel songs, songs of the 
Saints and Great Martyrs, songs of the righteous men and sinners, etc.) basically 
trend to the so-called Eastern mentality with its in-born ideals of spiritually oriented 
being. The Eastern Slavs’ spiritual verses implement the consistent thought of the 
Divine Knowledge, the Universal Truth to be indispensable for the man to serve 
to through strict obedience. This mental orientation contradicts absolutely to the 
Western practical approach to retain the only truth which serves the man.

The Western anthropocentrism implies human centralisation as the backbone 
of the universe due to the man’s perfection and domination at the World: everything 
in the world shall be subordinate to the human interests and will. According to 
the spiritual verses, the universal progress is based on the Most High will. Being 
earthly, the man should understand the God’s will: when obeying the will voluntarily 
only, the man can overcome its finite being. While such obeying requires complete 
renovation of the man’s nature, spiritual development and asceticism, the commonly 
aspired progress might lead to the social perfection as well.  

The contents of the spiritual verses are rather contradictory as to the original 
religious representations. Having analyzed numerous folklore lyrics, we found 
out that the popular masses represented the Orthodox canons in their own way, 
thus coming closer to the pre-Christian belief. This contradiction was rightfully 
pointed out by F.M. Selivanov as follows, “Like all kinds of folklore, spiritual 
verses are contradictory by nature. On the one hand, they reflect the popular 
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superstitions, primitive, popular representations (i.e., the Earth lying on seven 
whales), while, on the other hand, they focus on the fundamental moral values, 
on the World majestic representation (although, far from being science-based); 
they are oriented on the World perception through revelations (religious books, 
visions, dreams), however, such revelations turn heretical, transforming into 
artistic generalisation of the perceived and assumed by the real life experience” 
[5, р. 14]. Spiritual verses as a poetry of mercy and hope for the Divine justice 
can incorporate protest against social injustice (especially, in Old Belief and 
Sectarian poetry). They waive the spiritual orientation, as required by the 
religious canons: to change the man being an element of the World and higher 
spiritual substance in accordance with the God’s primary conception. The 
centuries-old expectation of the rituals’ after-effects involves the event-driven 
motivations, intention and determination of faster realization of the people’s 
hopes and aspirations.

As compared to the Russian and Ukrainian poetry, Belarusian spiritual 
verses are observed to turn accents from sinners and foreign believers intolerance 
and fight to humbleness and long-suffering features being fundamental to any 
Christian dead; thus, miserable Lazarus became a favorite character of the 
Belarusian oral folklore. As remarked by E. R. Romanov, “miserable Lazarus” 
is widely used in Belarus; this character is popular in songs performed both ex-
officio by starets and by all the oppressed and offended; the Belarusian seems to 
identify himself as miserable Lazarus” [4, р. 356]. Propagated in many folklore 
works, the principle of “non-resistance to the evil” is closely connected to the 
Belarusian ethnic peculiarities, hoping for better future, anticipating for self-
arrangement and perspective normalization. These mental characteristics are 
deeply engraved by a certain conformism, high degree of adaptability to the 
consequences and misery of life.

A particular attention of scientists shall be drawn to modern records of 
the oral poetry. Reports by Chernobyl area scientific expeditions (records 
by K.P. Kabashnikov [2]) serve the evidence of mercy and sympathy towards 
both people and other God’s creatures to be the top priority value. The 
Christian spirituality adds to more vivid poetic colouring of the Mother Earth 
accommodating “humble sinners and disbelievers”. At the same time, as specified 
by the latest reports, the picture of the World’s decline in the spiritual verses is 
becoming more and more impressive. 

The analysis vividly demonstrates that popular belief, harmonized by the 
wandering musicians’ poetry, is a prime stimulus to creating a well-determined system 
of philosophical, sociological, esthetic and other opinions, integrating the religion as 
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an “everyday belief” rather than an Orthodox one. The idea and content of many 
folklore poems serve as evidence of mass interpretation of the Christian dogmas. 

The elaborated methods of studying Belarusian, Russian and Ukrainian 
spiritual verses in the all-Slavic and European context are aimed at theoretical and 
applied analysis of the European nations’ intercultural relations in their historic 
past and present (taking into consideration the overall inclining tendency to the 
Christian principles, being an issue of different countries and nations’ spiritual 
culture development and enrichment). Moreover, the studying of social dynamics 
of folklore is directed on performance of the important humanist function: 
disclosing the essence of spiritual culture as basic contents of a social history of 
our peoples, and spirituality of the person, its moral, intellectual and aesthetic 
qualities as the basis of its social potentialities. To develop the folk culture 
successfully in conditions of globalization, it is necessary to be able to put into 
practice the laws of social dynamics of oral-poetic people creativity.
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VALENTINA NOVAK (BELARUS)
Maternal Rites of Gomel Polesye: their Structure, Regional and Local 
Peculiarities
The article deals with the regional-local features of the maternity-christening 

ceremonies of Gomel Polesie, focuses on the ritual structural components and 
related mythological representations

Keywords: baptisms, mythological ideas, the prohibitions and regulations, 
the rite of breaking the pot of porridge.

ВАЛЕНТИНА НОВАК (БІЛОРУСЬ)
Родильні обряди Гомельського Полісся:  
структура, регіонально-локальні особливості
У статті розглядаються регіонально-локальні особливості родильно-

хрестильної обрядовості Гомельського Полісся, увага акцентується на 
обрядових структурних компонентах і пов’язаних з ними міфологічних 
уявленнях.

Ключові слова: хрестини, міфологічні уявлення, заборони і накази, обряд 
розбивання горщика з кашею, комплекс дій, магія, локальні особливості.

ВАЛЕНТИНА НОВАК (БЕЛАРУСЬ)
Родильные обряды Гомельского Полесья:  
структура, регионально-локальные особенности
В статье рассматриваются регионально-локальные особенности родиль-

но-крестинной обрядности Гомельского Полесья, акцентируется внимание 
на обрядовых структурных компонентах и связанных с ними мифологиче-
ских представлениях.

Ключевые слова: крестины, мифологические представления, запреты 
и предписания, обряд разбивания горшка с кашей, комплекс действий, магия, 
локальные особенности.

The material from field expeditions is an important source of studying 
maternal ceremonies of Gomel Polesye. These expeditions have systematically 
been carried out for three decades in all Gomel regions. The rich practical material 
kept in Gomel State University named after F. Skorina and connected with 
maternal and baptismal ceremonies allows us to reconstruct the main traditions 
and define their local peculiarities.

The main ritual moments of maternal and baptismal ceremonies are as 
following: the omens and superstitions connected with conservation of pregnancy, 
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choosing of a godfather and godmother, cooking ritual porridge by a midwife, the 
rite of baptism for children, baptismal feast, the rite of breaking the pot with 
porridge and sharing it with the guests, giving presents to the midwife and the 
woman recently confined, singing maternal and baptismal songs devoted to 
godparents and the midwife.

A significant place in maternal and baptismal rites is devoted to popular 
beliefs, regulations and prohibitions aimed at childbirth pain relief, ensuring 
health and happiness to a newborn. 

We can define similar and distinguishing features in the omens and 
superstitions connected with conservation of pregnancy and child delivery 
in various countries. The behavior of a woman in childbirth was completely 
regulated in local traditions of Gomel Polesye. 

According to mythological beliefs the outlook of a newborn depended on 
performing certain regulations and prohibitions. We can observe the following 
settled prohibitions to such actions as: “Пераступаць вяроўку, провалку, вааб-
шчэ, каб пятлі не было” (The village of Sloboda, Mozir region), “Калі спужа-
лася, то нельзя себя трогаць, а то на тым месцы ў дзіця радзімае пятно 
будзе”(The village of Berezovka, Mozir region), “Нельзя было цяжарнай жан-
чыне падразаць косы, а то ў дзіцяці косы будуць жыдкія, непрыгожыя” 
(The village of Zarechie, Bragin region).

Certain prohibitions over the evenings were connected with child’s health. 
We may distinguish such prohibitions as: “Цяжарнай нельзя пераступаць 
праз вяроўку. Нельзя праходзіць паміж двумя стаўбамі. Нельзя што-не-
будзь вязаць ці прасці ў празнік ці ў пост” (Gomel), “нельзя прасці, ткаць, 
вязаць, а то дзіця будзе абмотана пупавінай” (The village of Zarechie, 
Bragin region). 

We can observe the demonstration of contagious magic which is «based on 
the supernatural influence of various things and people if they have got in touch 
with each other and have been parted» [2, p. 27]. 

A pregnant woman used a red wool thread as protection from supernatural 
influence. She was to put that thread on the hand or the neck as the citizen Urchak 
Anastasia from the village of Volosovichi said. She noticed that people used such 
things as: «іголкі, шпількі, вугальчыкі, засушаныя кавалачкі вясельнага кара-
вая, велікодную соль, галінкі рабіны». There were other things used to protect 
a newborn from some negative moments in his future life. We can observe such 
regulations as: it was forbidden for a pregnant woman to attend funerals because 
it was believed that the newborn would get sick, also it was forbidden to steal 
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anything otherwise the newborn could be a thief (written from Garbuzova Maria, 
the village of Brilevo, Gomel region).

It was prohibited for a pregnant woman to push pets: «Нельзя нікакой скаці-
ны голай рукой біць і асобенна выспяткам – будзе шэрсць у дзіцёнка” (the 
village of Danilovichi, Vetka region), “Нельга было біць хатнюю жывёлу, бо 
дзіця вырасце забойцам” (the village of Potapovka, Buda-Koshelev region), 
“Нельзя было бярэменнай жанчыне ката трогаць і сабак біць” (the village of 
Litvinovichi, Korma region)». 

Judging by popular beliefs it was banned for a pregnant woman to watch the 
fire, to touch her face otherwise there would be bad consequences for a baby: 
“Бярэменнай жэншчыне нельзя было хапацца за ліцо рукамі, калі бачыш 
пажар” (The village of Brilevo, Gomel region). 

In Eastern Slavic tradition it was forbidden for a pregnant woman to do any 
work on Sunday or any holidays. In Gomel it was also prohibited to sew and knit 
on those days: “Калі жанчына цяжарная, то ёй нельзя нічога шыць і вязаць 
ні ў нядзелю,ні ў празнікі” (The village of Vasilevka, Dobrush region). 

An important moment in the system of maternal and baptismal rites is the process 
of choosing godparents. Therefore there are specific regulations for godparents as 
their role in the rite of baptism for children is significant. For instance, in the village 
of Staraya Dubrova godparents were chosen so that they: “былі малодшыя за 
бацькоў, тады дзеці не будуць доўга заседжвацца ў халасцяках: дзеўкі будуць 
замуж ісці, а хлопцы жаніцца”. In the village of Potapovka godparents were 
chosen only from married couple but it was forbidden to choose husband and wife 
as afterwards it was believed that they would quarrel very often. 

The process of choosing godparents was paid much attention to. That mission 
was usually carried out by father who was to come in with a loaf of bread and 
vodka and he was to invite godparents in the standing position. According to 
popular beliefs godparents couldn’t reject the invitation. 

The citizens from the village of Staroye Selo confirmed that godparents were 
chosen from relatives as they were to take care of a newborn.

A significant role was played by the midwife, whose function was to give the 
newborn a bath. That procedure required responsibility and professional skills as 
well as practical experience. 

As a rule the actions of the midwife during the rite of baptism for the 
newborn were sacral: “Дзіцёнка мыюць у настоі розных духмяных траў. У 
тую ваду кідаюць шчэ сярэбраную манету і жытнёвыя зярняткі, каб жа 
яно было багатае і шчаслівае. Калі купаюць дзяўчынку, дык жа ўліваюць 
у воду малака, а гэта ж каб яна была прыгожая” (The village of Lubeniki, 
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Bragin region). The midwife or «пупарэзніца» as she was called in the village 
of Gat, performed numerous magic rites connected with preparation the newborn 
for the ceremony of baptism: “Перад тым як везці дзіця ў царкву, баба-пу-
парэзніца абавязкова купала дзіця. Ваду набірала ў калодзежы, грэла яе ў 
печы, налівала ў драўлянае карыта, кідала ў ваду сухую траву (чыстацел), 
каб было ў дзіцяці чыстае цела, дубовую кару, каб былі моцныя зубкі”.

A lot of actions performed by the midwife during bathing the newborn were 
based on the concepts of imitative magic. There were certain traditions connected 
with bathing the newborn depending on whether it was a boy or a girl: “Купала 
першы раз тожа бабка-павітуха. Калі нараджалася дзевачка, то купала яе 
бабка ў святых красках і гаварыла: “Каб і мая ўнучка была такая красівая і 
шчаслівая, як етыя краскі”. А калі нараджаўся хлопчык, то клалі ў начоўкі 
тапор і гвоздзі, каб хлопчык быў масцеравым” (The village of Mihalevka, 
Buda-Koshelev region).

Parents’ hopes for a healthy and happy child were connected with the rite of 
the first bathing: “На дзевяты дзень – першае рытуальнае купанне дзіцяці. 
У ночвы кладуць соль і лекавыя травы, сярэбраную манету, каб дзіця было 
чыстае, здаровае і багатае. Каб дзіця было багатае і ў пары, кідалі ка-
лечка, Дзевачку першы раз мылі ў малаке, тады яна будзе белая, красівая. 
Хлопчыка купалі ў піве – будзе, калі малады, красівы” (The village of Krasnij 
Bereg, Zhlobin region). 

The rite of baptism was one of the final phase in the rites of including the 
newborn into a social structure. Usually people got ready for the rite of baptism 
in advance. The beliefs that a child was not protected from any curse or could 
be substituted by devilry were predominant. In all Gomel regions there was a 
regulation that a godfather was to carry out the rite of buying out the pot with 
porridge cooked by the midwife. 

Besides porridge, the midwife was to cook so called «babin borsch» and to 
serve it, saying: “Ешце, госці дарагія, цэлую ноч не спала, па балоту брадзіла, 
буслоў лавіла, каб боршч быў вельмі смачны і ўнук шчаслівы « (The village 
of Chemerisi, Bragin region). The real porridge was brought only for the third 
time before it there was the rite of carrying «feint» porridge: «Потым падаюць 
кашу. Ловяць ката ці пеўня і саджаюць у чыгун, накрываюць ручніком і пы-
таюцца ў бабы, ці яе гэта каша? Баба адказвала, што гэта не яе каша. 
Кату ці пеўню абавязкова даюць з ложкі гарэлку, для таго каб хрэснік быў 
здаровы і шчаслівы. После гэтага падаюць сапраўдную кашу. Верх кашы 
баба ўпрыгожвае кветкамі, кладзе грошы і абавязкова ўтыркае карандаш, 
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прыгаворваючы: “Вучыся добра, жыві багата і каб квітнеючае была ў цябе 
жыццё” (The village of Chemerisi, Bragin region). 

It was obligatory to break the pot with porridge. That rite symbolized 
welfare, family health, it gave the possibility to raise money for mother and 
the newborn. This rite exists nowadays but its ritual actions are performed 
differently. In some places a godfather breaks the pot with midwife’s porridge, 
in other places the person who has given more money smashes the pot, but there 
are some regions where the pot with porridge is broken by the person who is the 
last to give money. 

The rite of breaking the pot with porridge is a culminating moment in the 
system of maternal and baptismal rites. The magic sense was given to broken 
shards of the pot. The semantics of the actions above mentioned were connected 
with productive magic. The bottom of the pot was put on the head of the person 
who didn’t have sons. But there was another variant of the rite, where the bottom 
was: «клалі на галаву куме, а чарапкі – іншым жанчынам. Прыгаворвалі, каб 
нарадзіла ці сына, ці дочку” (The village of Kitin). In the village of Peredovets: 
“бабы бяруць чарапкі з разбітага гаршка і водзяць імі па галаве мужыка 
і кажуць: “Сколькі на галаве валаскоў, столькі хай будзя раткоў”. In the 
village of Lozov: ”чарапкі звязваюць у платок, а потым рэшткі кашы ад-
давалі свінням, каб свінні вяліся”. In the village of Rassvet some shards were 
given to unmarried girls, the rest of the shards were gathered and put into the 
corner by the midwife, while doing that she said: “Кідаю на кут, каб на будуш-
чы год зноў быць тут”. The citizens of the village of Lubeniki explained the 
reason for putting the shards on the head: “Тады той, хто сядзіць бліжэй за ўсх 
ля кашы, хватае чарапкі і кладзе або б’е аб голавы сваіх суседзяў. Часцей 
за ўсё гэтыя чарапкі клалі на голавы маладым дзеўкам, каб быстрэй на-
радзілі дзіця”. The actions with shards or vareiki were of practical and utilitarian 
orientation, especially when: “кусочкі гаршка-варэйкі лажылі на голавы тым, 
у каго дзяцей німа, і тады яшчэ парасятам у хлеў кідалі, каб здаровыя 
раслі”. In the village of Richev while smashing the pot with porridge a godfather 
usually kept saying: “Дзе чарапкі б’юцца, там дзеці вядуцца”. 

The actions with shards while holding the ceremony of breaking the pot in 
the village of Sinichino were of protective semantics. In the village of Glazovka 
people treated children to porridge, saying: “быстра выходзілі замуж”. The 
ritual porridge was connected with the hopes for healthy teeth: “На трэці раз 
кум разбіваў гаршок так, каб каша была цэлай. Яе рэзалі і давалі ўсім гас-
цям. Калі яе елі, то стараліся, каб каша папала на ўсе зубы. Казалі, калі 
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кашы на хрэсьбінах паесць, то зубы цэлы год балець не будуць”(The village 
of Goristi, Vetka region). 

The rite of baptism for children ended with the tradition of driving the 
midwife back home. That tradition had some specific local and regional 
peculiarities. For instance, in the village of Dubrovo: “калі госці добра разве-
сяліліся, нажартаваліся, прыпаміналі даўні звычай адвозіць бабу дадому. 
Бабу садзілі на санкі, на барану зуб’ем угору. Сцялілі кажух. А калі жар-
таўнікі, маглі і ў карыце зацегці”

Another peculiarity of the maternal and baptismal rite was the ceremony of 
«moving the tail»: “А баба брала тарэлку і карміла ўсіх гасцей кашай, а тыя 
плацілі грошы. Таксама баба гатавала боршч. Пасля вадзілі “хвост”. Баба, 
кум і кума ішлі дадому да бабы, а за імі ўсе астатнія і працягвалі гулянне”(the 
village of Burki). The same actions were performed in the village of Dubrovnoe, 
Bragin region, but that ceremony was called «»moving on the tail: “А на другі 
дзень трэба ж бабу на барану пасадзіць да везці да яе дому. А як жа: “Ты, 
баба, баба, глядзі, а на хвост павязем”. Бяруць барану, перакульваюць тымі 
зубамі ўніз, а бабу на барану садзяць, падсцілаюць ей, штоб мякка было, і 
вязуць тую бабу на баране мужыкі, бабы ідуць іззаду, спяваюць: “Ой, ты, 
баба, баба! //Да не жалей ты нам на хвасту, // Да ўгасці ты нас дабрэнна, // 
Да пабачым, як ты, баба, жывеш, // Якія ў хаце песні пяеш”. 

All the information observed above about maternal and baptismal rites allows 
us to conclude that all these actions differ from region to region, therefore they 
have certain similarities and local peculiarities at the same time.
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White Color in Mythological Texts of Slavonic Traditional Culture
This article discusses referential field and the symbolism of white in 

mythological texts of Slavonic traditional culture White functions as a sign to 
distinguish real people, animals and objects (unmarked) from the mythological 
creatures in their various guises (marked by white color)

Keywords: white, color symbolism, mythological texts, demonic beings and 
forces.

ІННА ШВЕД (БІЛОРУСЬ)
Білий колір у міфологічних текстах у слов’янській  
традиційній культурі
У статті розглядається референтне поле і символіка білого кольору в 

міфологічних текстах слов’янської традиційної культури. Білий колір функ-
ціонує як знак, що дозволяє розрізняти реальних людей, тварин і предмети 
(немарковані) та міфологічних істот у різних личинах (марковані білим ко-
льором).

Ключові слова: білий, символ, міфологічний текст, демонічні істоти і 
сили.

ИННА ШВЕД (БЕЛАРУСЬ)
Белый цвет в мифологических текстах в славянской 
традиционной культуре
В статье рассматривается референтное поле и символика белого цвета 

в мифологических текстах славянской традиционной культуры. Белый цвет 
функционирует как знак, позволяющий различать реальных людей, живот-
ных и предметы (немаркированные) и мифологических существ в различ-
ных обличьях (маркированные белым цветом).

Ключевые слова: белый, символ, мифологический текст, демонические 
существа и силы.

The problem of color symbolism in mythological texts of Slavic traditional 
culture has already been the subject of Slavic studies (historiography of the issue, 
see [16, p. 11–85]). In this study we will look the white color as a sign that actively 
semiotizes by mythological thinking, gets a certain value, becomes a marker of 
a number of demonic beings and forces. It, therefore, will focus on the white 
color as an element of the code, on the referential field and symbolism of colors 
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in mythological texts of Slavic traditional culture, that is, texts with information 
about demonological events and installation on the accuracy of this information.

The white color in the traditional culture of the Slavs is often given seman-
tics of void, lifelessness, incorporeal, which refers to the concept of «death». 
White, justly observes V. Propp – the color of supernatural beings who have 
lost their physicality, so ghosts have white appearance (cf. belobratko – ghost 
in Southern Serbia [11, p. 81]). A white horse, as noted by V. Propp, is not ac-
cidental sometimes called the invisible, everywhere, where the horse performs 
cult role, it is always white [10, p. 175]. Even today the Belarusian informants 
tell of encounters with ghosts-white horses, which predict (or bring) trouble. 
The characteristic emphasis on incorporeal white (gray) horses and the appeal 
to the images of steam, smoke, fog, which emphasizes the abnormality of the 
seen animals. So, the woman says, that her son was beaten in a fight, that took 
place near the club, also for taking part in the riots, he was jailed. On that tragic 
night the mother was on duty at the hospital and all of a sudden she wanted 
to go home. After leaving the hospital, she felt a strong gust of wind and saw 
approaching her four-meter white horses, «made out of fog or smoke». Horses 
had raced toward woman’s home, and in the morning she heard about her son’s 
trouble [FEAB; Skrigolov Mozyr district].

Some mythological characters ride white horses. Most representative in this 
regard are calendar proverbs and mythological texts, according to which riding 
on white horses personalized holidays, holy (in Polesye – it Kolyada, Yuri) [12, 
p. 32], [13, p. 127]). Selecting a horse color in this case could be motivated by the 
dominant color in nature in the appropriate season: white horse is associated with 
snow. Thus, according to the Slovak proverbs if the rain at Martin, and Easter will 
arrive on a white horse, that is, comes with snow. According to the Slovak fairy 
tale «The Girl and the Dragon», a capricious character wanted to get married just 
for this bride to be covered in gold. And there were six white horses dressed in 
gold groom. In fact it was a fire dragon, wrapped in straw [15, c. 171–174]. In 
Podravska Croats in Hungary devil (or vampire) comes riding on a white horse 
to the village. He tries to deceive girl and entice her to the cemetery. In addition, 
Bulgarians folks believe that the plague rides on a white horse, hence the expres-
sion «Black Plague on the white horse» [11, p. 84]. According to the beliefs of the 
Bulgarians, on a white horse ride St. Todor, wandering dead, vampire. He beats 
with shaggy hand or staff, who does not celebrate his day. In Russia, near Semi-
palatinsk, told that at night on the mound, where the treasure is buried, appears a 
white woman on a white horse [3, p. 38]. In the Voronezh region in Russia at night 
in the field there is a girl dressed in white on a white horse [2, p. 310]. Similar: 
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popular is Belorussian and Russian expression «to sit on the white horse» means 
«lose our nerve» or get angry.

Since we are talking about zoomorphic characters of traditional demon-
ology, we note that the white often labeled: mythological images of animals 
that have been turned people (werewolves, people who are turned into wolves 
– vovkolaki) and the spirits, frightening man chasing him in the form of ani-
mal-werewolf, and zoomorphic (real and mythical) incarnation of mythological 
creatures (pig, cat, dog, calf, horse, snake, etc.).

Based on materials from Brest Polesie traits (nyachystsіk) can take shape of 
a white cat and a calf [14, p. 485]. Also notes that the huge cat, «white-white», 
near the cemetery throws itself under the feet of passers [14, p. 485]. Mermaid in 
folk tales can be compared with the red and white calf [8, Part 1, p. 80]. Polesie 
beliefs and superstitions as other Slavic traditions (especially Russian), reflect the 
opinion, that the devil can pursue a man in image of white pig [14, p. 486].

In some contexts, the devil can be recognized in the white sheep, met on the 
road. One example is the East and the West Slavic true stories about a ram (includ-
ing white) as the incarnation of evil spirits. Otherworldly nature of white sheep 
found in the extremely popular among the Eastern Slavs stories that as the animal 
may seem «alive» treasure [8, p. 113]. White lamb and sheep bound mythopoetic 
thinking with ancestor worship, serve embodied souls of the dead, according to 
Belarusian true stories are shown living people as ghosts (zdankі) in cemeteries. 
According to a number of narratives, they disappear when the person cross himself 
[8, Part 1, p. 113–114]. By Carpathian true stories, dead person appears in the shape 
of a white lamb [1, p. 503]. In Pinsk, Brest region tell that died at birth mother came 
to her living child as a white cat and mewing. When a room was sprinkled with holy 
water, and the doors and windows were overshadowed cross, then dead woman was 
seen near the windows of home in a white dress [FEAB].

According to the legends of Ukrainians, spirit of water takes the guise of a 
white dog, and in the Russian North is in the form of a white cow or a horse, in 
the province of Tula – white swans [11, p. 84]. Interestingly, the white geese and 
swans have otherworldly nature, and in some other contexts. So, people tell about 
a stone near the village Adamovka in Polotsk district, they say that in the evening 
comes out a bear, near the stone fly white swans and geese [8, p. 244]. In the 
settings of Dubrovnik believe that the fate of the newborn baby is determined by 
two doves, white as a milk [11, p. 84]. Brownie in the Russian North may appear 
in cat, as white as snow, or lamb, and hlevnyaki (mythological creatures that live 
in the crib) come out at night in the form of small white animals and torturing real 
animals [11, p. 84]. The term «house-snake» (domácí had, hospodár, starý gazda, 
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starý dedo) have indicated Slovaks gray or white snake, which is ascribed as total 
care function [17, p. 157]. Forest demons, on presentation of Russian, takes the 
form of a white wolf [3, p. 39]. According to legends of Bulgarians Tetevenskoy 
area, demonic characters nightly seasonal demons (karakonchovtsi or gunduri) 
are in the form of white horses [11, p. 84]. Plague in eastern Serbia haunting as a 
white dog. In the vicinity of Dubrovnik white dog in the cemetery one takes for 
evil spirits and forces it to spell [11, p. 84]. In the story, recorded in the Russian 
North, the white wolf is a werewolf guy [3, p. 39]. According to the testimony of 
Bulgaria (Elkhovskoye), a woman in the harvest bent over a spring to drink water, 
and then popped up a huge creature – white, like a snake, with a sleek body, cov-
ered with glittering scales, but with the eyes of man. It was a snake. The serpent 
is in the form of a white cloud [11, p. 84].

According to numerous notes, a witch turns into white animals. There is a 
collection of evidence from the Voronezh region. Towards a guy coming from the 
bride, the white pig has repeatedly jumped out from the mill and walked around 
it until the guy did not think to take with a pike. When once again the white pig 
went up to him, the guy stuck a pike into her side. A few days later died a lonely 
old woman (witch) on the side she had bruises from hitting the pikes. A young 
man who returns from a girl at night is haunted with a white goat – a witch who 
disappears at the mention of God. It is also related that the mother of one girl was 
a witch, and if the daughter had quarreled with her friends, a witch in various 
guises frightened them, particularly in the form of a white dog with the necklace 
looked into the window. Another witch turned into a white dog, which responded 
to the call to it by the name of «Nesterovna» (so-called witch in the village). It is 
said that in the village Olhovatka the Voronezh region in 24 hours the wind dies 
down, a lonely old woman comes out «and howls like a werewolf. White cats 
appear as from nowhere. When you chase them away – they do not go away, sit on 
the ground and look into your eyes. When you throw stones at them, you will not 
get ever, and they will be sitting as before. But if you look away for just a second, 
then you look at them- but they disappear» [2, p. 25, 43, 45, 125, 28]. Animal act-
ing alter ego witch may not be pure white, but with black spots. The man, whose 
wife had died, and at night went to a witch-mistress. Once, when he was returning 
from her, a white horse with black spots jumped on his back. «He realized it was 
his girlfriend, and says, “What in the snub-nosed, do not walk up yet?”» [2, p. 38] 
(Recall the phrase image of a black horse with white mane, which is part of a 
series of formulas impossible: the end of the world you can only reach by a mare).

Attention should be paid a curious fact that when the white (light) and black 
(dark) colors separate the two poles of the supernatural, white color component 
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acts positively evaluated portraits of representatives of the non-human, including 
the «celestial» world. Thus, according to Belarusian views over conflagration ap-
pear unknown birds – white and black. These birds are the souls of ancestors who 
arrived to help the living relatives. Who birds recount, he will know the amount of 
his ancestors, white birds show-righteous ancestors, and black – dead sinners who 
are in hell [5, p. 498]. Interesting, although the worms falling within the national 
consciousness to a class of «creeping» chthonic creatures are usually evaluated 
negatively in the case of labeling is not black and white, can embody happiness or 
a good luck of a man. Near Polotsk say that if the chain of white worm moves on 
the road in front of the man, it is necessary to send out a dickey with the words: 
«If good, crawl on my dickey, and the poor – crawl out» [8, Part 1, p. 80].

Significant opposition is «white / black» about the characters in the 
zoomorphic representations in mythometeorological views of Slavs, «the souls of 
some people leaving the body is sent to withstand drivers hail clouds, which takes 
the form of a bull. In Montenegro (Grble) such person took the form of a white 
bull and carried struggle with the Italians – the driver of a hail clouds, which was 
in the form of a black bull. In Sinjska Krajina they also fought each other like 
black and white bulls...» [op. to 4, p. 330]. From a child, who was born in the 
«shirt» of white color (Serbian bijela koshulitsa), according to the Montenegrins 
(Kuchi tribe) grows a zduhach – mythological defender of «their» space of the 
hail and the thunder cloud [11, p. 85].

White animals are personifications of death or its harbingers. In the folk 
explanation of dreams white color ornaments animals and their negative ex-
pression and associates with death. Thus, according to Belarusian materials, see 
the white horses, pigs or pig with piglets in a dream – to death [6, p. 429], [8, 
Part 1, p. 158]. Like in Podravina Croats in Hungary see the white horses means 
a quick death [11, p. 84]. White goat, goose, cat, dog, rabbit, often unusual size, 
labeled in the Slovak folk demonology as harbingers of death, but were thought 
to not cause it [17, v. 2, p. 176].

White animals (wolf, snake, etc.) are perceived as «kings» over their fel-
lows, are endowed with supernatural powers. White snake – is the eldest of the 
snakes, the keeper of treasures. According to the beliefs of different nations of 
the world, animals (tigers, deer, rabbits, snakes), who have lived on earth for 
hundreds of years, change its color to white (we point out here on the associa-
tion of the «white – gray» (hair)). In the Arkhangelsk region believed that the 
man, who killed the white snake, gets the opportunity to see the treasures [3, 
p. 38]. White wolf – is a wolf endowed with special magical powers, the king 
of the wolves, forest «owner» [3, p. 39]. Siberian hunters endowed supernatu-
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ral properties of white and black wolves, so-called «princelings», which is an 
exception to the prevailing background of gray color. The farmer, who killed 
this wolf, tried not to tell anyone about it. Some secretly kept at the skins of 
wolves – «warlords » or «geeks », as it was believed that it brings good luck 
(the person that holds the skin, becomes a co-owner of magical power, which 
the wolf had) [3, p. 39]. White color may be indicated by certain body parts and 
attributes of an animal that point to his «royal» status, such as horns (or crown) 
of the serpent [8, Part 1, p. 80].

White are marked also mythological images of people consciously come into 
contact with evil spirits and thus acquired the obvious demonic features. In par-
ticular, in the Voronezh region of mythological stories frequency motive is to 
meet with the witches – women dressed in white (shirts [2, p. 131]), sometimes 
emphasized that the witch «all in white, with white flowing hair» [2, p. 119], or in 
white with black hair [2, p. 27]. According to one of true stories, returning to the 
celebrations the guy someone jumped on his back and disappeared only by the 
house. It was a girl in a long white dress [2, p. 99]. In Kostroma province believed 
that witch (striga), dressed all in white, at midnight on Midsummer’s Day goes to 
the field to cut the ears [3, p. 491], the Bulgarians witch (magosnitsa) is dressed 
in a white shirt [11, p. 82].

Among the mythological characters of Slavic folk demonology, marked 
with white, distinguished souls of the dead relatives of the righteous ancestors 
(«radzіtselі», «Dzyady»), who visit their living relatives in the funeral days. The 
overall dominant stories, associated with the beliefs, that the dead come to a liv-
ing on Dzyady, is that the ancestors of living relatives are shown in white. In Pole-
sie tell how at a memorial day a woman called out to the house of their ancestors. 
Neither came in white robes, girls – white shoes, pulled a woman from the oven 
and thrust the home [12, p. 88]. My grandmother Sophia Vileika (born in 1927, 
Brest), told me that in the funeral days her dead mother, dressed in white came to 
the window of our house.

According apparent death, dreams of visiting another world, the dead and 
guides to the another world are dressed in white. White is also a sign of malicious 
impure dead: suicide, cursed, unchristened children, the «walking» dead, ghosts 
and other. It is noteworthy that this feature can be implemented with varying 
intensity against these mythological characters: so, for the night ghosts it is fre-
quent, pronounced, is part of the core features constituting the character. Partic-
ular interest cause the stories that the dead girls (probably buried in a wedding 
dress) are shown in white dresses with a veil [8, Part 1, p. 116]. Even the death, 
which came after the young girls, presented in a white veil [FEAB; Peresudovichi 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



38

INNA SHVED (BELARUS)

Berezovsky district]. White can be labeled different incarnation of the dead, vam-
pire, witch, pestilences (other than those mentioned above zoomorphic images, 
this wheel, ball, coil, sheet, wool, column, cloud, steam, etc.).

Among «Almost of all the Slavs a tall woman in white, sometimes with a 
scythe in his hand and often wailing loudly is the most common way of death 
or its precursor» [11, p. 82]. White woman (girl, woman) – is the phenomenon 
of death in the form of a woman, a girl, deceased, the forerunner of misfortune; 
spectre that threatens human life [3, p. 36]. The Belarusians represented the Death 
as a tall white woman. Let’s note that on the basis of color-death (possibly as a 
disembodied ghost) in the oral discourse of the national population of Polessye 
could oppose to the black devil. However, in the present specification may assist 
a white color. In addition to the above-mentioned white animals as incarnations 
of hell, white can be characterized by its body (According to Polochchiny story 
the girl in the bath saw devils, «the most body is white, but the head is black» [8, 
Part 1, p. 98]) Wed: Kashubian features – belón.

Spirits who guard castles, treasure, steeples and other are also marked 
with white. According to the stories of the Voronezh region, the sworn com-
missioner on a white horse guards the enchanted treasure [2, p. 284]. In the 
hotel «Bristol» Voronezh is seen a ghost – a woman in white who walks down 
the hallway [2, p. 310]. These examples adjoin evidence of Belarusian, Polish, 
Slovak traditions, where the white panna (Biała Dama, Biala Pani and other.) 
– Ghost guarding the castle [11, p. 80]. In the Vologda province told that the 
unclean spirit, deceased (bell man) sometimes shown in the bell tower like a 
man in a white cap [3, p. 259].

Such spirits of natural local place and close to them demons, as goblin, satyr, 
field owner, water-sprite, river owner, mermaid, villa, Samodiva, faraonchiki, the 
princes of the earth’s interior, ore demons and other are also characterized with 
a white color. The owner of the forest is called «white grandfather» in Olonetsk 
province in Russia  [11, p. 83].

In the image of women or girls in white appear and some mythological in-
carnation coming from outside forces such as illness. Among them: the plague, 
cholera, smallpox, cow death and fever. «The image of a tall white women, appar-
ently, brings together the personification of death and fate in the form of a white 
vibrating shapes, similar to the dead man in a white robe» [3, p. 37]. In the white 
appear mythological creatures, endowing the fate of the newborn, predicting his 
future. In South Slavic people believe that a spirits, who foretells the future, (the 
Bulgarians orisnitsa) appears in the house after the birth of a child (most often on 
the third night) and determining its fate. It is also attributed to white.
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White labeled mythological characters – the personification of time, seasonal 
spirits («holy Sunday» (Nyadzelya), «holy Lucia», personification of midday 
(poludnitsa), the Christmas ghosts (todortsy). In Poles’e tell how St. Nyadzelya 
came out in a white dress on the road and lamented [12, p. 155]. In Slovakia, as 
well as Wallachia, South Bohemia «Lutsko» and «Barborka» wrapped in a white 
blanket, dressed in white. The Poles in white poludnitsa [11, p. 82].

In conclusion, the white color in the Slavic folk demonology is functioning as 
a sign to distinguish real people, animals and objects (unmarked) of mythological 
creatures in their various guises (marked with color, particularly white). In this case, 
the basis of semantics and functionality of white is the theme of difference and 
opposition of the nature of man and the mythological creatures. White color associ-
ated with the empty, lifeless, pale, bloodless, debilitated, disembodied, dead, acts as 
a sort identifier and the classifier, which allows determine the identity of a character 
to the second pole of the opposition human / non-human, is sometimes the only sign 
of otherworldly character his non-human nature. Meanwhile intention of updating 
symbolic opposition to the «white / black» may be to separate the two poles of the 
supernatural, while white marks positively evaluated the representatives of the non
-human. The described functionality of white color can be considered as universal, 
ancient and stable for demonology of Slavic traditions. 

The color symbols carry different meanings in every national culture. 
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FEAB – FOLKLORE-ETHNOGRAPHIC ARCHIVE OF EDUCATIONAL FOLKLORIC-RE-

GIONAL NATURAL HISTORY LAB AT A.S. PUSHKIN BRSU.
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NЕOPHYTOS I. ROUSSOS M.A. (CYPRUS)
The Traditional Music of Cyprus
The folk music of Cyprus consists of a variety of instrumental music for 

dancing and songs and occupies an exceptional place in the traditional folk 
culture of the island Most of the tunes of traditional music have an original 
Cypriot colour which cannot be found in the musical repertoire of other countries 
Due to the strong relationship between Greece and Cyprus since the 15th century 
BC many songs and instrumental music for dancing have Greek influences. The 
original folk music of Cyprus uses the Ancient Greek scales (modes) and the 
scales of Byzantine music.

Keywords: folk music, Cyprus, traditional folk culture, musical repertoire.

НЕОФІТОС І. РУССОС М.А. (КІПР)
Традиційна музика Кіпра
Поняття народної музики Кіпра об’єднує інструментальну музику для 

танцю та співу і посідає особливе місце у традиційній народній культурі 
острова. Більшості мелодій притаманний місцевий кіпрський колорит, ана-
логів якого не можна відшукати у музичному репертуарі інших країн. Зав-
дяки тісним взаєминам, що склалися між Грецією та Кіпром, значний пласт 
подібних народних пам’яток характеризується наявністю грецьких впливів. 
Оригінальна народна музика Кіпра виявляє ознаки давньогрецької та візан-
тійської музики.

Ключові слова: народна музика, Кіпр, традиційна народна культура, 
музичний репертуар.

НЕОФИТОС И. РУССОС М.А. (КИПР)
Традиционная музыка Кипра
Понятие народной музыки Кипра объединяет инструментальную музы-

ку для танцев и пения и занимает особенное место в традиционной народ-
ной культуре острова. Для большинства мелодий характерен местный кипр-
ский колорит, аналогов которого не найти в музыкальном репертуаре других 
стран. Благодаря тесным контактам, прослеживавшимся между Грецией и 
Кипром, в подобных произведениях прослеживается существенное грече-
ское влияние. Оригинальная народная музыка Кипра выявляет некоторые 
особенности древнегреческой и византийской музыки.

Ключевые слова: народная музыка, Кипр, традиционная народная 
культура, музыкальный репертуар.
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The folk music of Cyprus consists of a variety of instrumental music for dan-
cing and songs and occupies an exceptional place in the traditional folk culture of 
the island. Most of the tunes of traditional music have an original Cypriot colour 
which cannot be found in the musical repertoire of other countries. Due to the strong 
relationship between Greece and Cyprus since the 15th century B.C. many songs 
and instrumental music for dancing have Greek influences. The original folk music 
of Cyprus uses the Ancient Greek scales (modes) and the scales of Byzantine music.

I. Musical heritage With the term musical heritage we mean an oral musi-
cal culture that reached our days passing from generation to generation through 

The Cyprus Traditional Orchestra My father Yiannis Roussos 
playing the pithkiavli

Two men are dancing while the cane flute 
player performs the music standing in the 

center of the cycle.

An ancient terracotta of 
tampoutsia.
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hearing and has recorded - sound, notation and lyrics – by various researchers and 
collectors of traditional music. Behind every traditional tune there is a creator, 
an unknown composer. The tune conveyed to us by singers and folk musicians, 
passing it through the filter of time. This is why we find so many variations and 
forms. So our traditional music passed to our days as a collective product of a 
long oral tradition and we managed to maintain our identity through the centuries.  

II. The musical instruments The oldest musical instrument of Cyprus is a 
type of cane flute called pithkiavli and is still in use. Pithkiavli is the man’s first 
musical instrument. Usually was the companion of the shepherds. The Cyprus 
“orchestra” has traditionally three members. The Violin, playing the melody, the 
Laouto providing the harmonic accompaniment and sometimes doubling the mel-
ody, and the Tampoutsia for the rhythm.

   
1. Pithkiavli 2. Violin    3. Laouto     4. Tampoutsia

III. The music
The traditional music of Cyprus can be divided into three main types: music 

for dancing, music not to be danced to, instrumental music, not for dancing and 
the songs.

a) Music for dancing: Two suites of five facing dances each, one suite for 
men and one for women. 

Music for a series of independent dances (only for men), in which the dancer 
demonstrates his dexterity by dancing with an agricultural tool, a knife, or having 
one or more glasses on his head. Some dances have a comical theme. 

b) Music not to be danced to: Instrumental music, not for dancing. This kind 
of music accompanies some social activities related to the wedding tradition: The 
wedding march accompanying the couple to the church for the marriage cere-
mony. Music for the mattress and the bed sheets of the couple. Welcome music for 
a groom coming from another village
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c) The songs: ecclesiastic – religious songs, a variety of songs describing 
social and historic events, love songs, “phones”: several local melodies, sung 
in the past within certain areas of the island, “tsiattista”: two dancers perform 
improvised songs in a competitive manner

Epilogue
Every country has its own exceptional musical heritage. Our children need 

to become acquainted with that through real activities in their school education.
I believe that music is the strongest international language, which joins 

people of every age, language and colour. 
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YASMIN FARRAG (EGYPT)
The Impact of European Music on Contemporary 
Egyptian Songs in the Third Millennium

The researcher uses structuralism to break down and analyze the music. 
The mixing between European and Egyptian music elements in contemporary 
Egyptian songs has created new sounds, and influenced on singing performers.

Keywords: European music, Egyptian songs, music elements.

ЯСМІН ФАРРАГ (ЄГИПЕТ)
Вплив європейської музики на сучасні пісні Єгипту 
в ІІІ тисячолітті

Дослідник використовує структуралістський підхід для аналізу музич-
них творів. Симбіоз різнопланових елементів (європейської і єгипетської 
музики) у пісенних композиціях сучасного Єгипту зумовив їхнє нове зву-
чання та способи музичного виконання.

Ключові слова: європейська музика, єгипетські пісні, музичні елементи.

ЯСМИН ФАРРАГ (ЕГИПЕТ)
Влияние европейской музыки на современные песни Египта 
в ІІІ тысячелетии

Исследователь использует структуралистский подход к анализу музы-
кальных произведений. Симбиоз разноплановых элементов (европейской 
и египетской музыки) в песенных композициях современного Египта стал 
причиной нового их звучания и иных способов исполнения.

Ключевые слова: европейская музыка, египетские песни, музыкальные 
элементы.

Early civilizations in the history of mankind had with no doubt influenced 
on all of the subsequent civilizations. European music was influenced by the 
music of old civilizations such as the Pharaonic Egyptian civilization. The French 
Expedition scholars confirmed this saying that what makes them definitely certain 
that this art was known to Egypt, was successfully spread, and was based on 
solid principles is the fact that celebrated musicians and poets in old times such 
as Melampus, Orpheus, Homer, Musaeus, Terpander, Thales, and Pythagoras 
studied in the Egyptian school. Ever since, the great appreciation and respect 
given to them was never enjoyed by anyone1.

1 French campaign scholars – Description de l’Égypte (Music and Singing for Old Egyptians – 
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European countries took many musical rules and instruments from old 
civilizations and developed what fits the nature of their music. Then, these 
instruments returned to old civilization countries, including Egypt, in a new form 
to become an essential element of their musical and lyrical structure. Moreover, 
European countries invented some other instruments and rhythms that match the 
nature of the inherited and acquired music in the different European communities. 
With the advancement of technology and the emergence of satellites, reducing the 
world to a small village, the music of the world intercommunicated, which has 
resulted into changing the lyrical structure and features of contemporary Egyptian 
songs, particularly in the third millennium. This will be the subject of this study. 

The researcher assumes the following: Mixing the elements of European 
and Egyptian music in contemporary Egyptian songs has created new patterns of 
music elements in general. There is a connection between the use of the elements of 
European musical structure (scale – rhythm – using musical instruments in melody) 
and the singing performance of performers of contemporary Egyptian songs. 

The researcher uses structuralism to break down and analyze the music of the 
research sample songs in their simple form. This approach was previously used by 
the researcher as a pioneering experiment in the field of analyzing Arabic music. It 
identifies a group of research activities that were derived from linguists and applied in 
France in the 1960s. Moreover, it is based on semiology and is made of two elements: 
the signifier and the signified. A signification does not create itself, it is however the 
product of interaction with other dissimilar elements in the structure of any literal or 
artistic piece. Structuralism studies the infrastructure where interrelations between 
parts and relations between the parts and the whole can be found2.

Year Name of 
the singer

Name of the composer Name of the song

2000 Amr diab Com:Essam karika 
Arranged by: Tarek Madkour

Amr diab

2002 Sherine Com: Walid sad Arranged by: 
Mohamed Mostafa

A:La yahabibi 
E: No my love

2003 Angham Com: Tamer Ali; Orchestrated 
by: Fahd & Hani Farahat.

A: Regehna fi kalamna leh? 
E:Why we changed our words?

Translated by: Zuhir El Shayeb. – Volume 7. – Reading for All Festival – Family Library. – Egypt, 
2002. – P. 34. 

2 Brownen M., Felizitas R. Key Terms in Semiotics / Translated by: Abed Khazendar. – National 
Center for Translation – Ministry of Culture. – 2008. – P. 179. 
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2005 Mohamed 
Fouad

Com: Ahmed Farahat 
Arranged by: Ebrahim

A:Teheb tani 
E: Love Again

2010 Amale 
Maher

Com:Tamer Ashor 
Arranged by: Fahd

A: Enta Legheri 
E: You are for another one.

2011 Mohamed 
Monir

Com&Arranged by:Ahmed 
Farahat

A: Ezzai? 
E:How Come?

The following steps should be followed to break down the musical structure. 
They are summarized as follows: 

Melodic processing: in terms of the sequence of different tones that form what is 
known as musical scales or genres, which are various, fixed, and have their own tracks.

Rhythmic processing: in terms of rhythm, identity, whether Egyptian or west-
ern, quantity “varied or fixed”, and the musical note value. 

Orchestral processing: in terms of instruments (Arab Egyptian or western), 
and the form of instrumental arrangement or orchestration.

Singing performance: in terms of type “single or collective”, and forms of 
singing ornaments, if any. Through these steps, the methods and ways of using 
European music elements in contemporary Egyptian songs can be understood.

Research Sample:The musical documentation of musical introductions will be 
reviewed to identify the most important musical instruments used and their role in 
songs. The remaining elements of those songs will be put to an audio analysis. 

First sample: 
Name of the 
song

A: La yahabibi
E: No my love

The Maqam or 
Scale

Kurd

The Rhythm Maqsom

The instruments Electric Organ – Strings – Egyptian percussion – Nay+Accordion
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European Impact on This Song:
First: The Maqam or Scale: The composer used kurd maqam that is acousti-

cally equal to European church modes known as Phrygian mode. However, the 
starting tone is different. It is part of what is known in Greece Modes.

Second: The Instruments:
Spanish Guitar: The roots of guitar goback to the lutes that were played 

as late as approximately 1750. But the lutist art had declined after the end of 
the seventeenth century, particularly under the pressure of the harpsichord. 
This decline involved the rise of the guitar. However, its portability could 
not be matched by any harpsichord , clavichord or piano, as it blended with 
the player’s body and reflected his every feeling by the directness of the 
touch in playing. This attraction belonged to another simpler instrument too, 
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the Mediterranean guitar, with its flat-waisted body and its straight head. In 
the seventeenth century the Hispano – Italian guitar – began to overrun the 
aristocratic world of France. It seems that les Italians, the Italian actors in 
Paris, brought it into fashion3.

Violin: The roots of early Violin go back to about 1500, notably the rebec, 
the renaissance fiddle, and the lira da braccio, which maybe considered an ex-
tension of the principles of the fiddle. The violin is a stringed instrument, played 
on the arm by a bow, without frets, and tuned in fifths upwards from g.a three 
–stringed instrument by at least a generation. For instance, Jambe de fer in his 
precious Epitome musicale, Lyons, 1556 (a single copy exists in Paris), speaks 
explicitly of the four – stringed Violin, played by supporting with the arm, and 
tuned in fifths upwards from g.- It is fruitless to try to attribute the invention of 
the Violin to any one man or Country. In the early sixteenth century a three – 
stringed instrument was called a (Polish) Fiddle by Agricola, who was born in 
silesia adjoining Poland, also German, and one of the most meticulous writers 
on instruments4.

The Electric Organ: Electric instruments are a departure from the nineteenth 
century. The term of electric instruments is loosely applied. It comprises three 
essentially different kinds of instruments: those with an electric action taking the 
place of a former mechanical or pneumatic action. In electromechanical instru-
ments, vibrations are produced in the usual mechanical ways,by hammers striking 
Piano strings in an actual Piano. The emicon, built in this country, is the only 
monophonic instrument with real keys5.

Structuralism analysis:
The Melody: The kurd maqam was transposed on (La) tone instead of its 

original pitch (Re) to match the performer’s tone of voice. Therefore, the key 
signitur was used is (si bemol). 

The Rhythm: Only one Egyptian rhythm from the south of Egypt Nubia. 
Instrument Used: First violin was appeared in the song to play a single me-

lodic line. Although it is an originally European instrument, it was used to play in 
a monophonic manner, which is prevalent in Egypt. 

3 Sachs C. The History of Musical Instruments / printed in Great Britain. – The Aldine Press, 1964. 
– P. 374–375.

4 Edited by: Baines A. Musical Instruments through the Age / Made and printed in Great Britain 
by Cox &Wyman ltd. –  London : Reading and fakenham set in mono type Baskervill – Copyright c 
Penguin Books, 1961. – P. 110–112.

5 Sachs C. The History of Musical Instruments... – P. 447.
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The Spanish guitar played a trichord that included only the first, third, sixth, 
and seventh tune. It had a rhythmic more than a melodic role. Although the instru-
ment and the way it is played is European, its rhythmic structure was influenced 
by the Egyptian rhythm of allah lileh. 

Singing performance: Singing performance was simple; the singer used an 
Acciaccatura and Mordente Ornaments.The singer used the multi-voice chorus 
by himself. It is a singing technique borrowed by song industry workers in Egypt 
from the West and Europe.

A: La yahabibi
E: No my love

Name of the 
song

kurd
The Maqam or 
Scale

Maqsom
The Rhythm

Electric Organ – Strings – Egyptian percussion – Nay+Accordion The instruments
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European Impact on This Song:
First: The Maqam or Scale: The composer used kurd Maqam as it men-

tioned before.
Second: The Instruments: 
Electric Organ: as it mentioned before.
Strings: only violin group,as it mentioned before.
Nay (Egyptian flut): The root of flut back to paleolithec age,it have been 

found in the Swabian Alb region of Germany. Egyptian flutes are smaller than 
many primitive ceremonial flutes. Cut from a simple cane generally a yard long 
and half an inch wide, the Egyptian flut had from two to six finger holes near 
the lower end; one excavated specimen was even provided with a thumb hole 
in the back6.

The Accordion: It has roots that date back to China thousands of years ago. The 
popularity of this instrument took off in the early nineteenth century in Europe. By the 

6 Sachs C. The History of Musical Instruments... – P. 90.
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mid 1800s, immigrants had brought the accordion to Texas, where it became emblem-
atic in the way different ethnic groups have shared musical heritage and influences. 
Patented in 1829 by an Austrian named Cyrill Demian, the accordion spread quickly 
throughout Europe. From Ireland to Russia, the versatility and sheer volume of this 
instrument attracted folk musicians who adapted it to their own style of music7.

Structuralism analysis:
The Melody: The introductory melody and musical intervals that appeared in 

the musical documentation included the tone of (Do bemol), which created a te-
trachord known in Egyptian music as (saba zmzama). As for the singing melody, 
it was on kurd Maqam Transposd on medium sol tone. Therefore, it was the key 
signature was three bemol. 

The Rhythm: Maqsom It is a famous Egyptian rhythm. 
Instruments used: The bass tones played by the electric organ it was appeared 

only in the musical introduction to give it strength. 
In the musical introduction and intervals, the melody was played by Nay (an 

Egyptian flute) and the European accordion, creating an entirely new sound taste 
that can never be produced by one musical instrument. 

Out of the group of stringed instruments, only the first violin group appeared 
and played another melody accompanying the main melody played by the Nay 
and the accordion. 

The Singing performance: The singer used many Ornaments like Appogiat-
ura, Mordente, and Taamir (Kind of Arabian Ornaments dos’t know in European 
song , refer to small tones full up the long time of other tones , according to singer 
capability)8. The mix choral (Men and Women) appeared in determinant parts of 
the singing performance.

Third Sample:
A: Regehna fi kalamna leh?

E: Why we changed our words?

Name of 
the song

Nahawand. The Maqam or 
Scale

Vals 
The Rhythm

Strings – Piano – Spanish Guitar The Instruments

7 www. gato – docs.its.txstate.edu. 
8 Farrag Y. Melodic Ornaments in Mohamed Abdel Wahab’s Music. – National Center For Theater, 

Music, and Folklore – Ministry of Culture – Egypt, 2007. – P. 392.
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European Impact on this Song
First: The Maqam or Scale: The maqam was used in this song is known in 

Arabic music as Nahawand, which is the equivalent of c minor in European music 
when it begins its main tone. It is aurally equivalent with one of the church modes 
(Gregorian or Greek modes) known as Aeolian mode. However the introductory 
tone differs in each of them. 

Second: The Rhythm: The roots of Vals (Waltz) go back to Germany. The 
word “waltz” is derived from the German verb “walzen”, which by is derived 
from the Latin verb volverb. Although a French writer have attempted to connect 
the waltz to the 16thcentury volta, firm evidence connecting this Italian form to 
the earliest occurrence in the mid-18thcentury of walzen to describe dancing is 
lacking9. It is probably derived from German landler, which is dance music in 
triple meter, written in time signature 3/4 – beat10.

Third: The Instruments: 
Strings: Formated from first violin, a second violin, a V.cello, and a contra-

bass, as it mentioned before. 
The Piano: The roots of the piano go back to 1716 and 1717. It was invented 

“to obviate the bad habit of the harpsichord which could not express coloring at 
all, or expressed it in exaggerated contrasts by its stops. Most writers have taken 
for granted that the idea of a struck keyboard instrument was due to the activity of 
a curious artist. Pantaleon Hebenstreit, who improved the despised and primitive 
dulcimer and played it throughout Europe as an admired virtuoso, showed how 
delicate and powerful strings beaten by soft hammers could be. In1716 and 1717, 
Parisian Marius and the Saxon Gottlieb Schroter presented models of pianos to 
the Paris Academy and to the Dresden court respectively. Schroter admitted that 
Hebenstreit had inspired his invention11.

Electric Organ: as it mentioned before.
Spanish Guitar: as it mentioned before.
Structuralism analysis:
The Melody: The whole song melody used tones from Nahawand Maqam 

which was Transposd on “la” tone, to be (a minor) scale.
The Rhythm: Only an European rhythm, Waltz. 
Instrument Used: The piano plays an important role in this song. Generally, 

across its musical history, Egypt did not know the use of keyboard instruments 
9 Andrew L. The new grove dictionary of music and musicians / edited by Stanley Sadie and John 

Tyrrell. – Second edition. – London : Macmillan publishers, 2001.
10 Kennedy M. (ed). The Oxford Dictionary of music / revised, associate editor Joyce Bourne. –

Second edition. – Oxford & New york : Oxford University press, 2006.
11 Sachs C. The History of Musical Instruments... – P. 391.
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and has first known it after the establishment of the Egyptian Opera House under 
Khedive Ismail administration. This instrument began to be part of large houses. 
In the early twentieth century, they became an integral part of house furniture as a 
proof of the luxury of this social class. The piano plays a melody in this song and 
sometimes chords. It is an European playing technique, because Egyptian music 
is originally monophonic. 

The strings group appeared as a whole as it is the case in the symphonic 
orchestra. The first violin played a melody, and the second violin played chords. 
The two instruments played to compensate for the absence of rhythmic instruments 
that have not appeared at all in the song. As for the cello and the contrabass, they 
played one melody that is characterized by relatively long notes to give depth to 
the song’s melody. 

Singing performance: The singer used Appogiatura, Mordente, short Trillo, 
Taamir Ornaments. All of the singing performance was single with no participation 
in a chorus. 

Fourth Sample:
A:Teheb tani
E: Love Agin

Name of the song

Nahawand The Maqam or 
Scale

Rock 

The Rhythm

Electric Organ – percussion – Spanish Guitar – Brass section The Instruments
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European Impact on this Song:
First: The Maqam or Scale: The Composer used Nahawand Maqam, as it 

mentioned before.
Second: The Rhythm: Hard rock was the terminal point in the evolution of 

the blues that had seen white, middle –class musicians as entertainment for West-
ern youth. Hard- rock was still based on blues, like rock’n’roll had always been, 
but it was a faster, louder and stronger kind of music, that buried the suffering of 
black people under thousands of decibels. One can find the prodromes of hard- 
rock in bands such as Cream (England), Blue Cheer (California) and Guess who 
(Canada), that already emphasized amplification and centered the song around 
the guitar riff. And they were certainly a major influence on the British bands that 
“invented” hard- rock12.

12 The history of rock music: 1966–1969. – Copyright © 2009. – Pieroscaruffi. – P. 6.
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Third: The Instruments.
Electric Organ: as it mentioned before.
Spanish Guitar: as it mentioned before.
Brass section: It is an inclusive term to refer to wind instruments that are 

made of copper, or any other metal (such as nickel or silver), provided that they 
have a cup-shaped funnel to directly blow air through, which is why the term does 
not refer to the saxophone family or the flute. The traditional symphonic orches-
tra is made of the following copper instruments: corno (French horn), trumpet, 
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trombone, bass tenor trombone, and tuba13. On a painting by Antonio Vivarini of 
the three magi (fifteenth century), now in the Berlin Kaiser Friedrich Museum, ap-
pears a trumpeter carrying his trumpet and, separately, its mouthpiece. The (throat) 
of the mouthpiece, destined to be inserted in the tube, is not the usual length of on 
inch, but approximately ten inches long. So abnormal a throat may have served to 
adjust the tone of the instrument, but it is no less possible that it served to complete 
the natural scale of harmonics by being pulled in and out while played. This is 
more probable, as pictures of the fifteenth century often show the trumpet forming 
a trio with two shawms, so that it must have been capable of producing a diatonic 
scale14.

Structuralism analysis:
Melody: The Nahawand Maqam was used and transposed on (Re) tone for 

the melody which is a key signitur of (d minor) to be simple and free of tonal 
complexity. 

The Rhythm: Hard Rock, a western European rhythm. Instrument Used: Only 
few instruments were used in this song, all of which are synthetic except for the 
Spanish guitar that played a melody influenced by a hard rock rhythm. 

The electronic organ and contrabass began playing from the fifth musical 
measure in the musical introduction melody. The first instrument played long time 
chords, while the second instrument played a melody that was relatively influenced 
by a rock rhythm. The brass section played a short melody as an introduction for 
the singer’s performance in the middle of the song to make it lively. The singing 
performance: The singing performance was simple, as the singer used only Ac-
ciaccatura Ornament. The singer used sometimes multi-voice chorus himself by 
recording the song clip several times on several tracks. It is a technique borrowed 
by Egypt from the West and Europe. 

Fifth Sample: 
A: Enta Legheri
E: You are for another one

Name of the song

Nahawand The Maqam or Scale

Wehdakabira

Rock 

The Rhythm

13 Hossam Eddin Zakaria. Comprehensive Dictionary of Global Music. – Volume 1. – Terms and 
Classifications. – General Egyptian Book Organization, 2004. – P. 75. 

14 Sachs C. The History of Musical Instruments... – P. 384–385.
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Percussion (mixed between Oriental and Western) – 
Clarinet – Spanish Guitar – Strings – Electric Organ – 
Electric Guitar – Luth

The Instruments

European Impact on this Song:
First: The Maqam or Scale: The composer usd Nahawand Maqam, as it men-

tioned before.
Second: The Rhythm: Hard Rock is the main rhythem in this song , as it 

mentioned before.
Third: The Instruments: Clarinet: The roots of the clarinet go back to Egypt, as 

the references refer. “Primitive Egyptian clarinets were made of cane. The breath 
hole was made by a three-sided slit cut into the cane forming a rectangular tongue, 
the fourth uncut side allowing the tongue to vibrate because of the elasticity of the 
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material. Thus the simple device of slitting the cane formed both the mouth- hole 
and tongue, which in later clarinets were much more elaborately devised”15.

In Europe, this instrument was a genuine ‘clarinet’; the name itself is not men-
tioned before 1732 in Johann Gottfried Walther’s Music alisches lexicon. As new 
names for old things are always hard to establish, the original name chalumeau was 
not only preserved in early Hamburg operas, and it is idle to question whether the 
instrument intended was an early or an improved Chalumeau. The fact that it was 
prescribed in art works shows that it had become an art instrument. 

Spanish Guitar: as it mentioned before. Strings: only first violin appeared, as 
it mentioned before. Electric Organ: as it mentioned before.

Structuralism analysis:
Melody: It was composed in kurd Maqam that was transposed on the (fa) tone 

instead of its original tone. Therefore, it took the five bemol sign, which is a key 
signitur of (D bemol major) scale. 

 The Rhythm: Two rhythms were used in this song, the first is a relatively 
slow Egyptian rhythm known as the wehda kabira (major unit), while the second 
is the European Western rhythm known as hard rock. 

Instrument Used: The clarinet played a melody with various rhythms that 
were mostly improvised and not composed. It played an important role in this 
song especially in the beginning and the end of the song and the musical intervals. 

Only a group of first violins appeared in the song to play a fixed rhythm 
melody that is similar to a pedal note but has changing tones. It played double 
chords that are parts of the first and third tone chords.

The unnotation melody of the Spanish guitar was influenced by the two 
rhythms was presented in the song, the Egyptian rhythm Wehda kabira (major 
unit) and the European rhythm hard rock. The bass melody depended mostly on 
extended notes to give tonal depth to the musical or singing intervals. 

Singing performance: The singer used mordente, taamir, trillo, acciaccatura, 
glissando ornaments. The same singer performed the multi-voice chorus using vocal 
technological techniques that have recently come to Egypt from the West and Europe.

Sixth Sample: 
A: Ezzai?
E: How Come?

Name of the 
song

Nahawand. The Maqam or 
Scale

15 Sachs C. The History of Musical Instruments... – P. 91–412.
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Rock The Rhythm

Electric piano - bass Guitar – Electric Guitar – Percussion (Drums). The Instruments
European Impact on this Song:
First:The Maqam or Scale: The composer used Nahawand Maqam, as it men-

tioned before.
Second: The Rhythm: Hard Rock, as it mentioned before.
Third: The Instruments: The group of musical instruments that appeared is 

western band instruments accompanying the rock performance. 
Piano: as it mentioned before.
Electric piano: as it mentioned before.
Electric Guitar: The lead guitar and bass guitar appeared. Their roots were 

explained above. 
Structuralism analysis:
Melody:It was composed in Nahawand Maqam that was transposed on (Si) 

tone that is equivalent key signitur of (b minor) scale in European music. The 
song melody is made of no more than six tones in the middle tone register (from 
Fa to Re)

The Rhythm: Only one rhythm appeared in the song with no change, which 
is Hard rock.

Instrument Used: The piano and the electric guitar played chords, which is 
a playing technique that goes back to Europe. The lead guitar played a simple 
melody with repeated rhythms and tones. 

The bass guitar played single chords that did not exceed first tone chords. It 
was heavily influenced by rock rhythm. 

 The Singing performance: The singer used only glissando ornament, and it 
was solo singing.

Research results:
Results of the First Assumption: Mixing the elements of European and Egyp-

tian music in contemporary Egyptian songs has created new patterns for the ele-
ments of music in general. 

First: Mixing the sounds of musical folk instruments of European roots with 
those of Egyptian musical folk instruments has created innovative types of chords 
to play musical intervals in Egyptian songs such as the Accordion and the Nay as 
it is the case in the song of “No My Love”. 

Second: As much as it enriched contemporary Egyptian songs, European mu-
sic has been influenced in other parts by Egyptian music elements like the tonal 
rhythms of bass guitar as shown in the research sample songs by presenting song 
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rhythms. They were influenced by the taps of Maqsum rhythm as it is the case in 
the song of “No My Love” and the taps of the major unit rhythm as it is the case 
in the song of “You Are For Another One”. 

Third: In Arabic music, a group of violins, whose strings can be adjusted in 
two ways, were used. They can be adjusted to the orchestral manner (sol – re – la 
– mi), which is mostly on normal scales such as (C major) and (a minor) that carry 
key three bemol. It can also be adjusted in another manner known to Egyptian and 
Arab musicians as the Arabic setting-up where the strings of the violin are set to 
the tones of (sol – re – sol – re) to reduce the spaces between the fingers of the 
player and the places where they land to produce the right sound of the tone as it 
is the case of the songs of “No My Love” and “You Are for Another One”.

Results of the Second Assumption: There is a relationship between the use 
of the elements of European musical structure (scale – rhythms – musical instru-
ments used) and the singing performance of performers of Egyptian in contem-
porary songs. 

First: All of the melodies of the research sample songs are on two scales 
“kurd”, which is acoustically equivalent in European music to the Phrygian mode, 
and “Nahawand”, which is equivalent in European music to c minor. It is also 
acoustically equivalent to the Aeolian mode; however each of them has a different 
introductory tone. Therefore, the tonal sequence is originally European. These 
two scales are prevalent in the melodies of Egyptian songs in the third millen-
nium. However, backed the Egyptian Maqams whose containing the quarter tone. 

Second: The melodies of the research sample songs are all on one scale ex-
cept for the song of No My Love. This is normal for European melodies that rely 
on no more than two musical scales due to having a limited number of musical 
scales. This has created more opportunities for those with limited vocal capabil-
ities in Egypt. 

Third: The lyrical ornaments that appeared in the songs acquired their names 
from European countries. However, they were not applied the European way in 
Egyptian singing. They were used in a much simpler way due to the nature of 
voice production areas in Egyptian singing that is entirely different from the Eu-
ropean way of singing. 

Fourth: Having a chorus in the traditional sense has become no longer re-
quirement for songs, because the development of vocal recording techniques that 
Egypt has learned from Europe has given the opportunity to song performers to 
sing the chorus in his own voice using vocal record tracks. 

Fifth: A new type of simple multi-voice tracks appeared in some of the re-
search sample songs as mentioned before. It has become known to all countries of 
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the world including Egypt from European civilization church music in the middle 
ages. It is still being used until this moment and has influenced all types of other 
songs. 

Sixth: Western rhythms have influenced the melody and therefore the singing. 
The musical phrase in the songs where the rock rhythm appeared is characterized 
by simplicity, relatively fast tones, and scarcity of singing ornaments. Singing 
ornaments have relatively increased accompanied with the Waltz rhythm of sing-
ing. It is a triple tone rhythm; therefore it is relatively slower than the double tone 
fast meter. 

Seventh: Musical arrangement has prevailed on contemporary Egyptian mu-
sic. The role of orchestration, which appeared in one song out of the research 
sample, has receded. Both are sciences, techniques, and terms that have become 
known to Egypt through European music. They generally support the singing per-
formance of the singer. Egyptian music used to be monophonic relying primarily 
on the vocal capacities of the singer, while the role of musical bands was limited 
to playing musical intervals. 
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PERNEBEK SHEGEBAYEV (KAZAKHSTAN)
Extra Text Functions of Dombrovy Stereotype
Traditional dombrovy kyi of Western Kazakhstan contain in the structure 

some stereotypic intonational and melodic educations which along with intra 
text, that is musical and form-building functions carry out a number of extra 
text, art and communicative functions. «Bas buyn» this article is devoted to 
consideration of these extra musical functions of an intonational and melodic 
stereotype of a zone. Such view of music at which it begins and comes to an end 
where begins and comes to an end its sounding material, partly corresponds to 
the European tradition where the listener is in a sense passive because his main 
function consists only in music hearing. 

Kazakh kyi in its traditional forms of existence always leaves a place for 
coauthor ship of listeners, let in the form of various remarks, exclamations. 
Without being actually musical phenomenon from the habitual point of view, 
these remarks act as a compound component of work at broader treatment of the 
concept “musical reality”. 

Keywords: Kazakh kyi, traditional forms, dombrovy kyi, intonational and 
melodic educations

ПЕРНЕБЕК ШЕГЕБАЄВ (КАЗАХСТАН)
Позатекстові функції домбрового стереотипу
Традиційні домброві кюї Західного Казахстану містять у своїй струк-

турі кілька стереотипних інтонаційно-мелодійних утворень, які поряд із 
внутрішньотекстовими, тобто музично-формотворчими функціями, ви-
конують цілу низку позатекстових, художньо-комунікативних функцій. 
Розгляду цих позамузичних функцій інтонаційно-мелодійного стереотипу 
зони бас буин присвячено цю статтю. 

Початкове проведення інтонаційного стереотипу бас буин служить 
одночасно кільком цілям. Це і спосіб привернути увагу публіки, і під-
готовка інструменту, і момент обмірковування матеріалу, і встановлення 
емоційного контакту з аудиторією. 

В умовах відсутності сучасного типу концертного виконавства у давни-
ну в казахів сформувалися особливі його форми.

Ключові слова: казахські кюї, традиційні форми, домброві кюї, 
інтонаційно-мелодійні утворення. 
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Внетекстовые функции домбрового стереотипа
Традиционные домбровые кюи западного Казахстана содержат в 

своей структуре несколько стереотипных интонационно-мелодических 
образований, которые наряду с внутритекстовыми, то есть музыкально-
формообразующими функциями, выполняют ряд внетекстовых, художе-
ственно-коммуникативных функций. Рассмотрению этих внемузыкальных 
функций интонационно-мелодического стереотипа зоны бас буын посвя-
щена данная статья.

Начальное проведение интонационного стереотипа бас буын служит 
одновременно нескольким целям. Это и способ привлечения внимания пуб-
лики, и настройка инструмента, и момент обдумывания материала, и уста-
новление эмоционального контакта с аудиторией. 

В условиях отсутствия современного типа концертного исполнитель-
ства в прошлом у казахов сложились особые формы музицирования. 

Ключевые слова: казахские кюи, традиционные формы, домбровые 
кюи, интонационно-мелодические образования. 

Традиционные домбровые кюи западного Казахстана содержат в 
своей структуре несколько стереотипных интонационно-мелодических 
образований, которые наряду с внутритекстовыми, то есть музыкально-
формообразующими функциями выполняют ряд внетекстовых, художе-
ственно-коммуникативных функций. Рассмотрению этих внемузыкальных 
функций интонационно-мелодического стереотипа зоны бас буын1 посвя-
щена данная статья.

Начальное проведение интонационного стереотипа бас буын служит 
одновременно нескольким целям. Это и способ привлечения внимания пуб-
лики, и настройка инструмента, и момент обдумывания материала, и уста-
новление эмоционального контакта с аудиторией. 

Как известно, в условиях отсутствия современного типа концертного 
исполнительства в прошлом у казахов сложились свои особые формы му-
зицирования. Единственный (по крайней мере – наиболее распространен-
ный) тип жилища – юрта служила одновременно местом отдыха, приема 
гостей, различных торжеств, музицирования и т.д. Нередко исполнение 
музыки сопровождалось едой, бытовыми разговорами, шутками, беседами 
о жизни и искусстве [6]. Начав свое выступление с проведения (обязатель-

1 Раздел бас буын открывает кюй, несколько раз повторяется внутри формы и завершает все 
произведение.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



68

ПЕРНЕБЕК ШЕГЕБАЕВ (КАЗАХСТАН)

ного в этих случаях) кюевого стереотипа, домбрист ждет, пока закончат-
ся разговоры и утихнет аудитория. За это время он может «пробежаться» 
пальцами по струнам в зоне бас буын, проверяя настройку инструмента, 
установить общий ритмический и эмоциональный тон предстоящего 
произведения. Он не приступит к изложению основного материала кюя 
до тех пор, пока все не будут готовы к слушанию музыки. Продолжитель-
ность вступительного раздела не ограничивается четко установленными 
рамками и зависит от того, насколько быстро домбрист завладеет внима-
нием аудитории. Если он чувствует, что аудитория не готова к восприятию 
музыки, то может прервать игру под видом настраивания инструмента. 
Иногда бывает достаточно двух-трех ударов по струнам, чтобы начать 
изложение основного материала кюя при полном затишье и внимании 
слушателей. Вот, что пишет А.Жубанов о концертном выступлении Дины 
Нурпеисовой: «Домбристка несколько затянула начало кюя. Это было вы-
звано привычкой, приобретенной во время выступлений в юрте, когда му-
зыканту приходится задерживаться на так называемом «пустом ударе» (т.е. 
стереотипе – П.Ш.), чтобы возвестить начало «концерта» и дать слушате-
лю время успокоиться. Когда домбристка убедилась, что весь зал, затаив 
дыхание, смотрит на нее, она вдруг стремительно начала «Кайран шешем» 
[3, с. 118].

Так, в традиционных условиях исполнения домбрист с помощью зву-
чания начального интонационно-мелодического стереотипа как бы заранее 
подготавливает своих слушателей, «собирает» их внимание и направляет 
восприятие по определенному образно-эмоциональному руслу. От того, 
удастся ли кюйши создать необходимую атмосферу, зависит не только успех 
исполнения, в этом кроется и залог активного восприятия произведения. 
Можно сказать, что звучания стереотипа – это некая зона, необходимая для 
постепенного вхождения в мир музыки. Звучание стереотипа – своебразный 
знак, информирующий о начале выступления. Он позволяет участникам 
художественно-коммуникативного акта психологически и эмоционально 
перестроиться на слушание определенной музыки, программа которой мо-
жет быть раскрыта в рассказе перед игрой.

Как известно, в современной практике концертного исполнительства 
произведение не прерывается слушателями до последних звуков. Даже 
аплодисменты в перерывах между частями одного и того же произведения 
воспринимается как нарушение установившегося этикета. Но в традиции 
народного музицирования казахов выражение слушателями своего отноше-
ния к исполнению и исполняемому произведению (с помощью реплик, вроде 
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«Бәрекелді», «Уай, десейші», «Көп жаса») считается вполне естественным 
и даже обязательным. Такое живое, непосредственное участие слушателей в 
непринужденной атмосфере музыкального общения – одна из характерных 
черт этого типа музицирования.

Примечательно, что подобные реплики высказываются не в любом ме-
сте произведения, а в строго определенных участках формы. Это, прежде 
всего, интонационно-мелодические стереотипы зон бас буын, орта буын 
(так называемый «төрт перне»), сага. Традиционные слушатели никогда не 
перебивают игру во время изложения основного тематического материала. 
Но во время проведения бас буын после очередного этапа развития музыки 
слушатели могут переговорить друг с другом, обсудить прозвучавшую му-
зыку или исполнительское мастерство кюйши, словом – временно отвлечь-
ся от течения музыки. Таким образом, регулярные повторы материала бас 
буын предоставляют слушателям возможность внемузыкального общения. 
Во время этих «звучащих пауз» исполнители и слушатели получают эмоци-
ональный отдых и разрядку.

Со своей стороны домбристы используют «звучащие паузы» для обду-
мывания или припоминания дальнейшего хода развития музыки. Апплика-
турно-интонационная моторика, соответствующая зоне бас буын, освобо-
ждает домбриста от сиюминутных задач и предоставляет ему возможность 
мысленно забегать вперед. Подобно «общим местам» в эпических произве-
дениях, звучание домбрового стереотипа способствует выигрышу времени 
для подготовки к очередному этапу музыкального развертывания.

Как показывают наблюдения за исполнением кюев в традиционных 
условиях, особенно бурное выражение эмоций приходится на стереотип 
зоны орта буын и сага – местам наивысшего подъема музыки. При проведе-
нии стереотипной части этих зон домбристы обычно начинают активно виб-
рировать и усиливать звучание, приподнимая локоть правой руки. Проис-
ходит также естественное ускорение темпа и учащение ритма, связанное 
с быстрым затуханием звуков в высоком регистре. Если к этому добавить 
напряженную тесситуру в зоне саги и ладовое обновление, то становится 
понятным общий эмоциональный накал аудитории.

Звуковысотная приуроченность интонационно-мелодических стереоти-
пов раздела бас буын, орта буын и сага к определенным участкам грифа 
служит организующим началом исполнения и восприятия музыки. Появ-
ляясь в узловых моментах развертывания формы, домбровые стереотипы 
выступают в роли своебразных вех, по которым исполнители (и слушатели) 
ориентируются во временном потоке музыкального процесса.
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Иными словами, интонационно-мелодические стереотипы домбровых 
кюев – это своебразный канал связи между участниками художественно-ком-
муникативного акта. Их звучание как бы выводит участников творческого 
процесса из сферы собственно музыкальных переживаний и предоставляет 
им возможность для внемузыкального общения. Так осуществляется гибкое 
переключение из одной сферы (сферы звучащего произведения) в другую, 
более широкую (сферу традиционного народно-бытового музицирования). 
В этом смысле произведение домбровой музыки можно определить как 
своебразную открытую систему, содержащую в своей структуре в качестве 
необходимого компонента устойчивое средство для осуществления и взаи-
модействия с системой другого уровня.

Устойчивый принцип конструирования формы оказал воздействие и на 
слушательское восприятие. Хорошо знакомые с традиционной структурой 
кюев из слушательского опыта казахи интуитивно ощущают действие «фор-
мы-схемы». Сам факт активного участия слушателей во время исполнения 
произведения свидетельствует об их компетентности в отношении кюевой 
формы. Они находятся «в курсе всех дел». После необходимых повторов 
темы и проведений традиционных разделов формы слушатели осознают 
приближение окончания произведения. И хотя игра может продолжаться на 
заключительном проведении стереотипа бас буын, они могут завершить для 
себя слушание музыки. Можно даже сказать, что окончание кюя связано не 
только и не столько с прекращением игры, сколько с завершающим (как пра-
вило, полным) проведением материала бас буын. Это своего рода устойчивая 
зона окончания, прекратить свою игру домбрист может в любом месте этой 
зоны на любом созвучии. В этом смысле тщетны попытки дифференцировать 
каденции домбровых кюев по признаку устойчивости или неустойчивости 
применяемого созвучия. Такую попытку предприняла С.Зарухова в статье «К 
вопросу о заключительном кадансе в казахской домбровой музыке»: «Ни одна 
из особенностей домбровой музыки не вызывает, пожалуй, у ее слушателей, 
воспитанных на нормах европейской музыки, такого удивления, как заклю-
чительные моменты многих кюев. Обычно такие завершения объясняются 
даже музыкантами как неустойчивые. Так ли это?» - спрашивает она. И далее 
отвечает: «Очевидно, здесь необходимо дифференцировать психологически-
смысловой устой и ладо-метрический. Психологически-смысловой устой 
всегда наличествует в любом повествовании, и с этой точки зрения кюи, как 
правило, заканчиваются устойчиво. Именно поэтому частое окончание кюев 
на кварте, даже не тонической, не вытекающей из общего ладового контекста, 
а просто на кварте, дублирующей строй домбры и имеющей чисто колористи-
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ческое значение, все равно воспринимается исполнителями и слушателями в 
качестве устоя. Но слушателями и исполнителями-казахами или, во всяком 
случае, людьми, которые выросли, воспитывались среди казахов и впитали в 
себя нормы домбрового звучания» [4, с. 32, 42-43].

Аналогично утверждение Б.Ерзаковича, сказанное по поводу кюя «Коб-
ланды-батыр»: «…большей частью он (рефрен кюя – Ш.П.) кончается не 
тонической консонансовой квинтой, а квартой на второй ступени лада, что 
не оставляет впечатление полного завершения кюя, а подготавливает к слу-
шанию дальнейшего повествования» [2, с. 424].

Подобное восприятие каденционных моментов кюя в известной мере 
обусловлено спецификой его ладовой организации. В домбровой музыке, 
искусстве по природе своей монодическом, действуют свои принципы орга-
низации материала. Как справедливо отмечает С.Галицкая: «Непредвзятое 
музыкальное восприятие не фиксирует в монодическом развертывании ни 
энергичных и отчетливо дифференцированных тяготений, ни однозначно и 
четко действующих устоев. Даже заключительный звук, это естественное 
интонационное завершение музыкального становления, отграничивающее 
монодическое произведение от среды, не всегда воспринимается как без-
условное логико-эмоциональное его заключение, не всегда производит впе-
чатление достаточного покоя» [1, c. 58].

Зона окончания кюев есть логически-смысловое заключение произведе-
ния, звучание ритмо-интонационного стереотипа в конце кюя служит сигна-
лом завершения. «Восприняв некую часть текста, слушатель «достраивает» 
целое…», конец произведения «может наступить раньше, чем конец текста, 
если автор использует модель-штамп, природа которого раскрывается слу-
шателю в начале произведения» [5, c. 348].

Итак, рассмотренные социально-художественные функции домбрового 
стереотипа со всей очевидностью свидетельствуют о том, что нельзя огра-
ничивать бытие музыки только ее звуковой, текстологической стороной. 
Такой взгляд на музыку, при котором она начинается и кончается там, где 
начинается и кончается ее звучащий материал, отчасти соответствует евро-
пейской традиции, где слушатель в определенном смысле пассивен, ибо его 
основная функция заключается только в слушании музыки.

Казахский кюй в его традиционных формах существования всегда остав-
ляет место для сотворчества слушателей, пусть в виде различных реплик, 
возгласов. Не являясь собственно музыкальным явлением с привычной точ-
ки зрения, эти реплики выступают составным компонентом произведения 
при более широкой трактовке понятия «музыкальная реальность». Без них 
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кюй лишен важной, неотъемлемой составляющей своего структурно-функ-
ционального целого.

Учитывая вышесказанное, за музыкальную реальность следует прини-
мать не только текст, но и нечто, что оказывается шире текстовых рамок, 
собственно звуко-интонационного проявления музыки. Художествен-
но-коммуникативный процесс (исполнение, восприятие музыки) во всех 
его компонентах – это и есть музыкальная реальность, взятая шире своего 
материально-звукового воплощения.

В той мере, в какой музыкальный язык представляет звуковую систе-
му, его закономерности определяются внутренними механизмами, но в той 
мере, в какой этот язык выступает средством самовыражения народа, спосо-
бом социального взаимодействия людей, его существование определяется 
и внетекстовыми по отношению к нему (языку) факторами. Если первое 
есть выражение относительной автономности музыкального языка, то вто-
рое является внешним к нему с определенными оговорками. Внетекстовые 
функции, включенные в музыкальную реальность, оказываются внешними 
лишь по отношению к музыкальной системе как структуре, но внутренними 
качествами самой этой реальности.

Последнее и оказывается отражением двоякой природы музыки – как 
структурно-языковой сущности и как социально-художественного явления, 
и относительности границ между текстовыми и внетекстовыми формами 
существования музыки как таковой.
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The Human Factor in Different Approaches to the Preservation and 
Study of Traditional Folk Culture in Different Regions of Latvia
Nowadays for maintain Latvian national identity in the great stream of 

globalization, preserving the intangible cultural heritage in Latvia depends largely 
on the no talented folk art enthusiasts are working in regions. This paper outlines 
the examples of the Latvian experience.

Keywords: culture, heritage, preservation, approaches.

АЙЯ ЯНСОНЕ (ЛАТВІЯ)
Людський фактор у деяких підходах до збереження і вивчення 
традиційної народної культури в регіонах Латвії
У сучасному суспільстві, у добу тотальної глобалізації, збереження 

національної ідентичності на теренах Латвії не в останню чергу спричинене 
діяльністю ентузіастів, що збирають пам’ятки народної культури у регіонах. 
У статті авторка ділиться прикладами з досвіду своїх латиських колег.

Ключові слова: культура, спадщина, збереження, підходи.

АЙЯ ЯНСОНЕ (ЛАТВИЯ)
Человеческий фактор в некоторых подходах к сохранению и 
изучению традиционной народной культуры в регионах Латвии
В современном обществе, в период тотальной глобализации, сохране-

ние национальной идентичности на территории Латвии не в последнюю 
очередь является заслугой энтузиастов, собирающих и анализирующих па-
мятники народной культуры в регионах. В статье автор делиться примерами 
из опыта своих латышских коллег.

Ключевые слова: культура, наследие, сохранение, подходы.

Latvia is a small country on the Baltic Sea coast (population under 
2,3 million). The issue of maintaining national culture and identity has always 
been very important for Latvians.  

Latvia is usually divided into five cultural regions (Augšzeme, Kurzeme, 
Latgale Vidzeme and Zemgale). Each of these regions is characterized by a rich 
and unique cultural heritage. The way the intangible cultural heritage is studied 
and preserved at the present day depends on our contemporaries, their interests, 
their level of education and their ability to generate interest among others.
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In order to illustrate the different approaches and possibilities of preserving 
the intangible culture heritage in Latvia, I will present examples from Rucava 
(SW Kurzeme) and Vecpiebalga (Vidzeme) (fig. 1).

Rucava
Rucava (formerly also known as Paurupe) [1, p. 5] is a village in south-

western Kurzeme, the administrative centre of the county and parish of Rucava, 
connecting the city of Liepāja with Lithuania. The village lies 8 km east of the 
Baltic Sea shore, and only 4 km from the Lithuanian border. Rucava is first 
mentioned in historical documents in 1253. By the early 17th century it was a 
major population centre, and in 1925 it was given the status of a densely populated 
location (village).

The people of Rucava are proud of having their own branch of the Latvian 
Ethnographic Open Air Museum – the Vītolnieki fishermen’s homestead, in 
addition to which a major exhibition on the district has been established in Rucava 
Library, and the Zvanītāji ethnographic house in the centre of Rucava preserves 
«evidence» of everyday life in Rucava in the late 19th century and early 20th 
century. [2, p. 7]  

The residents of many of the farmsteads in the civil parish of Rucava 
continue to preserve the knowledge and cultural heritage of previous generations 
in fond memories, regardless of the fast rhythm and lack of time that characterizes 
contemporary life.

All in Rucava know Sandra Aigare (fig. 2). She is a practicing folklore 
enthusiast and traditional cultural work organizer. Sandra (born 1955) comes from 
the Vidzeme region, married a man from Kurzeme (Rucava) in 1992 and from 
this time is living there. She is a Master of Education Sciences and self-taught in 
the field of traditional culture. [3, http://www.tradicijas.lv/?page_id=335]

Since 1994 Sandra has been working on the family farm, where she plans 
and directs farm work, undertakes bookkeeping, the sale of the produce on the 
market, as well as the practical tasks of agriculture, stock-keeping, baking bread 
and dairying. In other words, she is very familiar with contemporary rural life. On 
the free time, Sandra was actively involved in village social life. 

In 2002–2003 S.Aigare established and leaded the Rucava Folklore Club;
In 2003 she founded the Rucava Traditional Culture Centre (RTCC) [4, http://

www.tradicijas.lv/?page_id=6315]; 
In 2004 the Latvian Traditional Culture Association, was established, and is 

still successfully continuing its activities.
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It should be emphasized that the RTCC serves as:
a local organizational, methodological and theoretical centre in Rucava,
a regional centre for Lower Kurzeme, providing methodological advice, 

organizing events in various locations in Lower Kurzeme: Bārta, Nīca, Liepāja, 
Kalēti, Vērgale, Aizpute, Pāvilosta, Saka and elsewhere; and shaping the cultural 
policy of Liepāja District in the sphere of traditional culture.

The goals of RTCC:
• preserving and developing traditional culture in Rucava and the 

surrounding areas
• studying and promoting traditional cultural material
• educating society

The functions of RTCC:
• archiving
• organization
• research
• cultural education
• advertising

The major events organized by S.Aigare:
Annual festivities Midsummer Night – Jāņi (fig. 3), and Christmas held in 

Rucava and elsewhere in Kurzeme; seminars for teachers and cultural activists; 
cultural education programmes for schoolchildren; events marking the opening of 
the tourist season in the county; traditional cuisine programmes (fig. 4). 

Rucava Traditional Culture Centre is active at the «Zvanītāji» ethnographic 
house, located in the centre of Rucava, where S. Aigare and local women offer 
visitors the chance to become acquainted with the cultural heritage of Rucava: 
the songs and singing tradition of the Rucava area, the rich collection of knitted 
socks and mittens from Rucava, the unique folk dress [5, http://www.youtube.com/
watch?v=sv8YyjsJZzs], and the delicious and wholesome cuisine of Rucava.

Since 2002, summer schools for children are held at «Zvanītāji», as well as 
a “Traditional Culture School”; in 2003 a Crafts Group was established; since 
2005 Rucava Tradition Schools are held (teaching various traditional crafts and 
skills), and since 2006 St Anne’s Day in Lower Kurzeme is celebrated; a video 
and a booklet have been created about eight Annas in Rucava, but in 2006 a 
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project was submitted to the Latvian Foundation Enrichment of the traditional 
cultural milieu of Rucava.

S. Aigare says: “The cultural heritage and traditions of Rucava: this is my 
passion, my labor of love. It is most gratifying, because I’m always discovering 
something new – the fulfillment of my ideals, my intuition, my energy. I’m not a 
certified specialist in traditional culture, but I do consider myself a researcher, 
because I’ve always been interested in the values and the handing down of 
folklore and tradition. Nowadays all of my life is connected with the cultural 
heritage of Rucava, which is a major asset for all of us. And this is what I’d like 
to call traditional culture, which is a value to be appreciated and understood. 
We should learn from our ancestors how to maintain values in society, and how 
to transfer this valuable experience to the next generations – how to live, work, 
love, create strong families and maintain the language. And ultimately – how 
not to lose one’s Humanity and maintain the space in which we live, our great 
common home – Nature.”

Vecpiebalga
Vecpiebalga is a village in Cēsis District, in the region of Vidzeme (fig. 

1). In geographical terms, it is located in the central part of the Vidzeme 
Uplands between Lake Alauksts and Lake Inesis. Already in the early 14th 
century Piebalga Castle was built here by the Archbishop of Riga. In the 18th 
century Vecpiebalga Manor was built, remaining in existence up to the mid-
19th century. At the beginning of the 20th century Piebalga included the civil 
parishes of Vecpiebalga, Jaunpiebalga and Veļķi. [5, http://lv.wikipedia.org/
wiki/Vecpiebalga - cite_note-3]

Like other places in Latvia, Vecpiebalga has always been home to interesting 
people, whose material and spiritual culture during a particular period has 
expressed their character, ideals and spiritual values. 

Master of Folk Art, a textile artist, applied art specialist Dagnija Kupče 
(born 1951) is living in the city Cēsis (Vidzeme), she is the leader of the Folk Art 
Studio Madara (1972–1996), and founder of Vecpiebalga weavers’ group (1981 
Vecpiebalga) and the weavers’ workshop Vēverīšas (2004 Cēsis). Although the 
distance between Cēsis and Vecpiebalga is 49 kilometers, many activities for both 
weavers’ groups are common. Under the leadership of D.Kupče the weavers of 
Cēsis and Vecpiebalga have studied Piebalga district folk dress and have created 
an extensive collection, which they have shown at the Folk Dress Competition at 
the XXIV Latvian National Song Festival, earning high acclaim. This collection 
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along with the comments of scientists has published the book “Piebalga is, was 
and will be” [7, p. 113–127; 155–157].

D.Kupče is a designer who is advanced studying the ethnographic material 
in the museums, taught weavers and also works with the client. In the weavers’ 
workshop Vēverīšas the visitors are acquainted with weaving skills and can try 
their hand at weaving, creating a belt or some other kind of fabric on the loom. All 
the fabrics can be purchased or ordered. Folk dress is made to order. A souvenir 
shop sells a wide variety of Latvian folk art: mittens, socks, belts, linen tablecloths 
and towels, amber and leather, ceramics and jewellery... 

Since the end of 2010 the weavers’ workshop Vēverīšas has continued to 
serve as a centre for applied art and consultation. Consultation is provided for 
participants of Latvian song and dance festivals regarding the appropriate mode 
of wearing folk dress. 

When “Traditional Skills Schools” began to be organized in Latvia in the 
autumn of 2009, D.Kupče became actively involved. The idea was to hold 
activities on four weekends (Saturdays) simultaneously across Latvia, in the 
course of which historic craft skills could be learned under the tuition of masters. 
The aim of these activities was to promote the handing down of traditional crafts 
and skills and to promote them among the public.

In the first “Traditional Skills School” almost 2000 apprentices learned crafts 
skills at more than 20 venues across Latvia, and because of the great response it 
was decided that the project would continue, with emphasis on the distinctiveness 
of each historical region.

On several occasions D. Kupče has been entrusted with the curation of 
national exhibitions of applied art, as well as an exhibition in Linköping, Sweden. 
Of D.Kupčes’ headed weavers active have participated in many exhibitions in 
Latvia (Cēsis, Rīga, Madona, Ogre and Vecpiebalga), and in Lithuania, Estonia, 
Sweden, France, Italy, Germany, Belgium and China. 

In preparation for the national folk costume review, which stays as an 
integral part of the All Latvian Song and Dance Festival, a year before in the 
summer of 2012 D.Kupče organized a temporary exhibition of Latvian folk 
dress at the Vecpiebalga House of Culture, displaying 40 costumes from 
different regions of Latvia. Also participating in the exhibition was the weavers’ 
workshop Vēverīšas and the Vecpiebalga weavers’ group led by D. Kupče 
herself, presenting together a collection of Vecpiebalga costumes. After the 
exhibition all the costumes were documented, and the material  included in the 
book about the dressing culture in Piebalga during the 19th century [7, p. 183].  
The weavers’ workshop Vēverīšas and the Vecpiebalga weavers’ group have 
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provided replicas of Piebalga folk costume components (shirts, skirts, sashes, 
headdresses, mittens, socks, etc.), which have been based on the other sources 
used in this study.  

In Latvia, it has historically developed that folk craftsmanship is carried out 
both individually and in an organized manner in traditional applied art hobby 
studious/groups. [8, p. 50–60]

The first organized traditional applied art hobby groups began to form 
following the Second World War. Until then craftsmen worked individually.  

Organized craftsmen in applied art studious and hobby groups (at present in 
Latvia there are 100 folk applied arts studios and hobby groups, with over 2000 
members) are guided by the following principles:

1. the participants are united in certain interest groups – traditional art 
studios and circles according to the type of art;

2. the participants would work under the guidance of a professional artist 
(mentor/teacher);

3. the participants of studios and circles are trained according to a specified 
curriculum;

4. the focus of the training is on ethnographic material; also, they study the 
museum collections;

5. they make objects both for own needs and for exhibitions;
6. within the framework of tradition, creative work involves improvisation. 
Traditionally applied art hobby group or studio are led by professional artist, 

who have obtained his/her knowledge of art skills and artistic taste in specialized 
craft schools and have augmented their knowledge in courses, seminars and 
exhibitions organized by the Latvian National Centre for Culture.

D.Kupče is one of those artists, who for many years has been a weaver’s 
studio manager, but now, she continues to work with two organized traditional 
applied art hobby groups.

Conclusions
The culture and cultural heritage of every people is unique and inimitable 

and is deeply rooted in tradition.  Nowadays in Latvia this heritage is created, 
consumed and maintained by different social strata, with differing demands 
and tastes, so that certain genres in cultural heritage cover a wide typological 
spectrum. 

Of course, Latvian folk art will continue to change and develop in the future. 
Generations succeed one another, the available information sources change, and 
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modern means of communications and ever-broadening cultural contacts play an 
important role, leading to freer meaning use of forms and color combinations, etc.

Nowadays the questions of developing a sustainable society, with a 
corresponding value orientation, and the methods of achieving this are becoming 
ever more pressing. 

In order not to lose that which is still preserved, a major effort is required 
to teach and train the younger generation. Without special education to provide 
knowledge of our people’s traditions and teaching for the younger generation, 
inheritance of traditions and continuity will not take place of itself, because the 
modern age demands too much time, attention and activity. In the family too – the 
main keeper of folk traditions – knowledge is already starting to fail, and there 
is not enough time for such activities. Accordingly, much thought is being given 
in Latvia to the development of a new cultural policy appropriate to the present 
age, in order to prevent the link with the traditional cultural heritage from being 
broken. At this time, while very highly qualified practitioners of the old crafts are 
still alive and able to transfer their knowledge to future generations, the Latvian 
Ministry of Culture, the Latvian National Centre for Culture, in collaboration 
with the Ministry of Education are working underway UNESCO Convention for 
the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage and seek new possibilities for 
educating and training future folklorists and applied artists.

Practice shows that no two cases are identical, and no experiences are alike, 
but the aim is the same: to preserve one’s culture.

The two examples from Latvia show two individuals (Sandra Aigare and 
Dagnija Kupče), who have a different education, approach and interests, but are 
doing the same work: preserving the intangible cultural heritage of their district, 
helping to promote national consciousness among local residents, collecting, 
studying and applying the experience inherited from the ancestors in everyday 
life, and creating islands of folk art in Latvia as an example to others of the 
approach to be taken in order to maintain their identity in the great stream of 
globalization. 
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Fig. 2. The ethnographic house Zvanītāji in Rucava.

Fig. 2. Sandra Aigare in Rucava folk costume

Fig. 3. Midsummer Night in the Latvian Ethnographic 
Open Air Museum – the Vītolnieki fishermen’s homestead. 2008 
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Fig. 4. Traditional cuisine programme in Rucava
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The Markers of Diasporic Identity in Wandering European Cultures
This paper addresses the issue of wandering/traveling cultures, which is a 

crucial problem in contemporary Europe and the world. It may be illuminated 
from three perspectives.

The first is the perspective of tourism, a short-term journey.
The second perspective of viewing wandering/traveling cultures concerns 

contemporary European pendular migration.
The third is the perspective of diaspora.
Keywords: diasporic identity, European cultures, tourism, traveling.

АННА БЖОЗОВСЬКА-КРАЙКА (ПОЛЬЩА)
Маркери ідентичності діаспори у «мандрівних»  
європейських культурах
У статті аналізується проблема «мандрівних» культур, яка виступає од-

нією з найважливіших у сучасній Європі і у світі. Проблему варто розгляда-
ти під трьома кутами зору.

По-перше, з позицій туристичної індустрії, зокрема, під час нетривалих 
подорожей.

Друга перспектива аналізу – «мандрівна» культура в її зв’язках із сучас-
ними міграційними процесами в Європі («маятникова» міграція).

Третій кут зору і аналізу – культура діаспори.
Ключові слова: ідентичність діаспори, європейські культури, туризм, 

подорожування.

АННА БЖОЗОВСКАЯ-КРАЙКА (ПОЛЬША)
Маркеры идентичности диаспоры в «странствующих» 
европейских культурах
В статье анализируется проблема «странствующих/путешествующих» 

культур, которая является одной из самых важных в современной Европе и 
в мире. Проблему следует рассматривать с трех позиций.

Во-первых, с позиций туристической индустрии, в частности, во время 
непродолжительных путешествий.

Вторая перспектива анализа – «странствующая» культура в её связях с 
современными миграционными процессами в Европе («маятниковая» ми-
грация).

Третий угол зрения и анализа – культура диаспоры.
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Ключевые слова: идентичность диаспоры, европейские культуры, 
туризм, путешествование.

This paper addresses the issue of wandering/traveling cultures, which is a 
crucial problem in contemporary Europe and the world. It may be illuminated 
from three perspectives.

The first is the perspective of tourism, a short-term journey. Contemporary 
cultural tourism concerns individual unprogrammed traveling. It refers to the 
aesthetics of pleasure; it mythologizes the countries to which it invites. As defined 
by a Polish anthropologist of culture, it involves a standardized and commercialized 
“flirt” with otherness (Burszta 2008: 69, 72). Elements of the culture of otherness 
become consumer goods in the cultural Macworld (supermarket of culture). 

The second perspective of viewing wandering/traveling cultures concerns 
contemporary European pendular migration (Niedźwiecki 2011: 99–11) to 
such countries as for example Holland, Belgium, Italy, Great Britain, Ireland 
and Germany, and its attendant combination of spiral selfhood (determined by 
constant traveling and re-definition of one’s own and others’ identities in the target 
society) and kaleidoscopic selfhood which treats culture as a set of instruments to 
be selected from and used by migrants according to their current needs. 

The third is the perspective of diaspora, and it has constituteted the subject 
of my study of American multiculturalism for the past many years. The category 
of diaspora pertains to collective migration, with its members traveling as 
individuals, families or in various other configurations. Diaspora is the place of 
formation of long-term or permanent communities, it creates a cartography of 
displacement (Brah 1996: 182). 

There is a long history of diasporic traveling, especially to the United States 
and Brazil. And this experience enables formulation of certain general laws which 
pertain to the majority of European cultures transplanted through migration. 
They entail consideration of some crucial questions which arise from dynamic 
relationship between the pre-emigration culture (of the country of origin, the 
source culture), and the post-emigration culture which results from a clash of the 
source culture with the target culture (of the country of immigration). 

Diaspora denotes “dispersion from a centre” (Brah 1996: 181). Its first 
phase constitutes relocation of the source culture to other spaces to build a new 
anthropological locus, the diasporic home: this process is defined as the homing 
and rooting of diaspora. There is a diversity of elements of the source culture 
which create the homing of diaspora for various Slavic and non-Slavic wandering/
traveling cultures. This diversity depends mainly on the nature of the starting 
point (mental stop): on whether a migrating culture belonged to the realm of high 
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culture (elitist) or low culture, folk culture (regional, local). In the case of most 
Slavic peoples – in the Czech Republic, Slovakia, Belarus, Ukraine, the Balkan 
countries (they constitute ethnic nations, to use Miroslav Hroch’s term [Hroch 
2003: 8–9]) – the national culture was dominated by the folk culture. 

On the other hand, in Poland and other state nations (the term after Hroch) 
there was a distinction between the grand tradition (high, elitist culture, of the 
educated, which fixed intellectual norms for the entire society) and the small 
tradition (peasant, folk culture), specific to various ethnographic regions as a 
component of the entire national tradition. In the diaspora space (both European 
and non-European) such cultures are defined as ethnic. For example, in the 
biggest and oldest diaspora, in the United States of America, a division was 
created into the mainstream culture (WASP – White Anglo-Saxon Protestants) 
and the minorities’ culture, ethnic culture (PIGS – Poles, Italians, Greeks, Slavs), 
mainly that of Euro-immigrants (Novak 1973: XXXIV). 

Thus, in a multicultural society ethnicity is a category of difference between 
“I” and “the others.” In cultural studies this category is variously defined in terms 
of national groups, social groups, cultural ethos (comprising definite values 
and symbols) – of people speaking the same language or belonging to the same 
historically determined culture (Mostwin 1993: 22). 

Ethnic identity, ethnic origin and ethnocentrism are crucial concepts in the 
field of ethnic studies. Ethnic identity derives from ethnic origin (of the country 
of origin). It is emblematized by the common name of a given ethnos, which 
identifies it and expresses its essence: for example Polish-American, Greek-
American, Italian-American, Russian-American, etc. 

The power of such identification is comprised of the following factors: 
the myth of common ancestry which includes the idea of common origin in 
time and space and endows the ethnos with a sense of metaphorical kinship 
(the concept of super-family – Horowitz 1985: chapter 2); a shared historical 
memory (especially the memory of common past heroes and events); such 
crucial elements of the common culture as religion, customs and language; 
ties with the homeland – either real (strengthened through visits, extending 
material help, etc.) or symbolic (as attachment to the land of common 
ancestors); a sense of communal solidarity cherished by at least a part of the 
population belonging to a given ethnos. 

All these are orientated towards the past, the origin of ancestors of a diasporic 
community – toward the vital historical memory including especially the “golden 
age” of a community (of the social, artistic and spiritual flourishing of its ethnos – 
Hutchinson, Smith 1996: 8, 9). 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



86

ANNA BRZOZOWSKA-KRAJKA (POLAND)

The ethnic diasporic identity is created by core elements (Nash 1996: 24), 
indices of cultural difference, markers of ethnicity. Manning Nash distinguished 
the primary triad of ethnicity and the secondary triad of ethnicity (Nash 1996: 
24–28). The first is comprised of kinship, nutritional and sexual proximity, and 
common religion (the metaphors of blood, substance and divinity). The second is 
comprised of surface indices: clothes, language (or dialect) and culturally marked 
physical features. An ethnic group’s identity is best expressed through the features 
of appearance which strengthen boundaries among social groups – especially the 
codes of clothing and language (its social and psychological significance as a 
marker of communal identity is greater than that of clothes). 

Religion – understood not merely as cult but as a style of life, a system of 
culture (Geertz 1966: 30; Herbert 2010) comprised of a catalogue of norms, 
traditional rituals of the annual liturgical and family cycle – is definitely of high 
priority in creating and sustaining ethnic solidarity in diasporic identity. In a 
diaspora space it is separation of the people of “our faith” from those of other 
faiths which frequently determines the choice of life partner (especially among 
the 1st and 2nd generation immigrants). Diasporic ethnic groups, especially in 
the USA, tend toward endogamy (marriages within their own ethnic group) as it 
ensures continuity of the cultural patterns and values of the country of origin. And 
intermarriages concern mostly immigrant communities of the same religion, for 
example between Catholics: Italian-Americans, Mexican-Americans and Irish-
Americans (Silverman 2000: 28–29). 

The markers of ethnicity (understood as signs of identification with culture 
of the country of origin) clearly differentiate two spheres of the diaspora space: 
the private face of ethnicity and the public face of ethnicity. The first one, 
developed in diaspora, pertains both to the space of home of an ethnic family 
and the institutionalized space (created by ethnic non-profit organizations and 
institutions) within the ethnic group or subgroup treated as a great super-family. 
It concerns mostly festive time (as distinct from everyday time: the industrial 
time subordinated to economic rigors, the time of work). In the private face of 
ethnicity it is the language (or dialect) of the country of origin which is the means 
of communication of cultural content in the realm of festive time, especially for 
the 1st and 2nd generation immigrants. 

Such private expressions of ethnic culture pertain mostly to the principal 
rites of passage (of the rituals of baptism, marriage, funeral), social customs 
and rituals of the liturgical calendar. And it is here that the religion of faith 
(religious cult) and the “religion” of faithfulness to the roots create a cohesive 
whole and strengthen ties within a group (Brzozowska-Krajka 2012: 86). 
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Patterns of traditional behavior transferred into the diaspora space yield 
to gradual de-ethnization, but this process becomes conspicuous only in 
subsequent generations of immigrants. 

Typically, immigrants of the 1st and 2nd generation display liminal identity 
(between-and-betwixt), imitative identity (like in a mirror) – marked by strong 
adherence to the source culture. For example, the traditional ritual scenario of 
wedding in the góral diaspora in America is identical with its counterpart in Poland 
– preserved through both its numerous performances in America since the 1920s 
and its ethnographic descriptions in Polish-American periodicals (for example 
The Tatra Eagle – Fitowski 1996: 3–4; Łojas-Kośla 2007: 4–6, 8). This cultural 
mechanism applies also to the principal feasts in Christian liturgical calendar: 
Christmas and Easter. It has to be emphasized that in diasporic communities, not 
only in the USA, the social position of Christian Church – both Western (Roman) 
and Eastern (Byzantine) – is particularly strong. 

In celebrations of festive time de-territorialization of the source culture 
usually does not entail acceptance of cultural patterns proposed by the dominant 
cultures (for example, the relation of WASP culture to ethnic cultures within the 
frame of political correctness) but rather reproduction, annual renewal of the 
ethnic model of ritualized complex of accepted behaviors (Brzozowska-Krajka 
2009: 145). 

This model is dominated by religiously defined cultic behaviors much stronger 
than by the ideology of consumerism defined by processes of globalization. And 
again, complete reproduction of such model concerns mostly immigrants of the 
1st and 2nd generations (liminal identity, imitative identity). For their subsequent 
generations it is only their select elements which become significant – for example 
in Polish diaspora in the USA the Christmas Eve celebrations held in clubs (the 
hybrid symbolic identity – Silverman 2000: 45).

The public face of ethnicity in a diaspora space is comprised mainly of the 
forms of performative culture which are elements of long-term culture of an 
ethnic group or subgroup – such as dance, music, songs, costume, etc. 

They constitute its external expression during various kinds of ethnic festivals, 
festivities and days of cultural heritage. Such forms of ethnic identification testify 
to the power of an ethnicity, they manifest its source culture and create a memory 
model comprised of its distinctive features to be recognized by both ”us” and 
others. Ethno-marketing, ethno-business – Ethnicity, Inc. according to John and 
Jean Comaroff – is a specific type of the public face of ethnicity (Comaroff, 
Comaroff 2011: 77–106). It combines culture and property, the past and the 
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present, identity and business, commodification of culture – thus cultural identity 
is at the core of such attractive Ethnicity, Inc. 

Such ethno-business concerns mostly ethnic food (numerous ethnic 
restaurants and markets selling such food), but also ethnic costume (both authentic 
and stylized, ethnic fashion), traditional craft and folk art souvenirs. Launching 
ethnically marked products (reification of culture) contributes to good reputation 
of this ethnicity and strengthens its prestige within a multicultural society. 

To recapitulate. Despite the expansion of globalization and consumerism in 
the contemporary world, the issue of diasporic ethnic identity is still vital in the 
XXI century, and the cultural markers of ethnicity (ethno-images, according to 
Appadurai) still function as strong integrating factors which oppose assimilation 
and globalization (Appadurai 2005: 75). And as long as a diasporic community 
cherishes ethnic pride, appreciation of the aesthetic and ideological values of its 
source culture, it will be transmitted to subsequent generations born already under 
the condition of diaspora to be treasured and sustained to preserve the essential, 
distinctive features of this ethnic group. 
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Dynamics of the Symbolism of Numbers:  Case Studies  
from the Traditional Communities in Eastern Poland
The current paper is a result of the fieldwork I have been carrying out in 

the eastern part of Poland since 2007 Due to the time constraints, I am going to 
focus on the symbolic of selected numbers only, as well as on the number-related 
actions (as counting and measuring) and the even-odd parity opposition.

Keywords: symbolism of numbers, numerology, traditional culture, folklore, 
rituals, magic.

МАГДАЛЕНА ВУЙТОВИЧ-ДЕКА (ПОЛЬЩА)
Динаміка символіки цифр: на прикладі вивчення  
традиційних спільнот у Східній Польщі
Запропонована стаття містить результати польових досліджень, прове-

дених авторкою у східній частині Польщі в 2007 р. За браком часу авторка 
зупиняється лише на символіці окремих чисел, а також на певних діях і ри-
туалах, пов’язаних із нумерологією (підрахунок і вимірювання), а також на 
специфіці парних-непарних чисел.

Ключові слова: символіка чисел, нумерологія, традиційна культура, 
фольклор, ритуали, магія.

МАГДАЛЕНА ВУЙТОВИЧ-ДЕКА (ПОЛЬША)
Динамика символики цифр: на примере изучения  
традиционных сообществ в Восточной Польше
Приведенная ниже статья содержит результаты полевых исследований, 

сделанных автором в восточной части Польши в 2007 г. Учитывая ограни-
чения во времени, автор останавливается лишь на символике отдельных чи-
сел, а также на определенных действиях и ритуалах, связанных с нумероло-
гией (подсчет и измерения), а также на специфике парных-непарных чисел.

Ключевые слова: символика чисел, нумерология, традиционная 
культура, фольклор, ритуалы, магия.

Numbers in culture The cultural significance of numbers goes beyond ac-
counting and inventorying; they are subject to intense semantic processes, they 
are given holy and magical meanings. It is true for the oldest known civilisations, 
as well as the Polish folklore. In the view of traditional culture bearers, knowing 
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the true meaning of numbers leads to the understanding of the inherent complex-
ity of the reality and the relationships between the components of the cosmos. Us-
ing numerical representations man learned about the world, distinguished himself 
or herself from a group (as a unit against the multitude), described the duality of 
the human condition in the basic life-death opposition, recognized three stages of 
existence and four directions of the world. Numbers constituted a part of the taxo-
nomic grid, used to interpret and categorize the surrounding reality. Therefore, 
studying them leads to the reconstruction of the traditional elements still present 
in the culture. Not all numbers in the folk culture are valued equally. This quality 
of the numerical system was highlighted by V. Toporov1.

Rich symbolism of numbers is common not only in folklore, but also in the 
nationwide cultural circulation in Poland. In the popular opinion some numbers 
are lucky or unlucky, others convey certain social messages (odd number of 
flowers in a bouquet, triple kiss of greeting, wishing “one hundred years”). A 
common phenomenon in popular culture is the use of numerology. Overall, this 
omnipresence confirms the importance of studying numbers for the better under-
standing of the national culture. In the heterogeneous sequence of numbers, three 
and seven have a particularly rich symbolic, I will now elaborate upon. 

Number Three is strongly connected to the sphere of the Sacred. It is the 
sum of an odd one and an even two, therefore, it levels the oppositions and is 
perceived in many cultures as particularly powerful, symbolizing “an all-encom-
passing principle”.2 Dorothea Forstner says: „If any number can claim the right to 
sanctity and symbolic value it is three”3. In the original conceptualization of the 
world, three was the number related to the complete family, symbolizing fulfil-
ment of a man and a woman in a child. This number was a part of the basic scheme 
explaining the world’s order, for instance, the universe is divided into Heaven, 
Earth and the Underworld. Three represents nature (birth, growth and decay), 
time (past, present and future) etc. Divine trinities feature in many cultures, most 
prominently in Hinduism and Catholicism4. This number plays an important role 
in the construction of literary texts. It is consistent with the ontology of events 
that have a beginning, middle and end, as well as with the division of a text 
into three parts, known since antiquity. Ternary structure serves also as a natural 

1 Toporow V. O modelach liczbowych w kulturach archaicznych / trans. W. Gajewski // Teksty. – 
1978. – Vol. 1. – P. 181.

2 Oesterreicher-Mollwo M. Leksykon symboli / trans. J. Prokopiuk. – Warszawa : ROK Corporation, 
1992. – P. 165–166.

3 Forstner D. Świat symboliki chrześcijańskiej / trans. and ed. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, 
R. Turzyński. – Warszawa : Pax, 1990. – P. 43.

4 Ibidem. – P. 43–44.
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gradation and intensification of tension. Tales of three brothers or sisters, using 
this literary device, are common in the Polish folklore.

In the course of the fieldwork, interesting uses of the number three were 
attested in folk medicine, for instance: in magical actions, aimed at removing 
malevolent charm (disease) caused by the evil eye: [translated from Polish] 

A mother had three daughters 
First sew 
Second washed 
Third undid the evil charms
And Hail Mary
One puts coals on the water. In a full glass, a little empty only and one puts 

nine, eight, seven, until one and zero. Nine coals and one sprinkle this water 
and drink. One puts it through a rosary, adds holy water, it needs to help (MG, 
janowski district, 2012)5.

Folk medicine is the sphere of traditional culture, where rational premises 
coexist with mythical thinking. Zbigniew Libera emphasizes the need for a 
comprehensive study in this field. In his view, the only way to understand 
a medical system in the traditional worldview is to identify its foundations in 
mythical notions and to understand beliefs and practices in folk medicine as an 
interconnected system. It allows to understand the medical notions through the 
healing magic and other texts of culture and to see medicine as a way to inter-
pret the world and the human condition, as well as read the symbolic sense of 
the treatments6. Bearers of the Polish folk culture still use magical properties of 
numbers for healing. It is true in particular for the number three, due to its elab-
orate semantics. It often accompanies other attributes, gestures and actions, used 
during treatment and has a mediating function, facilitates changes and allows the 
eradication of the disease. 

In another testimony, the number three is used in the course of preventive treat-
ment. In order to to prevent child illness, one should take the following actions: 

And then the mother or someone from the family had to make from rags 
(because we used rags to make them) nine dolls, and she tied each three of these 
dolls together, each three, and then those bundles together again, so there was 
nine in the end, and someone needed to go and throw the dolls on the crossroads 
(EW, puławski district, 2010). 

5 The initials of the informers, location and the year of the interview were given in brackets. Full 
details of the informers are available at the end of the article.

6 Libera Z. Medycyna ludowa – chłopski rozsądek czy gminna fantazja. – Warszawa : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. – P. 12.
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In this account the power of number three is accumulated, «three times 
three», thus gaining even more power. Moreover, such actions as passing a sick 
child three times over a well or spitting three times over one’s left shoulder appear 
during magical healing. 

Fieldwork proves that magical folk healing is only rarely practiced nowadays. 
However, there are some cases of continuing traditional practices, when 
paramedical treatments exist along with modern medicine. People in the rural 
areas no longer rely on the services of local female quack doctors. However, there 
are still patients demanding magical treatment if there is no sign of effectiveness 
of other drugs. One of the conditions for the effectiveness of such a special 
treatment is a triple repetition of actions, words, and gestures.

Other aspect of traditional culture with presence of the number three are 
family rituals. This number not only appears during rituals, but serves also to 
describe them, by distinguishing their three phases – exclusion, separtion and 
inclusion, which were described by Arnold van Gennepa7. 

 Three appears often in the family rites, I will present one example only. 
When the coffin is carried from the house during the funeral ceremony, it is 
knocked three times on the house threshold. One of the informers from the eastern 
frontier region said it was common equally at the catholic and orthodox families. 
[translation from Polish]

On every threshold one bowed that he would not come again, when the deceased 
was being carried out, three times. It was a farewell (BP, włodawski district, 2011).

In the view of the older inhabitants of the villages, whom I had interviewed, it is 
a symbolic gesture of farewell of the deceased towards the entire household. Three 
as a sacred and mediating number, was appropriate in such a moment, as it added a 
mystical character to the action. Moreover, it was identified with change and sealed 
the farewell without detaining the soul8. In recent years, rapid transformation of the 
petrified funeral rites is taking place. However, the described custom is still practiced. 
Number three functions in other aspects of culture as well, for instance, it is traditional 
to kiss three times to greet someone (this is a characteristic for Poland, in other cultures 
it is often a double kiss), and the adage «third time lucky» is widely popular. 

Number Seven The semantics of the number seven is one of the most 
universal and popular in the cultures of the world9. Seven is associated with the 

7 van Gennep A. Obrzędy przejścia / trans. Beata Biały. – Warszawa : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 2006. 

8 In order to prevent the soul from staying in the house, one preformed such actions as turning over 
stools, opening doors (including farm buildings’ doors), leaving chests open. 

9 Forstner D. Op. cit. – P. 46-–47; Oesterreicher-Mollwo M. Op. cit. – P. 143; Lurker M. Przesłanie 
symboli w mitach, kulturach i religiach / trans. R. Wojnakowski. – Kraków : Znak, 1994.
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original astronomical observations, as there is seven visible planets on the sky and 
the rainbow has seven colors. Lunar calendar known from the prehistoric times is 
based on the observation of seven-day quarters of the moon cycle, which form a 
month. It sets out a unit, which translated into the rhythm of the week (although the 
week was not the same length in all cultures10). Supersonic meaning of numbers is 
also due to their mathematical properties. Seven arises from the addition of three 
– a number regarded as holy, and four that symbolizes the earth. Seven binds the 
world in vertical and horizontal perspective, therefore it is considered a synonym 
for complementarity and fullness11.

Number seven, in the traditional folk vision of the world, has both temporal 
and spatial references. It is attested by the petrified introductory formula to fables 
and folk tales: “beyond the seven forests, mountains, rivers, seas”, the meaning of 
which is «very large, undetermined distance»12. Such cliche, formulaic expressions 
locate narrated events in the distant, unknown space, outside the tamed and safe 
world. “The seventh mountain” or river forms the border of a fairytale land, which 
hosts unusual events. In such a concept of space segmentation, seven becomes a 
border number, belonging to two spaces at the same time13. It may have charac-
teristics of both and become ambivalent. In this case, numerical formula functions 
as a parameter of space.

Connection of the number seven to the demonic sphere was widely attested 
in the fieldwork, exemplified by a belief that the seventh daughter becomes a 
“zmora”, a demon of nightmares. Therefore, the number exposes demonic 
qualities and brings bad luck to the person who is meant to become this demon: I 
do not know how to explain this, but they said this. I heard my mother told that if 
there were seven daughters, one was a “zmora”, or something. That the seventh, 
it is a „zmora” (KG, puławski district, 2011).

Beliefs associated with the symbolism of the number seven still exist in 
folklore and have ambivalent character. On the one hand, the number is supposed 
to bring good luck. On the other hand, there is a conviction that breaking a mirror 
brings seven years of misfortune. In addition, the negative connotations are 
attested in the expressions such as “seven sorrows” and “seven woes”.

Counting and measuring Extra semantic value is attached not only to 
specific numbers, but also to numerical operations such as counting, measuring 

10 Matuszewski J. Słowiański tydzień. Geneza, struktura, nomenklatura. – Łódź : ŁTN ; Wrocław : 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – P. 16.

11 Oesterreicher-Mollwo M. Op. cit. – P. 143.
12 Adamowski J. Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne. – Lublin : 

Wydawnictwo UMCS, 1999. – P. 23.
13 See: Kowalski P. Kultura magiczna: omen, przesąd, znaczenie. – Warszawa : PWN, 2007.
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and weighing, which were attributed magical powers, enabling mastering the 
subject of such actions. For instance, counting money while hearing the first 
cuckoo of the year was supposed to secure wealth for the coming year14.

Exact counting and assigning importance for specific numbers is characteristic 
for the festive time. On Christmas Eve, the ritual wafer is broken into as many 
pieces as there are members of the household, while at Easter breakfast one 
similarly divides eggs. Wafer chips and eggs are used as an objects of gift 
exchange between people, accompanied by good wishes. However, their corres-
pondence to the number of family members brings comparison to the custom of 
functioning among Eastern Slavs. It consisted of counting and naming all the 
objects in the household and the farm at the time of the spring rites and had a 
productive and prognostic nature15. Counting could also cause negative effects, 
therefore, sometimes functioned as a taboo, for example, loaves of bread were not 
counted before putting them in the oven as they could burn.

Another action with numerical character and subject to magical restrictions 
is measuring. It was of particular concern during funeral rites. For instance, a 
carpenter making a coffin for the deceased had to measure it accurately. Too 
long a coffin with free space was an omen announcing death of another person. 
Currently, it is of lesser relevance as most of the funerary preparations are made 
by the funeral houses.

Another example concerning measurements is an account of a bad measurer 
who was turned into a candle16 and wanders through the fields and meadows: Or 
there were also, my grandfather told, these various candles, a fire that showed up. 
I do not know if this is what is produced in autumn and people knew. [And what 
they meant, these candles?] The older people said that it was a surveyor that 
poorly measured the land here in Wolka, and then he was correcting, cause he did 
it badly, unfairly. And it showed up. It was a candle. Mostly during the night and 
in the evening it showed up (SW, puławski district, 2009).

The severe punishment, which met the surveyor, certifies the rank of the action 
he performs. For the frauds in measuring land, he had been trapped in the transition 
between life and death17. His soul in the form of candles kept wandering through 
the fields and meadows, scaring people. Currently, these accounts appear only in the 
stories the oldest inhabitants of the village, so this is a passive element of the folklore, 
animated during the field study that revived it for the general cultural memory. 

14 See: Tolstaja S. Siemanticzieskije katiegorii jazyka kultury. Oczierki po slowianskoj 
etnolingwistikie. – Moskva, 2010. – P. 203–259.

15 Ibidem. – P. 210.
16 See: Słownik stereotypów i symboli ludowych / red. J. Bartmiński. – T. I / 4. – P. 127–128.
17 See: Stomma L. Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. – Warszawa : Wydawnictwo Pax, 1986.
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Pairity: even and odd The category of “even versus odd” is related to 
numbers, constituting one of the binary oppositions in the traditional culture. 
They are fundamental contradictions in the perception of the world by bearers of 
traditional cultures. For the Slavic culture, the matrix of binary oppositions was 
created W. Ivanov and W. Toporov.

Positive valuation of even parity is clear in the context of the wedding 
symbols. Young women with special interest in the martial sphere took divinatory 
actions, in order to reveal their future fate. For example, they counted rails in 
the fence or branches brought for fire on the Christmas Eve. An even number 
meant that a girl belonged to an even system of relations, and signified marriage: 
[translated from Polish]

Yes, one went and brought, one didn’t count how many wooden pieces there 
were, one brought a pile.

Well, one brought this wood and what next? 
Well, she counted if it was even, then it meant she would marry, if odd, it 

meant she would wait. 
Well rails, as many one could encompass.
Yes? As many as one encompassed, and what then? 
Well, one counted if it was a pair or not, and counted if I would marry that 

year or not that year, as it turned out for her (MN, janowski district, 2012).

However, the positive connotation of the even parity is not universal in 
folk culture. In Polish folklore, the semantics of the opposition parity – oddity 
is enacted during family rituals in the paradigm of the rite de pasage18. In their 
course, symbolic gestures of opening and closing were performed in order to slow 
down or proceed with the rite. 

Ludwik Stomma, who has studied the binary oppositions in Polish folk 
culture, emphasizes that they include not only the contrasting relations, but also 
create strings with similar semantics: whole - closed - even, change - open - odd19. 
Therefore, during the celebration of the rites odd numbers appear (including 
three), in order to facilitate and accelerate metamorphosis. In contemporary Polish 
culture, rules regarding even and odd parity still exist, although their motivation 
is unknown. There are indicators dictating the number of flowers in a bouquet. 
The number is supposed to be odd for birthdays and name days, while a funeral 
bouquet should have an even number of flowers.

Conclusions One should start by saying that the current transformations of 
the traditional culture cause some customs and practices to disappear and affect 

18 See: van Gennep A. Op. cit. – P. 2006.
19 Stomma L. Op. cit. – P. 174.
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the ideas about numbers. The customs are often no longer cultivated, but they can 
exist in the collective memory of the oldest inhabitants of villages. Some elements 
are more resistant, thus, certain beliefs related to numbers, counting, measuring 
and opposition even-odd are still in circulation. Generally speaking, traditional 
culture is rich with numerical symbols, as numbers are present in the customs, 
beliefs, magic and various genres of folklore. However, their original motivation 
has often effectively disappeared. A growth in importance of certain numbers can 
be observed eg. 13 has a strong negative connotations, while the number hundred 
functions as full and perfect element of wishes (“One hundred years” song instead 
of “happy birthday”), also is associated with Polish culture of feasting.
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EW, Elżbieta Wójtowicz, born 1949 in Wólka Kątna, gmina Markuszów, 

puławski district, lubelskie province;
KG, Kazimiera Gawron, born 1934 in Wólka Kątna, gmina Markuszów, 

puławski district, lubelskie Provence;
SW, Stanisław Wójtowicz, born 1926 in Wólka Kątna, gmina Markuszów, 

puławski district, lubelskie province;
GM, Genowefa Mazur, born 1920, janowski district, lubelskie province. 
BP, Bronisława Polak, born 1935 in Konstatnynówka, włodawski district, 

lubelskie province.
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Russian Traditional Culture and Art as an Object of Culture Studies
The article sums up original research of evolution of Russian traditional 

culture and art, demonstrates rules of academisation, its predictable results and 
scientific hypotheses connected with global process of cultural studies.

Keywords: evolution of culture and art, academisation, national self-identi-
fication.

ДМИТРО ВАРЛАМОВ (РОСІЯ)
Російська традиційна культура і мистецтво  
як об’єкт культурологічного дослідження
У статті підбиваються підсумки ексклюзивного вивчення російської 

традиційної культури і мистецтва, демонструються закономірності 
академізації, її прогнозовані наслідки і наукові гіпотези, пов’язані з 
глобальними процесами в об’єкті культурологічного дослідження.

Ключові слова: еволюція культури і мистецтва, академізація, 
національна самоідентифікація.

ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВ (РОССИЯ)
Российская традиционная культура и искусство  
как объект культурологического исследования
В статье подводятся итоги эксклюзивного изучения эволюции российской 

традиционной культуры и искусства, демонстрируются закономерности 
академизации, ее прогнозируемые последствия и научные гипотезы, 
связанные с глобальными процессами в объекте культурологического 
исследования.

Ключевые слова: эволюция культуры и искусства, академизация, 
национальная самоидентификация.

Сегодня российская традиционная культура является объектом иссле-
дования прежде всего таких наук как этнография и фольклористика. Из-
вестный интерес к ней проявляет и академическое искусствознание, но он в 
основном ограничивается проблемами генеалогии искусства. 

Тем не менее глубинные традиции этой культуры, в основании которой 
лежит синкретизм мышления наших далеких предков, являются предтечей 
многих современных тенденций в самых разных областях жизни социума. 
Познание исторических закономерностей эволюции российской культуры 
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может открыть новые перспективы в понимании современных тенденций, а 
так же помочь смоделировать пути развития инновационных поликультур-
ных процессов. 

Важнейшим результатом проведенного автором исследования процес-
сов эволюции культуры и искусства в их взаимосвязи и взаимовлиянии 
является обоснование закономерностей академизации. В результате научно 
доказаны следующие положения: 

• Академизация есть объективный процесс эволюции художествен-
ного мышления, языка и творчества человечества от синкретичного фольк-
лорного к современному дифференцированному типу, протекающий в русле 
глобализации и влияющий на все тенденции в искусстве и образовании.

• К закономерностям академизации музыкального искусства отно-
сятся: десинкретизация и унификация музыкального мышления, языка и 
творчества. 

• Закономерности академизации создают как позитивные, так и нега-
тивные тенденции. К последним относятся: унификация (единообразие со-
циокультурных парадигм), формализация (приоритет техничности исполне-
ния над художественностью), дедемократизация (тенденция к элитарности 
искусства) и нивелирование национальной идентичности, а также другие, 
более частные тенденции, обусловленные глобализационными процессами.

• Закономерное сочетание внешних негативных тенденций ака-
демизации обуславливает кризис академического искусства и в целом 
культуры академического типа. Это явление предлагается именовать «по-
стакадемический синдром». Основанием для появления постакадемиче-
ского синдрома служат внутренние процессы унификации, формализации 
и дедемократизация музыкального искусства, исходящие из закономерно-
стей академизации, а их внешними проявлениями становятся: смещение 
парадигмы музыкального искусства и образования от коммуникации к 
абсолютизации опуса (представления); превалирование формы над содер-
жанием и как следствие – деградация эстетической функции искусства и 
образования, и отход от народных традиций, что грозит потерей нацио-
нальной идентичности и вымиранию или перерождению национального 
искусства и культуры в целом. 

• Культура и искусство не приемлют единообразия, а потому долж-
ны обладать спецификой, обусловленной национальными особенностями 
и ментальностью россиян. 

На основании исследования закономерностей эволюции отечествен-
ной музыкально-инструментальной культуры автором несколько лет на-
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зад была выдвинута гипотеза о том, что «неофольклор в русской культуре 
есть уникальный феномен российской академизации, отражающий мен-
тальность создававшего его народа» [2, с. 65]. Основаниями для данной 
гипотезы служат, во-первых, синергетический анализ истории российской 
культуры, показывающий, что в XVII, XVIII и последующие века акаде-
мизация русской культуры происходила методом «культурной экспансии» 
(Б. С. Ерасов [см.: 4, с. 484]), что стало причиной бифуркации русской 
художественной традиции на два направления1: фольклорного, точнее, 
неофольклорного и академического типа, во-вторых, результаты исследо-
вания Л. Н. Гумилева [см.: 3], дающие основание утверждать, что «запаз-
дывание» русской академизации от западноевропейской происходило с 
временным интервалом почти в половину тысячелетия.

Таким образом есть веские основания считать процессы академиза-
ции искусства и культуры закономерными процессами эволюции любого 
этноса. Однако это вовсе не означает, что все культуры развиваются по 
одному «сценарию»: ментальность этноса и особенности его отношения с 
другими этносами накладывают глубокий отпечаток как на процессы, так 
и на результаты художественного творчества. 

Тем не менее для проверки данной гипотезы исследовательского 
аппарата современного искусствоведения явно недостаточно (особенно в 
условиях его пресловутого разделения на этномузыкологию и академиче-
ское искусствознание). Между тем, доказательство этой гипотезы может 
способствовать разработке перспективных направлений развития не толь-
ко современного искусства, но и музыкальной педагогики.

Кроме того, в ходе названного исследования был обнаружен «феномен 
идеоэтничности» – закон сохранения этносоциального своеобразия явле-
ний культуры и искусства. Его описание и глубокое осмысление возможно 
также лишь в рамках культурологии. Понятие «феномен идеоэтничности» 
(гр. Idios своеобразный + ethnikos народный) [см.: 2, с. 167] предложено 
мною для обозначения закона сохранения этносоциального своеобразия 
явлений культуры и искусства в эпоху глобализации. Логика его обоснова-
ния строится на известном законе И. Ньютона о равенстве сил действия и 
противодействия и закономерности синергетики, известной под названием 
«гонка вооружений»2. Суть феномена идеоэтничности в том, что процессы 

1 Явление бифуркации в русской культуре отметил и И. И. Земцовский, говоря о том, что 
«при известной независимости эти две системы, будучи двумя ветвями одного национально-
культурного процесса, разнообразно взаимодействуют, причем как сознательно, так и стихий-
но, органически, бессознательно» [5, с. 16].

2 Опыты по исследованию «эволюции в пробирке», то есть процессов противостояния виру-
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глобализации культуры (прежде всего, интегративные) естественным об-
разом вызывают ответную реакцию этносов и активизируют их стремление 
к национальной идентификации культуры. Этот вопрос становится осо-
бенно важен потому, что народные традиции в области культуры являются 
теми скрепами, которые более всего связывают нацию воедино, превращая 
более или менее разобщенное население в целостную общность. Разрыв 
же этих скреп грозит непредсказуемыми последствиями, поскольку, как 
доказывает Ю. В. Бромлей, «именно культура в широком значении этого 
слова обеспечивает в обществе этническую преемственность» [1, с. 29] и, 
можно добавить − национальную самоидентификацию.

Культурологический подход к закономерностям генеалогии и эволю-
ции российской традиционной культуры мог бы стать основой для раз-
вития новых разделов знания в области искусствоведения, педагогики и, 
по-видимому, самой культурологии. Сегодня, в эпоху глобализации, такой 
подход особенно актуален, так как он может стать мощным заслоном не-
гативным процессам и генератором позитивных процессов глокализации3.
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Folk-instrumental Music of Russia
At the turn of the XX–XXIst centuries in the development of Russian folk 

instrumental music of written tradition it happened so that in the country there 
grew the generation, which was disconnected from folk music. Therefore experts 
need to begin the joint vigorous activity on correction of the given situation.

Keywords: folk-instrumental music, written tradition, genre, folk instruments.

ВІКТОР КІТОВ (РОСІЯ)
Народно-інструментальна музика в Росії
На межі ХХ–ХХІ століть у розвитку російської народно-інструменталь-

ної музики писемної традиції сформувалася ситуація, у результаті якої ви-
росло покоління, відірване від народної музики. Тому фахівцям необхідно 
розпочати спільну активну діяльність, аби виправити ситуацію на краще.

Ключові слова: народно-інструментальна музика, писемна традиція, 
жанр, народні інструменти.

ВИКТОР КИТОВ (РОССИЯ)
Народно-инструментальная музыка в России
На рубеже XX–XXI веков в развитии русской народно-инструменталь-

ной музыки письменной традиции сложилось положение, в результате кото-
рого в стране выросло поколение, оторванное от народной музыки. Поэтому 
специалистам необходимо начать совместную активную деятельность по 
исправлению данного положения.

Ключевые слова: народно-инструментальная музыка, письменная 
традиция, жанр, народные инструменты.

 Folk instrumental music of written tradition has been developing in Russia 
during one and a half century. Famous examples of existence of written music for 
Russian balalaika, seven-string guitar, Russian horn orchestra in the preceding 
period the author considers as the background of the question. That’s why the 
process of development of written folk-instrumental music can be divided in 3 
stages: I – Tsarist Russia (1887–1917); II – Soviet Russia (1917–1991); III – post- 
soviet Russia (since 1991).

The goal of this report is in the comparison of every given stage with present 
and definition of the development trends of this genre in modern Russia.
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I (first) stage differed by creation of improved instrumentation; emergence of 
the folk instruments training method; the uprise of the original repertoire; release of 
the first professional musicians, who played these instruments (solo performers and 
music bands) on the venue. This work was done under auspices of V. V. Andreev 
and N. P. Fomin, who aspired to return to people their music in the sounding on 
improved instruments and spread music-making within written tradition.

II (second) stage allowed to bring to life the ideas of the reformers of Russian 
folk-instrumental music. There was created four-level system of folk instruments 
training in the country and was formed an original repertoire for this genre, there 
appeared music hauses, providing the musicians with all necessary literature, the 
number of professional solo performers, bands and orchestras of folk instruments 
increased, step by step there arose the chain of amateur bands, allowing millions 
of people to become familiar with the treasures of folk instrumental music. In 
Russia there worked the number of factories and associations of home-workers, 
who provided all willing people with necessary musical instruments. Five of 
seven professional orchestras of folk instruments of Russia worked under state 
radio and TV committees that supported the constant sounding of native music in 
the surrounding acoustic environment.

III (third) stage gave an impulse to origin of dozens of professional folk 
orchestras; varied the contacts of musicians inside the country as well as abroad: 
participation in the competitions, festivals, tours; the musicians obtained their 
own news-bulletin – “Narodnik”.

At the same time, in the existence of folk-instrumental genre in Russia there 
appeared other trends: the number of amateur orchestras essentially decreased; in the 
Universities of Arts and Culture the speciality “amateur and folk arts” that prepared 
the band masters of folk instruments was closed. The musical instruments factories 
stopped their work, and now the price of folk musical instrument is not affordable 
for everyone. Only one folk orchestra survived under State TV and Radio Company 
“Rossiya”, the programs of which occupy so little place in the viewing grid; music 
editions almost stopped the publication of scores and editions for folk instruments.

It arouse vigilance that the term “narodny” gradually disappears from the names 
of bands of folk instruments and departments, where the executants are trained.

On pages of “Narodnik” there appeared reports saying that the concert halls 
of solo performers and bands of folk instruments are not full, the admission of 
the students to music schools with a speciality: ”Bayan”, “Domra”, “Balalaika” 
year by year decreases.
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What is happening with folk instrumental music in Russia? What’s the score 
on development of this genre? To what extent do the ways coincide with the goals 
of Fomin and Andreev?

After break-up of Soviet Union there began the globalization in the world. 
One of the goals of this process is the creation of unified English-speaking man of 
the world, brought-up on the values of this culture. That’s why this culture thrusts 
itself into the whole world in such aggressive way.

After counter-revolution there began the revival of capitalism with 
corresponding changes in social, economic and political life of the government. 
Urgently created class of comprador bourgeoisie is far from the solution of national 
questions, particularly from the development of folk-instrumental music. This can 
explain the modern situation of folk music in the country-stepson on the air of state 
and commercial channels radio and TV; humiliated social status of musicians and 
folk instrument teachers; lack of prestige of this profession among young people. 
The disparagement of folk-instrumental music in society is helped by the tendency 
of some colleagues to belong to fashionable elite in Russian society.

It’s not occasionally that at the turn of the century there appeared policy 
statements of academization of solo and then orchestral folk music in Russia. 
Following these statements there appeared concert musicians, brought up in 
isolation from the traditions of performance of folk music. They offer to the audience 
programs, composed either of adaptation of composition for other instruments or 
entertaining music, mainly foreign. The listeners, who come to the concert of such 
solo performer or band, don’t hear native folk music.

In Russia the departments of folk instruments are renamed the departments 
of Bayan, Accordion and others, now former folk instruments. And that is not 
simple change of signs. From the names of orchestra bands the term “narodny” 
is studiously deleted, instead there appeared “concertnye”, “russkie” orchestras. 
On the competitions where the programs include performance of compositions 
in folk spirit, one can see imperfect and simply negligent performance of these 
compositions. Young musicians demonstrate isolation from sense of folk music and 
ignorance of song principium of these compositions.

These tendencies allow to conclude that in Russia there is the separation between 
genre of folk-instrumental music and its national principium. There is the question 
if Russian folk instruments become academic. The fact that modern “narodniki”1 
of Russia can stop to correspond to its honoured name – NARODNIKI1 – begins to 
acquire the lines of reality.

1  The term “narodniki” names the graduates of the folk instruments departments, appeared 
in the conservatories of Russia in the middle of XX century.
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The same example from the world practice can serve the status of Italian 
mandolin. Despite centuries efforts of executants and composers mandolin hasn’t 
become a full academic instrument. For most of people mandolin, its original tone 
quality is connected to folk music of Italy.

I am convinced if foreign music isn’t played on Russian instruments, nobody 
will notice it (except Russian narodniki themselves). And if balalaika-players, 
bayan-players or other instruments players would stop play their national music, it 
will be a terrible loss for the world musical culture.
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To the Problem of European Culture “Sunset” 
in the Present Context of Globalization
What has the future in store for the European culture? Most likely the answer 

to this question depends on the gravity and the duration of the global crisis in 
which the European culture has been found itself.

After publishing the works of E. Durkheim and C. Levi-Strauss about the 
cultures’ equality of all nations it’s not correct to speak about the absolute priority 
of European culture over others. Those times had gone long ago. However the 
Europeans themselves don’t always notice such situations dreaming about the 
reconstruction of the former hegemony. Meanwhile all sorts of “hegemonies” are 
not eternal – they come and become a thing of the past due to the objective laws 
of the civilizations replacement.

Keywords: European culture, globalization, culture “sunset”, modern Europe.

ВОЛОДИМИР КУРГУЗОВ (РОСІЯ)
До проблеми «занепаду» європейської культури 
у контексті сучасної глобалізації
На що чекає майбутнє європейської культури? Відповідь на це питан-

ня, скоріше за все, залежить від сили і тривалості глобальної кризи, в якій 
опинилася європейська культура. Після публікації робіт Е. Дюркгейма і  
К. Леві-Стросса щодо рівності культур усіх народів, мабуть, не варто гово-
рити про абсолютний пріоритет європейської культури над іншими. Ці часи 
давно минули. Однак, самі європейці не завжди визнають це, мріють про 
відновлення колишньої гегемонії. Але різноманітні «гегемонії» не вічні» - 
вони приходять і йдуть у минуле через об’єктивні закони заміни цивілізацій.

Ключові слова: європейська культура, глобалізація, культурний 
«занепад», сучасна Європа.

ВЛАДИМИР КУРГУЗОВ (РОССИЯ)
К проблеме «заката» европейской культуры 
в контексте современной глобализации
Каково будущее европейской культуры? Скорее всего, ответ на этот во-

прос зависит от тяжести и продолжительности глобального кризиса, в кото-
ром оказалась европейская культура. После публикации работ Э. Дюркгейма 
и К. Леви-Стросса о равенстве культур всех народов неверно говорить об 
абсолютном приоритете европейской культуры над другими. Эти времена 
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давно прошли. Однако сами европейцы не всегда признают подобную ситу-
ацию, мечтают о восстановлении прежней гегемонии. Между тем, всевоз-
можные «гегемонии» не вечны – они приходят и уходят в прошлое вслед-
ствие объективных законов замены цивилизаций.

Ключевые слова: европейская культура, глобализация, культурный 
«закат», современная Европа.

After publishing the works of E. Durkheim and C. Levi-Strauss about 
the cultures’ equality of all nations it’s not correct to speak about the absolute 
priority of European culture over others. Those times had gone long ago 
when Robinson Crusoe was a representative of “advanced” culture and his 
man Friday was an example of “outdated” one. There are a lot of situations 
when any representative of the so-called “outdated” culture prevails over any 
Cambridge’s graduate and sometimes such an aborigine can even save him from 
an unavoidable death. However the Europeans themselves don’t always notice 
such situations dreaming about the reconstruction of the former hegemony. 
Meanwhile all sorts of “hegemonies” are not eternal – they come and become 
a thing of the past due to the objective laws of the civilizations replacement. 

But for all that we should hardly forget those times when ancestry of modern 
Europeans wore animal skins, lived in earth-houses and didn’t know how to 
produce metals and at the same time the people of East erected pyramids and 
grand stone palaces. They did irrigation works and used compasses, were able to 
calculate distances to the nearest stars. They also made silk and gunpowder and 
built three-decker ships with telescopic masts…

The change of paradigms took place later when the culture of West was 
directed towards science (it’s active) and the culture of East was directed towards 
religion (it’s passive). Nowadays the change of paradigms has also taken place 
but only in the countries of Asia, Africa and Latin America which directed their 
cultures as well as Europe towards the scientific and technological advance and 
pace of modern development as in Japan, South Korea, Singapore, China, India, 
Brazil and others which stand on their own.

In fact from the very beginning of the Middle Ages and with the advent of 
capitalistic relations Europe had always gone great guns of scientific, technical 
and cultural progress from the point of view of Eurocentrism. It was its rapid and 
dynamic development that European culture was able to become a foundational 
tradition on the Earth and get world domination. And finally it took the form 
of globalization following the European model rather than American as some 
sociologists consider.
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Meanwhile for nearly a century the groans have been heard among cultural and 
philosophic analytics about the degradation of European culture, its fading away 
and even its unavoidable death. An outstanding disciple of the European culture O. 
Spengler became one of the first prophets of such an end when in 1918–1922 he 
published two volumes of his work with fatal title “The sunset of Europe”. In this 
book he made a conclusion that “growing older body of European culture is in need 
of injections which should be taken from the East” [1]. 

What was revolting to Spengler’s ideas of the European culture fate? First of 
all from his point of view it was the decadence (from Latin “cado” – “fall”) of 
great European culture at the end of XIX and at the beginning of XX centuries.

In spite of the phenomenal fame of this book among broad cultural and 
philosophical community its content provokes not only admirations but a lot of 
theoretical and methodological questions as well. I can give some examples of 
such questions which nolens volens provoke certain bewilderments.

First, these bewilderments come just after realizing that O. Spengler meant 
by culture only that what’s pleasant for an eye and an ear. It means that he 
regarded this phenomenon from the position of positivism and metaphysics but 
not from dialectic one. For instance, why wasn’t M. Weber afraid to determine 
even prostitution as a “phenomenon of culture” and for Spengler it’s inadmissible 
in principle? Is it accidentally that the content of his work has the defect of one-
sidedness and the negation of internal contradictions as a source of the culture 
development?

Second, why did he give to the European culture only the former advantages 
of the “cultural leader of the peoples of the world”? And why didn’t he notice 
all the “cultural dirtiness” of European history? None of the eastern cultures 
including Russian knew such phenomenon as the Thirty Years’ War and all the 
more the Hundred Years’ War.

At that time there were no mass destruction weapons but Europeans even 
with primitive weapons did their best. Schiller in his “History of the Thirty Years’ 
War” (this war was in the center of Europe only less more than 350 years ago) 
gave the evidence that during the period of war the territory of Germany had been 
nearly turned into desert where only some rare feral people and horde of wolves 
were wondering. The war destroyed completely everything. All the history of 
mankind from its first steps had been bloody and it wasn’t able to be the other 
one due to its backbone. Once not by accident Confucius said: “The more I get to 
know people the more I love dogs”.

So, it’s not surprising at all that two World Wars were raised by the European 
culture. And if an ideology is an unquestionable product of culture so then where 
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did the fascist ideology and fascist regimes of Hitler, Horwat, Franco and Salazar 
arise? It was Europe where they arose not in Africa.

Indeed, the European culture gave to the mankind the outstanding persons 
such as Homer, Aristotle, Leonardo da Vinci, Copernicus, Shakespeare, Goethe, 
Bach and Raphael, Newton and Einstein and thousands of the other well-known 
persons which glorify the European culture. And though Europe gave to the 
world a great number of books written by the prominent humanists nevertheless 
Europeans should not forget that in the XV century it also presented an awful 
man-hateful book “Malleus maleficarum” made by two monks J. Sprenger and H. 
Institoris. This book represented a code of methods for sadistic people murders 
and it’s also the result of the same European culture.

This European culture in the person of Holy Inquisition burnt at the stake 
Giordano Bruno and only nowadays Vatican canonized this great person. “Sorry! 
It was made by mistake…” But Catholic religion as a result of European culture 
is responsible for thousands such acts during the evolution of the ages, isn’t it?

Third, Marxism as the scientific view of the world is also the phenomenon of 
the European culture. And perhaps we might be proud of it. However, Spengler 
declared socialist structure groundlessly as the result of Marxist doctrine “to 
be the phase of decline” of European culture. Although at the end of the XX 
century Marxism has gone to the periphery of social theory and ideology but 
today its ideas and methodology exist not only in the opinions of orthodoxies 
or Neo-Marxians but also in the opinions of some ideologists of liberalism, 
conservatism and globalism. And this is quite symptomatic for nobody can 
abolish Marx’s low of surplus value. Wage labour and its exploitation continue 
to exist. And as for the Marxism it has always been an ideology aimed against 
exploitation of man by man. 

On the other hand, realty has made Spengler’s reasons null and void long ago 
for there are some European countries which have more socialism than Soviet 
Union ever had. Probably, Lenin V. I. was right when he said that “…and no matter 
how “spenglers” were complaining on the “old Europe” decay” - it is only one 
of the episodes in the history of the world bourgeoisie decay gormandized with 
imperialistic robbery and oppression of the most population of the Earth” [2].

Fourthly, in 1923 nearly at one time with “The sunset of Europe” it was 
published an article under the title “Decay and Renaissance of Culture” [3] 
written by great humanist of the XX century Albert Schweitzer. In this work the 
decay of European culture was conceived as a tragedy of global scale. However if, 
according to Spengler, “sunset” is absolutely impossible to convert into “sunrise” 
then Schweitzer believed in “sunrise”. From his point of view to make “sunrise” 
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possible it was necessary for the European culture to gain stable ethic foundation. 
For that Schweitzer suggested his own ethics of humanism, ethics of “reverence 
for life”. And he followed his ethics in practice till the 60’s. He didn’t change his 
mind even after two World’s Wars and all the revolutions of the XX century.

Who is right in this dispute? I think that Albert Schweitzer is right with his idea 
of humanism which has no any alternative in fact. And who is right O. Spengler 
or M. Weber? M. Weber, the author of “Protestant Ethic”, supposed that the 
European culture should not be measured with the former axiological criteria 
because they had been changed by universal rationality. This fact transforms our 
concept concerning the culture and so the idea of the culture downfall is out of 
question. Here we should support Weber’s conclusion because it is quite obvious.

Fifthly, if the European culture according to Spengler “falls” somewhere then 
as J. Ortega y Gasset noticed wittily if something “falls” so it always falls from 
top to down” [5]. This simple truth means at least that we should demand from 
Spengler’s conclusion to explain what does he understand under the “top” of 
culture from where it presumably falls. However everyone has its own “top”. 
Perhaps somebody needs the philosophy of Bach’s music and somebody will be 
satisfied with smash-hits. Somebody needs the sermons of mother Theresa and 
somebody needs A. Hitler’s “Mein Kampf/My struggle”. All of that are parts of 
the same Mother-Culture. And so culture doesn’t “fall” or “sunset” anywhere and 
indeed, all the more so it doesn’t “disappear”. It does transform into different 
forms though not always in a better way unfortunately. But it is its state of nature.

Spengler’s conclusion that “alive cultures die” which he placed on the first 
page of his writing is initially false. Culture generally and the culture of Europe 
in particular will die only with the death of the last man on the Earth for animals 
don’t need culture. Nature gave to animals everything and culture gave only 
missing i.e. that Nature didn’t give to man.

Another Spengler’s conclusion about the “death” of culture from the 
forthcoming lack of culture can be called an inexcusable methodological blunder 
and even an absurd in understanding the essence of culture. It was this blunder that 
resulted in absolutely absurd conclusion about the beginning of a “counterculture” 
made by some cultural specialists. And this counterculture like a cesspool has been 
dumped with all moral dirt of modern society such as prostitution, drug addiction, 
criminality and other social phenomenon with foul smell. So where is the boarder 
between culture and counterculture? Perhaps this boarder exists only in minds of 
some culture experts who consider their professional duty to refer to culture only 
that what is good and pleasant and what can be spoken about in sublime tones 
“under music of Vivaldi and under nice clavecin”.
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Meanwhile there is only one counterculture that is Nature which is not 
Culture yet and Culture which is not any more Nature. All the rest both good and 
bad are the results of the Majesty Culture. Spengler’s “lack of culture” is not the 
absence of culture it’s the presence of lower-leveled culture.

Pessimistic forecasts of the European culture development has being done 
up to now. At present they are associated with the globalization processes. And 
again the followers of Spengler don’t want to view this process from the dialectic 
positions i. e. objectively.

For example Alain de Benoist, well-known French philosopher, geopolitist 
and culture expert, researching the problems of the development of liberalism 
and modern European mass consumption culture, considers that globalization 
can completely ruin traditional European culture within relatively a few 
years and replace it with mass consumer culture of postindustrial society 
victoriously walking all over the world and having already taken fair amount 
of local culture [6].

From my point of view this conclusion is unduly rigoristic. All will gyrate. 
Was there no consumption culture in primitive society? Primitive man could 
only think of nothing but consumption. Hunger is no joke. Man always wants 
to eat. Does food stop to be an object of consumption? Perhaps we’re simply 
returning to a similar society but only in another level. And globalization itself 
has not originated from nonbeing. Integration changed the simple cooperation 
in primitive society for example in hunting for mammoth or gathering the gifts 
of forest. And nowadays globalization has changed integration. Life itself has 
demanded to change integration for globalization. And we should not consider it 
as a universal bugaboo. It also has its own advantages and disadvantages.

At the same time we should remember that there’s no a rose without thorn 
and of cause, globalization has a lot of bad points including the fates of traditional 
cultures. However there is also some kind of “natural selection” because traditional 
cultures have many things which will have to become a thing of the past. Mankind 
doesn’t cling to the cultural values of slave-owing systems. Those values became 
a thing of the past as well as many others. And that’s right because there’s even 
greater harm in thoughtless idealization of traditions then in globalization itself.

For example, as I’m a Russian I’ll never cling to the old traditions especially 
for those that became nonsense. For instance written in the XVI century in 
Russia the “Household book” is a code of ethical canon. One of them is that 
“Woman has only one way from the oven till the threshold”. If today we follow 
this tradition then Russia will fail in a flash because there’s no such brunch of 
national economy where women would work. At some of them women are in an 
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absolute majority. And if following the tradition all of them be taken back home 
so the hole life will stop. This will be the real end of the world.

On the other hand I know a lot of examples of traditional cultures are being 
alive and not going to die regardless of all the bad forecasts. For example there 
are very many Russian Old Believers in Australia, New Zealand, Argentina, 
Brazil, Uruguay and Canada having emigrated there at the beginning of the XX 
century. They live in the surroundings of an alien culture but their children know 
the traditions of the Russian culture and speak in Russian language more correctly 
then the children of the same Old Believers in Russia.

As for the preserving of the so called “purity” of the traditional European 
cultures this problem isn’t so easy. For instance Russian, my native language, 
has the three fourth of the borrowing words. German, French and English 
languages are likely to have not less of them. I know for sure that there are no any 
alligators in the Thames however Great Cambridge Dictionary introduces the 
word “alligator” as one of English origin. So what should the poor Englishmen 
do? Will they change this word? Will they publish new dictionaries?

Hot opponents of globalization haven’t known yet with what will they have 
to struggle against and with what they won’t and there’s no need to struggle. This 
way will lead in nowhere. At any rate following the author of the book under 
the title “Utopia and Utopian Thinking” K. Mannheim I want to say that “…the 
sunset of culture could not be considered as its death by the culture representatives 
because human being could not ever accept this” [7].

Mentioned above modern analyst of the European culture Alain de Benoist 
views the phenomenon of globalization in extremely negative light. From his 
point of view it brings destruction to various national cultures and razes national 
identity. He asserts that obvious cultural differences are blurred out under the 
impact of the American model of globalization and it’ll appear a new phenomenon 
“world without the extern world” [8]. One should agree with him in many respects. 
However we should not forget that globalization is an extremely complicated, 
contradictory and multi aspects process which has no unified coordinating center 
and therefore all the attempts to find the source of globalization are in vain.

Above all one should have in view that given phenomenon has a 
fundamentally different nature. It is above the state level. It’s on some abstract 
national level and thus it differs radically from communism, liberalism and other 
similar social and political systems. It’s not quite correct to regard the USA as the 
distributor of globalization. So in spite of the force and power of the American 
influence over the world the USA as well as the other countries are subjected 
to the pernicious impact of globalization. The USA suffers from the influx of 
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illegal immigrants, spread of drugs, gunrunning that is mainly a consequence of 
the marked globalization processes.

On the other hand, present activists for the purity of the European culture should 
hardly forget that not only Americans but the European liberals were intensely keen 
on the break-up of the soviet political system and the Soviet Union itself. They 
didn’t only dream but did a lot for their dreams would come true. Their expectations 
proved true. At present soviet system doesn’t exist any more. However liberals 
completely forgot that as Alain de Benoist had rightly noticed “soviet system was in 
contrast to the fast propagation of the American military machine and globalization 
on the model of America” [9]. As the phrase goes in Russia: “As you were!”

Typical modern European average citizen including Russian is a liberal 
individual consumer. The appearance of such an individual has something in 
common with the overmastering predominance of material and market benefits 
over cultural wealth in the society where everything can be valued and calculated 
exactly. With the coming of market economy such cultural wealth as decency, 
honesty and morals devaluate with terrible quickness. It can be said that the 
ideology of profit is now it straight antagonism with morals which desperately 
resists and refuses to obey the rational spirit of the times.

One of the most pernicious impacts of globalization on the culture of 
European nations in the Alain de Benoist’s opinion is that spreading market 
model is becoming universal. Many social fields such as `culture, art, sport and 
education haven’t been influenced by capital. But now they became entirely 
dependent on it. As he supposes the final purpose of the European liberalism is the 
total destruction of all moral values and the creation of the global market society. 
The commercial values will become the only values in such society. ”A seller 
has no motherland; he can live in any country. His motherland is there where he 
multiplies his profits” [10].

It’s difficult to oppose anything to it because we can speak about the bright 
future only if we save the basic values of humanism of the traditional European 
culture. Hereto I would add that the European nation’s moral values reversion 
is likely possible only if every European realize the limited nature of the 
opportunities of market economy, wealth accumulation and consumption. Wide 
scale propaganda of the rational consumption should logically and competent 
prove the necessity of reconsideration of the existing doctrine of social order and 
return their rightful place to morality and ethics.

What does it mean for each several state as the part of Europe? To act from 
the position of realism means to understand globalization with its good and bad 
consequences first of all as an objective factor of the historical development.
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In this regard one should not worry about the exclusiveness and the originality 
of its own French, German and English, Russian or some other development because 
they stay as they are by reason of the unique character of any culture of any nation.

No one European country should take a mission of the preserver of all mankind 
as well as built its own paradise alone in the name of the future generation at the 
expense of the present one. And it doesn’t correspond with the position of realism 
to search enemies there and everywhere. It doesn’t certainly mean that there is no 
any at all or that confrontation and conflict of interests of different countries and 
nation grow weaker in the age of globalization. Quite the contrary contradictions 
grow and sharpen and each state studies its own interests above all. So it was and 
it is as long as there are sovereign States which will stop to be of this kind but not 
tomorrow and more than meets the eye.

What has the future in store for the European culture? Most likely the answer 
to this question depends on the gravity and the duration of the global crisis in 
which the European culture has been found itself. In this respect the attention 
should be paid to the forecasts of David Harvey, Anglo-American scientist and the 
founder of spatial economics school. He is the most often referred to geographer 
in the world.

His article under the symptomatic title “The collapse of the world capitalist 
system is inevitable” Harvey intentionally begins with the words: “Present-day 
economic crisis can be compared with the convulsion of nature and it will be even 
much harder and longer… The nature and time of new upheavals are difficult to 
forecast but it is save to say that their power and frequency will only increase. 
These upheavals are provoked by the internal factors first of all which make to 
remember the Marx’s phrase about the unavoidable collapse of capitalism and its 
replacement for the alternative and more rational method of manufacture…

This discouraging outlook could force the political leaders of the East 
to make precise plan of rescue action for capitalism from capitalists and their 
false neoliberal ideology. And it will represent socialism, nationalization, strong 
state governing body, linking international cooperation and the creation of new 
international financial architecture, let it be so” [11].
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This project of FEAF arises from the aproval of several Conventions of 

UNESCO in 2003 about defense and preservation Intangible Cultural Heritage.
FEAF works in this way, developing a Overall Project that walks in five 

areas of intervention: Analysis and Action, Spreading, Summary and Safeguard, 
Research and Formation.

Keywords: Traditional Culture, Overall Project, No-law Approach, UNESCO.

ПЕДРО М. АСАР ОРТИС (ІСПАНІЯ)
ОСКАР НАBАС АРАНДА (ІСПАНІЯ)
Спільний проект дослідження традиційної культури Іспанії 
Іспанської федерації фольклорних груп
Цей проект сформувався на базі затвердження кількох конвенцій 

ЮНЕСКО в 2003 р. стосовно охорони і збереження нематеріальної культур-
ної спадщини. Проект працює у п’яти напрямках: аналіз і дія, поширення, 
стислі записи і збереження, дослідження і формування.

Ключові слова: традиційна культура, спільний проект, незаконний 
підхід, ЮНЕСКО.

ПЕДРО М. АСАР ОРТИС (ИСПАНИЯ)
ОСКАР НАВАС АРАНДА (ИСПАНИЯ)
Совместный проект исследования традиционной культуры Испании 
Испанской федерации фольклорных групп
Этот проект FEAF сформировался на базе нескольких конвенций ЮНЕСКО 

об охране и сохранении нематериального культурного наследия в 2003 году.
Проект работает в пяти направлениях: анализ и действие, распростране-

ние, записи и сохранение, исследования и формирование.
Ключевые слова: традиционная культура, совместный проект, 

незаконный подход, ЮНЕСКО.

This Overall Plan, developed by FEAF, have been working up for some years, 
looking for the conformity and the cooperation of different sectors involved in 
this area of our Culture, inside and outside of our borders; it’s a Plan that still 
is fiting pieces, so we are adapting, studying and changing all the time to fit 
it to the reality and to the new collaborations with our organization; so that it 
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could reverberate in associations and group, that are principal protagonists of our 
actions and intentions.

For some years, we have been developing some offers that we have exposed in 
differents occasions in world congresses, national conferences, etc an, nowadays, 
we can say that some of these activities and programs are a reality.

This Overall Plan about Traditional Music and Dance of Spain developed by 
Spanish Federation of Folclore Groups (FEAF) is divided in several paragraphs:

1. Conventions about the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage of 
UNESCO

2. Now-law Aproach in defense of the Spanish Traditional Music and Dance
3. Overall Plan about Traditional Music and Dance in Spain
4. Certificate of Specialist Teacher in Traditional Dance
5. Future
As we are explaining this Overall Plan doesn´t arise from the chance, but 

arises the aproval of some Conventions of UNESCO about the safeguard of the 
Intangible Cultural Heritage

1. CONVENTIONS ABOUT THE SAFEGUARD OF THE INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE OF UNESCO

Introduction
In 1989, in the 32º Meeting, UNESCO considerates the importance of the 

Intangible Cultural Heritage, and it´s expressed in the Recommendation about 
the Safeguard of the Traditional Culture. In 2001 and 2002, UNESCO speak 
about the conservation and protection, but the Convention of UNESCO in 
2003 about the safeguard of the Intangible Cultural Heritage considerates its 
importance as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable 
development. UNESCO recognize that communities, groups and individuals 
play an important role in the production, safeguarding, maintenance and re-
creation of the Intangible Cultural Heritage, thus helping to enrich cultural 
diversity and human creativity. It was approved in 17th October 2003 and 
is activated in 20th april 2006 to safeguard the functions, representations, 
expressions, knowledges and technics that communities, groups or people 
recognized as part of their heritage.

Conventions of UNESCO in 2003 and 2005
The Convention of 2003 speaks on processes for the transmission of 

knowledge and is complementary to the Convention of UNESCO in 2005 that is 
refered to the protection and promotion of the diversity of the Cultural Expressions 
and the production of this Cultural Expressions that are disseminated and shared 
by means of cultural activities and services.
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The aproval of these conventions has as result some important achievements, 
as Culture has found the place that deserve between the priorities of the 
international community, it has become the real platform to the dialogue and 
development and it´s opened new horizons of solidarity.

These achievements have some Consequences as the aproach to cover other 
fields of development as research, cataloguing, education and formation.

2. NO-LAW APROACH IN DEFENSE OF THE TRADITIONAL MUSIC 
AND DANCE IN SPAIN

In the same way of these conventions of UNESCO, the Goverment of Spain 
and the Diputate Congress approve a No-Law Aproach about the protection 
and promotion of the Traditional Music and Dance that tries to support the 
accomplishment of activities and works to advance in this important point. This 
aproach was approved in 18 May 2010 unanimously, which is the result of the 
collaboration of F.E.A.F., CIOFF Spain, FACYDE and the Diputate Congress 
of Spain.

We express the Definition of this approach in the term that “it´s necessary 
to adopt measures in the way of ensuring a better understanding, transmitting 
and protection. This means promoting a resolute action about identification, 
documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, 
transmission and revitalization of this heritage in its various aspects”.

To complete the advance of it it needs a Dissemination and momentum, so 
it urges the Spanish Goverment to promote the cooperation with Autonomous 
Communities and City Councils the next actions:

1 – General politic about the importance of the Music and the Dance of the 
oral tradition

2 – To foster research and scientific centers, technical, artistic, as well as 
research methodologies for its effective safeguard.

3 – To develop a catalogue of music and dance from the oral tradition of the 
whole of the State.

4 – To facilitate knowledge and dissemination by means of a Web Portal
5 – To promote their study in the arts education and university
6 – To study measures so that no one can seize a work of popular character.
7 – To consider the implantation of academic degree programs regulated, 

specific content in traditional music and dance.
8 – To create centers dedicated to its research, cataloguing, transmission, 

distribution, conservation, protection and safeguarding.
9 – To support and encourage international cooperation of the organizations 

that are concerned about this area of our culture.
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This approach is refered to same Collectives and dissemination by means of 
the recognition to the associations and federations that have been decisive for the 
safeguarding, dissemination, study, projection and conservation of the artistic and 
traditional legacy of the different communities, counties and corners of our geography.

These collectives have maintained from decades ago, with limited and uneven 
support, the objectives reflected in the conferences, statements and recommendations 
of the UNESCO in 1989, 2001, 2002, 2003 and 2005 refered to this aproach, even 
before they existed as such. These collectives of the traditional culture, for the most 
part, fall in No-profit NGOs, or depend on Town Councils, Regional Councils, 
Houses of Culture and other public or private organizations.

It also is based in the Safeguard of the Culture. Spain has signed the documents 
established by United Nation, UNESCO, European Parlament, etc, are refered 
about the Safeguard of the Traditional Culture, the intercultural dialogue, etc. to 
commitment to respect and defend the interests promulgated by these documents 
and to help people, organizations, experts, meetings and samples to spread the 
culture of dance and music of oral tradition.

Some of this colectives are federations that, as entity which represent differents 
groups and associations related with Traditional Culture, turn into speakers of the 
same ones. Because of it, FEAF has worked to put into practice what associations 
were going asking for decades, that is take the place that Traditional Music and 
Dance is deserved in the cultural and social aspect.

3. OVERALL PLAN ABOUT TRADITIONAL MUSIC AND DANCE OF 
F.E.A.F.

This plan is raised to drive activities of FEAF to support and to preserve 
customs and traditions, therefore the Spanish Intangible Heritage, across the 
Traditional Music and Dance, as part o a Overall Plan that was designed by FEAF 
that, beside obtain help, try to contribute to a few premeditations:

a) To value the importance of the Music and Dance of oral tradition and the 
entities and people that help to promote the respect and other actions infavour of 
the same one.

b) To realize an analyisis about the currente situation in Spain, promoving 
meetings of specialists to advance in a scientific research of this área of the culture.

c) To create differents university degrees about Traditional Music and Dance 
to the study and specialization of the several áreas of them.

d) To give support to the incorporation of activities related with Traditional 
Dance and the knowledge of the folclore in schools and going to the University 
the career of Folclore, including the speciality of Etnochoreology, what means to 
integrate it into the formal formation from the infancy.
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e) To elaborate a catalogue of Music and Dance of Oral Tradition of the 
whole country, realized by a group of specialists to create a record and a Access 
of this catalogue across the technologies, having a Center of Documentation of 
traditional Music and Dance to file every traditional musics and dances, knowing 
that there is a lot of different formats and contents, for what is necessary a study 
about the evolution of traditional dances.

f) To estimulate the work of speciallists, amateur groups, professional artists, 
scenic industry, programmers and show creators to intensify the presence of 
folclore in stages and meetings out of our borders.

g) To be aware in TV and other media about the importance of this área of the 
culture to dedícate time and informatives programms

h) To establish measures to avoid that any creator can take possesion of a 
popular music or dance, realizing changes in the law.

i) To promote measures that allow to coordinate the action of differents 
staments of the country and the UE.

Conventions of UNESCO and the aproval of the now-law aproach in defense 
of the traditional music and dance in Spain open new ways in our area. But these 
declarations of intentions have to manifestate realities as the Government has 
compromised when signed and approved this documents. FEAF has developed 
this Overall Plan being based on them without waiting for contacs or actions of the 
Government, which never came. FEAF has opened dialogue and communications 
lines between different federations and entities related with Traditional Culture.

The exposition of these actions have been developing for several years by 
means of lines of action:

- Study and disemination of Conventions aproved by UNESCO
- Creation of the No Law Aproach aproved in the Deputates Congress of 

Spain (2010)
- Meeting with the Minister of Culture of Spain to develop this Aproach, knowing 

the importance of th eparticipation in the defense and value of the Traditional Music 
and Dance, where FEAF show the general lines of this Overall Plan.

- Presentation of this Overall plan of FEAF in the 32º World Congress of the 
CID in San Marino in July 2012, having a great reception and interest.

- Personal interview with the Principal of the National Institute of Scenic 
Arts and Music, Mr Miguel Ángel Recio Crespo to report him the evolution of 
the Overall Plan.

- Development and appoval of the First Certificate of Specialist in Traditional 
Dance that is realize in Spain, in collaboration with University King Juan Carlos
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- Presentation of the Overall Plan in the National Congress of Folclore 
developed in March of 2013 in the University King Juan Carlos in the Campus of 
Fuenlabrada (Madrid).

- Presentation of the Overall Plan to the chief of areas of the National Library 
of Spain in a personal interview in March of 2013 in Madrid.

- Presentation of the Overall Plan to managers of the National Institute of 
Scenic Arts, to managers of National Files of the Department of Culture and to 
managers of Cultural Industries in the summon of competitives helps of 2013.

- Presentation of the Overall Plan to the Manager of the National Ballet of 
Spain, Antonio Najarro to create collaborations in the future

- Presentation of the Overall Plan to the Manager of General Files of the 
Goverment to create collaborations in the future.

- Presentation of the Overall Plan to the coordinator of the contact point 
Cultura of Spain to look for collaborations in the future, specially in the sense 
of the European Project (Europa Creativa (2014–2020) to catalogue traditional 
Music and Dance in Spain.

- Presentation this Overall plan to the Principal of the National Institute of 
Scenic Arts and Music to coordinate collaborations between both oraganizations 
in the future.

- Presentation of this Overall Plan to the Diputates Mr. Juan de Dios Ruano 
Gómez (Spokesperson of Culture) and Mr. Jesús Caicedo Bernabé to look for 
collaborations between both entities in the future to implant the Experimental 
Educational Plan.

- Presentation of this Overall Plan Global in this 13º European Conference of 
IOV and assistance to know exposititions in other countries, research centers and 
universities in this same way.

- Meeting with representatives of the Diputates Congress, Principal of 
the National Institute of Scenic Arts and Music, Goverment of Extremadura, 
Principal of the University King Juan Carlos and FEAF next 5th July in Mérida 
(Badajoz) to make agreements to create the Experimental Educational Plan to 
learn Traditional Music adn Dance in every educational levels in schools.

- Meeting in Senate of Spain to the aproval of this Experimental Educational 
Plan with managers of Culuture and Education of the Goverment of Spain.

- Meeting in Department of Culture to create the Virtual Library of 
documentation of Oral Tradition of Spain.

- Aproval of the Second Title of Specialist in Traditional Dance mention 
Andalucía
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Following the same direction exposed previously, it is known that differents 
documents related with the Traditional Culture, as Conventions of UNESCO, No-
Law Aproach in defense of the Traditional Music and Dance and this Overall 
Plan, which have the same objectives, we come to the conclusion that we have to 
indicate INTERVENTION AREAS OF THIS OVERALL PLAN:

Analysis and action

Spreading

Summary and safeguard

Research

Formation

This lines of action are going to approach, in a way, aspects of the main 
objectives that includes indicated dcocuments and, in other way, specific aspects 
that are reflecting in actions and activities that are being developed.

ANALYSIS AND ACTION:
In this Plan, FEAF try to value, analyze and look for solutions to problems that 

envolve the world of the Traditional Culture in general, and Traditional Music and 
Dance particulary, that nowadays depends, as is said in the No Law Aproach, to 
the effort and work of no profit associations which defense to preserve our Culture.

For example, No Law Aproach in Defense of Traditional Music and Dance, 
meeting with differents principals and coordinators of several areas of the Culture 
and Education, Natiional Congress of Folclore, etc.

SPREADING:
Developed activities in this area try to go near to the people because 

Traditional Culture born in people and is property of people, This fact have to be 
in our concience and have to bring to all generations, chilhood, youngs and adults, 
as our magazine Raices y Tradiciones, National Congress of Folclore, National 
Festival of Folclore, Cd Raices y Tradiciones.

SUMMARY AND SAFEGUARD:
The real posibility of lost of the Inmaterial Culture Heritage has to be vigilada 

in this moment when advances play to favour and against of it. To favour because 
it offers media to preserve it in new formats and in better conditions, and against 
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because new ages make that the origin of our Culture, our character, our custom 
could lose.

For example, Traditional Clothes National Exposition, Future Center of 
Catalogue of Traditional Music and Dance of Spain or cds of associations.

RESEARCH:
Several areas of previous points of this Overall Plan offer different lines to 

reseacrh and study the world of the traditional Music and Dance. Catalogues of 
music and dance, research and educational Plan, the posibilities of the Traditional 
Culture in the chilhood education,… are some of the posibilities that can offer 
our Overall Plan as several publications and books of associations and articles in 
FEAF magazine.

FORMATION:
Need of offer formation to our teachers has been in several forum, in the same 

way that our associations try it, but to can offer a good learn, adecuated objectives, 
methodologies, etc we have to offer a academic formation to our teachers and we 
try it with the first Title of Specialist in Traditional Dance, that pretends to be 
completed with diferents actions in the educational way, as the first Certification 
of Specialist in Traditional Dance and Experimental Educational Plan.

A great example of our purpose is the creation of the first certification related 
witn Traditional Dance in Spain as a collaboration between FEAF, Dance Institute 
Alicia Alonso and University King Juan Carlos

4. CERTIFICATION OF SPECIALIST IN TRADITIONAL DANCE
The process of this Overall Plan needs the formation of people that 

was immersed in this aspect of the Culture for that it´s created the FIRST 
CERTIFICATION OF SPECIALIST TEACHER IN TRADITIONAL DANCE

In September 2009 it´s realized the first meeting between University King Juan 
Carlos and Spanish Federation of Folclore Groups. As manager and coordinator 
of this project was the Master Juanjo Liñares who, as he said, want to take reality 
a dream for the world of the Traditional Culture. After of this meeeting and the 
dead of the Master, entities have to work together to develop this important step 
that never had could to begin.

Several interviews and meeting have took part since that moment and we had 
to decide objectives, contents, subjects, calendar, etc, we had to create something 
that never have existed in our country.

FEAF took part actively in this project that was approved in 2010 and it will 
begin in September 2012. F.E.A.F. is carrying out the Certification of speciallist in 
Traditional Dance that is the first title about Traditional Dance in Spain and it will 
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be coursed in University Rey Juan Carlos I in Madrid which have a agreement 
with F.E.A.F. to colaborate in this educational project. F.E.A.F. is preparing an 
Educational Experimental Plan to incorporate the Traditional Music and Dance in 
the Educative System in Spain.

The certification try to obtain Objectives as
- To support, counseling and work of the first graduates as a specialist in 

traditional dance.
- To incorporate the Tradicional Culture in the educational system with the 

creation of an Educational Experimental Plan.
- To take a continuous contact with the representatives of the different areas 

of the Administrations listed above, in order to achieve the objectives
Contents of this certification take form with its subjects and exists two 

options:
- Realization of the general part with trunk subjects: 170 hours
- Realization of general part plus specific part with subject related with a 

region of Spain. Next year it was going to be Andalucia: 140 hours
- Final work: 25 hours
Class are in the University Campus of Fuenlabrada -Madrid of the University 

King Juan Carlos, but some classes of the specific part will be developed in the 
region, in this case: Andalucia

Then it exists two modules of subjects: Trunk and Specific of the Region
Trunk Subjects:
-  Educational Psychology applied to the Traditional Dance.
-  Evolutive Psychology applied to the Traditional Dance.
-  Theatrical of Traditional Dances.
-  Technical aspects and methodology of the “Field-work”.
-  Physical fitness and body technics applied to the Traditional Dance.
-  New technologies applied to Traditional Dances.
-  Methodology in Traditional Dance.

Specifics Subjects: The second title is refered to Andalucia and have subjects as

-  Representative repertoire of Traditional Dances of Andalucia.
- Repertoire of Traditional Music, Traditional Clothes and traditional 

musical instruments of Andalucia.
-  Etnomusicology and Folclore of Andalucia.
-  Historic, geographic and cultural aspects of Andalucia.
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Nowadays we can speak about a reality that have ended the first course of the 
certificate in Traditional Dance.

More information about this certification is in web: danzastradicionales.com

This title is the beginning of a great educational project that will be managed 
next years, but it needs prepared people that can do it for taking this important 
step. This process takes part of this overall project that we are developing and 
is another piece of it, that it will be completed when we begin the Experimental 
Educational Plan in schools in Spain to incorporate traditional Culture in our 
Educational Official Program with Education and Culture Department.

5. FUTURE
This is a project that is in constant movement and try to envolve aportations 

and needs that our groups show us and try to adapt our reality to the actual times.
It´s a plan that thinks about the globalization and want to reflect the actual 

world of Tradition in Spain to develop actions that go growing up and being 
representatives of our society.

PROPOSAL PROGRAMS
As we said before, our areas of intervention are reflected in activities which 

take part of our project to justify all the contents of it.
Some of them are:
- Meetings of directive of F.E.A.F. — to take decisions and to develop activities 

and actions of our more than 150 associations in the differents regions of Spain.
- Recopilation book of the magazine “Roots and Traditions” – to unify fifteen 

numbers of our magazine in 20 years with researchs and articles of our groups.
- Celebration of our Annual Assambley of FEAF – to take decisions of our 

activities and organization.
- Celebration of the National Congress of Folclore – to offer presentations, 

workings, panels, etc that take part of possibilities of this Conference.
- Collaboration between FEAF and National Lybrary of Spain – to collaborate 

to create the mentioned Digital Library of Spain.
- Edition of the book “Sinfonía de surcos bien hechos, volumen II” – to create 

a catalogue of Music and Dance of oral Tradition of all our territories realized for 
specialists.

- Edition of the CD “Roots adn traditions”Raíces number 5 – to recopilate 
traditional Music of differents places of Spain.

- Helps to the second certificate of Speciallists in Traditional Dance – to 
favor the access to the major number of pupils.
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- Edition of the DVD of the National Catalogue of Traditional Dance — to 
show differents characteristics and performances of dances of regions of Spain 
for our associations, that are the real experts of this area of the Culture.

- Presentation of FEAF of the Presentation of the OVERALL PLAN in the 
World Congress of IOV to celebrate in Sevastopol Ukrania – to open doors of 
dialogue and collaboration to support together actions of future to realize great 
projects in UE and other countries or organizations.

 Create jobs to develop and realized this OVERALL PROJECT and its 
activities – to make administrative works that needs a complete develop and 
specialization in our project.

- Festival Spanish Communities – to create a circuit of Festivals in several 
places of Spain to show our traditional dances and musics.

- Edition of our books I and II of “Traditional Clothes of Spain” –to show 
suits of men and women that are made with traditional materials for little dolls.

- Edition of a “Etnographic Atlas of Spain” – to recopilate costumes, foods, 
clothes and all contents that we can introduce into the Traditional Culture.

- Creation of the Library of digital Documentation of Oral Tradition – to 
create a catalogue that contents all the documentation

F.E.A.F. will continue offering all few efforts are within our reach, to further 
open paths that lead us in the near future, toward the significance of the dance and 
the music of oral tradition, by thanking, demanding and motivating to all entities, 
individuals and government related to our field, to address such as “own” and to 
support various initiatives that will come in the years to come, in this fundamental 
objective, will be the future of the traditional culture in Spain.

We believe that we are in new age for the recovery of our Intangible Cultural 
Heritage and we have hope and enthusiasm to continue working in this way. All 
our projects are in the internet, in social networks and in our web: feaf.org.

Although we Know that it’s growing in the suitable way, we will continue 
developing more and more projects that help the Traditional Culture, because 
much remains to be done as a adequate identification, documentation, research, 
preservation, protection, promotion, enhancement, transmission and revitalization 
of this heritage. All of them need a government support and a recognition on the 
part of all the entities referred to culture.

Today we can tell you that we have taken another step in the good direction, 
we know that our projects will have enough support in the future and we are sure 
that we will move forward to carry the Traditional Culture to its rightful place.
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ANASTASIYA AKHMEDOVA (UKRAINE)
Folklore Activity of Аgatangel Krymskyi
The article presents information about the folklore activities of the outstanding 

Ukrainian scientist Agatangel Krymskyi. His creative heritage includes thousand 
pages of the folklore materials accumulated and partly worked out by him, as well 
as his translations of folklore works from Eastern languages into the Ukrainian 
language.

Keywords: А. Krymskyi, folklore, Zvenygorod region, ethnological research.

АНАСТАСІЯ АХМЕДОВА (УКРАЇНА)
Фольклорна діяльність Агатангела Кримського
У статті представлені відомості про діяльність видатного українського 

вченого Агатангела Кримського в галузі фольклористики. Його творча спад-
щина включає в себе кілька тисяч сторінок зібраного і опрацьованого ним 
матеріалу з фольклору, а також його переклади фольклорних творів україн-
ською мовою зі східних мов.

Ключові слова: А. Кримський, фольклор, Звенигородський район, 
етнологічні дослідження.

АНАСТАСИЯ АХМЕДОВА (УКРАИНА)
Фольклорная деятельность Агатангела Крымского
В статье представлены сведения о деятельности выдающегося укра-

инского ученого Агатангела Крымского в области фольклористики. Его 
творческое наследие включает в себя несколько тысяч страниц накоплен-
ного и разработанного им материала по фольклору, а также его переводы 
фольклорных произведений с восточных языков на украинский язык.

Ключевые слова: А. Крымский, фольклор, Звенигородский район, 
этнологические исследования.

There are two categories of prominent scientists who open the new horizons 
in science: those who direct all their efforts to the development of the certain cho-
sen area of science, and others who work in the wide range of uniform sciences 
and valuably contribute to each of them. 

Agatangel Krimskyi is a man of exceptional gift and extreme thirst for work, the 
scientist with huge erudition and the remarkably large circle of scientific interests.

In this circle one of the main places was occupied by folklore, especially the 
personal interest for the oral language arts of the Ukrainian people.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



129

Folklore Activity of Аgatangel Krymskyi

Agatangel Krimskyi’s creative heritage includes a few thousand pages of the 
folklore materials accumulated and partly worked out by him. Adding to these, 
his translations of folklore works from Eastern languages into the Ukrainian lan-
guage, we will get rather a completed idea about the breadth of activity of the 
academician and the folklore specialist Аgatangel Krimskyi.

Аgatangel Krimskyi became interested in folklore and science in the 1990th, 
he was especially attracted by a folk song. This was the time he began to do 
records in Zvenygorod region. The unique research book of Agatangel Krimskyi 
is called “Zvenygorod region. The Shevchenko’s motherland.  From the point of 
ethnographic and dialectical views. With  geographical map and pictures”.

The materials for this book had been collected for more than 40 years. 
It  summarizes ethnographic, linguistic researches, describes the peasant life, 
the way of life of  Ukraine’s geographical centre, that is called Zvenygorod 
region. Being the great connoisseur of the Muslim East, Krimskyi brought in 
a considerable contribution to the world folklore. Particularly, he summarized 
and presented a work concerning “A Thousand Nights and a Night”, in which 
he suggests not only opinions of different scientists about the origin and com-
position of this great collection of fairy-tales, but also describes reconstruction 
of its creation process beginning from the 9th-10th centuries, the oldest kernel 
of “A Thousand Nights and a Night”, so-called “Thousand fairy-tales”, and 
proceeding to the Baghdad and Cairo layers.

Agatangel Krymskyi’s great folkloristic heritage is not enough researched 
yet. Today it is necessary to organize scattered publications and follow the histo-
riography of Krymskyi’s ethnological research.
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Modern Ethnocultural Portrait of the German Immigrants from Ukraine
Due to different historical events German settlers used always to be a 

considerable part of the national minorities among those, who lived on the territory 
of the modern Ukraine and whose ethnical and cultural development were tightly 
connected with Ukrainian territories. The German colonists, who came in the late 
XVIII century looking for fruitful ground of the southern and western regions of 
Ukraine, had to face everything: generosity of the Ukrainian harvest time, hospitality 
of Ukrainian peasants and local governors, as well as rough time of compulsory 
migration from their colonies in Ukraine to the inland regions of the Soviet Union 
and Northern America. Despite the fact, that the history of the German settlers in 
Ukraine lasted a bit more than one and a half century, the Germans treat that time as a 
significant period, when they could preserve their national values and customs, their 
religious and cultural identity, even their dialects and regional national costumes, as 
time, when they even managed to transmit their achievements in agriculture, state 
governing and handicraft to the people, who lived in their neighborhood. That is 
why in our days the Germans and the descendants of the Germans, who had lived 
in the German colonies in the southern and western Ukraine, feel themselves as if 
they belong to a separate community, the ones that have common origin, culture and 
history. Trying to preserve all tangible and intangible pieces of their cultural heritage, 
the Germans, who lived in Ukraine but moved away, have founded worldwide 
different non-profit organizations: the Organizations of German, who had settled in 
territories of Galician (Galizien German Descendants), Bukovina (Organization of 
Germans from Bukovina - Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen, e. V.), on the 
northern coast of the Black Sea (Black Sea Germans) and Bessarabia (Organization 
of the Germans from Bessarabia Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. 
V.), the Germans, who managed to immigrate to the USA, organized the American 
Historical Society of Germans from Russia and International Foundation of the 
American Historical Society of Germans from Russia. Modern ethnocultural 
portrait of the German immigrants from Ukraine

Although most of them are not alive any more, but their ancestors have left, 
they live in different countries, but their common origin and common history, 
which were tightly connected with Ukraine, define their self-identity in their 
modern ethnocultural portrait.

Keywords: German settlers, the Germans from Bessarabia, the Galizien Ger-
mans, the Black Sea Germans, the Germans from Wolhyn.
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ЛІДІЯ ГАЙДУЧЕНКО (УКРАЇНА)
Сучасний етнокультурний образ німецьких іммігрантів з України
Статтю присвячено долі німецьких колоністів, які проживали на україн-

ських землях, де й сформувалася їхня національна самоідентичність, по-
чинаючи з кінця ХVIII століття і до початку Другої світової війни. Увага 
приділяється організаціям німців, які населяли українські території, розки-
дані по всій земній кулі, та їхній ролі в сучасному етнокультурному образі  
німецьких колоністів та їхніх нащадків.

Ключові слова: німецькі колоністи, німці з Бессарабії, німці 
Галичини,чорноморські німці, німці Волині.

ЛИДИЯ ГАЙДУЧЕНКО (УКРАИНА)
Современный этнокультурный образ немецких иммигрантов  
из Украины
Статья посвящена судьбе немецких колонистов, которые проживали 

на украинских землях, где и сформировалась их национальная идентич-
ность, начиная с конца ХVIII столетия и вплоть до начала Второй мировой 
войны. Внимание обращено на организации немцев, некогда населявших 
украинские территории, раскиданные по всему земному шару, и их роль в 
современном этнокультурном образе немецких колонистов и их потомков.

Ключевые слова: немецкие колонисты, немцы из Бессарабии, немцы 
Галичины, черноморские немцы, немцы Волыни.

Доля німців на український землях виявилася складною. Незважаючи на 
те, що ця етнічна група досить швидко та порівняно успішно змогла адаптува-
тися до життя в нових для себе соціальних і політичних умовах на українських 
землях, незважаючи на спроможність зберегти власну національно-культурну 
ідентичність під час проживання поза межами своєї етнічної Батьківщини, 
навіть незважаючи на помітні економічні та політичні здобутки на теренах 
України, все ж німці змушені таки були зазнати переселенської долі, яка го-
тувала їм масові тривалі переїзди з одного місця на інше, болючі розтавання 
з родичами, значні майнові втрати та зовсім негостинне повернення на свою 
історичну батьківщину. Проте навіть до тепер «український слід» в їхній 
історії відіграє роль ідентифікаційного чинника, який визначає межі етнічної 
групи, членів якої об’єднує спільне минуле, вихідним моментом якого стали 
національне коріння та проживання на українських територіях.
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Традиційно німці мешкали на теренах кількох історичних земель, 
які нині повністю або частково входять до складу України: передусім, це 
 Галичина, Буковина, Південь України, Волинь. У німецькій мові за німцями, 
які проживали на вказаних територіях, закріпилися відповідні етноніми. 

Німці Буковини (Bukowinadeutschen або Buchenlanddeutschen) склада-
ють на сьогодні чисельно невелику етнічну групу, які є нащадками вихідців 
з Буковинських земель, що проживали там впродовж півтора століття, з 
1780-х по 1940 рік. Як відомо, впродовж всієї своєї історії Буковина була за-
селена представниками різних етнічних гру. Німецькі джерела вказують, що 
німці на теренах Буковинських земель оселилися ще з початку ХІV століт-
тя, коли там проживала невелика група ремісників та купців, представники 
якої майже повністю асимілювалися до кінця XVII століття з місцевою ет-
нічною групою мадярів римо-католицького віросповідання – чанґо. Перша 
хвиля міграції німців на територію Буковини, яка на сьогодні, як відомо, 
поділена між Україною і Румунією, розпочалася в 1774–1786 роках, коли 
на ці землі німецькі купці та селяни переїхали з історичних місцевостей 
Банат, Галичини, Райнпфальц, а також із баварських, хесських князівств та 
збіднілих поселень гірського регіону Шумава, де перенаселення та нестача 
сільськогосподарських угідь змусили частину німецькомовного населення 
вирушити на пошуки кращої долі деінде. Зростання населення Буковини 
відбувалося стрімкими темпами і перепис населення в 1910 році засвідчив, 
що воно збільшилося у десять разів і становило на той час майже 800 тисяч 
осіб, з яких 38,4 % складали українці, 34,4 % - румуни, 12 % – євреї і 9 % – 
німці [13]. Разом з активним освоєнням земельних ресурсів краю німецькі 
переселенці почали активно займатися видобутком руди. Поряд з цим вони 
розбудовували інфраструктуру Буковинських земель: прокладали дороги, 
допомагали налагодити поштовий зв’язок. Окрім того, німці спромоглися 
організувати власні політичні («Німецька Народна рада Буковини»» 1918 р.) 
та релігійні осередки («Товариства християнських німців у Буковині» 1897 
р.), встановити дієві органи місцевого самоврядування своїми колоніями, 
створити систему органів охорони порядку, налагодити шкільництво (сфор-
мовано 79 шкіл до 1914 р.) [18]. Їм не лише вдалося просунути німецьку 
мову в діловодство та освіту, вони не забули власні діалекти і зберегли 
традиційні елементи повсякденної культури: «Німці в Буковині говорять 
десятьма різними діалектами і носять 10 різних костюмів з усіх регіонів 
Німеччини» [7, с.34], – писав Карл Еміль Францоз.

Одначе це не врятувало їх від долі примусових переселенців, що неми-
нуче чекала на них відразу після входження західноукраїнських земель до 
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Радянської України. Після масштабної кампанії по переселенню німців Бу-
ковини на їхні етнічні землі, проведену нашвидкуруч 1940 року, коли назад 
до Німеччини було переселено 95 770 німців [13], представники цієї етніч-
ної групи зуміли зберегти свою ідентичність навіть після того, як минуло 
вже більше 70 років з часу їхньої примусової репатріації з буковинських 
земель. Нині німці Буковини є етнічною групою, яка об’єднує свідків пере-
селення з їхньої малої батьківщини, а також їхніх нащадків, які усвідомлю-
ють тісний взаємозв’язок своєї родини з буковинськими землями, де про-
живало кілька поколінь їхніх дідів-прадідів. Ще 1949 року, тобто вже через 
9 років з часу примусового переселення німців Буковини до їхньої етнічної 
батьківщини, вони спромоглися згрупуватися в «Об’єднання німців Буко-
вини» (Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen, e. V.). Німці Буковини, які 
залишилися проживати в Румунії, об’єднані нині у «Демократичний форум 
німців» «Demokratischen Forum der Deutschen (DFDR)».

«Об’єднання німців Буковини» позиціонує себе як непартійне і некон-
фесійне угрупування тих переселенців з Буковини та їхніх нащадків, які 
нині живуть у ФРН. Основною метою об’єднання його члени проголошу-
ють збереження пам’яті про малу батьківщину, своїх звичаїв та обрядів, 
передусім, через плекання свого культурного надбання та спогадів. Для 
цього члени Об’єднання видають газету («Der Südostdeutsche»/«Півден-
но-східний німець»), де вміщують цінний матеріал про своєї колишнє жит-
тя на Буковині, здійснюють поїздки до Південної та Північної Буковини, 
популяризують свої співочі, хорові та фольклорні колективи, підтримують 
стосунки з Інститутом з вивчення Буковини в місті Аугсбург. Щороку про-
водиться загальнонімецька зустріч колишніх буковинців. 

Важливою етнічною особливістю німецьких переселенців на українсь-
ких землях стало їхнє поступове етнічне згуртування. Німецькі переселенці 
переїхали на українські землі як представники етнічно розрізненої нації, 
формування якої лише починалося. Вони не були німцями, вони були шва-
бами, прусаками, кашубами [6]. І лише на українських землях в умовах ет-
нічної ізоляції вони почали усвідомлювати свою приналежність до єдиного 
народу, на основі спільної мови, традицій, звичаїв, побуту, подекуди і віри. 

Разом в Буковиною, Причорномор’ям та Волинню, Галичина стала 
регіоном активного заселення німецькою громадою. Дослідники виділяють 
кілька етапів заселення німцями галицьких земель. Перша хвиля колонізації 
в ХІІІ столітті була пов’язана з нечисленними переїздами німців з західних 
земель Австро-Угорської імперії, коли переселялися здебільшого чинов-
ники та члени їх родин. Друга хвиля переїздів німецькомовного населен-
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ня у центральну Галичину сягає середини ХІХ століття, коли колонізація 
західноукраїнських земель стала більш активною. Сюди почали приїздити 
здебільшого найбідніші німецькомовні селяни з західної Європи, а також 
ті, хто тікали від релігійного переслідування. Як вказують історики, вже під 
кінець століття на Галичині проживало 228 тис. німців [16, с. 101]. 

Сьогодні німці-вихідці з Галичини об’єднані в Організацію нащадків 
галицьких німців (Galizien German Descendants GGD) та Комітет з допо-
моги галицьким німцям (Hilfskomitee der Galiziendeutschen). Створене як 
негромадське об’єднання Організація нащадків галицьких німців має на 
меті передусім дати можливість відстежити історію окремих родин, які про-
живали на території Галичини та згодом іммігрували, переважно за океан 
[8]. Ця організація зареєстрована в Каліфорнії і має значний архів задоку-
ментованих спогадів, традицій, етнографічних матеріалів, які допомагають 
в деталях осягнути тогочасне життя німців Галичини. Натомість нинішня 
діяльність Комітету по допомозі галицьким німцям більше розрахована 
на популяризацію культури серед молоді та нащадків цієї етнічної групи. 
Створена як власне об’єднання для допомоги німцям, які виїхали з Галичи-
ни в повоєнні роки, Комітет поступово став громадською організацією, яка 
об’єднує нащадків галицьких німців, які усвідомлюючи свою приналежність 
до окремої етнічної групи, намагаються продовжити та зберегти історію та 
культуру своїх батьків та дідів. Організація видає газету «Heilige Band», ро-
бить подорожі до місцевостей, де колись розташовувалися німецькі колонії, 
займається облаштуванням кладовищ, збереженням пам’яток.

Іншою етнічною групою, яка бере свою історію з німецьких земель, ста-
ли німці Причорномор’я або Schwarzmeerdeutsche. Німці Причорномор’я 
почали активно заселяти північний берег Чорного моря між річками Буг та 
Дністер ще з початку ХІХ століття. Вже 1803 року перші 1100 німецьких 
переселенці з південно-західних земель Німеччини (Вюртемберг, Баден, 
Ельзас, Лотарингія, Пфальц) полишили свої домівки, зачувши заклик царя 
Олександра І займати нещодавно відвойовані в Османської імперії землі 
на півдні Російської імперії. Німці південних регіонів займалися переваж-
но сільським господарством. Завдяки майже безвідмовному задоволенню 
запитів на отримання землі німецькі селяни могли вільно займатися ви-
рощуванням овочів, фруктів, виноградників. В Одесі, яку в середині ХІХ 
століття населяли 10 000–12 000 німців, активно працювали німецькі тор-
гівці, ремісники, купці, аптекарі, лікарі [14]. Діловодство велося, як свого 
часу в Чернівцях, німецькою мовою. Окрім можливості збереження власної 
культурної автономії та мови, німці Причорномор’я мали можливість також 
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сповідувати традиційні для них віросповідання. В Одесі було спорудже-
но велику лютеранську кірху на 1 200 прихожан, при якій функціонували 
сирітський притулок, школа, будинок для літніх людей, діяли кілька благо-
чинних організацій. Як засвідчують вітчизняні історики, з посиланням на 
дані перепису 1897 року, на Півдні того часу проживали 345 тис. німців, що 
складали 4,2 % від усього населення цього регіону [18, с. 45]. 

Одначе зі скасуванням численних пільг, які надавалися царем під час 
їхнього переселення до Причорноморського регіону, а тим паче після вве-
дення в 1871 році обов’язкової військової повинності та зрівняння в правах 
з місцевим населенням, – усе це змусило німців шукати кращої долі поза 
межами Російської імперії. До початку Першої світової війни Причорномор-
ські землі залишили більше 120 000 німців, які виїжджали переважно до 
США. Становище німців в Причорномор’ї лише погіршилося з встановлен-
ням радянської влади, коли їм почали закидати шпіонаж, їх почали розкур-
кулювати, переслідувати за релігійні переконання, закривати їхні церкви та 
школи. За офіційними даними на початок Другої світової війни в Причорно-
мор’ї в 228 селах проживало більше 320 000 німців [18, 46]. 

Іншим регіоном компактного проживання німецьких колоністів стали 
волинські землі, де за ними зберігся відповідний етнонім Wolhyniendeutsche. 
Активне заселення німецькими переселенцями земель Волині розпочалося 
в другій половині ХІХ століття, коли після відміни кріпацтва господарство 
тодішньої Російської імперії опинилося на межі руїни. Саме активні заклики 
царя Олександра ІІ і щедрий продаж земель створили основні передумови 
для переїзду німців на українські території. Основні колонії німців утвори-
лися на південь від Житомира з центром у місті Хаймталь, під Новоград-Во-
линськом виникли колонії Анетта та Жозефіна, ще на південь лежало п’ять 
німецьких поселень, а також група колоній на захід від міста Рівне. Вже 
1897 року перепис населення засвідчив, що тут проживало 170 тис. німців, 
і їхня кількість продовжувала зростати аж до Першої світової війни, коли 
на Волині було зареєстровано 240 тис. осіб, які проживали у 600 колоніях. 
Як і німці з інших земель України, волинські німці проживали компактни-
ми групами, ретельно зберігаючи власну національну самоідентичність та 
найважливіші її атрибути, як от німецькомовне шкільництво, свою церкву, 
культурні та громадські об’єднання. 

Проте доля приготувала німцям Волині чи не найскладніші випробуван-
ня в порівнянні з їхніми співвітчизниками, які проживали на інших україн-
ських землях. Справа в тому, що 1915 року вийшов наказ, який вимагав 
примусового виселення німців зі 100-кілометрової зони по лінії західного 
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кордону Російської імперії з огляду на активне розгортання подій Першої 
світової війни [15]. Результатом цього рішення стало активне примусове 
переправлення 50 тис. німців з території Волині до Сибіру. На жаль, важкий 
шлях, голод та холод забрали життя більшої частини першої хвилі німець-
ких примусових переселенців з Волині. 

Німці, які проживали на Волині та Півдні України і які за вироком історії 
змушені були покинути землі своєї малої батьківщини, про неї таки не за-
були. Зберегти пам’ять та відчуття причетності до минулого, пов’язаного з 
місцем їхнього колишнього проживання, бажання передати власні спогади, 
свою історію об’єднує німців-переселенців з українських земель у громад-
ські товариства німців-колишніх переселенців. Одним чи не найбільших 
серед таких є на сьогодні Об’єднання німців з Росії (Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland e.V.) - об’єднання, члени якого працюють виключно 
на громадських засадах з благодійною метою. Основним своїм завданням 
члени товариства вбачають у представленні інтересів, наданні допомо-
ги та культурному об’єднанні російських німців по всьому світу. Йдеться 
передусім про збереження національної ідентичності російських німців, а 
також про надання допомоги по їхньому поверненню на свою етнічну бать-
ківщину. Особливо помітною була їхня роботи для німців, які проживали 
у країнах колишнього Радянського союзу. Об’єднання очолює президія, на 
чолі якої з 2009 року стоїть Адольф Фетч. Він народився у німецькій колонії 
на території України і чотирирічним хлопчиком разом з групою утікачів опи-
нився у Німеччині. Об’єднання німців з Росії має розгалужену мережу своїх 
філій по всій Німеччині та поза її межами. Окрім того в межах об’єднання 
функціонує Молодіжне товариство німців з Росії (Jugendorganisation der 
Landsmannschaft). Об’єднання німців з Росії започаткувало премію російсь-
ких німців, яку щороку вручають, вшановуючи найкращі дослідження про 
німців-вихідців з Росії, їхню історію, культуру, мистецтво. Свої найвагоміші 
досягнення об’єднання висвітлює на сторінках німецькомовного періодич-
ного журналу «Народ на шляху» («Volk auf dem Weg»).

Безпосередньо вивченням історії та культури російських німців 
займається Історичне пошукове об’єднання німців з Росії (Historischer 
Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V.), яке було засновано 1999 
року під гаслом «Батьківщина – це історія, а історія – це наш обов’язок». 
[12]. Основна мета об’єднання полягає у збереженні та зборі джерел, які ви-
світлюють історію та культуру німців з Росії, це, зокрема, рукописні тексти, 
усні та задокументовані спогади з розповідей самих переселенців, архівні 
матеріали, документи, листи, тогочасна періодика тощо. Окрім того, чле-
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ни об’єднання ведуть активну дослідницьку роботу над проблемами історії 
німців із Росії та об’єктивним відтворенням ролі німецької спільноти, яка 
проживала в Росії, у світовій історії. Важливою для представників товарист-
ва також є популяризаторська робота, спрямована, зокрема, на ознайомлен-
ня з результатами своїх досліджень студентів і науковців як Німеччини, так 
і Росії, а також представників світової наукової спільноти. Третьою метою 
об’єднання є дослідження історій певних сімей та їхніх членів, які належа-
ли до громади німців Російської імперії, колишнього Радянського Союзу, 
чи є представниками німецьких національних меншин на теренах нинішніх 
країн СНД. Науковцями об’єднання проводяться низка великих наукових 
проектів, присвячених вивченню та збору матеріалу по німецькомовних 
діалектах в Причорноморському регіоні та на Волині, проживанню німців 
у Криму, вивченню релігійного життя німецьких колоністів, що проживали 
в Російській імперії, дослідженню життєвих доль вихідців з німецьких ко-
лоній, які служили в Вермахті та радянській Червоній армії [12]. Основними 
здобутками об’єднання науковці називають видання численних монографій 
та колективних робіт з опрацьованої проблематики. 

Колишні німці-переселенці з українських земель, які долею були за-
несені за океан і нині проживають в далеких Сполучених Штатах, також 
прагнуть до об’єднання. Нині на американських теренах функціонує кілька 
таких об’єднань німців, яких єднає їхнє минуле і постійне прагнення від-
найти, зібрати, зберегти і поширити інформацію про історію та культурні 
надбання німецьких поселенців на території Російської імперії та їхніх 
нащадків. Однією з них виступає Американське історичне товариство нім-
ців з Росії (American Historical Society of Germans from Russia, скорочено 
AHSGR), головний офіс якого розташований у столиці штату Небраска, 
місті Лінкольні в центральній частині Сполучених Штатів Америки. Разом 
з іншою громадською організацією – Міжнародною фундацією Амери-
канського історичного товариства німців з Росії (International Foundation 
of the American Historical Society of Germans from Russia (IFAHSGR) - вона 
співпрацює на ниві дослідження історичного та культурного минулого 
німців з Російської імперії. У складі організацій працюють низка комітетів, 
які відповідають за опрацювання архівних матеріалів та підготовку до 
архівування зібраної інформації, комітет з дослідження генеалогії німців 
з Росії, з вивчення історії, фольклору та мови. Усі підготовлені матеріали 
починаючи з 1978 року друкуються у періодичному виданні товариства 
під назвою «Журнал Американського історичного товариства німців з 
Росії» (Journal of the American Historical Society of Germans From Russia) 
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[1]. Родзинкою діяльності цього товариства став конкурс оповідачів, на 
який щорічно учасники подають задокументовані спогади про життя у 
німецьких колоніях (традиції, фестивалі, звичаї, свята), усні розповіді про 
міграцію до Америки, а також історії про привидів, анекдоти та інші бу-
вальщини з життя німецьких переселенців, записаних від них. 

Згадане об’єднання німців, вихідців з українських земель, хоча й пред-
ставляє інтереси численної німецької громади в США, проте не є єдиною 
подібною спілкою. Німці, батьки та діди яких проживали на історичних 
українських землях і які переїхали до Америки, об’єднані в «Спілку на-
щадків німців з Росії» (Germans from Russia Heritage Society (GRHS)). 
Спілка заснована 1971 року у штаті Північна Дакота, першим президен-
том було обрано Рей Джадж, і тепер вона належить до провідних центрів 
досліджень історії німців Причорноморського регіону не лише на всьому 
північноамериканському континенті, а й поза ним. Основним своїм завдан-
ням об’єднання має нам меті долучитися до вивчення історії німців з При-
чорноморського регіону та їхньої міграції на американські землі. В межах 
спілки члени об’єднані за територіальним принципом у так звані «розділи 
по територіях». Так, окремо представлені регіони Березань, Бессарабія, 
Крим, Пруссія, Росія, Хоффнунгсштатт, Херсон, Катеринослав, Кучурган і 
Одеса [10]. Власне завдяки неймовірним зусиллям членів об’єднання та во-
лонтерів на основі опрацювання архівних матеріалів, зібраних в російських 
та українських архівних установах, зокрема переписів населення, вдалося 
скласти перепис німців, які проживали на українських землях, простежити 
їхню долю та долю їхніх нащадків з часів їхнього переселення з Німеччини 
і аж до міграції в Америку. 

Цікавою з точки зору представленого матеріалу по колишнім поселен-
цям з Півдня Росії, є зібрання Центральної бібліотеки Університету штату 
Північної Дакоти під назвою «Зібрання спадку німців з Росії» [9]. У зібранні 
бібліотеки представлено багатий матеріал про життя німців в Причорно-
морському регіоні, зокрема етнологічні записи, відомості про географічні, 
соціальні, особливості їхнього життя, їхню культуру, звичаї, побут, страви, 
традиції, численні фото та листи, записані усні історії від німців, чиї бать-
ки та діти проживали на Півдні Російської імперії. Особливу цінність ста-
новлять також польові записи, здійснені під час подорожей до України.

Проте німці, які колись проживали на території України, об’єднуються 
не лише навколо ідеї спільної держави чи географічно-історичної території 
проживання, а й навколо ідеї спільної малої батьківщини, географічні межі 
якої обмежувалися певним поселенням чи колонією. Історія створення 
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Асоціації з дослідження колоній Глюкшталь [11], які знаходилися на півдні 
України, почалася 1987 року, коли три подруги Маргарита Фріман, Каролін 
Вілер та Гвен Пліцкау захотіли зайнятися вивченням історії сімей-вихідців 
з поселення Глюкшталь. Колонії Глюкшталь включали власне чотири неве-
ликих села Кляйн Бергдорф, Кляйн Ньюдорф, Нью Глюкшталь, Кронталь, а 
пізніше також і Маріеєнберг. Нащадки вихідців з цих колоній почали з долі 
кожного окремого мешканця колонії, міжродинних зв’язків, міграційних 
процесів в межах поселень. Пізніше до їхньої роботи долучився також відо-
мий дослідник російських німців Артур Флегель, а пізніше й інші науковці, 
зокрема з Американського історичного товариства німців з Росії. Асоціація 
видає власний інформаційний бюлетень «GCRA Newsletter», з початку 
заснування світ побачив вже його 22 номер. Окрім того, члени Асоціації ви-
дали кілька книг, присвячених, зокрема, шлюбам між поселенцями колоній, 
шлюбним та родинним обрядам. Для майбутніх дослідників цінними будуть 
видані детальні карти колоній. Асоціація має широку бібліотеку матеріалів 
по колоніях на півдні України, яка розташована в Каліфорнії.

Наступною групою німців, які заселяла історичні українські землі, ста-
ли німці Бессарабії. Загалом доля німців Бессарабії була подібна до долі 
німців, які на заклики російського царя переїхати на землі півдня сучасної 
України, починаючи з 1814 року, полишили свої дещо густозаселені села 
на півдні Німеччини та Пруссії. Загалом історія німців Бессарабії складає 
трохи більше століття, а саме 125 років. Особливістю цієї етнічної групи 
стало те, що на відміну від німців, які проживали в інших регіонах сучасної 
України, німці Бессарабії переважно добровільно вирішили повернутися на 
свої етнічні землі після того, як в 1940 році Бессарабія була окупована Ра-
дянським Союзом. Примусова депортація чекала лише на ті родини, які не 
встигли виїхати.

 Німці, батьки та діди яких проживали на землях Бессарабії, об’єднані 
нині в земельне товариство німців Бессарабії (Landsmannschaft der Bessara-
biendeutschen e. V.). Цю спілку було засновано 1949 року, одначе вона не так 
давно об’єдналася з іншими угрупуваннями німців-вихідців з Бессарабії, в 
результаті чого було створено Спілку німців Буковини (Bessarabiendeutscher 
Verein), і з 2005 року вони функціонують як єдина спілка. Нині президія Спіл-
ки розташовується в Штуттгарті, в окремій будівлі, зведеній за власний кошт, 
яка так і називається Будинок німців з Бессарабії. Члени Спілки ставлять 
собі за мету зберегти культурні надбання німців Бессарабії, чиї попередни-
ки на початку ХІХ століття прийшли на ці землі. Вони позиціонують себе 
як провідний центр німців з Буковини в сучасній Німеччині, займаються по-
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повненням та збереженням бібліотечних фондів, присвячених цій етнічній 
групі, ведуть духовне життя за традиційними для бессарабських німців кано-
нами, здійснюють щорічні подорожі до місць колишнього проживання їхніх 
попередників, друкують щомісячний журнал «Інформаційні повідомлення» 
(Mitteilungsblatt) накладом 3000 примірників про життя німців Бессарабії в 
нинішній Німеччині. Окрім того, ця Спілка представляє також інтереси нім-
ців Болгарії та німців Добрудша. 

Ця спілка тісно співпрацює з Комітетом допомоги євангельсько-лю-
теранської церкви з Бессарабії (Hilfskomitee der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche aus Bessarabien e. V.). Комітет було засновано одразу після Другої 
світової війни, 1946 року, як допоміжний орган Спілки німців Буковини. Го-
ловний офіс розташовується в місті Ганновері, в будинки Німецького Сходу. 
У повоєнний період Комітет об’єднував майже 80 тис. німців з Бессарабії, 
які переїхали до Німеччини і привезли з собою збережену ще з ХІХ століт-
тя лютеранську віру. Основним своїм завданням члени Комітету вбачають 
розшук втрачених членів сімей та безвісти пропавши, забезпечення духов-
них потреб бессарабських німців, зокрема завдяки проведенню церковних 
служб та організації церковних свят, виданню друкованих публікації, газет 
про життя німців Бессарабії.

Окрім двох згаданих організацій німці Бессарабії об’єднані також навко-
ло власного Краєзнавчого музею (Heimatmuseum der Bessarabiendeutschen), 
заснованому 1952 року в Штуттгарті. Його історія почалася із невеликого 
краєзнавчого музею в німецькому поселенні Сарата, нинішня Одеська обл., 
який функціонував в 1922–1940 роках. З 1963 року Музей розташовано в 
приміщенні Будинку німців Бессарабії в місті Штуттгарті і займає вистав-
кову площу в 400 квадратних метрів. В Краєзнавчому музеї представлено 
історію німців Бессарабії та Причорноморського регіону, деталі їхнього 
переселення починаючи з ХІХ століття та повернення на Батьківщину в 
1940 році. Основними експонатами Музею стали документи про переселен-
ня німців на територію Бессарабії, фотографії цих земель, плани німецьких 
колоній, пристрої, якими німців користувалися в побуті, іграшки, предмети 
господарського побуту, музичні інструменти, одяг. Окрім того в Музеї зібра-
но численні видання, присвячені німцям Бессарабії, архівні документи.

Одну з найчисельніших груп німецьких переселенців на території су-
часного Півдня України складали меноніти або, як їх називають «російсь-
ко-німецькі меноніти» (Russlanddeutsche Mennoniten, Russlandmennoniten). 
Вони відомі також за етнонімом, який вказує на території, з яких колись 
переїхали, – «нижньонімецькі меноніти» (Plattdeutsche Mennoniten). Це до-
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сить численна група німців-вихідців переважно з Пруссії, які були прибіч-
никами протестантської віри і сповідували пацифізм, взаємну толерантність 
і терпимість [5, с. 23]. За свої релігійні переконання меноніти були заборо-
нені у Європі, і у пошуках релігійної терпимості вони були змушені шукати 
кращої долі на українських землях. Однією з перших колоній менонітів на 
українських землях стало поселення в с. Вишеньки в маєтку графа Румян-
цева, засноване в 70-х роках ХVІІІ століття. Німці-меноніти, які проживали 
в Україні, були об’єднання у братерські організації з чіткою ієрархічною 
структурою та системою підпорядкування, найвідоміша серед яких була 
наприклад, колонії на острові Хортиця. До Першої світової війни за дани-
ми фахівців в Російській імперії проживали майже 120 тисяч менонітів, 
більшість з яких мешкали саме на південноукраїнських землях [5, с. 159]. 
Вже в кінці ХІХ століття, а надто в часи революції, меноніти відчули на 
собі утиски та переслідування, що змусило їх знову шукати собі новий дім, 
переважно за океаном.

Ця група німецьких переселенців розмовляла особливим, характерним 
для Півночі Німеччини, діалектом німецької мови – нижньонімецьким т.зв. 
Plattdüütsch, який фонетично і лексично сильно відрізняється від німецької 
мови, якою, наприклад, розмовляли вихідці з південно-німецької Баварії. 
Одначе завдяки тому, що німецькі меноніти дуже ретельно ставилися до 
збереження власних традицій, зберегти нижньонімецький діалект і перене-
сти його після свого переїзду на американський континент, де згодом все ж 
перейшли на спілкування англійською. І це попри те, що вони проживали в 
мовному оточенні, в якому більш розповсюдженими були верхньонімецькі 
діалектами, якими послуговувалися німецькі колоністи в південноукраїнсь-
ких землях, а також слов’янські мови, зокрема, й українська та її південні 
говірки, якими володіло місцеве населення,

Загалом переважна більшість представників цієї етнічної групи виїхала 
до США та Канади, і вже в часи відлиги та після розпаду СРСР їхні нащадки 
повернулися до ФРН. Зберігши чітку ієрархічну структуру об’єднання нім-
ців-менонітів, предки яких повернулися на свою етнічну батьківщину після 
поневірянь по південноукраїнських та американських землях, представлені 
серед громадських релігійних організацій сучасної ФРН. Найбільшими се-
ред них є, зокрема, Об’єднання спілок, які прийняли хрещення (Bund Tauf-
gesinnter Gemeinden).

Таким чином, український слід в історії німецьким колоністів став для 
них тим фактором, який сприяв їхньому становленню як етносу та допоміг 
виявити себе повноправним представником і носієм відповідної культури. 
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В умовах, коли формування та розвиток культури німецьких переселенців 
на території українських земель відбувався за зразком розвитку культур 
національних меншин, саме спільний історичний проміжок часу у півтора 
століття, який об’єднав етнічно неоднорідних представників німецького ет-
носу, уможливив їхнє національне, культурне та етнічне становлення. І саме 
цей український слід став для сучасних німців, вихідців з колишніх колоній, 
розміщених на українських землях, а також їхніх німців, об’єднавчим фак-
тором, навколо якого утворилися численні угрупування німців задля збере-
ження та поширення своєї культури та культури їхніх нащадків.
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SVITLANA GRYGORIEVA (UKRAINE)
The Way of Development of European Culture,  
which is Capable to Provide a Healthy Generation

СВІТЛАНА ГРИГОР’ЄВА (УКРАЇНА)
Європейський культурний досвід  
для виховання здорового покоління

СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВА (УКРАИНА)
Европейский культурный опыт  
для воспитания здорового поколения 
For 14 years I have been working with children with cerebral palsy and their 

parents in the Odessa Children’s Rehabilitation Center. The problem of children 
with cerebral palsy is important to people all over the world. The birth of the child 
and, in particular, the birth of an affected child - great stress for mother.

Let’s try to imagine what’s going on in the mind of a woman getting ready to 
become a mother? During pregnancy and the first year of life, mother is in a state 
of mental unity with the child. Thoughts and feelings that whats  what bothers my 
mother, and worries about the child. If the mother during pregnancy devotes all 
herself to work, it distracts her from communicating with the future of the child. 
And then, the child is in the womb, is deeply alienated, and he feels that he has been 
betrayed. Besides, he absorbs the emotional state of the mother, which is at work 
cannot always be steady calm. The work requires the shutdown of communication 
with the child and switching to public problems. So we note that future of the child 
life is directly related to the psycho- aesthetic space life of the mother. During 
pregnancy and the first year of life are the most important in human life and the 
task of humanity of all people, is to support mothers during this period. It is no 
coincidence, in the traditions of different countries, this period is the most sacred. A 
woman can do anything she wants, and this folk wisdom is not accidental. For our 
ancestors it was clear that if the woman will experience stress, her psychic energy 
exceeds the limit, the child will suffer, and then it will violate his mind.

If intolerable problems will fall on the shoulders of the mother, the instinct of 
self-preservation cannot work in favor of the child. Mother will retain its personality 
structure, but may already happen due to their child. It can split their unbearable 
feelings in the child’s mind . It is a process of psychological protection and recourse. 
Such a protection it is characteristic of women in this period of life. These defenses 
regulate the internal life of mothers and are leading in the preservation of her mind.

Folk art, folklore for centuries been tested in practice. Consumer culture 
brings to life the comfort of psycho -aesthetic condition. It is based on utilitarian 
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tasks to the needs coming from the desire to create a harmonious space for the 
family, where the child will grow. The task of every person on earth is aimed at 
procreation. The development of the people within the boundaries of folk culture 
provides security and stability for procreation. Traditional folk activities for 
pregnant woman, not only makes you feel the inner balance, but also saves the 
mind from anxiety of the unknown.

The modern culture of the European space goes the way of globalization. From 
the viewpoint of Mental Health – due to globalization destroys culture kind. Blurred 
the boundaries and ethnic group in the first place by the artist himself with his own 
personal problem and experience to resolve it. Culture is a lonely artist in his study 
of treatment for himself, often separate from the national culture. What disturbs the 
artist and what their dream or passion it translates into a creative product? What is 
the basis of his work – love or fear? All this is being projected into the emotional 
feel of the piece. Alienation, pain , panic . The audience is like a sponge absorbing 
what was suffering artist and included in his mental problems. The works reflect 
the pain of the artist, and looking at them, it automatically absorbs emotion. If the 
viewer a woman during pregnancy, it is the experience in the first place, fall to the 
share of her child.

Folk culture has long been home aesthetic forms, which performs the task of 
preservation of species preservation , and the modern art does not harmonize the 
aesthetic space of the house .

Drawings and other activities showing, a way of expressing cultural experiences. 
In sessions with children and their parents used traditional folk art, among them, 
making dolls, in many cultures, women are creating dolls for their children. Mother 
lives in anticipation of the baby and weaves a patchwork doll for him. If her work is 
not good, then it has the ability to remake it. The doll is a map image of Ya Mama’s 
structure representation of her mind about the way her body. And rightly made doll 
corrects the violations in the scheme of the body that has a mother. Correcting them on 
the doll, mother reshape their internal structure of the image I. Working with parents 
of children with developmental disorders, we noticed that creating a doll - motanku 
, mothers are representing anatomical defects that are present at her baby. If mother 
made it to the birth of a child, maybe she did not get to be so heavy share – to bring 
up a terminally ill child. Child – is the product of her mother’s consciousness and 
aesthetic content type. Reliance on the tradition of her mother supports her and gives 
stability and creates stability in the family for the birth of healthy offspring.

Folk culture educates and helps to prevent abnormal development. Developing 
and maintaining national cultural traditions, we help all people to keep healthy the 
new generation.
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OLGA HUMENIUK (UKRAINE)
Genre and Style Peculiarities of the Folk Tale by Crimean Tatars
The tales by Crimean Tatars likewise the tales of many other nations are 

divided mainly into three cycles: tales about animals, fairy (fantastic) tales 
and tales concerning a humane social being and everyday life. Nevertheless 
it is often rather ponderously to include the certain tale by Crimean Tatars to 
one of mentioned cycles. This tale chiefly is very complicated, polyphonic 
in its genre and style aspects. Therefore one can add it to such or other cycle 
mainly in consequence to superiority of certain indications in its artistic 
structure. For example people often acts and social reality is represented in 
the tales about animals, although the animals often are among the personages 
of the fairy tales.

The works where the social motives are dominative constitute the largest 
quantity of the folk tales by Crimean Tatars. The eternal principles of human 
ethics are confirmed here. These tales have mainly a didactic character, which is 
emphasized by rather wide usage in their language the aphorisms and proverbs.

Keywords: folklore by Crimean Tatars, tale, poetics, genre, style.

ОЛЬГА ГУМЕНЮК (УКРАЇНА)
Жанрово-стильові особливості кримськотатарської народної казки
Кримськотатарські казки, як і казки інших народів в основному 

поділяються на три цикли: казки про тварин, чарівні (фантастичні) та 
соціально-побутові. Але все ж при віднесення тієї чи іншої конкретної 
кримськотатарської казки до одного з означених циклів не раз стикаємо-
ся з певними труднощами. Адже кримськотатарська казка за своїми 
жанрово-стильовими ознаками здебільшого багатогранна, поліфонічна. 
Тож віднести її до того чи іншого циклу можна здебільшого з огляду на 
перевагу в її образному ладі певних ознак. Скажімо, в казках про тварин 
часто діють люди й фігурують соціально-побутові реалії, персонажами 
чарівних казок не раз виступають тварини, які здебільшого є помічника-
ми й порадниками людей.

Найбільший масив зафіксованих фольклористами кримськотатарських 
народних казок становлять твори, в яких домінують соціально-побутові 
мотиви. В них утверджуються одвічні засади народної етики, підносяться 
великодушність, людяність, вірність, працьовитість, кмітливість та інші 
чесноти, засуджуються людські вади, насамперед скнарість, захланність, 
неробство, пихатість, жорстокість. Ці казки мають переважно повчальний 
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характер, що підкреслюється доволі широким використанням у їхній мовній 
тканині афористичних висловів, прислів’їв та приказок.

Ключові слова: фольклор кримських татар, казка, поетика, жанр, стиль.

ОЛЬГА ГУМЕНЮК (УКРАИНА)
Жанрово-стилевые особенности крымскотатарской  
народной сказки
Крымскотатарские сказки, как и сказки других народов в основном 

разделяются на три цикла: сказки о животных, волшебные (фантастиче-
ские) и социально-бытовые. Но все же при отнесении той или иной кон-
кретной крымскотатарской сказки к одному из указанных циклов не раз 
сталкиваемся с некоторыми трудностями. Крымскотатарская сказка по 
своим жанрово-стилевым признаками преимущественно многогранна, 
полифонична. Поэтому отнести ее к тому или иному циклу можно, глав-
ным образом, исходя из преобладания в ее образном строе определенных 
признаков. К примеру, в сказках о животных часто действуют люди и фи-
гурируют социально-бытовые реалии, персонажами волшебных сказок 
не раз выступают животные, чаще всего выступающие помощниками и 
советчиками людей.

Наибольший массив зафиксированных фольклористами крымскотатар-
ских народных сказок составляют произведения, в которых доминируют 
социально-бытовые мотивы. В них утверждаются извечные основы народ-
ной этики, воспеваются великодушие, человечность, верность, трудолюбие, 
смекалистость и другие достоинства, осуждаются человеческие пороки, 
прежде всего жадность, алчность, тунеядство, высокомерие, жестокость. 
Эти сказки носят преимущественно поучительный характер, что подчерки-
вается довольно широким использованием и в речевой ткани афористиче-
ских выражений, пословиц и поговорок.

Ключевые слова: фольклор крымских татар, сказка, поэтика, жанр, 
стиль.

Кримськотатарський народний епос представлений різними жанрами, 
зокрема й таким найпопулярнішим та найдавнішим як казка. Кримсько-
татарські казки, як і казки багатьох інших народів, зокрема  й українські, 
поділяються в основному на три цикли: казки про тварин, чарівні (фанта-
стичні) та соціально-побутові. 

Саме на такі три цикли вказує відомий кримськотатарський фолькло-
рист Рефік Музафаров. При цьому він подає дещо детальнішу характеристи-
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ку кожного з них. За його спостереженнями казки про тварин можуть бути 
сатиричними, пригодницькими, філософськими, дидактичними. Говорячи 
про чарівні казки, дослідник зазначає: «Ідейну основу цих казок становить 
боротьба людини з ворожими їй силами… Позитивними героями в чарів-
них казках виступають молодший син, мудра дівчина, син бідняка та інші 
персонажі. Ворогами позитивного героя є старші брати, чаклуни, дракон, 
див, підступні хани та інші. Велике місце в чарівних казках займають чу-
десні предмети й помічники героя: жива вода, килим-літун, чарівна хустка, 
молодильні яблука, прудконогий кінь, благородна лисиця, стара бджола, чу-
десний птах та інші» [Музафаров, 1967, с. 5]. Побутові казки, як зазначає до-
слідник, характеризуються особливо тісним зв’язком з реальною дійсністю, 
більшість із них мають виразну сатиричну спрямованість. 

А все ж при віднесення тієї чи іншої конкретної кримськотатарської 
казки до одного з означених циклів не раз стикаємося з певними трудноща-
ми. Адже кримськотатарська казка за своїми жанрово-стильовими ознаками 
здебільшого багатогранна, поліфонічна. Тож віднести її до того чи іншого 
циклу можна здебільшого з огляду на перевагу в її образному ладі певних 
ознак. Скажімо, в казках про тварин часто діють люди й фігурують соціаль-
но-побутові реалії, персонажами чарівних казок не раз виступають тварини, 
які здебільшого є помічниками й порадниками людей, хоч часом прилуча-
ються до ворожого їм стану.

Прикметна з цього погляду казка «Мудрий їжачок». Тут перед нами по-
стає молодий вродливий султан. Можновладці виведені в казках переважно 
жорстокими, а цей – «добрий та мрійливий» – «…міг цілими днями, сто-
ячи на кам’яному мурі свого палацу, дивитись на море, сподіваючись по-
бачити протилежний берег». І от ніби в унісон з його мріянням прибуває 
мандрівний співець і під звуки саза оспівує прекрасну царівну у високому 
кришталевому палаці на самісінькому краю протилежного берега. Апеляція 
до інших фольклорних жанрів, зокрема до пісні, – це ще одна ознака зга-
даної вище поетичної багатогранності, синкретичності кримськотатарської 
народної казки.

Тут у казковий сюжет вплітається фантастичний елемент, характерний для 
чарівної казки. Палац, у якому живе принцеса, особливий, його кришталеві 
двері не відчиняться для того, хто з’явиться туди суходолом, слід неодмінно 
прибути морем та ще й не змочивши ніг. В казковій оповіді підкреслюється, 
що дія відбувається в дуже давні часи, коли «ще не існувало ні човнів, ні ко-
раблів, які могли б переплисти бентежне Чорне море». Відтак окреслюються 
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основні фабульні перипетії твору, пов’язані з добиранням способу навпро-
стець перетнути море, з винайденням плавучого засобу.

Казки про тварин мають чи не найдавніше походження і сягають своїм 
корінням тих часів, коли людська свідомість ще не втратила ототожнення 
з енергетикою природи, зокрема з анімалістично-тотемними уявленнями. 
Драматизм, навіть трагізм відірваності від природи далі відчувається люд-
ством, яке шукає способів гармонізації своїх стосунків з довкіллям. Одним 
із таких способів, очевидно, можна вважати біоніку, що передбачає взору-
вання на природні хитросплетіння в галузі техніки. Така як на часи виник-
нення казки футуристична філософія проймає образну структуру «Хитрого 
їжачка». У пошуках плавучого дива людина виявляється безсилою і змуше-
на звернутися до досвіду тварин. Ніхто не може допомогти султанові, окрім 
юнака, що знає їхню мову.

Проте досвід тварин вимагає певного переосмислення, він ніяк не 
надається до негайного запозичення його людиною. До виходу зі скрути 
призводить начебто кумедне непорозуміння, розповідь про яке являє со-
бою кульмінаційний момент казки: «Вже сонце почало хилитися до заходу, 
звірям та птахам саме час повертатися у свої барлоги та гнізда, а потрібно-
го рішення вони так і не знайшли. Несподівано з лісу вибіг колючий їжа-
чок… Їжак був застуджений, у нього боліли зуби і він щокроку з шумом 
видихав повітря та гучно кашляв: «Ках! Ках! Ках!» А хлопцеві вчувалось 
«Каз!Каз!Каз!», що мовою жителів тієї землі означало «Гуска! Гуска! Гус-
ка!»… Усю ніч просидів хлопець над озером, усю ніч не зводив очей з гуски, 
котра дрімала на воді… А що, коли взяти дерев’яну колоду і змайструвати 
щось таке, що зовні буде схоже на гуску?» 

Але описане непорозуміння тільки на перший погляд може здатися не-
порозуміння. Якби юнак. що знає мову тварин, цілісіньку ніч не провів у 
цілеспрямованих роздумах, то ніякий би їжачок зі своїм випадковим «Ках! 
Ках! Ках» йому б не допоміг. Так чи інакше, але ж таки у світі тварин був 
знайдений прообраз необхідного людям плавучого засобу. Тож казка пору-
шує насамперед вічно актуальну тему необхідності гармонії у стосунках 
людини з природою, а що ця гармонія часом встановлюється у несподіва-
ний спосіб, не знімає важливості означеної теми, лише надає її розкриттю 
зворушливої дотепності, особливої художньої витонченості.

Однак цим не вичерпується мистецька привабливість казки. Після 
кульмінації (спосіб досягнення протилежного берега нарешті знайдено) дія 
стрімко наближається до логічної розв’язки. Коли величезна «білосніжна 
дерев’яна гуска з гордо піднятою головою зникла за обрієм», то вже, здаєть-
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ся, можна не сумніватися в тому, що молодий султан щасливо зустрінеться 
на сходах кришталевого палацу з далекою вродливицею і все закінчиться 
традиційним пишним весіллям. Однак цього разу це все не так важливо в 
порівнянні з тим, що люди навчилися долати морські простори. Тож фінал 
тут, можна сказати, лишається відкритим: «Ніхто не пам’ятає, чи повернув-
ся султан з тієї подорожі. Можливо, прекрасна царівна не відпустила його 
від себе. Але з того давнього часу люди почали будувати човни,,,»

Не забуто й про їжачка, що йому було свого часу поставлено золотий 
пам’ятник як наймудрішому зі звірів, бо ж хитрун нікому не сказав, що й 
гадки не мав про гуску, коли кашляв. Той пам’ятник врешті-решт розпиляли 
і вкрали злодії. Але це все цілковита мізерія в порівнянні з тим, що в цій 
мудрій дотепній казці найголовніше.

Отже «Мудрий їжачок» – це казка і про тварин, і про людей, а ще в 
ній присутні ненав’язливі елементи фантастики. Прикметно,  що в образній 
структурі й композиції цієї казки, як і в багатьох інших кримськотатарсь-
ких казках, важливу функцію виконує море, до того ж підкреслюється, що 
йдеться саме про Чорне море.

Про пошуки гармонійного єднання людини й природи та тлі та за уча-
стю морської стихії й казка «Диво-риба». Це дуже красива казка, образність 
її вишукана й принадна. Тут особливо ефектно поєднуються риси соціаль-
но-побутової й чарівної казки, важливу роль також виконують тварини.

В художньому світі цього фольклорного твору апеляція до співу також 
присутня, до того ж вона тут набуває вельми своєрідної й глибокої символіки. 
Син чорноморського рибалки не лише вміє вправно лагодити сіті старого не-
вода, але й чудово співає пісні, музику яких він «підслуховує у моря, а слова до 
музики добирає сам». Ті пісні такі чарівні, що послухати їх злітаються чайки, 
припливають дельфіни, прибувають інші мешканці моря. Диво-риба(«лусоч-
ка срібна, хвіст і плавники золоті, а очі – два великих смарагди») ніколи б 
не потрапила в невід звичайного рибалки, але, вчарована співом юнака, не 
зогледілась, як заплуталась у сітях. Ця казкова перипетія дуже символічна й 
розкриває складний та неоднозначний драматизм стосунків людини й приро-
ди. Старий рибалка, воліючи отримати вигоду з цієї пригоди (може, нарешті 
вдасться придбати нову сіть) притьмом поспішає до хана, аби сповістити про 
незвичний улов. Та коли ханові посланці прибувають за дивовижею, то, вияв-
ляється, намарне: «Пожалів юнак рибу та й відпустив у море».

Можновладці в цій казці виведені цілком традиційно. Розлючений 
ханський візир наказує всипати київ старому рибалці, а молодого прислуж-
ники зв’язують і в човні зіштовхують у море. Та юнак не гине, а щасливо 
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прибуває до протилежного берега (мотив протилежного берега тут так само 
важливий, як і в казці «Мудрий їжачок»), де його стрічає й звільняє такий же 
вродливий юнак .Юнаки схожі один на одного, як дві краплі води.

У наступній частині казки знову вишукано взаємодіють фантастичні й 
соціально-побутові образні аспекти. Друзі дізнаються про горе тутешньо-
го хана, який обіцяє будь-яку винагороду тому, хто вилікує його мовчазну 
шістнадцятилітню дочку, що від народження не промовила жодного слова. 
Приятель юного рибалки зважується піти в ханський палац, хоч знає, що в 
разі невдачі може поплатитися головою. Ясна річ, герой здобуває перемогу, 
виявляючи належну кмітливість та спритність. Він, так би мовити, вдається 
до шокової терапії – після марних лагідних звертань до дівчини вийняв з-за 
пазухи кинджал і замахнувся на неї, тож вона від несподіванки (хто ж досі 
міг зважитися так повестися з принцесою?) закричала й тієї ж миті з її рота 
визирнула щипуча змія, враз витягнута й обезглавлена молодцем. Принцеса 
закохалася у відважного вродливця – свого рятівника. Він тимчасом повер-
нувся до свого друга і йому передав подарований принцесою коштовний 
перстень, а відтак і право просити в хана її руки.

І тут, у кульмінаційний чи принаймні в один із кульмінаційних момен-
тів цієї композиційно нестандартної казки, розкриваються певні обриси її 
інтригуючої таємничості. Визволитель принцеси каже, що не може з нею 
одружитися, бо він та сама риба, яку було впіймав, а потім відпустив на 
волю рибалка. Це він попрохав своїх друзів-дельфінів щасливо допровадити 
човен до протилежного берега і тимчасово прибрав подобу співучого рибал-
ки, аби допомогти йому в скруті. Юнак-риба сердечно попрощався зі своїм 
приятелем і повернувся в рідну морську стихію.

Третя, завершальна, частина казки більше наближена до соціаль-
но-побутових реалій. Хан, батько врятованої принцеси, як і переважна 
більшість інших виведених у кримськотатарських казках можновладців, 
виявився віроломним і жорстоким, він не погодився віддати свою дочку за 
сина простого рибалки, більше того – наказав кинути юнака до в’язниці. 
Мотив лиходійства державців тим більше виразний у цій казці, що він 
тут повторюється двічі: що на одному березі моря, що на іншому – вони 
однакові. Але їм протиставляється сила краси природи й душі звичайної 
людини, сила дружби й любові.

Принцеса, скориставшись від’їздом хана на полювання, рятує юного ри-
балку й ладна тікати з ним світ за очі. Диво-риба, звичайно ж, стає їм у при-
годі – просить дельфінів мерщій відпровадити закоханих на протилежний 
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берег моря й унеможливлює погоню бойових ханських галер, заступаючи 
їм путь нищівними хвилями. 

Три основні частини казки змінюються лаконічним промовистим фіна-
лом. Завершує перебіг подій радісна зустріч молодят зі старим рибалкою, що 
було вже втратив будь-які надії колись побачити сина. Принцеса знаходить 
своє щастя в родинному колі простих трудівників. А молодий рибалка, як і 
раніше, продовжував співати, виходячи вечорами на морський берег. І співав 
він про те, що й оспівується в казці: «…про море, про рідну землю, про ко-
хання, про дружбу». Провідний у творі мотив єднання у творчому піднесенні 
людини й природи тактовно акцентує вишукано-таємничий образний пуант: 
«І щоразу йому здавалось, що він бачить у темнуватій воді сплеск золотавих 
плавників свого вірного друга – сина володаря морських глибин».

Динамічний сюжет, напружена інтрига, вигадлива яскрава образність, 
закорінена у міфологічні традиції, філософічність, поєднання гострого дра-
матизму з епічною піднесеністю й ліричною проникливістю, промовиста 
символіка, апеляція до інших фольклорних різновидів, насамперед до співу, 
– ці та інші стильові риси казки надають їй особливої художньої принад-
ності й значимості. 

Прикметним зразком фольклорного твору, в якому гармонійно й 
ефектно поєднуються жанрово-стильові аспекти казки про тварин, чарів-
ної казки й казки соціально-побутової, є «П’ять грон винограду» (інша 
назва – «Казка про Лисицю й Беш-Салким-бея»). Світ казки – це насам-
перед художній світ, тож він здебільшого не надається до однозначного 
трактування. По-різному, певно, можна трактувати й «П’ять грон ви-
нограду», але в певному сенсі ця казка є антонімічною стосовно казки 
«Диво-риба». Якщо в «Диво-рибі» людина досягає плідного і втішного 
єднання з природою, то тут внаслідок захланного порушення такої гар-
монії зазнає нищівної поразки.

Природа далеко не завжди ідеальна в стосунках з людиною. Вівчар, що 
посадив у себе в дворі виноградну лозу, яка щороку приносить лише одне 
велике золотисте гроно, чотири роки лишається ні з чим, очікуючи, поки те 
гроно набереться якнайбільше солодощів, бо раз у раз його викрадає якийсь 
таємничий злодій. На п’ятий рік вівчареві урвався терпець і він, прилашту-
вавши в лозі тонку петлю, таки вистежив крадія, точніше крадійку – Ли-
сицю. Однак шкода, заподіяна Лисицею, неспівмірна з тим відшкодуванням, 
яке вівчар зажадав і врешті отримав за її звільнення: за чотири поцуплених 
грона солодкого винограду Лисиця пообіцяла виконати чотири вівчареві ба-
жання, та ще й неабиякі – він став дужим, вродливим, багатим, до того ж 
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спрагла до життя Лисиця вволила й таку неймовірну вівчареву забаганку як 
посватати за нього доньку султана.

Перших три бажання здійснено відразу. А задля виконання четвертого 
Лисиці довелося пустити в хід усю свою кмітливість. Власне цей процес 
сватання, а відтак історія піднесення убогого вівчаря до сану султана ста-
новить центральну і доволі розлогу частину казкової оповіді. Особливою 
драматичною напругою, екзотичною мальовничістю й водночас іронічною 
грайливістю відзначається фабульна перипетія подолання семиголового 
змія-лиходія, що є умовою здобуття багатим молодцем руки султанової доч-
ки. Хитра й відважна Лисиця не лише знайшла Змієву печеру, а й примуд-
рилася спонукати його сховатися в піч (мовляв, гавкітливе сонмище собак, 
що женеться за нею і яке вона призупинила, заваливши вхід до печери, то 
лише частина страшної сили, що загрожує Змієві). Лисиця вправно підпа-
лила солому біля пічного отвору й спритно затулила заслінки, так що Змій 
задихнувся в ядучому димі.

 Доволі несподівана фінальна частина твору переконує, що це насам-
перед казка про невдячність. Душевна щедрість хитромудрої Лисиці про-
тиставляється ницості захланного й пихатого  її візаві. Нічого не просить 
Лисиця за сподіяне добро, окрім того, аби по смерті собаки не тягали її тіла. 
Новоспечений багатій-можновладець пообіцяв збудувати для неї марму-
ровий мавзолей, та швидко забув про свою обіцянку й щоразу наказував 
слугам подалі відпроваджувати труп лисиці, що двічі з’являвся біля порога 
палацу. На третій раз Лисиця не стерпіла, ожила і слушно стала вважати 
себе вже нічим не зобов’язаною вискочці, який знову став бідним вівчарем, 
лишився, так би мовити, біля розбитого корита.

Зразком чарівної героїчної казки є пойнятий вигадливою яскравою 
образністю і композиційно стрункий та лапідарний фольклорний твір 
«Гульджіан». Тут виразний епічний мотив уславлення відважного героя, 
який долає темні ворожі сили. Впливовість цього мотиву посилюється 
тим, що героєм цим є не якийсь могутній богатир, а ніжна вродлива дів-
чина, яка з любові до батька та рідного краю ладна наразитися на смер-
тельну небезпеку. 

Втіленням темних ворожих сил постає лихий Дракон, що заходився 
час від часу прилітати з-за моря до прибережної країни і завдавати людям 
нечуваних бід. Постать дракона змальовано лаконічними виразними штри-
хами. Це покрите блискучою металевою лускою крилате чудовисько, очі 
якого метають блискавиці, із пащеки виривається стовп вогню і диму, а від 
величезних залізних пазурів немає порятунку нікому. Жоден богатир не зда-
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тен розправитися з лиходієм, усе султанове військо безсиле проти нього. 
Лише старенька бабуся з палицею знає, як зарадити лиху. Постать бабусі 
в образно-сюжетній структурі казки дуже важлива. Це доволі загадковий 
образ, який може сприйматися як алегорія долі, надії, провидіння, народ-
ної мудрості тощо. Саме бабуся, нічого не воліючи взамін, жодного пів-
царства, прийшла до Султана з порадами щодо врятування країни та ще й 
потім діяльно стежила за дотриманням тих порад, сама сприяла їхній, так би 
мовити, належній реалізації. Тож за намовою бабусі Султан змусив Коваля 
взятися до діла; як майже завжди в можновладців, річ у нього коротка – або 
порятунок країни, або голову з плечей, третього не дано. 

Згадавши розповіді своєї бабусі, а також за напучуванням бабусі, яка 
діє в казці (певно, ця подвійна апеляція до старечої мудрості не випадкова), 
Гульджіан знайшла чарівну галявину. В улоговині на краю цієї галявини 
любив спочивати Дракон, тут його врешті-решт вдалося перехитрити й зни-
щити, щоправда не лише з допомогою викутих ковалем ланцюгів, а й ціною 
життя дівчини. Дракон потрапив у вогненну пастку. Гульджіан зважилася зі 
скелі стрибнути на його спину, аби розбити об залізну луску глек із гарячим 
трунком, що розлився й остаточно доконав чудовисько. Отож провідним у 
цій казці виявився мотив героїчної самопожертви.

Образність цього фольклорного твору відзначається особливою мальов-
ничістю й кольоровою виразністю. Коли батько повернувся від султана, 
Гульджіан здивовано зауважила, що на скронях у нього побіліло волосся. 
А коли дівчина, пішовши на пошуки чарівної галявини, через деякий час 
повернулася додому, то побачила, що в батька від переживань уся голова 
стала білою. Промовистий також червоний колір трави, якою поросла гли-
бока улоговина під  скелею, де полюбляв відпочивати Дракон. Коли там була 
підготовлена вогненна пастка для Дракона, то він лише злегка здивувався 
незвичній яскравості тієї трави, а як відчув небезпеку, було вже запізно. 

Героїчний пафос, поєднаний зі зворушливою ліричною проникливістю, 
мальовнича образність, яка набуває алегоричної й символічної виразності, 
вигадлива й струнка композиція надають казці «Гульджіан» особливою ху-
дожньої принадності. 

Найбільший масив зафіксованих фольклористами кримськотатарських 
народних казок становлять твори, в яких домінують соціально-побутові 
мотиви. В них утверджуються одвічні засади народної етики, підносяться 
великодушність, людяність, вірність, працьовитість, кмітливість та інші 
чесноти, засуджуються людські вади, насамперед скнарість, захланність, 
неробство, пихатість, жорстокість. Ці казки мають переважно повчальний 
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характер, що підкреслюється доволі широким використанням у їхній мов-
ній тканині афористичних висловів, прислів’їв та приказок.  Інколи казка 
подається як народження приказки, як образне підтвердження мудрої сен-
тенції, що подається на початку чи наприкінці оповіді. Промовистий при-
клад – казка «Морський кінь», яка завершується такими словами: «Таланить 
людині лише раз у житті, і скористатися цим треба з розумом».

При цьому казки здебільшого позбавлені прямолінійної дидактичності, 
спонукають слухача або ж читача самому зробити висновки з колоритно 
окреслених житейських ситуацій. Більшість кримськотатарських соціаль-
но-побутових казок мають жартівливий характер, вони сповнені і добро-
душного гумору, і тонкої іронії, і гострої сатири, що не раз переростає в 
їдкий сарказм. Персонажі казок далеко не завжди поділяються на цілком по-
зитивних чи виключно негативних. Скажімо, в казці «Падишах і його кінь» 
самопевний можновладець усвідомлює несправедливість свого жорстокого 
присуду і, належно оцінюючи кмітливість приреченого на смерть конюха, 
милує та нагороджує його. А в «Казці про крадія Амета й кишенькового 
злодія Мемета» не лише доволі ретельно описано неабияку фахову майстер-
ність кожного зі злодіїв, що стали на слизький шлях в силу певних життє-
вих обставин, а й розкрито глибоке благородство їхніх натур та здатність до 
розкаяння. Зумів подолати власне гультяйство й лінощі син гончара з казки 
«Заповіт».

Не раз повчальність казки набуває особливої переконливості завдяки 
захоплюючій інтризі, напруженому сюжету, вишуканій композиції, іншим 
художнім чинникам. Скажімо, казка «Хитрий торговець» вельми дотепна у 
своїй іронічно-грайливій тональності. Промовисте тут зокрема звернення 
до мотиву дитячої гри. Та головне, що провідний персонаж цієї казки на-
стільки загрався у своїх хитрощах, що сам себе перехитрив і, так би мовити, 
лишився з носом. 

Несумлінним торговцям, ледарям, тюхтіям здебільшого протиставлені 
люди кмітливі, завзяті, працьовиті. У багатьох казках оспівуються фахові 
здібності людини, здатність досягти в певній сфері високої майстерності. 
Прикметні з цього погляду зокрема такі фольклорні твори як «Місто сімде-
сяти ремесел», «Подорожні», «Ворожка Наджіє». Серед виведених у крим-
ськотатарських казках майстрів особливою пошаною пройняті постаті лю-
дей мистецтва, насамперед музик, про що красномовно свідчить зокрема 
така казка як «Скрипка, Бубон і Сопілка». 

Родовий та мистецький синкретизм, поєднання в епічному викладі 
проникливого ліризму й гострого драматизму, апеляція до інших різно-

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



156

ОЛЬГА ГУМЕНЮК (УКРАЇНА)

видів фольклору, насамперед до співу (хоча не останню роль туту відіграє 
й особлива мальовничість, кольорова символіка, як-от у творі «Гульджіан»)   
– це вельми характерна особливість кримськотатарської народної казки.        
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The Peculiarities of Saving Ethnic Self-consciousness  
by Ukrainians in Poland after 1947
The article considers and defines the main components of the ethnic identity 

of Ukrainians in Poland after the events of 1947. The Ukrainian minority is 
analyzed, which, despite being in a foreign environment, has preserved its 
identity, language and culture.
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ЛЕСЯ ХАЛЮК (УКРАЇНА)
Особливості збереження етнічної самосвідомості  
українцями Польщі після 1947 року
У статті розглядаються та визначаються основні складові етнічної іден-

тичності українців Польщі після подій 1947 року. Аналізується українська 
меншина, яка, незважаючи на перебування в чужому середовищі, зберегла 
свою самобутність, мову і культуру.

Ключові слова: меншина, етнічна ідентичність, самобутність, мова, 
культура.

ЛЕСЯ ХАЛЮК (УКРАИНА)
Особенности сохранения этнического самосознания  
украинцами Польши после 1947 года
В статье рассматриваются и определяются основные составляющие эт-

нической идентичности украинцев Польши после событий 1947 года. Ана-
лизируется украинское меньшинство, которое, несмотря на пребывание в 
чужой среде, сохранило свою самобытность, язык и культуру.

Ключевые слова: меньшинство, этническая идентичность, само-
бытность, язык, культура.

У сучасній науці існує чимало суперечливих трактувань поняття 
‹‹етнічність››, заплутаність концепцій якого призвели до того, що даний 
термін ототожнюють як з поняттями ‹‹етнос›› і ‹‹етнічна група››, так і з 
термінами ‹‹етнічна ідентичність››, ‹‹етнічна самоідентифікація›› і т. ін. 
Одна з перших спроб визначення цього поняття була здійснена у редак-
ційній статті першого номеру журналу ‹‹Етнічність›› (1974) ‹‹Етнічність 
– це суміш спільних цінностей, вірувань, норм, смаків, самосвідомості, 
спільної групової пам’яті та бажання до продовження існування шляхом 
преференціійної ендогамії›› [6]. 
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Сьогодні європейська та американська етнологія терміном ‹‹етнічність›› 
найчастіше позначають наявну сукупність характерних рис матеріальної і 
духовної культури, які відрізняють одну етнічну групу від іншої [1, с. 407]. 
Стосовно ж поняття ‹‹ідентичності››, то підтримуємо визначення соціолога 
М. Шульги, що ідентичність – тотожність явища, предмета або особистості 
самій собі, її якісна самототожність за вектором часу [2]. Відповідно етнічна 
ідентичність − це усвідомлення особистістю своєї приналежності до певного 
етносу. Вона задовольняє, з одного боку, потребу самобутності і незалежності 
від інших людей, з іншого − потребу в приналежності до групи і захисті [3, 
с. 132]. У визначенні критеріїв етнічної ідентичності важливу роль відіграє 
певна система ідентитетів. Такими ідентитетами є об’єктивні та суб’єктивні 
показники, які дають змогу максимально адекватно віднести певного суб’єкта 
(індивідуального чи колективного) до конкретної спільноти, в даному випад-
ку етнічної [7]. Таке розуміння поняття дає змогу розглядати етнічну іден-
тичність саме як результат процесу ідентифікації (усвідомлення приналеж-
ності до певної спільноти). Природа етнічної самосвідомості розкривається в 
усвідомленні історичного минулого та сьогодення, в уявленнях про спільність 
національного походження, про належність до рідної землі, мови, культури в 
цілому, до етнічної спільноти [3, с. 176–187]. Природа етнічної ідентичності 
значною мірою має характер оцінного ставлення до національного госпо-
дарсько-культурного устрою, духовного життя етносу. Етнос виділяє себе із 
середовища подібних у результаті взаємодії з ними в ході пізнання спільно-
го, особливого, поступово закріплюючись у своєрідності культури та інших 
компонентах етносу Отже, говорячи про етнічну ідентичність, основний ак-
цент роблять на усвідомленій належності до культурної спільноти. Тобто ет-
нічна ідентичність – це стан процессу ідентифікації особи (на певний момент 
часу), яка крім власної індивідуальної неповторності усвідомлює свою належ-
ність до певної культурної спільноти і пов’язана з нею почуттям солідарності 
через спільні цінності та погляди [8].

Однак було б помилкою обмежити людину лише рамками відношення 
до свого етносу. Очевидно, що вона не може усвідомити свою належність 
до певного етносу без співвіднесення своїх етнічних ознак зі схожими озна-
ками представників інших етносів. Отже, формування етнічної самосвідо-
мості зумовлене так чи інакше наявністю міжнаціональних контактів, фор-
муванням певних уявлень про національну/етнічну визначеність не тільки 
свого, але й інших народів. 

Основною метою даної статті є спроба визначити особливості етнічної 
самосвідомості осіб, переселених у рамках акції «Вісли» 1947 року. Перш ніж 
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вести мову про самі фактори, які сприяють збереженню етнічної самосвідо-
мості українців у Польщі, варто згадати ті історичні події, які призвели до так 
званої спочатку ‹‹активізації››, а згадом «занепаду» етнічної самосвідомості. 

За різними документами на території Польщі 1944 року проживало 
близько 700 тисяч українців. 9 вересня того ж року між тодішнім керів-
ництвом Польщі та комуністичним урядом Української РСР було укладено 
договір про так званий мирний обмін польської людності з українських 
державних теренів до Польщі і, навпаки, українців Польщі, тобто з їх 
етнічних українських територій до УРСР. Протягом 1944−1946 років з 
Польщі до СРСР було вивезено добровільно-примусово майже 500 тисяч 
українців, а в зворотному напрямку протягом1945−1948 років − понад 1,5 
мільйона поляків [4, с. 63–74; 5, с. 66–67]. Тих, хто вперто відмовлявся 
покидати власні домівки та рідні місця, було депортовано на західні та 
північні землі Польщі під час акції «Вісла», яка тривала з 28 квітня до 8 
серпня 1947 року. Формальним приводом для початку цієї репресивної ак-
ції стала загибель у березні 1947 року в бою з формуваннями УПА заступ-
ника міністра оборони Польщі К. Свєрчевського. Одразу після цієї події 
польське керівництво прийняло рішення про виселення українців і членів 
змішаних українсько-польських родин з українських етнічних та прилег-
лих земель (Надсяння, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя) і поселення їх 
у так званих «повернутих» західних та північних землях з обов’язковим 
розпорошенням серед польського населення. Варто зазначити, що слово 
«українці» в документах, які стосувалися переселення, писалося з малої 
літери [9, с. 24]. Таке написання застосовували лише до народів, яких ува-
жали ворогами держави1.

Польський дослідник З. Конечний стверджує, що планувалося пересе-
лити на західні та північні землі Польщі 80 000 осіб, проте остаточно було 
переселено 138 000 [10, с. 177]. Подібні цифри наводить інший польський 
вчений Л. Волосюк у статті «Перебіг і наслідки акції «Вісла» [9, с. 23–25]. 
Згідно з даними Міністерства повернутих земель, у рамках акції «Вісла» 
було переселено на західні та північні землі Польщі 137 880 осіб (33 066 сі-
мей) [11, с. 53–62]. Однак відомий український громадсько-політичний діяч 
М. Трухан не погоджується з цією цифрою і вважає число 160 000 українців, 
переселених на захід та північ Польщі, найбільш вірогідним [11, с. 53–62]. 
Він наголошує, що ще багато років після закінчення акції «Вісла» особи, 
звільнені з концтабору Явожно та інших в’язниць, постійно переїжджали на 
західні та північні землі.

1 У польській мові назви всіх національностей пишуться з великої літери.
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Отож, метою цих депортацій було створення умов для швидкої асиміляції 
та ліквідації «українського питання» в Польщі [12, с. 106; 13, с. 43]. З огляду 
на 60-ти літню історію масових депортацій українців, можемо констатувати, 
що етнічних українців, які б сьогодні відкрито визнавали своє українське 
походження стає дедалі важче віднайти на етнічних українських землях. 
Натомість тепер вони компактно проживають у 71 повіті восьми воєводств: 
Білостоцького, Гданського, Ольштинського, Опільського, Познанського, 
Щецінського, Вроцлавського та Зеленогурського.

Центральним елементом етнічної ідентичності виступає само-
свідомість − усвідомлення своєї приналежності до власного етносу, ото-
тожнення своїх психологічних процесів і станів з характерною специфікою 
почувань, переживань, світосприймання, мислення, мовлення, уваги, 
пам’яті, фантазії, характеру,темпераменту та та способів життєдіяльності 
етнічної спільноти [15]. Проте етнічна самосвідомість не обмежується 
мовною та етнокультурою сферами, у ній також присутня реалія тери-
торіальної цілісності. Навіть в умовах розмивання етнокультурної спе-
цифіки, під впливом міжетнічних інтеграційних процесів, інтенсивність 
уявлень про рідну землю не повинна слабшати. Якщо «етнокультурні 
особливості втрачають консолідуюче значення, то ознака “рідна земля” 
виявляється в числі ідентифікаторів першої значущості» [14, с. 9], що імо-
жемо простежити на прикладі усних наративів, «Łemkowszczyzna to dla 
mnie tereny moich dziadków, rodziców, góry. Tam, gdzie rodzice się urodzili, 
gdzie wracają myślami» [16, с. 92–93]; «Я рідним гніздом отцівским / понад 
інше всьо дорожу / Прото я го за нич в світі / Опустити сам не можу» [17, 
с. 71]).

Особливості збереження етнічної самосвідомості українців Поль-
щі, вирішальним чином залежать від етнічних процесів. Етнічні процеси 
українського населення Республіки Польща визначаються низкою факторів. 
Вони залежать від соціально-політичного ладу країни, давності перебування 
в іноетнічному середовищі, чисельності та характеру розселення (компакт-
не чи дисперсне), ступеня урбанізації тощо. 

В селах із національно-змішаним населенням еволюція етнічної культу-
ри українців проходила в двох напрямах – прагнення до відокремленості, 
(яка виражалася в переважанні числа ендогамних шлюбів (в межах етносу), 
намагання створити «згуртовану» етнічну групу) й одночасна інтеграція з 
культурою місцевого населення (поляків). Українців об’єднувало прихильне 
ставлення до своїх традицій, обрядів, прагнення зберегти їх. Наприклад, «W 
domu jednych i drugich bardzo pielęgnowało się Łemkowszczyznę. Nie tylko 
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tam na południu, ale też tu, na zachodzie. U mojego taty szczególnie» [16, с. 
97]; «Wesela moich dzieci były czysto łemkowskie» [18, с. 93]. Свідченням 
цього, зокрема, є величезна кількість топонімів, які пов’язані з Україною. 
Топоніміка виступає в ролі етнічної пам’яті і є виявленням прагнення до 
внутрішньоетнічної консолідації [19, с. 42]. Однак консолідаційні процеси 
серед українців Польщі виявилися незавершеними. Цьому заважали дис-
персне розселення значної частини українського населення на величезній 
території краю, слабкість економічних та культурних зв’язків між їх різно-
манітними групами, послаблення зв’язків із батьківщиною – Україною і, 
навпаки, зміцнення зв’язків із місцевим населенням. 

Потрапивши в інші природнокліматичні умови, «так як нам клімат не-
відповідат тих сторін <…> І тепер я і моя родина дуже часто хоруєме зповоду 
зміни клімату» (Іван Ющак) [20, с. 40]; українці прагнули адаптуватися до 
них, що наклало відбиток на їхній етнокультурний розвиток. Процес збли-
ження українців із польським народом, який постійно зростав, став голов-
ним напрямом їхнього етнічного розвитку. У різних сферах побуту (житло, 
їжа, одяг) цей процес характеризувався утворенням змішаних комплексів. 
У них, поряд із традиційними українськими компонентами, дедалі поміт-
нішу роль відіграють елементи польського народу «Przesiedlone pojedynczo, 
samotne rodziny z biegiem lat zatracały swą tożsamość i przejmowały obrzędy, 
obyczaje i język sąsiadów» [21, с. 46]. По суті проходило культурно-мовне 
змішування українців із поляками, освоєння та сприйняття як власних, 
великої кількості елементів польської культури, при збереженні етнічної 
самосвідомості й окремих форм національної культури, які продовжували 
виконувати етнодиференційовану роль. «Jak przyjechaliśmy w 1963 roky to 
robiliśmy tylko swoje, ale później także polskie» [16, с. 27].

Упродовж тривалого процесу самовизначення української нації рідна 
мова виступала одним із основних чинників формування одно національ-
ної ідентичності та консолідування українського етносу. Власне рідна мова 
є тим неоціненим і повнокровним джерелом етнонаціональної самосвідо-
мості українців, яка стимулює подальші процеси пізнання представниками 
спільноти свого історичного минулого, культури народу тощо, які стимулю-
ють вироблення спільної шкали цінностей в етнічних українців. Тож мова 
є найбільш яскравим показником рівня збереження або втрачання націо-
нальної культури, етнічної самосвідомості. Не випадково саме тому етнічні 
спільноти завжди в першу чергу стурбовані збереженням рідної мови, по-
вноцінним навчанням мови підростаючого покоління, її подальшим розвит-
ком тощо. 
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Проте після прибуття на захід українці часто боялися зізнатися у своїй 
національності. Перебуваючи серед поляків часто використовували тільки 
польську мову, навіть у власному домі. Польська мова зайняла помітне міс-
це у щоденному житті українців. Двомовність стало поширеним явищем, 
почасти навіть і в колі родини. Наприклад, «Łemkowie kiedyś, jak mieszkali 
w swoim skupisku, to po lemkowsku tylko rozmawiali. A tutaj bardzo chętnie 
i szybko przechodzą na język polski. Jeżeli zbierze się piętnastu Łemków i 
przyjdzie jeden, czy dwóch Polaków, to już po polsku mówią» [16, с. 82–83]. 
Варто згадати дослідження С. Заброварного, проведене в 1984 році серед 
українців, переселених унаслідок операції «Вісла», яке дає певне уявлення 
про етнічне самовизначення переселенців [22]. Метою цього дослідження 
було одержання інформації про характер національної свідомості українців 
у Польщі. Опитування було проведене за допомогою розісланих анкет, на 
які з 510-ти респондентів відповіло 410. Переважна більшість опитаних 
уважають себе українцями (94 %), проте при заповненні паспортних даних 
чи інших документів лише 63 %  вписало українську національність, решта 
– польську. У бланках для працевлаштування вже тільки 48 % зазначили 
українську національність. Таким чином, у багатьох життєвих ситуаціях 
українці найчастіше воліють приховувати своє походження, пояснюючи 
це страхом перед дискримінацією та побоюючись наразитися на негативне 
ставлення польського середовища тощо. Навіть на надгробках своїх помер-
лих родичів написи робляться не кирилицею, а латиною.

Проте варто зауважити, що певною мірою асиміляція залежить не лише від 
зовнішніх обставин, але й від внутрішньої установки кожної конкретної люди-
ни, від власного вибору своєї національної тотожності, від ставлення до рідної 
мови, культури, релігії тощо. Так, варто навести цитати з творів, написаних учня-
ми українських ліцеїв у Перемишлі, Білому Борі й Лігниці на тему полонізації. 
Одна з авторів – Дарія Ґец – зазначає: «Тепер, після 1947 року, усе змінилося. 
Усе пропало. Люди стали іншими або їх взагалі не стало. Чому? Можливо, що 
світ змінюється. Можливо, що ми польщимося. Якось так поробилося, що з 
українців стали ми ділитися на принаймні три типи українців. Перші україн-
ці / це нормальні правдиві українці /, другі українці / ті приходять на свята до 
церкви тоді й пригадують собі свій рід / та треті українці / спольщені, про них 
навіть писати и говорити не хочеться, бо вони ж самі про себе забули та ще й 
тих перших ненавидять, а других тягнуть, прокляті зрадники, за собою» [23, 
с. 93]. Павло Маркевич пише: «На полонізацію найбільше заражена молодь і 
такі родини, де не до кінця встановлений зв’язок з українською громадою. <…> 
Крім середовища, проблемою є мова. В українських хатах дуже часто говорить-
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ся по-польському, чим приспішуємо нашу полонізацію. Це випливає з того, що 
не можна належати до народу й не знати його мови» [23 с. 97–98].

Мовна асиміляція призводить до національної асиміляції. Українська 
самосвідомість перетворюється на польську. Багато є і таких українців 
за походженням, які втратили почуття колишньої батьківщини, разом з 
переселенням віднайшовши батьківщину на новому місці. Значна частина 
українців має нині чималі світоглядно-емоційні труднощі. Це переваж-
но стосується молодшого покоління, яке виросло або народилося вже на 
нових землях і, які не можуть визначити одну вітчизну, називаючи саме 
дві: «малу вітчизну» та «ідеологічну вітчизну». Наведемо такі приклади: 
«Góry są mi bardzo bliskie. Rodzice cały czas powtarzali: “Tam, w domu”. 
Nie “w Beskidzie”, ale “w domu”. Lubię tam jeździć, ale szczerze mówiąc nie 
chciałabym mieszkać » [18, с. 169]; «To problem wielu narodów – określić 
gdzie jest ich dom. Mimo, że nasze korzenie są w górach, ten dom został w 
pewnym sensie przeniesiony tutaj i istnieje na w miarę trwałych fundamentach: 
tutaj jesteśmy, tu tworzymy, tu mamy swoją rodzinę» [18, с. 178–179]; «Moja 
ojczyzna jest w sumie nigdzie i wszędzie. Ojciec się urodził już tutaj. Dziadek 
się urodził tam, w górach. A ja to nie wiem. Ani tu, ani tam. » [16, с. 119]; 
«Dla mnie ojczyzną jest Polska. Nawet narodowość mam wpisaną w dowodzie 
polską. Rodzice przed wojną, mieszkając w górach, też mieszkali w Polsce. 
Byli obywatelami polskimi» [16, с. 92].

Як відомо, в етнічних процесах важлива роль належить міжнаціональним 
шлюбам. Характеризуючи етнічний розвиток українців Польщі, слід зазна-
чити, що сформульоване положення для цієї етнічної групи є також актуаль-
ним, хоча на різних етапах історії проживання українців у Польщі місце та 
значення етнічно-змішаних шлюбів було неоднаковим. Для українців до 1947 
року переважно були характерні ендогамні (в межах етносу) шлюби. Після 
переселення на північно-західні землі було знищено господарсько-побутову 
замкнутість, посилилися міжетнічні контакти, що призвело до постійного 
збільшення числа національно-змішаних шлюбів. Це свідчення того, що на 
сучасному етапі різко зростає чисельність національно-змішаних шлюбів, 
відбувається процес зближення і поступового злиття українців із польським 
етносом. Слід зазначити, що збільшення чисельності національно-змішаних 
шлюбів і родин відображає не тільки культурно-побутове зближення україн-
ців із польським оточенням, а стає активним фактором цього зближення.

Утім, незважаючи на перелічені чинники, почуття етнічної самосвідо-
мості в українців Польщі розвинуто високо, що в першу чергу знаходить 
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своє відображення в показниках перепису 2011 року2. Свідченням чіткого 
вираження етнічної самосвідомості є посилення зацікавленості, і перш за 
все молоді, історією, культурою українського народу тощо. Підтримці ет-
нічної самосвідомості українців сприяють також контакти з Україною, 
особливо сьогодні, на етапі національного становлення Української дер-
жави. Як бачимо, належність до етнічної спільноти визначається спільною 
суспільно-культурною моделлю, яка охоплює такі елементи, як культура (у 
найширшому сенсі цього слова), релігія, історія, мова, життєвий простір, 
усвідомлення спільності й належності до спільноти, соціальна та політична 
організованість тощо. Саме ці елементи допомагають суспільним групам 
визначитися щодо етнічної належності.
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Impressionism in German Music
Investigating of marginal layers of the culture is one of the modern musicology 

tendencies. It manifests itself as an active development of musical regional studies 
and as elucidation of creative activity of marginal persons who formed cultural 
environment of their time responding on the stylistic movements. The object of 
this paper is to pay attention for the unknown in the Ukraine representatives of the 
German musical culture, composers Walter Niemann (1876–1953) and Sigfrid 
Karg-Elert (1877–1933) in the context of their using Impressionism stylistics.

Keywords: style, Impressionism, the German music culture, musical regional 
studies.

ОЛЬГА КУШНІРУК (УКРАЇНА)
Імпресіонізм у німецькій музиці
Одна із тенденцій сучасного музикознавства – зацікавленість пробле-

мами маргінальних шарів культури. Це проявляється в активізації розвитку 
напрямку музичної регіоналістики, а також у висвітленні творчих особисто-
стей-маргіналів, які формували музичне середовище свого часу, більшою чи 
меншою мірою реагуючи на стильові орієнтири епохи. У статті звертаєть-
ся увага на невідомих в Україні представників німецької музичної культу-
ри першої половини ХХ століття, композиторів В. Німанна (1876–1953) і 
З. Карґа-Елерта (1877–1933) у контексті їх звернення до імпресіоністської 
стилістики.

Ключові слова: стиль, імпресіонізм, німецька музична культура, 
музична регіоналістика.

ОЛЬГА КУШНИРУК (УКРАИНА)
Импрессионизм в немецкой музыке
Одна из тенденций современного музыковедения – интерес к пробле-

мам маргинальных слоёв культуры. Это проявляется в активизации раз-
вития направления музыкальной регионалистики, а также в освещении 
творческих личностей-маргиналов, которые формировали музыкальную 
среду своего времени, в той или иной мере реагируя на стилевые ориентиры 
эпохи. В статье обращается внимание на неизвестных в Украине представи-
телей немецкой музыкальной культуры первой половины ХХ века, компози-
торов В. Ниманна (1876–1953) и З. Карга-Элерта (1877–1933) в контексте их 
обращения к импрессионистской стилистике.
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Ключевые слова: стиль, импрессионизм, немецкая музыкальная 
культура, музыкальная регионалистика.

Einer der Tendenzen heutiger Musikwissenshaft ist das Interesse an  den Fra-
gen über marginale Kulturlagen, die nur von Zeit zu Zeit in die wissbegierige Sicht 
der Wissenschaftler beraten haben. In Zusammenhang mit der Herausbildung und 
Erarbeitung der Theorie der Intertextualität ereignete sich eine Umdeutung in das 
Verhältnis zu dem Kontext, zu dem Hintergrund der führenden Musikerschei-
nung. Also, im Laufe von letzten 20 Jahren können wir die Aktivierung der For-
schungen des Musikregionalismus in der Ukraine beobachten (G. Lokoschenko, 
O. Vasyuta, P. Schymanskiy, V. Mitlztska, N. Rosul, N. Martynyuk, L. Ignatova, 
S. Schytova, I. Ryabtseva, O. Kavunnik, M. Dolgih und anderen). Durch diese 
Arbeitsmengen legten diese Forschungen den negativen unausgesprochenen Sinn 
der Worten „die Provinz“, „das Provinzionalismus“ wieder, die Originalität des 
Kulturschaffungsprozesses bestimmter Region verbiegend. Genauso wichtig er-
scheint die Ausleuchtung kreativer Individualität der Marginalkünstler, die die 
Musikumgebung seinerzeit schafften, zu größer oder weniger Maß auf die Stil-
richtlinien der Zeit antwortend. Zu solchen letzten Neuigkeiten gehört das Projekt 
der Forschungsgruppe „Marginalmusiker des XX. Jahrhunderts“, das im Rah-
men internationaler wissenschaftlicher Konferenz „Norden in den traditionalen 
Kulturen und beruflichen Schulen der Komposition“ (1–7 September 2011, das 
staatlichen Konservatorium Petrosawodsk namens O.K. Glasunovs) stattfindet.

Das Ziel meines Vortrags ist die Aufmerksamkeit auf den nicht bekannten in der 
Ukraine Vertreter der deutsche Musikkultur erster Hälfte 20. Jahrhunderts, auf die 
Komponisten Walter Niemann (1876–1953) und Sigfrid Karg-Elert (1877–1933), 
eigentlich jener Künstler, die nicht Vordenker-Reformatoren waren, aber durch ihre 
Tätigkeit das Reichtum der kulturellen Raum in Deutschland schafften, zu linken. 
Sie sind in Leipzig vereint, wo die beide in das Konservatorium studierte, und an-
schließend lehrte Karg-Elert, und Niemann war der Lektor der „Neue Zeitschrift 
für Musik“ (NZfM) und der Musikkritiker der „Neueste Nachrichten“. Außerdem, 
vereinigte sie Leipzig durch seine künstlerische Aura, unter anderem und durch die 
Neuerung der K. Debussys Musik, was in ihren Persönlichkeiten treuen Unterstüt-
zer und Anhänger fand. So, erfahren wir über das Verhältnis zu der französischen 
Musik aus den Erinnerungen des Komponisten  Maks Butting, der in München 
wohnte und Musik schaffte, dass vor den Krieg „die Tätigkeit französischer Musik 
eigenartig war: das Verhältnis zu Debussy war noch nicht bestimmt, man gefallt Ce-
sar Frank, und das Interesse an den anderen Komponisten berührt noch eine Frage 
des „wie“ und nicht „was“ [1, S. 110]. Nach dem Abschluss des Krieges veränderte  
sich die Situation: „bald begonnen an Orchesterkonzerten immer noch öfter die im-
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pressionistische Stücke zu tönen, vor allem die von Debussy, später schließlich von 
Strawinskys [1, S. 110]. Sagen wir, auf den Werkverzeichnis von S. Karg-Elert an-
schauend, treffen wir neun Opera für verschiedenen Instrumente  unter den Namen 
„Impression“: Impression exotiques, op.134 für die Flöte und das Klavier, 1919; 10 
Impressionen und Gedichte auf Worten von A. von Wegere, 1907-1908; 12 Impres-
sionen  für Melodium op. 102, 1914; 6 Romantische Stücke (Impressionen aus dem 
Riesengebirge), op. 103, 1914; 3 Impressions für die Orgel, op. 108, 1923;  3 Stücke 
(3 New Impressions) für die Orgel, op. 142/2, 1930; Zwielicht-Impressionen für 
das Klavier, WOO 36, 1913; Exotische Rhapsodie (8 Dschungel Impressionen) 
für das Klavier, op. 118, 1917. Insgesamt, umfassen sie eine große Zwischenzeit 
von den Jahren 1907-1930, was von der dauernden Begeisterung der Komponisten 
von ästhetischen Leistungen des Impressionismus zeugt (die Beschreibungen von 
Augenblickszuständen). Offensichtlich, waren die beiden Künstler  in Werk von 
einander beschlagen, das ist doch nicht zufällig, dass im Jahre 1921 Niemann seiner 
Klavierzyklus „Der Orchideen Garten“ genau dem Karg-Elert widmete.

Walter Niemann lernte die Komposition bei K. Reineke und F. von Bose 
(1898-1901). Auch studierte er gleichzeitig an der Leipziger Universität die Mu-
sikwissenschaft bei H. Reimann und H. Kretschmar (gewann PhD 1901). Gerade 
die Musikwissenschaft wurde zu der Basis seiner sozialer Status und finanzielle 
Sicherheit: von 1904 bis 1906 diente er als Herausgeber der NZfM, während den 
nächsten 10 Jahren, 1907-1917, arbeitete er als Musikkritiker in „Neueste Nach-
richten“.  Die Berufung zu der Musik-Schriftstellischen Tätigkeit verwirklichte 
sich in mehr als 10 einzelne Bücher, darunter „Die Musik und Musiker des 21. 
Jahrhunderts“ (1905), „Die Musik der Skandinavien“ (1906), „Grieg“ (1908), 
„Sibelius“ (1917), „Brahms“ (1920) und anderen.  Das letzte, das 14 Heraus-
gaben hatte, war das erste in der Musikgeschichte einzelne Monographie über 
Brahms. Eine solche außerordentliche Fruchtbarkeit ist auch für die Komponisten 
Nachlass von Niemann kennenzeichend, die 189 Opera aufrechnet.  

Unter denen lenken wir die Aufmerksamkeit auf das Klavierzyklus „Alt Chi-
na“ op. 62 (1919 vom Peters Verlag erscheint). Seiner stilistische Inhalt zeugt von 
die Begeisterung des Musikers von Musikimpressionismus als eine Weitergabe, 
Poetisierung orientalisches Thematik. Die Exotik der Ostkultur war, wie es be-
kannt ist, ein starker Faktor der Herausbildung des Impressionismus.

Das Zyklus „Alt China“ war unter Eindruck von dem Gedicht von Pol 
 Klodel1 „Connaissance de l’Est“ („Erkenntnis des Ostens“, 1900-1907), der auf 
Deutsch von J. Hegner übersetzt war über die Reise des Schriftstellers nach Chi-

1
 Pol Klodel (1868–1955) – der französische Schriftsteller und Schauspieldichter, der junger Bruder 

von Kamilla Klodel, die geliebte von Roden, im Jahren 1900 arbeitete in diplomatischen Dienst in 
China und Japan. 
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na. Als der Absicht des Komponist war die zärtliche, märchenhaft Atmosphäre 
Chinas zu schaffen, die teilweise von einfältige Bestandteil in Musikwortschatz 
bemalt ist. Das Werk besteht aus 5 Programmstücke: „Die Glocken der Pa-
gode“, „Chinesische Nachtigall“, „Die kleine Li-Lu-Tse“, „Die Heilige Bar-
ke“, „Fest im Garten“. Die Anwesenheit von genredefinierten Untertiteln jeder  
Miniatur - Präludium, Elegie, Scherzo-Caprice, Nocturne, Finale – und die Logik 
ihrer Anordnung geben eine Grundlage, um das Werk als Suite zu bestimmen.

Das erste Musikstück, ungeachtet die Zeichen den drei Bestandteile, ist eine 
eher statische Zusammensetzung. Der Kontrast hier ist hervorgerufen, die Differenz 
zwischen den Klangfarben ellerleier Klänge – kleiner und größer – hervorzuheben.  
Also, stellt die in oberstem Register versammelte Eigenart der Anfangsteilung das 
Bild des feinen Schalles von zahlreichen Glöckchen aus, als ein unverzichtbares 
Attribut östliches Alltages. Gegenseitig, ist der Mittelteil des Musikstückes  mit der 
Umfassung aller Register, Verbreitung auf 3 Notenlinien eine Tendenz der Faktu-
rierplanmäßigkeit bei dem Aufzeichnen den Bilde der großen Klangen.

In der Elegie „Chinesische Nachtigall“ sind die Nachhalle in dem Formge-
bungsaspekt und die Besonderheiten der Faktur mit „Pawanne“ von M. Rawel 
zu fühlen. Bezüglich der Formgebung, ist der gemeinsame Strich für die beiden 
Musikstücke die Wiederholung Kadenzwendungen. Der Faktur eigen die Thema-
tisierung aller Schlichte, die eine Stylmerkmal des Impressionismus  sind.

Das Scherzo-Caprice „Die kleine Li-Lu-Tse“, das in leichtem dreiteile Form 
geschrieben ist, bemalt ein Bild des chinesischen Mädchen, kindlich öfter Ver-
änderungen ihrer Stimmung, unvorsichtige Verspieltheit, Gewandtheit der Be-
wegungen und gleichzeitig irgendeine Sprungbereitschaft. Dafür benutzte der 
Künstler eine schnelle Änderung des Fakturbildes. So, unter anderem, enthält der 
erste Satz seine vier Variante. Das ist genau solche Möglichkeit der Erreichung 
der Verkörperung der kurzen Dauer der Gestalt nach der Ästhetik des Impres-
sionismus. Die Exotikblume ist dank quintsextakkordische tonartige Basis und 
Parallelismus der Harmonie zu verfolgen.

Die Nocturne „Die Heilige Barke“ war in zusammengesetztes drei-Teil Form, 
derer erster Teil ist eine einfache drei-Abteilung. Laut unseres Vortragsthemas er-
scheint der durch die parallele Dreitonfülle behandelte Mittelteil dieser drei-Ab-
teilung, die das Choral verkörpert. Außerdem, interessant ist, dass ihren Tonfall 
der Anfangsphrase, genau wie die Wiedergabe, erinnert an das Präludium e-Moll 
von W. Barwinskiy – eines der Muster des Impressionismus in der Fertigstellung 
des ukrainisches Künstlers. Kennenzeichend ist, dass Niemann in dem Mittelteil 
des Stückes das eigene Verständnis der koloristischen Wirkung des Parallelismus 
der Dreitonfülle zeigt, diesen Teil in Kadenzen anordnend.
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Das Finale „Fest im Garten“ bringt schlüssig das Zyklus als zackig-festliches 
erhabenes Stück mit Elementen des Konzerts voll. Es ist gekennzeichnet für das 
Stück insgesamt eine romantische Stilistik, aber der Komponist flicht witzig in 
den Mittelstück das Thema als parallele Dreitonfülle hinein, auf die impressioni-
stische stilistische Richtung des Konzepts der Suite andeutend. 

Somit schwingt die Schaffensstellung des Autors des Zyklus „Alt China“ mit 
der Stilistik des Impressionismus mit. Dies sind in einer Ansprache an die fünf-
tonische modale Basis, an die Thematisierung der Faktura, an die Verschleierung 
der Tonzentren, an den parallelen eingehende Bühnenanweisung des Textes von 
dem Komponisten, ohne Auflösung, Bewegung der Akkorde, Änderungen der 
Gestaltung.

Siegfried Karg-Elert kam in die Musik, von Singen in einem Chor anfan-
gend. Genau dort zeigte sich die Neigung zu der Komposition: aus der Feder 
dieses junges Mannes kamen die erste Stücke in der Chor-Genre zum Vorschein. 
Nach der Absolvierung des Leipzigers Konservatorium erweckt er Hoffnungen 
als Konzertpianist, nachdem er im Jahre 1900 als der Solist in der Uraufführung 
seines ersten Klavierkonzertes aufgetreten hat, und nachdem er das erfolgreiche 
Gastspiel durch das Land verwirklicht hat. Im Jahre 1903 wurde er mit E. Grieg 
bekannt, der einen Rat die multiphonische Formen und alter Tanzen des 17.-18. 
Jahrhunderts zu studieren gegeben hat. Ernsthaft in diesem engagiert, verzichtete 
Karg-Elert sogar von Konzert-Tournee durch den USA, um sich auf die Kompo-
sition zu konzentrieren. „Mein unvergesslicher Patron“, so hieß er anschließend 
Grieg mit Dank für die Empfehlung seine Stücke zu Herausgeber. In dieser Zeit 
ist sein Intimleben von den Dramen und Schwierigkeiten angefüllt: sich in einer 
Pianistin Marie Ölze verliebte, aber seitig den Vater seiner Verliebte bekommt 
Karg-Elert  eine Verweigerung. So kommt er aus Magdeburg (wo er kurzzeitig 
in Konservatorium gelernt hat)   in der Verzweiflung  zurück, wo in einem außer-
ehelichen Verhältnis mit Henriete Kretschmar ihr Sohn wird geboren, und nach 
einige Jahren heiratet der Komponist die Henriettes Tochter Minna. 

Unter bedeutender Arbeitsmenge des Künstlers gibt es ein Stück für das Me-
lodium „Die Bildnisse (von Palestrina bis Schönberg)“ op.101 (1913 – 1923), das 
aus 33 Miniaturen besteht, die den Stil des Autors verschiedener Komponisten 
stilisieren. Das Stück № 30 “La source mystique” („Mystische Quelle“) war im 
Hinblick auf die Techniken des Debussys Schreibens  geschrieben. Der Tribut 
dem Impressionismus wird hier in Volltonfall des hauptsächliches thematisches 
Korns, in die Interpretation von Texturen als räumliche Substanz (Orgelpunkt c 
der große Oktave wird während des ganzen Stück ausgehalten) und als Instru-
mentarium thematischer Herausbildungen, ins Phonisma der schwebenden Ak-
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kordkonsequenz, in die Bizarrerie des rhythmisches Muster, in die Abwesenheit 
der Quadratlichkeit, und auch in den Rückfall in Kadenzen überwacht. 

Die Beschaffung der Debussys Gestalt zu „der Bildnisse“ spricht darüber, dass 
Karg-Elert das Neuerertum der Musik des französisches Künstler begriff, sehr gut 
mit ihr bekannt war, und, sicherlich, sie ihn gefällt. Eigentlich, nach der Meinung 
des britisches Forscher Karl Palmer, kam Karg-Elert am nächsten als irgendwer 
von seiner Landsleute zu dem Verständnis des Wesen des musikalisches Impres-
sionismus, gleichzeitig lasst der Wissenschaftler, dass die Bewunderung von der 
Harmonie und Koloristik zum Faktor seiner Unbeliebtheit in Deutschland wurde 
[2, S. 184]. Anstatt dessen, ließ sich das Interesse für das Werk des Komponisten in 
Großbritannien beobachten, den Höhepunkt erreichend – die Durchführung im Jah-
re 1930 des Verfasserfestivals in London. Frank Konli Meinung nach, „verursachte 
die britische Unterstützung die Abnahme der Karg-Elerts Popularität  in Deutsch-
land, besonders wenn sein Image des Modernist mit die dort wachsende politische 
Situation zusammenstieß“ [3, S. 377]. Zur Bekräftigung führt er die Phrase aus den 
Privatbrief des Komponisten zu den britischen Freund Godfrez Sceats an: „Deswe-
gen, dass irgendwelche von meine Stücke haben englische oder französische Titeln, 
bin ich selbsttätig nicht der Deutsche, irgendwer ächtet das, irgendwer brandmarkte 
mir als der Jude, der Verräter oder der Bolschewik“ [3, S. 377].

Außerdem erwähntes Miniaturbild, ist der Eindruck des Impressionismus in 
„7 Pastellzeichnungen des Konstanz Sees“ op.96 für die Orgel (1921) und einige 
anderen Kompositionen von Karg-Elert zu verfolgen.

Auf solcher Weise, erweitert die gemeldete Problematik unsere Vorstellungen 
über die deutsche Musikkultur ersten Jahrzehnten 20. Jahrhundert, die flexibel 
auf verschiedene Stiltendenzen reagierte, insbesondere, wie es zu bemerken ist, 
das Impressionismus. Das ist kennenzeichend, dass genau dieser Zeit, in den Jah-
ren 1910-1920, ist auch seine Rezeption auch für schöpferischen Unrasten der 
ukrainischen Komponisten charakteristisch (Fedir Yakimenko, Vasil Barvinsky, 
Boris Lyatoshynsky, Levko Revutsky, Michaylo Skorulskyi und anderen).  Dies 
beweist die Kraft des Nachhalles des Impressionismus in Musikgeschichte und 
die Möglichkeit seiner Anpassung zu verschiedenen Nationalkulturen. 
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Theoretical Aspects in Modern Researches of the Folklore of Borderlands
In the article about the study of folk culture, in particular to folklore of the so-

called Borderlands, where it is mixed live different ethnic associations. In particular 
opinions of the European scientists (Ukraine, Poland, Hungary and other) are ima-
gined a specific these regions or historical and culture/ pin zones, determinations 
of types, forms and measure of community and difference in folklore of different 
people, question of mutual influences and borrowing, their types and specific.

Keywords: borderlands territory, folklore, research, ethnic association, types 
of borrowing, mutual influences.

ЛЕСЯ МУШКЕТИК (УКРАЇНА)
Теоретичні аспекти сучасних досліджень фольклору порубіжжя
У статті йдеться про вивчення народної культури, зокрема фольклору 

так званих порубіжних територій, де змішано проживають різні етнічні 
спільноти. Представлено думки європейських учених (Україна, Польща, 
Угорщина та ін.) про специфіку самих цих регіонів чи історико-культурних/ 
контактних зон, визначення типів, форм і міри спільності та відмінності у 
фольклорі різних народів, питання взаємовпливів і запозичень, їхні типи та 
специфіку.

Ключові слова: порубіжна територія, фольклор, дослідження, етнічна 
спільнота, типи запозичень, взаємовпливи.

ЛЕСЯ МУШКЕТИК (УКРАИНА)
Теоретические аспекты современных исследований  
фольклора порубежья
В статье идет речь об изучении народной культуры, в частности фольк-

лора так называемых пограничных территорий, где смешано проживают 
различные этнические общности. Представлены исследования европейских 
ученых (Украина, Польша, Венгрия и др.) о специфике самих регионов или 
историко-культурных / контактных зон, определении типов, форм и степени 
общности и различия в фольклоре разных народов, вопросы взаимовлияния 
и заимствований, их типы и специфику.

Ключевые слова: пограничная территория, фольклор, исследования, 
этническая общность, типы заимствований, взаимовлияния.

У наш час, що характеризується численними етнічними конфліктами, 
значними міграційними процесами, економічними, культурними та іншими 
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проблемами співіснування різних народів, дедалі більший інтерес викли-
кають так звані порубіжні території, де змішано проживають різні етнічні 
спільноти. Вирішення цих проблем потребує поєднання зусиль різних наук, 
комплексного міждисциплінарного підходу, що включає цілі блоки питань.

У сучасній європейській науці на перший план виходить поняття гео-
графічного, просторового поділу народної культури, тому постає питан-
ня про історико-географічні регіони чи зони (смуги, пояси) із усталеною 
культурою, де спільно проживають різні національності.

Так, петербурзькі вчені А. Герд та Г. Лебедєв виокремлюють істори-
ко-культурні зони (ІКЗ) як певні ареальні єдності, що визначаються за да-
ними суміжних народознавчих дисциплін і виявляють при цьому разючу 
ареальну стійкість: «Кожна нова етнічна трансформація, кожен новий народ 
не відкидає існуючу культуру, а ніби вписується, вживається і поступово 
вростає в неї. Народи приходять і йдуть, змінюються форми господарю-
вання, зникають археологічні культури і пам’ятки, а історико-культурні 
зони лишаються й з епохи в епоху набувають дедалі більшої стабільності й 
оформленості свого ареалу, іноді аж до сучасних політичних чи адміністра-
тивних кордонів» [7, с. 26].

У польській етнографії слово зона зберігає первісне значення. К. Мо-
шиньський, досліджуючи т. зв. північно-східний кордон, поширення, ди-
наміку культурних течій окреслив термінами зона і кордон. 

Відомий угорський етнолог Бела Гунда, який свого часу займався до-
слідженням угорсько-слов’янських етнокультурних зв’язків, ще 1958 року 
вжив найменування етнологічна контактна зона. Дещо інший поділ про-
понує академік Ласло Коша, який взагалі поняття край, регіон, місцевість, 
провінція, зона, смуга вважає синонімічними [6, с. 77].

 Термін на позначення територіального перебування взаємодіючих ет-
носів – контактна зона – детально описує угорський академік А. Паладі-Ко-
вач: «Контактна зона є зона (смуга, пояс), що торкається двох межових 
мовних, етнічних чи культурних територій, де мовні, культурні, етнічні 
взаємовпливи особливо відчутні... Для контактної зони характерною є фор-
ма смуги, поясу, хоча ширина (чи, можна сказати, глибина) зони у випадку 
однієї певної зони теж може бути змінною в різних відтинках» [12, р. 9]. Крім 
великих контактних дослідник виокремлює зони, що стикаються всередині 
невеликих місцевостей, навіть поселень. Для контактної зони характерною 
є перехідність, змішаність і втручання, а також дво- і багатомовність, що 
зустрічається в місцевих спільнотах та їх одиницях. До прикладу, П. Недер-
мюллер для подальшого вивчення специфіки обрядів гірських місцевостей 
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північно-східної Угорщини запропонував виділити певні територіальні поя-
си, чи смуги, які репрезентуватимуть обря дову систему гірського Земплена. 
У зв’язках з іншими ці пояси вказують на тенденцію до інтеграції, а в сере-
дині своєї системи – до диференціації [11, р.661].

Польський дослідник Д. Демський пише про пограниччя як про «різ-
новид культурної зони, в якій елементи двох (або кількох) сторін змішані 
і зазвичай виступають у різних пропорціях. Їх склад залежить від багатьох 
чинників. До них впевнено зарахуємо віддаленість від кордону: чим тери-
торія розташована далі від кордону, тим менше вона містить культурних 
ознак другої сторони. У наш час порубіжжя слід трактувати не як замкнуту 
сферу рівномірно змішаних культурних ознак, а як територію, що нагадує 
мозаїку або печворк (англ.patchwork). Під цим поняттям розуміємо само-
пов’язані між собою процеси, нерівномірно розвинені культурні зразки, які 
віддзеркалюють суперечливі правила, що керують діями людей, належних 
до окремих культур» [4, c. 83].

Існування на території України особливих історико-культурних регіонів 
чи областей, де дисперсно проживають різні етноси, спонукає українських 
дослідників до вивчення питань порубіжжя. Цій тематиці зокрема присвя-
чено низку міжнародних конференцій в ІМФЕ ім. Рильського НАНУ: «Ет-
нокультурні фактори національної ідентифікації населення українського 
порубіжжя» (2007), «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні проце-
си поліетнічного середовища України: до 90-річчя ІМФЕ» (2011), «Між-
культурний діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи» 
(2012), сьогоднішня конференція та ін.

Українські вчені також досліджують подібні зони в Україні, так, вони 
виокремлюють українсько-молдавське та українсько-угорське погранич-
чя, сусідні між собою українські, білоруські та російські райони (Чернігів-
щина, Гомельщина, Брянщина), польсько-українські контактні зони тощо, 
де з’ясовують фольклорну взаємодію. Зокрема взаємовпливи у фольклорі 
різних нацменшин України вивчали й вивчають співробітники ІМФЕ 
ім. М. Рильського НАНУ В. Юзвенко, Л. Вахніна, В. Головатюк, Л. Ха-
люк (польсько-українські контакти), М. Гайдай (словацько-українські), 
Н. Шумада, О. Микитенко, М. Карацуба (південнослов’янські та україн-
ські). Неслов’янськими спільнотами країни цікавляться В. Шабліовський 
(румуни й українці), Л. Мушкетик (угорці й українці). Філологічний та 
музикознавчий аспекти студій у вивченні порубіжжя поєднала С. Грица, 
яка також виокремлює Покуття, Карпати як історико-географічні області, 
де перетиналися шляхи багатьох національностей. Вивчаючи їх, вона за-
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значає, що міжетнічні, і зокрема фольклорні зв’язки в Карпатах є склад-
нішими з огляду на неоднакову генетичну приналежність етносів, мовну 
строкатість та їх різні конфесійні переконання. І водночас, як важливий 
чинник, вона називає просторово-територіальне середовище – гори, подіб-
ність форм побутової культури, зокрема пастівництво, що сильно впливало 
й на фольклор: «Пастуша, або так звана валашська колонізація охопила до 
кінця ХV ст. весь Карпатський регіон до західних окраїн. Міжетнічні про-
цеси стимулювали тут міжетнічні зв’язки, а водночас гірський ландшафт 
(при сповільненому економічному розвитку) зумовив ізоляцію населення, 
збереження локальних особливостей культури етносів та етнографічних 
груп, які проживали в районі Карпат» [2, с. 66, 67].

Ці обставини дозволяють А. Ковачу говорити про фольклор Карпат 
як окремий масив: «Про реальну наявність рис „карпатської фольклорної 
спільності” дослідники почали здогадуватися вже на самому початку ро-
звитку фольклористики, коли дискусія про пріоритет того чи іншого кла-
сичного сюжету, що розгоралася впродовж видання нових записів, ставала 
активним стимулом для збирання і вивчення національної поетичної епіки. 
Питання про існування карпатської фольклорної спільності і в наш час, пі-
сля подолання механістичних уявлень про запозичення фольклорних творів, 
залишається плідним ґрунтом для висунення і перевірки генетичних та істо-
рико-порівняльних концепцій»[5, с. 1]. 

Уснопоетична творчість кожного народу розвивається не лише за ра-
хунок накопичення й еволюції власних національних надбань, а й шляхом 
запозичення, перероблення, засвоєння, а то й неприйняття елементів інших 
культур. Часто такі запозичення так глибоко засвоюються іншою культурою, 
так органічно входять до її складу, що повністю забувається їх іноетнічний 
характер і походження. Переймання завжди є творчим процесом. Свого 
часу концепцію «зустрічних течій» висунув Веселовський. Згідно з нею 
засвоюється лише те, у чому є потреба, причому передбачається обов’яз-
кова наявність аналогій між традицією, що сприймається і що сприймає. 
Запозичення мобілізує можливості приймаючої традиції, переорганізовує її 
фрагментарний матеріал (формули, мотиви тощо), породжуючи тим самим 
нову якість; засвоєння є завжди переробкою і розвитком у сприймаючому 
середовищі [1, c. 221].)

М. Грушевський писав, що вивчаючи впливи й запозичення, не треба 
забувати й «другу сторону цього питання: степень одомашнення органіч-
ного засвоєння інтернаціональних, мандрівних тем українським елементом 
(…). Тут як і взагалі в питаннях літературної творчості важне не що, а як. 
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В способі оброблення інтернаціональних тем, в наданні їм нової оригіналь-
ної краси і артистичного інтересу взагалі виявляє себе творчий геній як 
індивідуальних, поодиноких творців, так і колективний – цілої нації» [3, 
с. 367]. І. Франко називав цей процес «націоналізацією», наголошував на 
спостереженнях власне українського матеріалу, в якому ті чи інші мандрівні 
теми, сюжети, образи проходили цей процес. Сам він подав приклад порів-
няльного та зіставного вивчення багатьох мандрівних сюжетів та мотивів.

На складні трансформації, що відбуваються підчас переймання, вказу-
вав Андрій Лобода у праці «Русские былины о сватовстве» (1904, с. 286): 
«Тема, перейнята з одного джерела, комбінується із спорідненими темами, 
перейнятими з іншого джерела; прийоми творчости, епічного зображен-
ня, запозичені від одного народа, змішуються з такими ж прийомами, що 
зайшли від других: все розпочинається оригінальною творчістю народу, що 
переймає, запозичене стає свого роду складним переломленням, в якому 
змішуються з собою обриси багатьох предметів, де в їх сплетінні вже не 
можна відрізнити обриси кожного із них зокрема, і де стає новий предмет, 
що в деталях вважається повторенням контур, знаних уже з попереднього, 
та в цілому являє собою щось нове, що близько підходить до всіх відображе-
них предметів, але не повторює, не передає ні одного з них зокрема».

Про це пишуть і дослідники пізнішого часу: «Водночас очевидно, що 
так зване запозичення не може бути механічним процесом. Запозичені еле-
менти, для того, щоб увійти в традицію, мають бути адаптовані функціо-
нуючою системою національного фольклору, перероблені і пристосовані до 
неї, з „чужих” мають стати „своїми”. Таким чином, будь-яке запозичення 
не може не бути процесом творчим за своєю суттю, обумовленим певним 
комплексом факторів – етнокультурних, соціальних, естетичних тощо» [9, 
с. 4].

 У природі не існує етнічно «чистих» культур і наднаціональних явищ, 
які б не отримали національних версій, побутуючи в різних етнічних сере-
довищах. Міжетнічні зв’язки у фольклорі – не випадкове явище, за ними 
завжди стоять конкретні спільноти, що вступають у контакти синхронно-
го чи діахронного плану. Взаємовпливи в народнопоетичній творчості ви-
ступають як органічна і складова частина фольклорного процесу, що дає 
можливість піти далі виявлення і фіксації спільного і особливого в тема-
тиці, мотивах, сюжетах, зокрема пояснити основні закономірності розвитку 
фольклору на рівні ідейно-структурних і естетичних елементів жанрів, вста-
новити локальні і надетнічні варіанти фольклорних явищ.
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З часом у розвитку науки про міжнаціональні взаємини великого значен-
ня набуває диференційований підхід до фольклорних контактів, розмежуван-
ня рівнів їх досліджень. Так, К.Чистов пропонує виявляти своєрідність явищ 
«на рівні фольклористичної абстракції, більш високої чи більш низької». Під 
вищими рівнями він розуміє «загальні законо мірності розвитку фольклору 
досліджуваного народу, співвідношення і кордони жанрів у певний істо-
ричний пе ріод, час формування основних жанрів, ступінь їх розвитку і три-
валість продуктивного періоду, співвідношення локаль них і загальнонаціо-
нальних варіантів явищ і т. ін. Рівні більш низькі, ніж „елемент” і „комплекс 
елементів”, – це конкретні національні й локальні розробки сюжетів, стій кі 
контамінації, що ввійшли в етнічну традицію саме цього народу, особливості 
образів дійових осіб, конкретні риси художнього середовища, зображуваного 
в казках, епічних піснях, баладах і т.п. Й, нарешті, ще одна група рівнів, тісно 
пов’язаних з мовою та її особливостями, – поетика, стилістика, віршування, 
запас розроблених стереотипних формул і т. п.» [10, с. 74–75].

Визначення типів, форм і міри спільності та відмінності у фольклорі 
різних народів – одне з найбільш актуальних зав дань фольклористики. 

Угорський дослідник З. Уйварі виокремлює наступні форми існування 
міжетнічних зв’язків : контакт, взаємодія, зв’язок, паралель-аналогія [13; 
14]. Найзагальнішим поняттям є зв’язок, його вживають в найрізноманіт-
ніших значеннях. Як правило, зв’язок – це безпосередній контакт, тісна за-
лежність у часі і просторі, факт передачі-запозичення явищ культури. Це, до 
прикладу, вплив слов’янської культури на формування угорської.

Щодо контакту, то в цьому випадку можливість зв’язку лише припус-
кається. Тобто, це слабша, поверхнева форма зв’язку. Часто це контакт не-
великої іноетнічної групи з корінним населенням регіону. Контакт, що ви-
никає в межах населеного пункту чи між ними за умови подібності певних 
культурних явищ, може призвести до взаємодії.

Таким чином, у зв’язку з поняттям контакт виникає термін взаємодія. Це 
явище теж припускає зв’язок, однак стосується лише певних областей народної 
культури. Особливо суттєвим є те, що в цьому випадку йдеться не просто про 
односторонній зв’язок, вплив одного народу на інший, а розглядається двосто-
ронній рух культурних явищ, й на перший план виходить органічний процес 
передачі-запозичення. Поняття взаємодії є також, по-суті, зв’язком, однак такою 
його формою, коли обидві сторони і впливають, і запозичають. Однак взаємодія 
не завжди означає еквівалентний обмін в ході даного процесу.

Аналогія або паралель ще не зв’язок, вона є лише першим кроком до 
його встановлення і дослідження, що потребує певних умов.
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З.Уйварі виділяє ще два типи міжетнічних зв’язків: міграція та ко-
лонізація. Міграція стосується переважно матеріальної культури. З цим 
поняттям пов’язана проблема колонізації, тобто такого повного, глибокого, 
органічного засвоєння чужої культури, коли вона стає своєю власною й пи-
тання про запозичення просто відпадає. 

Рівні запозичень у народній культурі загалом з’ясовує російський 
дослідник В. Лапін. Так, першим рівнем він вважає окремі запозичен-
ня – побутові, господарсько-культурні, обрядово-лексичні та ін. Другий 
рівень – «сакралізація» деяких нетрансформованих іноетнічних запозичень, 
виникнення-створення гібридних форм, перекручених перекладів деяких 
фольклорних сюжетів, образів, термінів тощо.

Третій рівень – трансформація запозичених елементів, образів, сюжетів 
і форм, включення їх до власних жанрово-стилістичних і семантичних 
систем. Четвертий рівень – активна структурно-стильова інтеграція, далі 
п’ятий – фольклорна двомовність, шостим є рівень бінарно-етнічних (іноді 
й тернарних) жанрово-стильових фольклорних систем, обрядових і святко-
во-обрядових фольклорно-етнографічних комплексів; паралельне функціо-
нування деяких фольклорних жанрів, видів чи форм на різних мовах. Сьо-
мим рівнем Лапін вважає культурно-мовну асиміляцію, зміну фольклорної 
свідомості, та, як результат, етнічної самосвідомості; виникнення традицій 
різної історичної глибини [7, с. 33, 34]. 

Учений пропонує також термін «міжетнічний простір традиційної 
культури» як сукупність двомовного фольклорного середовища, особливого 
продуктивного стану фольклорної традиції і виникнення в ній різноманіт-
них художніх форм [Там само, с. 35].

Про різні форми спонтанних контактів на фольклорному порубіжжі пише 
С. Грица. Дослідниця пропонує розглядати їх як систему кіл, що стикаються та 
перетинаються. Центр кола – ядро – завжди тяжіє до збереження домінантних, 
нормативних ознак культури конкретного етносу, тоді ж як на периферії кола 
під впливом іншорідного оточення утворюються лабільні ділянки, відкриті до 
сприйняття іноетнічного та варіювання домінантних ознак відносно центра 
(ядра). Грица виокремлює також рівні фольклорних зв’язків, серед яких важли-
вими є: «1) біо-етнолінгвістичний, який вказує на те, що: а) етноси можуть бути 
між собою генетично та мовно спорідненими (українці, білоруси, росіяни); б) 
генетично споріднені і мовно віддалені (українці, чехи, болгари); в) генетично 
і мовно неспоріднені (українці, угорці, німці); 2) соціально-економічний, що 
вказує на близькість чи віддаленість господарських типів культури сусідів і 
опосередковано впливає на жанрову та стилістичну структуру народної твор-
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чості; 3) соціально-ідеологічний, який вказує на несуперечливі зв’язки етносів, 
їхні тривалі історичні контакти чи суперечливі, що зумовлені національним, 
конфесійним протистоянням тощо; 4) фактор іманентної специфіки порівню-
ваного матеріалу, який функціонує в системі контактів (мається на увазі, що 
фольклорні роди, види, жанри неоднакові з погляду їх функцій та мобільності в 
системі міжетнічних зв’язків, асиміляції, інтеграції)» [Грица 2, с. 52].

Отже дослідники різних країн на основі власного досвіду практич-
ного вивчення етнофольклорних контактів на порубіжні виводять певні 
закономірності, зокрема види, рівні, та способи запозичень, розробляють 
термінологію, тим самим створюючи фундамент і сприятливий ґрунт для 
подальших студій порубіжжя.
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Forms of Narration in the Context of Ritual Night Watch over the 
Dead: the Aspect of Pragmatics (Ukrainian and South Slavic Parallels)
This article covers the issue of narrative tradition of the funeral rite, spe-

cifically traditional ritual night watch over the dead. Ukrainian and Balkan folk 
traditions are being looked at through the relations between ritual itself and verbal 
ritual forms such as biblical and cosmogonic legends, mythological and historical 
legends and stories, superstitions and beliefs, as well as in personal recollections, 
gossips, tales, laments, songs of religious nature, riddles.

Keywords: funeral rite, night watch, Ukrainian and South Slavic tradition, 
folklore narration.

ОКСАНА МИКИТЕНКО (УКРАЇНА)
Форми нарації в контексті ритуального неспання при померлому: 
аспект прагматики (українські та південнослов’янські паралелі)

У статті йдеться про наративну традицію у поховальному обряді, а саме 
упродовж ритуального неспання при померлому. Розглянуто взаємозв’язок 
обряду та вербальних обрядових форм, зокрема біблійних та космогонічних 
легенд, міфологічних оповідань та історичних переказів, традиційних 
вірувань і уявлень, казок, бувальщин, чуток і загадок, а також голосінь та 
пісень релігійного змісту в українській і балканослов’янській традиціях.

Ключові слова: поховальний обряд, обрядове неспання, українська і 
балканослов’янська традиції, фольклорна нарація.

ОКСАНА МИКИТЕНКО (УКРАИНА)
Формы наррации в контексте ритуального бдения при умершем: 
аспект прагматики (украинские и южнославянские параллели)

В статье речь идет о нарративной традиции в погребальном обряде, 
именно во время ритуального бдения при умершем. Рассмотрена 
взаимосвязь обряда и вербальных обрядовых форм, в частности, библейных 
и космогонических легенд, мифологических рассказов и исторических 
преданий, традиционных верований и представлений, сказок, быличек, 
слухов и загадок, а также причитаний и песен религиозного содержания в 
украинской и балканославянской традициях.

Ключевые слова: погребальный обряд, ритуальное бдение, украинская и 
балканославянская традиции, фольклорная наррация.
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This article is covering an oral narrative tradition within the funeral rite, 
namely, we are talking about the verbal aspect of the traditional ritual night watch 
over the dead (based on Ukrainian and South Slavic materials). Although fo-
cusing specifically on the narrative tradition, we indirectly touch other forms of 
verbal ritual paradigm, which exist as part of this ritual, such as, laments, songs 
of a religious nature, riddles, playing texts, etc. Ritual night watch over the dead 
in different ethnocultural Slavic areas shows demonstrative unity of the rite, de-
spite its variations and modifications of the semantic plan [see (Седакова 1979: 
85-87)]. The equivalence of the verbal texts is achieved through their common 
semantic meaning, and through the general functional orientation in the rite of 
maximal laminar period.

Terminological variations of the name of the rite (for instance, in the Ukrain-
ian tradition посижінє, привид, свічінє or Serbian and Croatian чување, ве-
рестовање) is a part of general pragmatic tendency of ritual texts toward the 
maximum openness of boundaries between “our world” and “the world of the 
dead” and their interaction. The mandatory general night watch over the dead is 
causes by a specific fear of the manifestation of the otherworldly forces. Exam-
ples from the different regions show almost identical ritual actions, caused by a 
similar motivation. Ritual and magic orientation of the rite is everywhere consis-
tently associated with the imperative “watch” a dead and directly belongs to the 
ritual chronotope, which is defined through the notion of “evil” time as the most 
dangerous period of the burial rite. This is caused by the tendency to strengthen 
the boundaries between life and death, and as a result appears the regulation “to 
watch” the dead. Let us highlight the most important key factors that determine 
ritual performance in its local versions :

- obligatory observance of the ritual night watch over the dead (especially it 
concerns the immediate family); - considerable number of participants, women 
and men, both “immediate” family, and “others” (neighbors or certain categories, 
for example, those who dug the grave, etc.) - intake of alcoholic drinks (wine, 
vodka, rakia); - ritual meal (meat, kalatch); - games and jokes (mostly a game 
of cards); - defined verbal communication in a wide range of variation, which is 
affected by the local religious traditions (from religious songs and serious conver-
sations about the deceased to “salty” jokes).

Ukrainian and South Slavic local traditions belong to those modification types 
of the burial ceremony, where dominates the precaution attempt to use magic 
against death. Among the effective measures of prevention in magic in general, 
and in burial ritual in particular, it was the inclusion of ritual laughter, mockery 
and fun into the ritual text. In the late nineteenth century ritual fun (formerly 
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general Ukrainian tradition) was presented in the Ukrainian funeral rites only in 
its rudimentary forms. Zenon Kuzelya, when outlining the region of existence of 
ritual fun over the dead, talks about “less accessible outskirts of Western Ukraine” 
(Кузеля 1915: 108), referring primarily to Gutzulshyna, Pidgirya and Pokuttya, 
Lemkivshchyna and Boykivschyna. 

Similar to “full” Western Ukrainian version, local variations of ritual practice 
in the West and Southeast of the Southern Slavic ethnocultural space are indicated 
by the distinct presence of elements of laughter and existence of games near the 
dead. According to the record from the early twentieth century, Bulgarians who 
are spending the night near the dead “don’t cry, but sing, have fun conversations, 
dance and play” (Парашкевов 1907: 384). In the Upper region (Croatia) “usually 
up to fifty people gathered together at night, either in the room with the deceased, 
or in the kitchen, and they talked, or play games” (ZNŽO XVIII: 129). Such games 
played at the presence of the dead are called: “rinčice, ja visim i mislim, šoštara, 
celca, pećara, rihtara, golubinara, v zdenec sem opal, majstorije”. If the cards were 
played it was mostly the game of “fool”. There are a lot of materials on games and 
fun in Ukrainian funeral rituals, especially in the Carpathian tradition. Among the 
authors, who researched this topic were Z. Kuzelya, V. Hnatiuk, V. Shukhevych, P. 
Bogatyrev, N. Veletskaya, V. Hashparykova, O. Sedakova and others.

Existing materials from Ukrainian and South Slavic ritual tradition allow to 
distinguish four main types of games played near the dead: 1) games of symbolic 
“awakening”, 2) games - parodies on a funeral ceremony; 3) erotic games; and 4) 
games-competitions. The overall typological feature of the rite is accentuated hy-
pertrophied joy, associated with the semantics of the game action as a tool, which 
prevents the return of death to the house, and has generating nature in order to 
restore the life in the house (СД ІІ: 386). European Medieval tradition testifies 
that during ritual night watch there were commonly accepted “songs, narrations, 
laments and dances”, and there were “quite plenty” of “such evidences” (Кузеля 
1914: 218). According to the Medieval sources, ritual night watch often had “bar-
baric” nature, and there were an efforts of the church directed against “diabolical 
songs”, and “all kinds of amusements, funny stories and fun” (Кузеля 1914: 217). 
Contemporary folk collections as well as records of the late nineteenth - first half 
of twentieth century give us the reason to talk about preservation and more or less 
active existence of ritual narrative tradition of the ritual night watch. The impor-
tance of the ritual conversation near the dead is clearly visible in the expression 
пішов бисідувати (‘came to talk’) (Кузеля 1915: 163), talking about those, who 
came to the house of the deceased. At night, ritually obligatory daylight mourning 
was usually prohibited. Only in the morning “weepings and lamentations can be 
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heard, because it is not good at night” (Етнограф. зб.: 157). Bulgarian tradition 
prohibits to mourn at night, although there are some exceptions, particularly 
among Bulgarians of Muslim creed: “Нощем ако умре човек, пак плачат, но 
повечето за млади” (Тончева, 1998: 62). At the same time at night there are 
“промови, примівки і приспівки, а також голосять і нарікають при мерці” 
(“speeches, rumors and songs, as well as laments and mourning over dead”) 
(Кузеля 1915: 129). In such cases mourning as regulated by the ritual verbal act 
is associated with the closest relatives of the deceased, who by doing this are ex-
cluded from t the ritual games. Moreover, narration, conversation, or mention of 
the deceased may displace or replace the mourning ritual. In the Balkan tradition 
payed mourners (that existed among the Slavic and non-Slavic ethnic groups) 
usually do not mourn at night: “nije običaj da se noću nariče, ni da se uzima u 
najam narikača da nariče u noćno doba” (Vukanović 1965: 177). As an exception 
can be considered existence of hired mourning at night among the Jews in the city 
of Bitola (Macedonia), where this custom lasted until the Second World War 
(Vukanović 1965: 170, 188). Similar multi functionality has the tradition of 
church singing during the rite. As a general rule, there was the requirement that “it 
is prohibited to sing near the deceased” (Етнограф. зб.: 341). Ban of singing is 
contrasted with ritually regulated tradition of folk narration “tell stories, tell 
something. It is prohibited to sing” (Етнограф. зб.: 301);”someone tells fable, 
that not to be boring” (Кузеля 1915: 137); “tell tale, which is listened attentively 
by everyone and from time to time listeners make some notes. Seldom sing some 
godly song, and usually do not sing anything” (Гнатюк 1985: 112). Verbal text of 
the rite of Ukrainian and Southern Slavic tradition thereby consists of ritual and 
functional elements: 1) laments, including payed for, 2) religious songs (about 
death, or the Last Judgement), “orphanage” songs, and carols, 3) folk narratives. 
Mourning as a communicative act of the night ritual exists more as the exception 
than the rule. Church songs semantically and pragmatically are identical to prayer, 
simultaneously they are indifferent to ritual folklore text. In contrast to mourning, 
narrative tradition of ritual night watch has a nature of mandatory communica-
tion, which is correlated with the respective communicative actions. In Croatian 
foothills during night watch people “talked and sometimes played cards» (Rožić 
1908: 67). In Ukrainian tradition people “talk all night” (Кузеля 1915: 160); 
“play cards and talk about the living and the dead” (Етнограф.зб.: 365); “tell fa-
bles, and boys or older hosts play cards (not for money)” (Етнограф. зб.: 374). In 
the Galitzian region of widely spread ritual tradition people “talk about adven-
tures or joke, and if not, tell tale” (Гнатюк 1985: 112). So, ritually regulated 
narration, which includes a wide range of genres, becomes semantically identical 
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to ritual itself, and forms a functional and semantic formula: narration+night 
watch = life, as an opposition to the formula: silence +sleep =death. Sequential 
consideration of verbal text, in particular narrative, during the night watch over 
the deceased gives reason to tell about its few phases in the areas of living exis-
tence of the tradition caused both by ritual, and psychological factors. First narra-
tion has a quiet, respectable character, performing a function similar to the 
laments, as much as possible to honor the dead and describe his ideal portrait. 
Therefore, in the recollections, which are the part of this general conversation, 
“his good heart is honored and praised” (Етнограф.зб.: 227) that are general 
guidelines of burial ritual – de mortius nil nisi bene. The narration of the first 
phase, therefore, is semantically identical to the spiritual poems and religious 
songs: “First conversation is respectable and devotional songs and carols are 
sung, (...) guests praise the dead” (Кузеля 1914: 181). Separately we have to 
distinguish the phase of so called household narration (the narration “about ordi-
nary things”), when one talks about “household, crops, various adventures” (Ет-
нограф. зб.: 395). This phase then turns to the next conditional phase of the ritual 
narration, – stories, tales and anecdotes that are supported by ritual actions (for 
instance playing cards). At the end ritual folk games become combined with ver-
bal jokes and parody actions. Narrative anti-behaviour toward the culmination is 
naturally included in the general semantic of the ritual. Thus, during the night 
watch several phases are passing by and ritual entertainment upwards and reaches 
its highest point in the ritual games near the deceased. It is worth to point out, that 
in general ritual narration has a wide genre range and plot composition. It in-
cludes fables, tales, stories of religious content, demonological legends, memo-
rats, oral history, anecdotes, jokes, etc. As a rule, such texts are related to the ritual 
games and widespread and well known in a particular community. The tone of 
narrative tradition makes constant ritual forms of expression and morphological 
structure of the relevant texts. In the regions with developed tradition of the ritual 
narration with a variety of genres, narrators naturally and easily pass from truth to 
fiction, switch from fairy tale to memorats and legends, from life “stories” to 
ways of folk treatments and magic. Ritual narration includes the character known 
as “professional” performer or master-storyteller, who was invited in the same 
way professional mourners were invited. During the night watch such performer, 
with his “stories”, would make people laugh and dispersed sadness (Кузеля 1915: 
137). The age and gender division of participants and performers was predeter-
mined by ritual character of the narration and each group of performers had its 
own genre and plot repertoire. Observations on Ukrainian and South Slavic tradi-
tion allow to make appropriate gender and age division of participants of ritual 
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narration, and thus – to point out plot and subject range of texts. In particular, in 
Croats in the villages Chakovtsi and Shushnevo “žene falidu ili ogovaradu (med 
sobom šapuću) ovega, ki je umril, pripovidadu si, kako je taj pokojni umril, kako 
je i ča je sve naručal, da je divanil ili ni divanil pred smrt…”, while “ljudi pripov-
idadu od gospodarstva, od današnje prave, od rata, od višak, od vukodlakov, od 
vadljana, a pripovidadu čagore jim na pamet dojde” (Božičević 1910: 247).

Materials from various ethnographic areas allowed us to prepare a brief list of 
basic genre and plot types of narrative tradition of the analyzed ritual:

1) Biblical legends (“about Adam and Eve”); 2) cosmogonic legends (“about 
God and devil, how God borrowed a handful of soil that to sow with it “); 3) 
mythological legends and stories (about devils, angels, spirits, fears, about chol-
era, about magic and magicians that “can blow away clouds, hail and rain and tell 
them where they should go, in which direction”; about enchantresses and witches, 
how “they can to charm”, how they “turn into cats, dogs, frogs, mice and deprive 
cows of milk” how gather the dew, how this witch can be “defeated” for exam-
ple., with priest΄s belt, etc.); 4) historical legends and stories (about serfdom and 
the old days, about landowner Kanovskyy, about landowner΄s whims or mock-
eries; about opryshky , Dovbush and Dzvinka, etc.); 5) beliefs and superstitions 
(dreams, “charms and spells”); 6) true stories-memorats (first person stories about 
meeting with evil spirits or corpse); 7) narratives-fabulates (third person stories 
about meeting with evil spirits or corpse); 8) personal memoirs (“about war times, 
about conscription, what he saw there, how long was under arrest, what happened 
in his life”, “how many bales of corn she had to cut in the serfdom”, “about 
landowner΄s mockery”, etc.); 9) rumors (“hearsays”, “complains”, “blames” 
on neighbors); 10) tales about animals (“different tales about the wolfs and the 
bears”); 11) unreal stories (“how he was in Italy, went around ashes (Vesuvius) 
and he had to take off bayonet, because, he feared that it could pierce the sky, so 
there was low sky”, “how he during the war beat off bullets and if saw he caught 
it in a fist and shot it to the enemy “, etc.); 12) anecdotes (“funny adventures”); 
13) riddles and “mysteries”.

Apparently, the tradition of folk narration in the night watch ritual covers 
both folk tales (especially tales about animals as the most related to realistic im-
ages and inherent to everyday life), and oral non-tale prose of wide genre and plot 
range. The advantage of non-tale prose should be seen in the general elements 
that distinguish it from tales: specifically, in the confidence of performers and 
their audience in the realism of the story. At the forefront of the ritual appear 
such stories, which are psychologically in congruence with the general ritual 
atmosphere. For instance, in legends, superstitions, and true stories dominate a 
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sense of fear of incomprehensible laws of being that the man can not explain. So, 
convincing himself and others in the truthfulness of the plot the narrator liberates 
himself from the fear, by sharing it with the audience. Since the goal of such 
narration is to arouse listener’s interest, attract his attention, and to entertain the 
audience with the horrible incident that allegedly occurred to narrator, or with 
someone well known, it turns audience attention away from the reality and from 
the realistic death. Demonological narratives related to personas from the lower 
mythology, especially on opyri (vukodlaky) are widely spread and most plots 
originate from Slavic folklore heritage. Such stories have are narrated from the 
third or the first person and have common traditional beliefs and demonological 
conceptions. True stories, unlike narratives, has no coherent plot, draw special 
attention of the audience by their expressiveness and excess, description of some 
horrible event (for instance allegedly narrator’s meeting with an evil spirits, most 
often with the Death or witches, who acquired anthropomorphic look, or the nar-
ration about the returning of the deceased to the house, etc.). Such stories are 
associated with a particular dead and told as “gola istina” (bare truth), includes 
many household details and known to the audience circumstances [see text of 
Marija Matasić recorded by (Kurjaković 1896: 203)]. 

Stories about opyri belong to the “scary” adventure stories and probably form 
the largest group of the texts that have a developed plot and subject parallels 
in various local traditions. An anthropomorphic character Death appears at the 
forefront of the other group of the heterogeneous texts (that are part of the night 
watch ritual). At the same time on the process of naming the “victim” chosen by 
the death character is based game of night watch ritual, which was called “death”. 
The similar nature had other ritual games based on the principle of naming some 
of the people present at the rite by mythological character from the past. Spo-
radic records of mysteries that existed during the night watch generally belong to 
the semantic field of the concept “death” and “funeral”. Mysterious content and 
unusual form of verbal text of ritual games is based on the general principle of 
linguistic behavior of participants. Particular importance has the text of the unreal 
story – nonsense as an important principle of ritual and magic orientation of the 
text. Comparison of the linguistic behavior of the participants and ritual actions 
performed by the shows duplication of sacred content of the “night watch” ritual 
at the lexical and phonetic levels of verbal text.

Apparently, the traditional oral folk narration that exists during the ritual night 
watch should be considered, exactly in terms of general semantic orientation of the 
rite. Thus, verbal line of the ritual night watch consistently maintains the semantics 
of ritual action, manifesting it in thematic and lexical terms of expression.
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The Heritage of Ukrainian Studies by Khvedir Vovk 
in the Realm of Ethnology
The article deals with ethological works of Kh. Vovk, which, on a wide 

source-oriented basis, establish ethno-cultural identity and unity of the Ukrain-
ianhood in all ethnic areas, and touch upon the issues of the Ukrainian humanities 
being essentially new at that time. Specifically, the matter is the scholar’s outlines 
of priority trends of Ukrainian ethnology, i.e. the anthropological and ethnolo-
gical propinquity of the Ukrainians to the southern branch of the Slavs; folk art, 
material mode of life and economic activity as a key aspects of the Ukrainian 
ethnology’s subject field; an ethnic component ofsocio-economic relations, etc.

Keywords: Chvedir Vovk, ethnic history, ethnographic peculiarities of 
Ukrainian folk culture, material culture.

ГАННА СКРИПНИК (УКРАЇНА)

Українознавчий доробок Хведора Вовка в царині етнології
У статті йдеться про етнологічні праці Хв. Вовка, в яких на широкій 

джерелознавчій базі утверджується етнокультурна самобутність і собор-
ність українства на всіх етнічних теренах; порушено принципово нові на 
той час проблеми української гуманітаристики. Зокрема, мовиться про 
окреслення вченим пріоритетних напрямів української етнології – антро-
полого-етнологічна близькість українців з південною гілкою слов’ян; на-
родне мистецтво, матеріальний бік побуту та господарська діяльність як 
ключові аспекти предметного поля української етнології; етнічна складова 
    соціально - економічних відносин тощо.

Ключові слова: Хведір Вовк, етнічна історія, етнографічні особливості 
української народної культури, матеріальна культура.

ГАННА СКРИПНИК (УКРАИНА)

Украиноведческое наследие Федора Вовка в области этнологии
В статье рассказывается об этнологических трудах Ф. Вовка, в кото-

рых на широкой источниковедческой базе утверждается этнокультурная 
самобытность и соборность украинства на всех этнических территориях; 
затронуты принципиально новые для того времени проблемы украинской 
гуманитаристики. В частности, речь идет о раскрытии ученым приори-
тетных направлений украинской этнологии – антрополого-этнологическая 
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близость украинцев с южной ветвью славян; народное искусство, матери-
альная сторона быта и хозяйственная деятельность как ключевые аспек-
ты предметного поля украинской этнологии; этническая составляющая 
 социально-экономических отношений и т. п.

Ключевые слова: Федор Вовк, этническая история, этнографические 
особенности украинской народной культуры, материальная культура.

Україністичні інтереси Хв. Вовка в царині етнографії сформувалися 
вже в київський період його життя й діяльності, передусім під впливом 
П. Чубинського і його проекту всебічного вивчення України. Етнографіч-
ні експедиції П. Чубинського активізували весь потенціал української гу-
манітаристики, залучивши його до виконання власне етнографічних зав-
дань – якомога повнішої фіксації пам’яток матеріальної і нематеріальної 
спадщини всіх українських етнічних земель, збір статистичних даних, 
створення повноцінної джерельної бази україністики і представлення на цій 
основі національного профілю України.

Підготовка до реалізації цього епохального етнографічного проекту 
стимулювала частковий перегляд усталених підходів до етнографії як науки, 
основним джерелом якої доти вважалися пам’ятки усної народної словес-
ності й обрядової культури. Певною мірою вже усвідомлюється потреба в 
розробці нового науково-методичного інструментарію, передусім до вив-
чення матеріального побуту (продуктивних сил краю, промислів і ремесел, 
основних сільськогосподарських занять, житла, їжі, одягу, транспортних 
засобів, народної техніки тощо), соціально-виробничих відносин; правової 
культури, етнопсихологічних особливостей; етнічності чисельно доміную-
чої спільноти та національних меншин, міжнаціональних стосунків, кон-
фесійного розмаїття тощо.

Величезний і воістину всеосяжний масив відомостей і фактажу з озна-
ченої проблематики, зібраний учасниками експедиції та надісланий у від-
повідь на поширені програми-запитальники, потребував нових кадрів нау-
ковців для його осмислення й інтерпретації. Відтак у процесі підготовки й 
проведення експедиції не лише розроблялася, шліфувалася та удосконалю-
валася методика науки, але й розширювалося коло науковців, виховувалося 
на основі членів київської «Громади» нове покоління дослідників. Наслідком 
об’єднання зусиль численного загону вчених стала успішна спроба інститу-
алізації народознавчої науки через створення повноважного науково-дослід-
ного центру – Південно-Західного відділу РГТ [46; 49, c. 326]. Відділ постав 
у другій половині 60-х років ХІХ ст. на ґрунті відновленої після розгрому 
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в 1863 році київської «Громади»: на установчому засіданні членів-заснов-
ників Південно-Західного відділу РГТ із сімнадцяти присутніх – одинадцять 
були членами «Громади», а троє – її прихильниками [20, c. 47].

Як зауважував згодом Хв. Вовк, «відкриття Відділу розв’язувало нам 
руки і давало нам можливість значно розвинути наші вимушено дуже 
скромні починання в царині українознавства, збільшити наші видавничі за-
соби, залучити до роботи значно більше коло діячів», тобто збиратись і, як 
висловився вчений, «відверто займатися науковою діяльністю про Україну й 
для України» [20, c. 47].

У рамках діяльності Південно-Західного відділу РГТ пройшли етно-
графічний вишкіл знані згодом фахівці-народознавці, віддані ідеям україн-
ського національного відродження. Поважну роль у налагодженні роботи 
Відділу відіграв ще молодий на той час науковець Хв. Вовк, який близь-
ко зійшовся з революційно-демократичною молоддю київської «Громади» 
(передусім з О. Русовим), перейнятої ідеями соціальної справедливості, 
ідеями українського національно-визвольного руху [45, c. 154–155]. Тому 
природничі інтереси молодого вченого поступаються історико-етнографіч-
ним, зацікавленості історією, життям і побутом народу.

Дослідник заявив про себе в цей київський період життя численними 
народознавчими проектами й розвідками: «взяв живу участь у праці по ор-
ганізації Товариства і дав для його “Записок” свої статті і програму до зби-
рання етнографічних відомостей. Брав Хв. Кіндр. участь і в організації ар-
хеологічного з’їзду в Києві 1875 р., який був виставкою молодих київських 
наукових українських сил» [55, c. 13]. Саме завдяки діяльній участі цих моло-
дих українофілів за надто короткий час функціонування Південно-Західного 
відділу ним були проведені знакової наукової ваги справи – з організації од-
ноденного перепису населення, з підготовки і проведення ІІІ Археологічного 
з’їзду в Києві, обстеження українських ярмарків, написання й редагування 
матеріалів періодичного видання «Записки Південно-Західного відділу...» 
[47, c. 197]. Хоча Відділом передбачалося проведення досліджень і публікація 
матеріалів не лише з гуманітарних, але й з природничих дисциплін (зокрема 
з кліматології, економіки та промислової статистики тощо), проте зміст опуб-
лікованих випусків «Записок...» маніфестує безумовне домінування розвідок 
народознавчого спрямування (про сільські ярмарки, кустарну промисловість 
і хлібну торгівлю; про народні історичні перекази, кобзарство, кобзарів та 
лицарську поезію в піснях; про релігійний культ; про житло та харчування 
українців, будинки та квартири киян; про регіональну історію (історично-гео-
графічні відомості про Буковину тощо) [32, c. 265–291, 309–339].

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



191

Українознавчий доробок Хведора Вовка в царині етнології

Такі дослідницькі пріоритети членів Південно-Західного відділу від-
дзеркалювали всезагальне визнання науковими колами суспільної ваги й 
значення відомостей з етнографії в ідентифікації народу та в його націо-
нальній долі, поступову зміну парадигми українського народознавства зага-
лом. Про нове розуміння предметного поля і завдань етнографії Хв. Вовк як 
один з чільних діячів Південно-Західного відділу дещо згодом чітко заявив у 
своїй основній народознавчій праці про етнографічні особливості українців, 
акцентуючи в ній потребу дослідження всіх спектрів етнокультури як мар-
керів етнічності [23, c. 455–647].

Існуючу на той час кількісну неспівмірність фольклористичних відо-
мостей і даних з матеріального побуту вчений підкреслює неодноразово: 
«Досить сказати, – пише він у своїй методологічного характеру розвідці про 
стан і завдання етнографії, – що ув усїх семи томах “Трудовъ Экспедиціи” 
Чубинського на опис народнього побуту припада тилькі 74 (!) сторінки» [9, 
c. 26]. Про те саме йдеться і в його спогадах про П. Чубинського, в яких він 
критично висловлюється щодо домінуючих у народознавчій науці 60-х років 
ХІХ ст. уявлень, за якими, «фольклор – є головним підґрунтям етнографії». 
Тому-то нічого дивуватися, зауважує вчений, «що із 7 томів “Праць експе-
диції” цьому фольклору відведено щонайменше 5, а тому, що тепер називають 
етнографією, тобто вивченню народного побуту, – лише 178 стор.» [20, c. 57]. 

Отже, на другу половину 1870-х років, на відміну від попереднього 
періоду, коли ще домінувало ототожнення етнології із суміжними гуманітар-
ними дисциплінами (із фольклористикою передусім) і пріоритетами її до-
слідницької сфери вважалися різні жанри усної народної творчості та атрак-
тивні аспекти звичаєво-обрядової культури, в українській гуманітаристиці 
поступово усталюється розуміння потреби вивчення і народної матеріаль-
ної культури, і соціонормативних практик, і елементів виробничої сфери; 
провідними вченими – членами київської «Громади» – формується оновлене 
розуміння предмета і завдань етнографічної науки в Україні. Ось як пред-
ставила ці роки життя вченого його донька Галина: «Київський період його 
життя характеризується участю в Старій Громаді та науковими працями в 
галузі етнографії підо впливом та керівництвом учителів його Драгоманова 
та Антоновича» [6, c. 33–34]. Хв. Вовк, представник молодої генерації наро-
дознавців «Громади», одним з перших зрозумів запити часу – модернізувати 
тогочасне предметне поле української етнографії, розширивши його та за-
безпечивши паритетний розвиток усіх складових науки.

Усвідомлюючи помітне домінування в тогочасному народознавстві 
студій з усної народної творчості над дослідами матеріального побуту, 
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а також (дещо згодом) засвоївши досягнення європейських наукових шкіл, 
Хв. Вовк цілеспрямовано формував свої дослідницькі уподобання й пріо-
ритети в царині народознавства. Тим-то в народознавчій спадщині вченого 
представлені нові за тематикою та інтерпретаціями студії з українського 
народного матеріального побуту й соціально-економічної історії та синте-
тичного характеру капітальні праці з етнографії і антропології, виконані 
«для України і про Україну». 

Перші спроби Хв. Вовка дослідити народне життя з позицій соціальної 
історії, розкрити виробничо-економічні відносини на селі, робітничий побут 
та правостосунки між працівниками і власниками промислових підприємств 
слід ідентифікувати як нові явища в етнографічній науці 70-х років ХІХ ст. 
Частково ці проблеми, актуалізовані новими суспільно-економічними від-
носинами та в річищі тогочасних тенденцій української етнографії, дещо 
раніше порушувалися П. Чубинським – у розділі про економічне становище 
селян Південно-Західного краю (які з категорії вільних землевласників – ко-
заків були силоміць переведені в статус підневільної верстви – поміщицьких 
селян) [див.: 53, с. 513–523].

Хв. Вовк розвинув ці дослідницькі аспекти соціальної історії саме в 
напрямку проекції їх на етнографічно-побутову сферу виробничих відносин 
(наймання робітників та їх становище на цукрових заводах), на дослідження 
кустарної промисловості і ярмаркової торгівлі тощо. Одну з таких статей 
вченого «До питання найму робітників» [39], надруковану в «Київському 
телеграфі» за 1875 рік, опубліковано 2012 року в ІМФЕ ім. М. Т. Рильсь-
кого у двотомнику його праць «Народознавча спадщина Хведора Вовка» 1 
як зразок ранніх студій дослідника на соціальну тематику. Зауважимо, що 
питання побуту робітників і людності нижчих соціальних прошарків неод-
норазово порушувалося вченим на сторінках цього часопису; зокрема, він 
описав в одній з публікацій житло й побут бідняків Києва за матеріалами од-
ноденного перепису [37]. Аналізуючи робітничу проблематику за матеріала-
ми найму й побуту працівників цукрових і рафінадних заводів, які складали 
близько половини всього робітництва, Хв. Вовк розкриває деякі тіньові 
сторони наймання працівників через посередників-наймачів, які вдавалися 
до маніпулятивних технологій та обману при укладанні договорів, що ство-
рювало для селян-найманців безвихідну в правовому сенсі ситуацію, і до 
майже цілковитого їх уярмлення наймачами. 

Ще одна розвідка вченого київського періоду його життя і наукової діяль-
ності, опублікована в цьому ж двотомнику, присвячена торговим відноси-

1 Народознавча спадщина Хведора Вовка : у 2 кн. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2012.
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нам та соціально-економічним аспектам історії й побуту людності. Йдеться, 
зокрема, про його дослідження сільських і містечкових ярмарків та їх ролі в 
розвитку кустарної промисловості й економіки села, яке було опубліковане 
в першому томі «Записок Південно-Західного відділу...». Результати цього 
обстеження, здійсненого Хв. Вовком за ініціативою П. Чубинського, спершу 
були оприлюднені у вигляді доповіді Хв. Вовка на засіданні Південно-Захід-
ного відділу РГТ 3 грудня 1873 року, а згодом були видрукувані в спеціаль-
ному збірнику Відділу – «Записках» [25, c. 266–289]. Поставивши за мету 
зібрати відповідні статистичні відомості та з’ясувати економічний бік по-
буту селянства, молодий дослідник разом з О. Русовим та за участі П. Чу-
бинського й п. Ільницького докладно ознайомилися з асортиментом товарів 
і географією ремісничих центрів, цінами на товари та способами реалізації 
продукції на ярмарках правого й лівого берегів Дніпра. Ці достовірні фак-
тографічні дані узасаднюють розвідку Хв. Вовка важливою статистикою, 
поданою у вигляді зведеної таблиці даних щодо кількісних характеристик 
кустарних виробів з дерева, шкіри, металу, мінералів, тканин, зернових 
культур [25, c. 266–275, 282]. 

Учений небезпідставно переймається (на рівні наукового прогнозування) 
потенційно можливими етноконфліктогенними наслідками тих деструктив-
них процесів економічного розвитку тогочасних українських сіл і містечок, 
що складалися внаслідок тотальної експлуатації (при потуранні влади) пере-
купниками безправних селян – виробників ремісничої продукції. Зокрема, він 
вказує на економічні деформації, що мають місце у виготовленні та реалізації 
селянської продукції (через монополізацію перекупниками торгівлі життєво 
важливими товарами – зерном, борошном тощо). Так, описуючи ярмарок у 
Фастові, Хв. Вовк зауважує, що «весь зовнішній вигляд ярмарку постає обур-
ливою в економічному розумінні картиною», оскільки свій урожай зернового 
хліба і борошна – весь результат своїх літніх робіт – селяни за безцінок виму-
шені були продати єдиному перекупнику і тут же за виручені гроші купувати 
вироблені селянами-ремісниками речі першої необхідності в іншого перекуп-
ника, що монопольно скупив їх і реалізовував на цьому ж ярмарку [25, c. 277–
278]. Те саме стосується монопольного володіння іншими кустарними проми-
слами, навіть тими, які, за спостереженнями дослідника, «ніде в Малоросії 
не переходять до рук монополістів», котрі встановлювали необґрунтовано 
високі ціни і наживалися на селянській праці [25, c. 277–278]. Учений конста-
тує деструктивні тенденції в економіці краю, а відтак, у житті більшості його 
людності – селянства: «Таким чином, протягом кількох годин, у невеликих 
розмірах, можна було спостерігати створений упродовж 2 останніх століть 
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результат політичної системи, що панувала в Південно-Західному краї, систе-
ми феодального аристократизму, яка штучно створила теперішнє економічне 
становище. Ми говоримо “штучно”, бажаючи нагадати про систематичне 
знищення місцевого виробництва, промисловості і торгівлі, котре <...> було 
спрямоване на експлуатацію місцевого населення» [25, c. 277–278].

Проаналізувавши характер і обсяги торгівлі та товарообміну в краї, 
Хв. Вовк аргументовано спростовує усталену в російській публіцистиці та 
науковій літературі думку про українців як «народ винятково землеробсь-
кий і навряд чи здібний хоча б до якоїсь ремісничої, технічної чи торгової 
промисловості», про нібито їхню природну нездатність до торговельної і 
ремісничої діяльності (і це при тому, що загальний оборот Бориспільського 
ярмарку, за його підрахунком, складав не менше 50 тисяч срібних карбован-
ців), актуалізує потребу наукового студіювання та осмислення виробничих 
аспектів селянського ремісництва й торгівлі [25, c. 275, 288–289].

Одним з перших в українській етнографії Хв. Вовк започатковує вивчен-
ня української народної орнаментики – важливого джерела у дослідженні 
етнічних витоків народів та їхніх культур. Як справедливо зазначається в 
рецензії на опубліковані збірники народних орнаментів, «орнаментика будь- 
якого народу представляє дуже значну і характерну частину етнографії; 
у прагненні і здатності прикрашати певним чином предмети свого найближ-
чого оточення проявляється ступінь культури даного народу, культури, в якій 
можуть бути віднайдені як елементи чужі, привнесені шляхом запозичень і 
наслідувань, так і елементи самобутні <...> Археологу, етнографу-історику 
добре відоме значення орнаментики, яка нерідко слугує цінною підмогою в 
наукових пошуках» [43, c. 365].

Уже до ІІІ Археологічного з’їзду, що відбувся в Києві 1874 року, Хв. Вовк 
підготував таблиці зі зразками українських орнаментів, які були розміщені в 
Атласі до праць ІІІ Археологічного з’їзду [2], а 1877 року опублікував збірочку 
«Южнорусский орнамент». Власне сама ж розвідка вченого, озвучена ним як 
доповідь на ІІІ Археологічному з’їзді, побачила світ у вигляді реферату в Ма-
теріалах цього з’їзду [26, c. 317–326]. Ця невеличка розвідка зманіфестувала 
одну з перших спроб розширити дослідницьке поле української етнографії на 
доти маловивчену сферу народної орнаментики, що відображало певну етап-
ність розвитку етнології. Вона також включена до двотомника праць Хв. Вовка.

Хв. Вовк у своєму рефераті наголошує на нагальній потребі вивчення 
народної орнаментики, оскільки на той час вона складала «ще цілком недо-
сліджену, навіть зовсім недоторкану галузь етнографії», студіювання якої 
дало б відповіді на багато невирішених етнографічних питань [26, c. 317]. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



195

Українознавчий доробок Хведора Вовка в царині етнології

М. Сумцов, зазначає, що Хв. Вовк «цілком небезпідставно вказує на повну 
нерозробленість південноруської орнаментики» [52, c. 38], і водночас заки-
дає Хв. Вовку деяку надмірну скупість описів декорування виробів з дерева, 
зокрема, у загальному огляді орнаментного декорування українцями вжит-
кових речей досить побіжно окреслюються найхарактерніші особливості 
орнаментики гончарних виробів, писанок та різних дерев’яних предметів; 
ідеться про незначну поширеність в Україні (на противагу Росії) оздоблення 
орнаментом виробів деревообробного промислу (зокрема, різьблених при-
крас на хатах, архітектурних зображень) [52, c. 38–39]. 

Певна категоричність висновків дослідника щодо наявності чи від-
сутності деяких орнаментальних мотивів і зображень, щодо узагальнених 
характеристик української орнаментики і колірної гами та узорів вишивок 
зокрема спричинилися до критичних зауважень М. Сумцова, котрий спра-
ведливо писав: «При бідності матеріалу, яким володів автор, всі висновки, 
загальні і часткові, дуже ненадійні і легко можуть виявитися безпідставни-
ми, при більшому колі порівнянь» [52, c. 39]. 

Притримуючись популярної на той час теорії культурних запозичень 
і послуговуючись принципами порівняльної етнології, Хв. Вовк, з огля-
ду на історію розселення арійських племен, акцентує очевидну схожість 
домінуючих квіткових персидських узорів з великою кількістю аналогіч-
них українських; вказує на вражаючу подібність візантійської та візантій-
сько-римської орнаментики з українською, що, на його думку, є підтвер-
дженням можливих культурних запозичень. Водночас автор далекий від 
абсолютизації «запозичень» як єдиного засобу культурно-цивілізаційного 
розвитку народів; учений віддає належне і ролі власного поступу первісних 
суспільств, унаслідок яких витворювалася примітивна, подібна в усіх то-
гочасних народів орнаментика: «всі народи на перших сходинках культури 
винаходять собі майже однаковий геометричний орнамент» [26, c. 325].

Заслуговує на увагу і доробок ученого в царині вивчення української 
колонізації Задунав’я. Упродовж 1880–1882 років дослідник подорожує по 
Добруджі, збираючи історичні, етнографічні, фольклорні та статистичні ма-
теріали про задунайське козацтво, про боротьбу з турками й татарами, про 
особливості побуту переселенців (що нині зберігаються в архіві ученого), 
про «ремесництво в Болгарії» [31, c. 3; 51, c. 175; 54, c. 201]. 

Занотовані ним власноруч етнографічні й історичні відомості та усні 
оповіді Хв. Вовк кладе в основу низки своїх етнографічних нарисів і розвідок 
[33; 35; 36], у яких висвітлює проблему колонізації українцями-січовиками 
територій за Дунаєм; розкриває історію виникнення та розвитку українських 
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колоній у Добруджі, зокрема дев’ятої, останньої козацької січі – Задунайської, 
заснованої в гирлі Дунаю 1776 року. У 1883 році дослідник під псевдонімом 
Ф. Кондратович опублікував у «Київській старині» працю «Задунайская Сечь 
(по местным воспоминаниям и рассказам)», яка згодом вийшла ще й окремою 
книжкою [33]. Ця розвідка, в якій ідеться про колонізацію гирла Дунаю та 
земель Добруджі запорізькими козаками, є зразком вдалого практичного за-
стосування Хв. Вовком актуалізованого сучасною гуманітаристикою методу 
фіксації інформації від її носіїв, що дістав назву «усної історії». 

Хоча Хв. Вовк використовує у своїх нарисах деякі документальні дані 
з німецько-, польсько-, російсько- та румунськомовних публікацій, проте 
дослідники слушно вказували, що в цих етнографічних дослідах Хв. Вовка 
«почувається брак документів» [44, c. 40]. Основу його розвідок склали усні 
перекази і спогади старих козаків та фольклорні тексти (самих лише рід-
кісних історичних пісень дослідником було записано у краї близько 70-ти). 
Попри зауваження М. Сумцова, що у використаних Хв. Вовком оповідях 
«виявляється більше етнографічних елементів, ніж власне, історичних» 
[52, c. 45], наведені вченим перекази та пісенні сюжети послуговують дуже 
цінними етнографічними джерелами, які ілюструють кожен етап життя ко-
зацтва – від руйнування Запорожжя драгунами Текелія до втечі козаків за 
Дунай і боротьби за життя на нових землях: «Ой чого, чого запорожци / Тай 
смутни, невеселиі стали? / Ой що обступили превражі драгуни / Та й усіма 
сторонами <...> / Ой якъ утікали, то усе забірали <...> / Ой изходились да у 
кінець Дунаю / Та до купы лиманы, / Бо тамъ нашихъ запорожцівъ / Сорокъ 
тысячъ проживали...» [33, т. 5, январь, с. 43].

Дослідник не оминає увагою і питань міжетнічних відносин: реалістично 
описує військові зіткнення між запорізькими козаками та росіянами-«некрасов-
цями», в результаті яких запорожці захопили Дунавець і 1814 року переселилися 
туди, утворивши центр для всіх розкиданих у дельті Дунаю і Добруджі україн-
ських запорозьких поселень. Ідеться й про згубні наслідки несконсолідованих 
рішень козацтва для долі всієї руснацької (української) колонії – оригінальної 
общинної січової організації, а зрештою, і всіх козаків-переселенців: непослі-
довні дії тодішнього козацького керівництва, вихід із Задунав’я і перехід части-
ни козаків у підданство Росії спричинилися до внутрішнього розколу і зруйну-
вання засад общинного життя, а відтак, до ліквідації Задунайської Січі. 

На період 80-х років ХІХ ст. – час опублікування досліджень Хв. Во-
вка про Задунайську Січ та українців-колоністів Добруджі – вже побачила 
світ численна література (А. Скальковського, П. Короленка, В. Антоновича, 
Г. Стрипського, М. Грушевського, М. Левченка та ін.) на цю тему, яка істотно 
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була примножена дослідженнями кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Д. Яворниць-
кого, Степового, І. Застирця, П. Іванова, О. Єфименко, О. Рябініна-Скля-
ревського та ін.), а також студіями часів незалежності. Попри це, розвідки 
Хв. Вовка не втратили своєї наукової ваги, оскільки, на відміну від згаданих 
робіт, ґрунтованих головно на історичних джерелах, документальна база 
його досліджень – етнографічно-фольклористичні матеріали. До того ж він 
був одним з перших для свого часу дослідників Задунайської Січі, який не 
просто засобами народнопісенної епіки розкриває причини виникнення й 
історію Задунайської Січі в контексті селянсько-землеробської колонізації 
початку ХІХ ст., але й піднімається до рівня глибокого осмислення етно-
політичної історії українського народу в річищі його бездержавного статусу, 
за якого всі раціональні засади общинної самоорганізації української люд-
ності (чи то під «ляхами», чи «москалями», чи під «турчинами») неодмінно 
зазнають краху через відсутність національно-державних засобів захисту 
природного права українства на власний вільний розвиток. Учений підво-
дить до думки, що соціальне та культурно-цивілізаційне самоствердження 
народу можливе лише на рідній землі, а не у вигнанні.

Наукову значимість цього дослідження Хв. Вовка одним з перших оцінив 
М. Сумцов, який, висловлюючи жаль, що ця прекрасна розвідка лишилася 
непоміченою в науковій літературі, писав, що використані автором історич-
ні перекази та численні історичні пісні «надають подвійного значення статті 
як цінному посібнику для історії і етнографії в їх живому взаємозв’язку» 
[52, с. 45–46]. 

Частина цієї розвідки ввійшла до вступу іншого ґрунтовнішого дослі-
дження вченого – про українські колонії в Добруджі. Стаття була надіслана 
до редакції петербурзького «Вісника Європи», проте так і не була опубліко-
вана в ньому впродовж півтора року. На прохання Хв. Вовка В. Антонович 
згодом зумів розмістити цю статтю в російськомовному варіанті в журналі 
«Київська старина» за 1889 рік. Редакція журналу, вочевидь через цензурні 
мотиви, змінила у її назві запропоноване Хв. Вовком означення «українські 
колонії» на «російські» і надрукувала під назвою «Русские колонии в Добру-
дже» (під псевдонімом Лупулеску) [36]. 

Дослідник одним з перших порушує й досі недостатньо вивчене питан-
ня про міграційну складову соціальної історії та колонізаційні рухи в се-
редовищі українства, спростовує майже хрестоматійну тезу про «малорух-
ливість» українського способу життя і обґрунтовує наявність колонізаційних 
устремлінь в українській спільноті, яка за короткий час колонізувала При-
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чорномор’я, частково донські і навіть кубанські та терські степи й землі 
дельти Дунаю [36, т. 4, январь, с. 120–122].

Маловідому етнографічну інформацію містить друга частина розвідки, 
в якій розглядається стан українських колоністських поселень у 80-х роках 
ХІХ ст., кількість та демографічні характеристики переселенців, їхня соціальна 
структура, домінантні заняття; описується етнографічна специфіка побуту ко-
лоністів, їхнє громадське й релігійне життя, обряди та звичаї тощо. Учений на-
лежну увагу приділив питанням матеріального середовища переселенців (одяг, 
харчування, житло, інтер’єр), відзначаючи консерватизм українців, вірність 
побутовим традиціям і схильність відновлювати їх на місцях нових поселень: 
«Більша частина руснацьких сіл, особливо ж старих, навіть за зовнішнім вигля-
дом мають абсолютно малоросійський характер. Катарлез, що притулився за 
обрубленими вербами зі своїми білими хатками над водою <...> Муругіль <...> 
руснацька “магала” Тульчі <...> з першого ж погляду дають зрозуміти глядачу, 
що він знаходиться в Україні, ніби де небудь над Дніпром <...> В середині сіл 
теж саме – ті ж біленькі, чистенькі хати, причілками на вулицю, ті ж солом’яні 
або очеретяні стріхи, ті ж подвійні дворики <...> ті ж зелені садки і квітнички 
з яскраво-жовтими повняками і чорнобривцями» [36, т. 4, январь, с. 325–326].

Одним з перших у вітчизняному народознавстві Хв. Вовк порушує 
питання (що набуло сьогодні особливої наукової ваги [напр., див.: 3]) про 
необхідність дослідження адаптаційної практики і стилів поведінки малої 
етнічної групи (українців) в поліетнічному середовищі: «Історія невеликої 
частини народу, яка відійшла внаслідок відомих умов внутрішнього життя 
краю і проживає вже понад століття поза цими умовами, у становищі при 
цьому, цілком сприятливому для абсолютно самостійного розвитку, не може 
не бути для нас цікавою, а з багатьох поглядів, можливо, навіть і досить 
навчальною» [36, т. 4, январь, с. 120].

Хв. Вовк розвиває також ще один, новий на той час і належно акцен-
тований лише сучасною етнологією, дослідницький напрямок – міжетнічні 
відносини та міжкультурні взаємовпливи, ставлення українців до представ-
ників інших націй тощо. Виходячи зі своїх спостережень за рефлексією 
українських колоністів на етнічну розмаїтість оточуючих спільнот, Хв. Вовк 
зазначає, що серед народів, «до котрих руснаки ставляться з особливою сим-
патією» є турки, які «не лише з боку руснаків, але й з боку всіх слов’янських 
і неслов’янських народів, які населяють Європейську Туреччину, одного-
лосно й одностайно визнаються народом найсимпатичнішим, найдобрішим, 
бездоганно чесним і справедливим» [36, т. 4, январь, с. 334–336]. 
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Видається вартою уваги акцентована дослідником характеристика 
соціоментальної особливості української етнічної спільноти, що вияви-
лася у здатності стихійних груп колоністів до общинної самоорганізації, 
творення міцних соціальних структур і форм громадсько-господарського 
життя на місцях нових поселень. Водночас він порівнює становище україн-
ської етнічної групи з грецькими, російськими, німецькими, румунськими і 
єврейськими колоністами і робить невтішні висновки про низький, на загал, 
рівень освітніх запитів і культурного розвитку українців Добруджі, що, на 
його думку, є наслідком послаблення української общини після відомого 
внутрішнього розколу (і відходу січовиків до Росії) та відсутності в їхньому 
середовищі інтелігенції, яка не мала мотивацій емігрувати на ці землі [36, 
т. 4, март, с. 703–704]. 

Розвідка послуговує також важливим джерелом для дослідників ет-
нонімії українців, оскільки фіксує широке побутування в українському 
козацько-селянському середовищі 80-х років ХІХ ст. самоназви українців 
«руснаки». Автор неодноразово підкреслює використання як місцевого ет-
ноніма терміна «руснаки», зазначаючи, що селяни – вихідці із Центральної 
і Південної України, котрі переселилися в Подунав’я, рятуючись від пансь-
ких визисків і рекрутчини, маркували на побутовому рівні свою етнічність 
самоназвою «руснаки», вирізняючи в такий спосіб себе з-поміж інших [36, 
т. 4, март, с. 691–704]. «З етнографічного погляду добружські і дунайські 
руснаки (як вони самі себе і як інші їх називають, на відміну від велико-
росів, зазвичай тут званих липованами) є ще абсолютно чистий, котрий до-
бре зберігся, національний тип» [36, т. 24, февраль, с. 325].

З погляду сучасних спекуляцій довкола застосування частиною мешканців 
Закарпатського краю давньої самоназви «русини» / «руснаки», представлені у 
дослідженні свідчення Хв. Вовка про поширення серед українських переселен-
ців із центральних і південних районів України самоназви «руснаки» паралель-
но з назвою «козаки», є важливою аргументацією проти актуалізованого нині як 
в Україні, так і за рубежем «політичного русинства», позаяк вони вказують на 
загальноукраїнську природу цього давнього історичного етноніма [48].

Як зазначалося, пильний науковий інтерес Хв. Вовк виявив також до 
питань про господарський уклад, спосіб життєзабезпечення українських 
переселенців Добруджі – землеробство, виноробство та рибальство, яким 
дослідник присвятив окрему ґрунтовну тематичну розвідку, опубліковану 
ним у Львові 1899 року [15, c. 33–52]. Учений у примітці до статті зауважує, 
що матеріал і замітки для неї він зібрав ще в 1880–1882 роках, під час пере-
бування в Добруджі, а написання роботи мотивує тим, що «про се ще нїде 
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нїчого не було писано» [15, c. 33] (хоча заради справедливості зазначимо, 
що дослідник сам уже побіжно торкався цієї теми в нарисах про Задунайсь-
ку Січ і про українські колонії в Добруджі).

Викладу цього малодослідженого в українській етнографії промислу 
передує розлога історична довідка Хв. Вовка про особливості заселення 
гирла Дунаю вихідцями з Дніпровської Січі та селянами-втікачами з різ-
них регіонів України. Йдеться тут також про соціальну історію краю, про 
співжиття на теренах Добруджі представників різних етнічних спільнот 
та їхнє економічне становище; подано спостереження дослідника про спе-
цифіку їхньої господарської діяльності й побуту [15, c. 33–35].

Зокрема, регіональна своєрідність рибальства в Добруджі, на думку ав-
тора, у найповніших своїх українських виявах утрималася лише на узмор’ї 
в Катирлезі – кармашні заводи тут засновані на спілці робітників, а більша 
частина рибалок приступає до праці «з полупаю», тобто з половини всього 
заробленого. Дослідження містить описи популярних способів рибальства 
і пов’язаного з ними різного рибальського начиння; подається докладна ха-
рактеристика допоміжних працівників промислу – різальників, солильників 
тощо, а також найпоширеніших, а подекуди рідкісних технік вилову риби. За 
свідченнями Хв. Вовка, рибу ловили за допомогою технік гардаджіїв; а також 
великими неводами, матулами (невід до 800 м з видовженим дном та двома 
крилами і прикріпленими до них довгими шнурами); авами (довга і вузька 
подвійна сітка, що складається з однієї сітки з більшими «вічками» і другої з 
меншими, з верхнього краю ави кріпляться поплавці, а з нижнього – залізні чи 
череп’яні «грузки»); вентерями, кітцями тощо [15, c. 36–37, 45–47]. 

Рідкісна інформація міститься в розвідці щодо рибацького житла, побу-
ту рибалок, їхнього способу харчування, заготівлі риби та її реалізації [15, 
c. 44–45, 48–50]. Подибуємо тут маловідомі свідчення з народної метроло-
гії і правостосунків: про вживані рибалками способи розрахунків і фіксації 
грошових правостосунків між ними та власниками рибного промислу, що 
здійснюються за допомогою четеля (карбованої палички, на яку наносяться 
косими й прямими нарізками та кривим хрестиком карби, які фіксують ту чи 
іншу суму). Четель розколюється на дві половини, кожна з яких передається 
рибалці та власнику рибного промислу як «документ», що фіксує договірні 
правостосунки [15, c. 50].

Не зважаючи на здійснені науковцями-етнологами ХХ ст. експедиційні 
дослідження цього промислу в інших регіонах України та їхні опубліковані 
розвідки й відповідні архівні описи (П. Рябкова, Т. Гавриленка, Н. Заглади, 
Л. Шевченко, П. Салія та ін.), студія Хв. Вовка «Українське рибальство у 
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Добруджі» й досі залишається важливим у вітчизняній етнології досліджен-
ням специфіки рибальського промислу та побуту переселенців-українців 
Задунав’я 80-х років ХІХ ст., що й мотивувало його опублікування у під-
готовленому в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського згаданому двотомнику наукових праць Хв. Вовка.

Паризький період наукової діяльності вченого ознаменувався появою 
унікальних його україністичних досліджень з етнографії, левова частка яких 
була опублікована у французьких виданнях, про що свого часу мовою стати-
стики писав рецензент етнографічних праць Хв. Вовка Василь Денисенко: 
«з 90 оригінальних робіт [Хв. Вовка. – Г. С.] 42 – вміщені у французьких 
журналах» [30, c. 143].

Згадуючи про цей період життя Хв. Вовка, його учень Л. Чикаленко вка-
зував на видатну роль дослідника в налагодженні зв’язків між українською 
та європейською наукою: «Всіма своїми думками та почуттями в Україні 
перебуваючи, Хведір Кіндратович бере на себе важку місію зв’язати україн-
ську науку з французькою і стає на довгі часи єдиним містком, через який 
наукові думки Західної Європи доходять до нас і навпаки. Хведір Кіндрато-
вич починає у французьких виданнях друкувати досить численні розвідки, 
в яких знайомить Західну Європу з видатнішими знахідками нашої землі і 
освітлює їх з точки зору західноєвропейської науки» [56, c. 13].

Хв. Вовк своїми працями властиво започаткував інтеграцію вітчизня-
ної етнології до європейського наукового простору. Він, за влучним висло-
вом П. Стебницького, «був ніби послом від української нації до культур-
ного світу Європи» [50, c. 146]. Дослідниця наукової спадщини вченого 
О. Франко справедливо відзначає: «Завдяки Ф. Вовку Європа дізналась про 
наші наукові відкриття та досягнення [у царині гуманітаристики. – Г. С.]» 
[54, c. 179].

Величезний фактографічний український матеріал, що його дослідник 
вводив до наукового обігу через фахові видання провідних європейських 
країн, він розглядав та інтерпретував у річищі тогочасних новітніх філо-
софських, соціологічних і культурантропологічних теорій видатних учених 
(Г. Лебона, Е. Тайлора, Й. Бахофена, Дж. Макленана, Л. Моргана, Ш. Летур-
но, Г. Вількена, М. Зібера, М. Ковалевського, ін.). Вершиною його результа-
тивних культурологічних і соціологічних студій громадського і побутового 
життя українського народу стала праця про шлюбний ритуал та обряди [16, 
c. 219–323], уперше опублікована теж за рубежем.

Дослідження спочатку було видрукувано болгарською мовою в кіль-
кох номерах журналу «Сборникъ за народны умотворения, наука и книж-
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нина» («Збірник фольклору, науки і писемності») за 1890–1894 роки під 
назвою «Свадбарскитѣ обреды на славянскитѣ народы» («Весільні обряди 
слов’янських народів») [26]. Така широка назва пояснюється тим, що ав-
тор мав намір подати в цьому часописі студію про українське весілля в 
порівняльному аспекті – поряд з описами цього обряду в інших слов’ян-
ських народів. Задум був реалізований, як відомо, лише частково – опуб-
лікуванням розділу з українського весілля в томах «Сборника»; а невдо-
взі, 1895 року, в «Этнографическом обозрении» вийшла окрема розвідка 
російською мовою про болгарські весільні обряди, що є «ніби продовжен-
ням цих досліджень» [21, c. 1].

Упродовж 1891–1892 років наукову працю про весільну обрядовість 
українців Хв. Вовк видрукував також французькою мовою в журналі 
«L’Anthropologie» («Антропологія») [60] як доповнену редакцію болгарсь-
кого видання.

Україномовний переклад цієї студії під назвою «Шлюбний ритуал та 
обряди на Україні» вперше побачив світ у Празі 1927 року у виданні «Студії 
з української етнографії та антропології», а згодом (у рамках передруку 
цього ж видання) був опублікований у Нью-Йорку (1976) та Києві (1995), а 
також у виданому 2012 року в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського згаданому двотом-
нику праць ученого.

Власне конкретно-тематична спрямованість цієї студії не завадила 
досліднику вийти на широкий спектр проблем соціальних відносин і ста-
новлення інститутів громадського життя у діахронії, висвітлити еволюцію 
родинних обрядів у їх тісних зв’язках і залежності від відповідних етапів 
розвитку спільноти, детермінованих певною історичною епохою.

Хоча, у властивій йому скромній манері, Хв. Вовк застерігає, що ме-
тою його праці є «дати тільки опис, по змозі повний, шлюбних церемоній 
на Україні, а не огляд цілого питання з точки погляду порівнюючої етно-
графії, полегшити пізнання цих фактів [весільної обрядовості. – Г. С.] уче-
ним колам Західної Європи» [16, c. 221], проте дослідження його за рівнем 
фактографічної повноти, порівняльних даних і відомостей з обрядовості 
слов’янських та інших народів світу (Франції, Італії, Німеччини, Туреччини, 
Іспанії, Ірландії, Індії, Японії та Америки), за переконливістю припущень, 
висновків і оригінальністю гіпотез донині не втратили свого значення, а ба-
гато в дечому й досі залишилися неперевершеним взірцем, попри числен-
не розмаїття нових студій (Н. Здоровеги, М. Шубравської, В. Борисенко, 
Г. Пашкової, О. Кожолянка, О. Курочкіна, М. Пилипака, Н. Петрової, В. Ма-
тушенка, З. Босик та ін.). Актуальні й донині міркування В. Денисенка, який 
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правдиво писав у своїй рецензії на цю працю Хв. Вовка, що «Одна із студій 
[Хв. Вовка. – Г. С.] і досі є найширша і лишається основною в дослідах про 
українське весілля» [30, c. 143].

Дослідження у дванадцяти розділах містить докладний опис весільної 
обрядовості українців з акцентуванням основних її етапів, виокремленням 
найголовніших структурних актів весільного церемоніалу, виявленням та 
аналізом пережитків примітивних форм шлюбу, висвітленням еволюції 
шлюбних ритуалів, розкриттям символіки й семантики весільної атрибути-
ки та обрядодій на тлі широких порівняльних матеріалів народів світу (зі 
стародруків, літописів, скандинавських саг, давньоіндійських гімнів, свід-
чень і відомостей давньогрецьких та римських учених, тогочасної наукової 
літератури тощо).

На особливу увагу заслуговує дванадцятий розділ, який постає своєрід-
ною висновковою частиною студії, що резюмує спостереження вченого 
щодо ролі шлюбних обрядів з погляду вивчення історії та еволюції роди-
ни, громадських форм дозвілля молоді, солярного культу та християнських 
релігійних практик [16, c. 307–323]. 

Учений проводить чітке структурування шлюбної обрядовості, вио-
кремлюючи домінантні акти (сватання, заручини та весілля), з огляду на ре-
гламентуючі смисли яких усі решта (гільце, коровай, вінкоплетення тощо) 
виконували, на його думку, другорядні функції; висловлює міркування про 
їх походження; простежує еволюцію шлюбу, наводить порівняльні дані з 
обрядовості інших народів. Оцінюючи цей метод дослідження весілля, яким 
послуговується Хв. Вовк – «вивчення весілля в послідовності головних його 
актів у порівнянні, як вони проявляються у різних народів, з одночасним 
зводом опублікованих думок про їх походження і значення», – М. Сумцов 
назвав його найпродуктивнішим [52, c. 143]. 

Шляхом залучення розлогих відомостей із друкованих описів і збір-
ників (П. Чубинського, Г. Калиновського, М. Янчука), рукописних нотаток 
(О. Радакової, Гриха), спеціальних публікацій (М. Довнар-Запольського, 
В. Охримовича, М. Сумцова), з українського документального і джерельно-
го матеріалу та порівняльних даних з обрядовості примітивних народів, до-
слідник одним з перших відтворює історичну етапність розвитку шлюбної 
обрядовості на українських землях з поганських часів (від групового шлюбу 
до індивідуального) [16, c. 316]; розглядає рудименти архаїчних форм шлю-
бу (гетеризму, пристанок, умикання, викупу) та виявляє в сучасних йому 
весільних практиках пережитки «купівлі» молодої, що «стала на місце уми-
кання її», як етапу шлюбу індивідуального.
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Хв. Вовк зіставляє модель шлюбних ритуалів з обрядовістю солярного 
культу, вказує на «вражаючу ідентичність ритуалу соняшних свят та ритуалу 
весільного», і доходить важливого і підкріпленого в розрізі теорії сучасної 
етнології [наприклад, див.: 4, с. 277; 5] висновку про те, що «епоха групо-
вого шлюбу була одночасною з епохою культу сонця. З тих часів мусять 
походити всі ці звичаї <...> як колові танці, вінки, священне дерево гільце, 
обряди перед вогнем або коло криниці, жертви півнями, курками, голубами 
і, нарешті, священний хліб – “коровай”» [16, c. 312].

Попри конкретну тематичну спрямованість студії Хв. Вовка про 
шлюбний ритуал, у полі його зору перебуває вся система традиційної 
звичаєвості і соціального життя української людності різних епох, що 
уможливлює цілісне й системне осмислення ним досліджуваних реалій як 
конкретних виявів етапності цивілізаційного поступу й зрілості спільноти 
та доводить історичну обґрунтованість і тривкість висновків дослідника: 
«Звичаї народу, – стверджує вчений, – який, зберігаючи консервативний 
дух <...> переходив од одної релігії до иншої, від одного соціального ладу 
до иншого, мають на собі відбиток усіх етапів його розвитку. Тому, вивча-
ючи ці звичаї за їх історичним порядком, ми можемо на окремому прикладі 
весільного ритуалу та обрядів спостерегти майже все, що за останні часи 
було відкрите та висвітлене» [16, c. 219] завдяки дослідам найвидатніших 
європейських учених.

Порівняльні матеріали дозволили резюмувати досліднику, що майже в 
усіх народів «знаходимо в шлюбному ритуалі сліди ендогамії, матріярхату, 
екзогамії, а також наподоблення умикання (rapt) та купівлі молодої» [16, 
c. 220]. Саме завдяки сакралізації традицією певних шлюбних ритуалів 
і їх переведенню в ранг культу, вони «стали дуже багатим джерелом для 
вивчення доісторичної епохи», своєрідним рефлектором, «що в ньому від-
бились усі стадії, через які переходила людська родина» [16, c. 309], усі 
етапи її еволюції. 

Дослідження Хв. Вовка по праву одержало високу оцінку сучасників: 
«Висліди студій Ф. Вовка про весільні обряди, – писав В. Гнатюк, – посуну-
ли значно наше знанє про сю справу та дали їй нове освітленє, при чім пока-
зало ся, що й тут україн[ський] народ найкрасще доховав старинні обряди та 
що до того він стоїть близько до полудневих Славян» [28, c. 124]. 

Визнавши, що студія Хв. Вовка є «просторою» і «дуже цінною» пра-
цею, М. Сумцов особливо відзначає новизну розділу про перезву: «Тутеч-
ки поширена найбільш та частина, якої бракувало в наукових розвідках 
попередніх вчених про перезву» [51, c. 175]. Разом з тим дослідник заки-
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дає Хв. Вовку деякі помилкові судження й довільність висновків, відсут-
ність предметного і бібліографічного покажчиків про українське весілля 
[52, c. 42–45] тощо. Водночас є правдою й те, про що писав В. Денисенко, 
високо поціновуючи внесок Хв. Вовка у вивчення весільної обрядовості: 
«Деякі його студії і досі є єдині в цій галузі, найповажніші і найліпше 
обґрунтовані і, не вважаючи на новіші матеріали і висліди, все ще лиша-
ються основою для дальшої роботи» [30, c. 143].

Як уже зазначалося, 1895 року Хв. Вовк опублікував в «Этнографиче-
ском обозрении» тематично споріднену розвідку «Весільні обряди в Бол-
гарії» [21, c. 1–56]. Це одна з важливих його етнографічних робіт славістич-
ного циклу, яка вирізняється багатством фактологічної основи, широкою 
географією порівняльних даних, ґрунтовністю викладу матеріалу та його 
наукової систематики й інтерпретації. Не заступлена належно і досі в Україні 
новітніми працями з даної тематики (хоча питання етнокультури болгар 
частково й були в полі дослідницької уваги українських учених, зокрема 
Л. Демиденко та Я. Прилипка), ця студія вченого, з огляду на її актуальний і 
нині науковий потенціал та загалом недостатню кількість робіт із загальної 
етнології у вітчизняному народознавстві, також була опублікована в ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського 2012 року у двотомнику праць ученого.

Основними джерелами та науковими відомостями, якими користував-
ся Хв. Вовк (нарікаючи на брак матеріалів), були праці знаних дослідників 
Баєва, Бобчева, Кажухарова, Христова, Раковського, Верковича, Каравелова, 
Чолакова, Богишича, Краусса), а також зроблені за програмою Хв. Вовка два 
описи весіль (надіслані Радаковим (з Варни) і Данаджієвим (з Разлозького 
повіту Македонії)); повсякчас дослідник залучав дані з української весіль-
ної звичаєвості як порівняльний матеріал. 

У праці в історичній ретроспективі та за аналогією з елементами шлюб-
них обрядодій у культурі гіпотетичних нащадків волзьких болгар (кавказь-
ких балкар – за В. Міллером і М. Ковалевським, чувашів – за І. Смирновим) 
учений відтворює найдавніші форми шлюбу тюркських предків болгар 
(волзьких болгар) та виявляє їх сліди в тогочасному болгарському весіллі.

Послуговуючись рудиментами архаїчних елементів болгарських шлюб-
них звичаїв та широкими порівняннями з аналогічними реаліями в різних 
«примітивних» народів [21, c. 3–11], учений здійснює реконструкцію пер-
вісних шлюбних відносин і форм шлюбу у слов’ян (групові ігрища, викра-
дення, пристанки, викуп нареченої). 

У фокусі дослідницьких інтересів Хв. Вовка – з’ясування причин збе-
реженості у болгар примітивних форм шлюбу (насамперед – це географічне 
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розташування країни, гірський ландшафт важкодоступних «ущелин Бал-
кан»); виявлення соціальних функцій традиційного весілля, яке народною 
свідомістю болгар (як і українців) маркувалося як «головний і вирішальний 
акт, що санкціонує шлюб, окрім церковного шлюбу, який і в болгар є лише 
формальністю, дотримання якої вимагає закон» [21, c. 21].

Порівняльний аналіз різновидів колективних форм дозвілля молоді 
(седенок, попрялок); гуртової праці і взаємодопомоги (тлъка), ритуально-
го споріднення (побратимство, посестримство) дозволив ученому зробити 
оригінальні припущення й висновки та виявити закономірності, притаман-
ні для соціального життя первісної людності: «У примітивних народів на 
певній стадії розвитку культури й за певного прагнення регулювати статеві 
стосунки зібрання молоді, залишки яких ми бачимо в сучасних вечорницях 
і посиденьках, мають характер общинно-шлюбного звичаю. Таке саме зна-
чення повинні були мати й слов’янські поседенки та вечорниці» [21, c. 43]. 
Резюмуючи, Хв. Вовк наголошує, що за вечорницями й посиденками не 
можна не визнати певне і дуже важливе історико-культурне значення «в сен-
сі шлюбу комунального, що передував індивідуальному шлюбу» [21, c. 41].

У дослідженні панорамно представлені різноетнічні культурні впли-
ви, що спричинили порушення цілісності і крайове розмаїття шлюбної 
обрядовості болгар; наголошується, що все ж «слов’янський елемент <...> 
значно переважив тюркський та інші, що лишили по собі лише не надто 
виражені риси» [21, c. 14].

З-поміж інших народознавчих розвідок Хведора Вовка паризького етапу 
його життя, присвячених спеціальним вузькотематичним аспектам етнографії 
українців, слід згадати й опубліковані в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського у дво-
томнику його вибраних праць статті «Братання на Україні» та «Сани в похо-
ронному ритуалі на Україні». Перша з них – про давній український звичай 
побратимства – була опублікована під назвою «Fraternisation (La) en Ukraїne» 
у французькому журналі «Mélusine» [58, p. 193–203], а згодом – у перекладі 
В. Сави видрукувана у випусках львівської газети «Правда» за 1891 рік [18]. 
Хв. Вовк на основі аналізу документального матеріалу та польових свідчень 
про залишки цього обряду (у Єлисаветградському повіті Катеринославської 
губернії та Олександрійському повіті Херсонської губернії) робить припу-
щення щодо передумов виникнення традиції побратимства; віднаходить ана-
логи звичаю братання в давніших епохах – серед скіфського населення краю 
[18, вип. 7, с. 29]. З приводу мотивацій учасників обрядодії, то за висновками 
Хв. Вовка, до цього звичаю, який вважався одним з перших щаблів споріднен-
ня, вдавалися переважно люди самотні, у котрих не було родини. 
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На час написання вченим цієї розвідки практики братання, за незначним 
винятком, майже зникли. Еволюційні зміни, які відбулися в соціальному жит-
ті спільноти за хронологічним вектором, спричинилися до спрощення обряду 
і втрати ним окремих сакральних аспектів (зникнення магічних дій, пов’я-
заних з кров’ю та мечем). Сакральні складові обряду на той період нерідко 
пов’язувалися із християнською атрибутикою: між учасниками ритуалу, які 
після його завершення називалися «хрестовими братами», здійснювався об-
мін іконами та натільними хрестиками [18, вип. 7, с. 28]. Хведір Вовк виявляє 
сліди практик братання в українських легендах про багатирів, казках та при-
повідках (до прикладу: «Добре братство краще багатства»; «При добрій го-
дині – усі побратими, а при лихій – нема і родини» та ін.) [18, вип. 8, с. 88–89]. 
Проте найбільше давніх елементів братання зберегли народні козацькі тра-
диції, мілітарний аспект яких позначився на символічних предметах обміну 
(зброя, люльки) і способах легітимізації обряду [18, вип. 8, с. 89]. 

Дослідник виявляє паралелі між українськими практиками братання з 
аналогічними звичаями у сербів, вказуючи на подібність в аспектах місця 
їх проведення, використовуваних атрибутів та канонізованих традицією 
дійств: ікони, обмін дарунками, ритуальне розпивання вина, взаємні гости-
ни. Учений слушно вказує на причину кращої збереженості цього звичаю 
на Балканах, що, на його думку, криється в тогочасній суспільно-політичній 
нестабільності регіону і потребі зміцнювати общину через зв’язки спорід-
нення, довше зберігаючи «в себе устрій спільного життя і життє воєнне, 
а тим самим уже і давні звичаї» [18, вип. 8, с. 94].

Зважаючи на деяку публіцистичність студії Хв. Вовка, недостатність 
широких порівнянь і аналогій, М. Сумцов у своєму історіографічному огляді 
все ж зазначає, що «треба визнати за працею п. В[овка] наукове значення», 
і що стаття вченого «є цінним посібником для майбутніх дослідників побра-
тимства» [52, с. 39–40]. 

Розвідку про сани в поховальному обряді дослідник уперше опубліку-
вав у французькому виданні «Revue des Traditions Populaires» («Народні 
традиції») [59]. В українському перекладі праця «Сани в похоронному ри-
туалі на Україні» була опублікована у Празі 1927 року Українським гро-
мадсько-видавничим фондом у збірці праць «Хв. Вовк. Студії з української 
етнографії та антропології». Передрук цієї статті був зроблений у рамках 
перевидання згаданої збірки творів Хв. Вовка «Студії з української етно-
графії та антропології» 1976 року в Нью-Йорку та 1995 року в Києві.

Використовуючи літописні, етнографічні та історичні джерела й відо-
мості, Хв. Вовк робить спробу реконструювати обрядодії ритуального ви-
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користання саней у широкому часовому діапазоні, окреслити ареал їх по-
бутування, «шукаючи початків цього звичаю в арійській старовинні різних 
народів». Науковець зауважує, що в Карпатській Україні (ідеться про Закар-
паття) та Східній Галичині, як гірських, а тому значно консервативніших 
краях, «ми знаходимо цей звичай і за наших часів» [13, с. 325]. У полі зору 
Хв. Вовка – проблема генезису саней: «Зв’язані дрючки являють собою, без 
сумніву, первісну форму саней або принаймні одну з цих початкових форм»; 
«Сані легко могли з’явитися як засіб перевозу в теплих країнах і дати поча-
ток повозові на колесах» [13, с. 335].

Увагу дослідника привернули відмінності соціального середовища по-
бутування ритуалу із саньми у московській державі (де його практикувала 
знать) та на українських землях «Старовинної Русі» (де звичай зберігся се-
ред простолюду).

Концепційно принципова і важлива теза щодо етногенези росіян, ви-
словлена лаконічно і ніби мимохідь Хв. Вовком у цій розвідці («ХІІІ століт-
тя було епохою остаточного формування нової слов’янської нації – вели-
коросів, чи москвітів, нації, що витворилась, по-перше, зі слов’янських 
колоністів, а по-друге, з ріжних народів, здебільшого фінських» [13, с. 325]) 
і їх відносно недавнього походження у порівнянні зі «Старовинною, цеб-то 
Київською Руссю» була, на час написання статті, новаторською і контра-
версійною, жорстко «табуйованою» в широтах Російської імперії, проте 
надзвичайно продуктивною в контексті національної історіографії з питан-
ня етногенезу східних слов’ян, що знайшла розвиток у працях українських 
учених як сучасної Хв. Вовку, так і наступних епох. Вона ілюструє історич-
ний принцип осмислення предметних реалій культури дослідником, які роз-
глядаються вченим не ізольовано, а на тлі суспільно-політичної специфіки 
епохи, етнокультурного контексту й етнічного складу населення.

В історію української етнологічної науки Хведір Вовк увійшов як уче-
ний, що також відомий дослідженнями зі славістичної та загальної етно-
логії народів світу. Ще за часів паризької еміграції або ж невдовзі після по-
вернення дослідника до Росії з’являються друком кілька його публікацій із 
цієї царини: «Весільні обряди в Болгарії» (Москва, 1895); «Біля моря між 
Басками» (1903); «Національні відносини в Угорщині» (Санкт-Петербург, 
1906); «Кавказ і Карпати (Деякі проби етнологічних зближень)» (Львів, 
1906); «Серед виноградарів Південної Франції» (у співавторстві із С. Ру-
совою) (Львів, 1907) тощо.

Оглядаючи доробок Хв. Вовка з етнографії європейських народів, не 
можна обійти увагою викладеного у вигляді оповідання й опублікованого 
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в «Літературно-науковому віснику» етнографічного нарису, присвяченого 
матеріальній і духовній культурі басків [8]. 

Непідробний читацький інтерес і донині викликають подорожні нотатки 
вченого щодо особливостей поселення, житла, харчування, основних занять 
баскської спільноти (у порівнянні з аналогічними реаліями матеріального 
побуту українців, французів та іспанців); точні його спостереження про 
життя рибалок та риболовецький промисел – техніки та способи вилову й 
переробки риби та реалізації продукції. 

У фокусі уваги дослідника не лише етнографічна специфіка, але й ан-
тропологічні характеристики баскської людності: «Постать висока, далеко 
вище, нїж у Французів і Еспанцїв, самі тонкі, на сухих довгих ногах, з ши-
рокими, трохи підведеними до гори плечима і з дуже хорошими сильними 
грудьми <...> Очи – карі, не дуже темні, инодї й сїрі, волосся на них русе, 
досить темне <...> усї як один, голені <...> Самі дуже огрядні [статечні. – 
Г. С.] і красиві» [8, т. 24, кн. 12, с. 218].

Завдяки живій мові викладу спостережень, оригінальному за змістом 
пізнавально-інформативному потенціалу оповідання Хв. Вовка 1922 року 
як хрестоматійний зразок було введено до навчального шкільного підруч-
ника [7].

До цього ж циклу розвідок з порівняльної етнографії належить і не-
величка публікація вченого «Кавказ і Карпати (Деякі проби етнологічних 
зближень)», видрукувана 1906 року в Науковому збірнику, присвяченому 
професору М. Грушевському [11, с. 595–600]. На підставі трирічних експе-
дицій Хв. Вовка (1903–1906) у середовище карпатських русинів-українців 
та його гіпотез і висновків щодо етнографічних паралелей (що, за трак-
туванням науковця, виявляються в одязі, житловому будівництві, дрібних 
побутово-вжиткових речах, знаряддях праці й прикрасах гуцулів та мешкан-
ців Кавказу осетин), дослідник висловлює здогади й спостереження щодо 
певної схожості й спорідненості між зазначеними етнічними спільнотами. 
Хоча ця невеличка публікація і викладена у вигляді недостатньо апробова-
ної наукової гіпотези, проте, вона будила думку, стимулювала до пошуку 
відповідей на існуючі питання 2. 

Серед народознавчих робіт Хв. Вовка, що з’явилися друком у петер-
бурзький період його діяльності, – низка досліджень на регіональну тема-
тику. Зокрема, до цього циклу регіональних етнографічних праць належать 
і його студії про церковні пам’ятки Галичини та про дерев’яну церковну 

2  Згадане етнографічне оповідання вченого про культуру басків та ця розвідка теж 
увійшли до опублікованого в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського двотомника його праць.
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архітектуру Волині. Перша з-поміж згаданих робіт – про церкви Східної 
Галичини – була оголошена як доповідь на ХІV Археологічному з’їзді в 
Чернігові (проте, вочевидь, залишилася неопублікованою); натомість до-
слідження про давнє церковне будівництво на Волині було видрукувано в 
«Материалах по этнографии России» за 1910 рік [22, с. 21–44], які виходили 
в Санкт-Петербурзі за редакцією Хв. Вовка.

Стаття побудована на матеріалах, зібраних дослідником під час його 
півторамісячної етнографічної подорожі 1909 року по повітах сучасних 
Волинської, Житомирської і Рівненської областей, а також на публікацій-
них роботах П. Мартиновича і В. Горленка, Г. Павлуцького, В. Щербаків-
ського, Є. Сіцінського, М. Теодоровича, М. Макаренка та ін. Різнобічну 
допомогу вченому в зборі матеріалів для розвідки надали члени Това-
риства дослідників Волині – В. Кравченко, О. Фотинський, Ф. Штейнгель 
[див.: 38, с. 37–38]. Через обмаль наявних у його розпорядженні матеріалів 
Хв. Вовк робить лише побіжний огляд дерев’яної церковної архітектури, 
сподіваючись, що навіть зібрані ним факти вже «можуть привести до дея-
ких висновків і <...> посприяти подальшому вивченню Волині» [22, с. 21–
22]. Автор підходить до висвітлення питання передусім як етнограф: на 
основі обстежених ним пам’яток намагається зробити їх класифікацію (за 
кількістю зрубів та бань), виявити ґенезу розвитку та відтворити еволюцію 
дерев’яних церков Волині; окреслити як власне їх регіонально-українську 
специфіку, так і елементи можливих запозичень. Ця методика дещо дисо-
нувала з притаманним дослідникам попередньої доби «романтичним за-
милуванням старовиною»; демонструвала новий, досить критичний підхід 
до оцінки пам’яток національної культури. В аналітичному огляді й оцін-
ках Хв. Вовка висловлюються здогадки й припущення про можливі іншо-
етнічні культурні запозичення в царині місцевої культової архітектури, що 
віддзеркалювало вплив на вченого теорії «культурних кіл» і сформованих 
на той час уявлень про циркулювання культурних реалій. Проте Хв. Вовк 
не сприймає цю теорію безапеляційно, для його висловлювань характер-
на гіпотетичність і обережність формулювань (через недостатність фак-
тичних даних). Дослідник вказує на трансформації місцевої традиції де-
рев’яного храмобудівництва під впливом соціально-економічних реалій; 
відзначає потенційну можливість їх самобутнього розвитку: «Кам’яні 
храми грецької побудови і особливо хрестового плану завжди мали послу-
говувати ідеалом дерев’яних церков України, що, звичайно, не заважало 
цим останнім розвиватись абсолютно самобутнім чином і витворитися в 
оригінальний архітектурний тип» [22, с. 43].
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З плином часу розвідка Хв. Вовка не втратила свого значення, хоча б з 
огляду на унікальність зафіксованих і поданих дослідником фактографічних 
відомостей і фотоматеріалу з відповідним коментарем [57], на масштабність 
тих непоправних руйнувань і втрат дерев’яних культових пам’яток за доби 
атеїзму, що ускладнює сучасникам об’єктивне дослідження й реконструк-
цію цілісної картини храмобудування в Україні. Учений з Волині Олекса 
Ошуркевич з приводу зафіксованих Хведором Вовком найвизначніших 
пам’яток краю справедливо писав: «Лише завдячуючи старанням дослід-
ника ми нині можемо мати уявлення про цю давно уже втрачену споруду 
[Благовіщенський собор початку ХVІ ст. міста Ковеля. – Г. С.] – тризрубий 
храм з розвинутою середньою частиною, пірамідально-шатровим покрит-
тям і восьмигранною баштою – куполом» [41, с. 13–14].

Перша світова війна та окупація російськими військами західноукраїн-
ських земель спричинилися до нових бід і репресій як проти української 
інтелігенції і українського національно-освітнього руху в цілому, так і 
проти галицької людності, частина з якої була рекрутована до війська й по-
лонена росіянами та етапована ними на терени Східної України і в Росію. 
Офіційна влада та шовіністичні сили Росії розгорнули проти них масову 
дискредитаційну кампанію, що ускладнювало й так вкрай тяжке станови-
ще полонених та арештованих галицьких українців, провокуючи ворожі 
настрої проти них у суспільстві. Глибоко співчуваючи землякам та усвідом-
люючи всю несправедливість репресивних заходів проти них і весь трагізм 
ситуації, Хв. Вовк активно долучається до руху української інтелігенції 
Санкт-Петербурга та Москви на підтримку українства і галичан зокрема; 
вдається до просвітницької роботи, виступаючи з публічними лекціями та 
друкуючи популярні розвідки з етнографії західних українців. Силою нау-
кового аргументу дослідник прагне довести українське походження галичан 
[54, с. 316–318], розкрити їхню культурну єдність із рештою українського 
народу. Це й послужило мотивацією підготовки й опублікування спеціаль-
ного збірника «Галичина, Буковина, Угорская Русь», що був видрукуваний 
1915 року в Москві (видавництво «Задруга»), в якому вчений помістив свій 
етнографічний нарис побутової культури населення Галичини, Буковини 
та Закарпаття [17, с. 17–40]. Згідно з побутуючими на той час етнонімами, 
Хв. Вовк виокремлює такі категорії українського карпатського населення: 
бойки, лемки, гуцули, а також русини Галицької рівнини та угорські русини 
(мешканці підугорських українських земель). Застосовану Хв. Вовком кла-
сифікацію карпатських етнографічних груп українців можна розглядати як 
умовну, оскільки етнонімом «русини» у ХІХ ст. називали себе також і бойки, 
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і лемки, і гуцули, а у віддаленішому минулому його використовувало як са-
моназву населення всіх українських земель. 

Дослідник розглядає характер одягу, житла, господарських занять, народ-
ної техніки, народного харчування галицьких українців-русинів, що мало чим 
відрізняється від аналогічних реалій культури наддніпрянських українців: 
«Їжа русинів Галицької рівнини також майже не відрізняється від їжі сусідніх 
підросійських українців і теж варіює на півночі та на півдні. Основна зла-
кова рослина, зрозуміло, жито» [17, с. 18]. Те саме говорить Хв. Вовк щодо 
одягу галичан, слушно вказуючи на його подібність у багатьох аспектах з во-
линським та подільським: «Тут трапляються такі самі довгі сірі свити з дуже 
скромними вишивками, високі баранячі шапки в чоловіків та темні хустки на 
заміжніх жінках, часто з обрізаним, як у хлопців, волоссям, – як на Волині, 
потім такі самі вишиті кольоровими шнурками опанчі, конічні шапки й стро-
каті дорогі костюми – як на Поділлі, з прикрасами, серед яких помітну роль 
відіграють пацьорки, тобто намисто» [17, с. 21]. Специфіка, на його думку, 
спричинена культурними впливами сусідів та природно-кліматичними умова-
ми: «Але між цими, такими звичними для малоруського етнографа костюма-
ми раптом вражають білі п о л о т н я н к и, свити зі світлого сукна, прикрашені 
на лацканах та скрізь, де тільки можливо, шматками й цілими вставками з 
кольорового сукна, камізельки в дівчат тощо, безсумнівні польські впливи, 
між якими в міщанському одязі ще більше проступає вплив німецький, який 
прийшов разом з магдебурзьким правом та був перенесений і в Україну. Це 
довгі чорні німецькі сюртуки, широкі циліндричні шляпи тощо, які ще доне-
давна побутували в таких містах, як Почеп, Короп, Борзна та ін.» [17, с. 21].

Особливу увагу вчений приділив розкриттю культурної специфіки гу-
цульської етнографічної групи, окреслюючи її територіальну локалізацію, 
лексичні та побутові характеристики. Хв. Вовк на підставі власноруч зібрано-
го польового етнографічного матеріалу робить принципові висновки і катего-
рично спростовує припущення окремих дослідників про буцім неукраїнське 
походження гуцулів, слушно вказуючи на природу деяких їхніх культурно-
побутових відмінностей від загальноукраїнських – ізольоване географічне 
положення гуцульських долин, що сприяло консервації окремих архаїчних 
рис; румунські та угорські впливи: «Уважніше ознайомлення з гуцулами крок 
за кроком доводить не лише їх спорідненість з іншими українськими племе-
нами, але навіть порівняно більшу чистоту їхнього антропологічного та етно-
графічного типу, що, поза сумнівом, пов’язано з їхньою ізольованістю в горах 
і незначною кількістю сторонніх домішок та етнічних впливів. Відрізняючись 
помітною для всіх красою обличчя й статури, гуцули у своїх фізичних якостях 
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не виявляють нічого невластивого іншим українцям, а навпаки, вирізняються 
тими самими загальноукраїнськими властивостями, але більшою мірою <...> 
У гуцульській народній техніці наявні ті самі способи, знаряддя, ті самі тех-
нічні назви, що й по всій Україні, і лише в небагатьох відділах цієї техніки, 
як, наприклад, у виготовленні металевих виробів, простежуються виняткові 
способи, які в Україні не трапляються. Деякі особливості гуцульського побуту 
зумовлені суто географічними причинами» [17, с. 23–24]. «Якщо до вищеза-
значеного додати, – продовжує свій аналіз учений, – що мова гуцулів є різ-
новидом галицько-подільської говірки, то всі сумніви щодо неукраїнського і 
навіть неслов’янського походження гуцулів зникають самі по собі» [17, с. 30].

У фокусі уваги дослідника-оповідача перебувають також особливості 
матеріального побуту бойків (яких він локалізує «на північно-східних схи-
лах Карпат від р. Ломниці на півдні, до околиць м. Лютовиська на півночі» 
[17, с. 31]) та лемків – найбільшої «північно-західної частини українського 
племені, яка проживає в частині Карпат, відомої під назвою Низьких Бес-
кидів» [17, с. 35]. Порівняльна характеристика господарства, житла, одягу 
та харчування цих груп розкриває їхні локальні особливості, проте водночас 
увиразнює загальноукраїнські вияви їхньої культури.

Нарис містить лаконічну інформацію про закарпатських українців-ру-
синів, які, на думку дослідника, потерпають від асиміляційної «політики 
угорської влади, що прагне до насильницької мадяризації всього неугорсь-
кого населення країни» [17, с. 38]. 

Лейтмотивом підсумкової частини розвідки є твердження вченого про 
те, що «населення Галичини, Буковини та Угорської Русі, незважаючи на 
певні етнографічні особливості, є цілком українським» [17, с. 39–40], і від-
хилення від загальноукраїнського типу мають або рудиментарний харак-
тер (збереження архаїчних елементів унаслідок ізольованого проживання 
в горах), або є різновидом запозичень від сусідніх народів (проте адаптова-
них до місцевих культурних формовиявів і наближених до загальнонаціо-
нального типу).

Доступно і фахово викладений зміст розвідки та переконливі висновки 
запевнили їй живий інтерес тогочасних наукових кіл і суспільства. Незва-
жаючи на появу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. спеціальних істори-
ко-етнографічних монографій («Бойківщина», «Гуцульщина», «Холмщина 
і Підляшшя», «Лемківщина» та ін.), розвідка Хв. Вовка зберігає й донині 
читацький інтерес завдяки рідкісним фактам і неординарним висновкам 3. 

3 Нарис опубліковано у двотомнику праць Хв. Вовка, що вийшов друком в ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського.
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Хведір Вовк, найголовнішою науковою проблемою якого «серед ба-
гатьох інших, була, вочевидь, проблема визначення місця українців серед 
народів світу (в антропологічному, етнографічному та культурному аспек-
тах)» [54, с. 6], отримав особливе визнання в наукових колах ще й завдяки 
створенню та обґрунтуванню теорії про органічну етнокультурну єдність 
усього українського народу, концепції етнографічного його розвитку як 
цілісності в межах усіх історичних земель, на засадах якої він написав пер-
шу в національній гуманітаристиці узагальнюючу, енциклопедичну за ха-
рактером працю «Етнографічні особливості українського народу».

Зауважимо, що на шляху поступу української етнології такою ж принци-
пово новою (як і антропологічна студія вченого в науці про людину), сказа-
ти б – етапною, стала ця праця Хв. Вовка, яка й планувалася ним як складова 
корпуса енциклопедичних робіт з українознавства, і, як зазначалося, була 
також опублікована 1916 року в Петрограді в енциклопедичному двотомни-
ку «Украинский народ в его прошлом и настоящем» [23, с. 445–647]. Україн-
ською мовою праця побачила світ 1927 року в Празі (Український громад-
ський видавничий фонд); згодом ця празька україномовна версія двічі була 
передрукована (1976 р. – у Нью-Йорку; 1995 р. – у Києві). 

У дослідженні Хв. Вовк на відповідному досягненням європейської нау-
ки теоретичному рівні всебічно аналізує і висвітлює весь комплекс духовної 
культури та матеріально-побутову сферу буття українців і вперше у вітчиз-
няному народознавстві подає завершений портрет українського народу як 
цілком самобутньої етнічної спільноти. На час написання праці спеціальних 
синтетичного характеру студій з етнографії України ще не було, а «досліди 
в цьому напрямку, – за визначенням Хв. Вовка, – майже не вийшли ще з 
фази збирання матеріялів», «наукова розробка зібраних уже етнографічних 
матеріялів, можна сказати, майже ще не розпочата» [10, с. 39]. На цьому тлі 
його дослідження, що базувалося як на спеціальних, так і загальних працях з 
української етнографії (від Рігельмана, Бантиш-Каменського, Шафонського, 
Арандаренка, Маркевича до Чубинського, Купчанка, Кольберга, Шухевича, 
Сумцова, Ястребова, Зеленіна, Гнатюка, Онищука, Бабенка, П. Іванова, Ма-
линки, Зарецького, Русова, Познанського та ін.), властиво, було однією з 
успішних спроб створити наукове узагальнююче видання, в якому засобом 
етнографічних фактів обґрунтовувалася й обстоювалася національна іден-
тичність українства і його право на історичне буття серед інших слов’янсь-
ких народів. Щодо значення цієї роботи, то вже сучасники вченого дійшли 
однозначної думки, що ця праця «сама одна забезпечувала би» Хв. Вовку 
«визначне становище в українській науці» [цит. за: 28, с. 123].
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Висновок, зроблений у ній дослідником, звучить безкомпромісно і, 
з огляду на домінуючі в ті часи великодержавицькі концепції істориків Росії, 
як виклик офіційній ідеології та науці: «Український народ на всій території, 
що він її населює, одзначається цілим шерегом спільних для нього, у цілому 
його складі, етнографічних особливостей, які не залишають сумніву в тому, 
що він являє собою одну етнографічну цілість, цілком виразно відокремле-
ну з-поміж инших слав’янських народів» [10, с. 218].

Відтак, заслуга вченого перед українським народознавством полягає 
передусім у тому, що вперше не в описовому форматі, а на засадах порів-
няльної етнографії було представлено генералізований огляд виникнення та 
еволюційного розвитку явищ матеріального побуту та звичаєво-обрядової 
культури українського народу, взятих не локально, а в межах усіх етнічних 
земель. Як слушно зазначає А. Носов, у цій «найціннішій» праці «зразко-
во описано, з зазначенням певних класифікаційних форм та географічного 
поширення тих або тих явищ та ознак, народній побут цілого українського 
народу» [40, с. 3]. До того ж окремі з побутових реалій (народна техніка, 
народні знання, житлобудівні практики) до з’яви цієї роботи не були пред-
метом фахового етнографічного розгляду і фактично не були представлені 
в арсеналі української етнографії або ж подавалися винятково в описово-
му варіанті – як екзотичні явища місцевої традиції. Важливо й те, що ро-
зроблена й реалізована вченим структура цього синтетичного досліджен-
ня, в якому в логічній послідовності репрезентовано фактично всі ділянки 
етнокультури в їх регіональних та загальнонаціональних виявах, пройшла 
перевірку часом і послуговувала взірцем для подібних робіт цілого ХХ ст. Із 
дванадцяти розділів праці (що представляють заняття, способи пересування, 
народну техніку, одяг, будівництво й житло, харчування, вірування, обряди 
й народні знання) найґрунтовніше виписані восьмий (з народної архітекту-
ри) та дев’ятий (з традиційного вбрання). Саме на їх науковій викінченості 
наголошував свого часу М. Сумцов, зазначаючи, що «особливо докладно і 
старанно оброблена [у дослідженні. – Г. С.] частина про українську одежу 
по величезному матерьялу, зібраному в петроградських музеях» [51, с. 175]. 
Ці розділи вирізняються не лише обсягом (складають понад половину ар-
кушату праці), а й застосованими класифікаціями та типологіями предмет-
них реалій культури, що з незначними відмінами і тепер використовуються 
фахівцями.

Хв. Вовк зробив принципово важливі й сміливі на той час висновки, 
які, за оцінкою В. Гнатюка, «належить уважати останнїм словом науки» 
[див.: 28, с. 123]: про соборність і самобутність української етнокультури, її 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



216

ГАННА СКРИПНИК (УКРАЇНА)

відмінність від аналогічних етнореалій російського народу, офіційна наука 
якого відмовляла українцям у праві на національну культуру й ідентичність. 
Це наскрізна ідея праці, яка однаково стосується узагальнень з розвитку на-
родної техніки та народного транспорту; землеробства та харчування; одягу 
та житла; а також обрядовості, народних знань і вірувань.

У своїх висновках Хв. Вовк опирається на міждисциплінарний 
комплекс джерел, у тому числі й на лінгвістичні дані; передусім у полі 
зору вченого – етнографічна термінологія. Так, описуючи млинарство, 
зокрема термінологію, пов’язану з водяним млином в Україні, Хв. Вовк 
зазначає: «Ми вважаємо потрібним тільки зауважити, що номенклатура 
окремих частин його майже скрізь цілком однакова; одміни мають чисто 
місцевий фонетичний характер» [10, с. 56]; а торкаючись народного транс-
порту, наголошує, що «будова воза та номенклатура його дуже численних 
складових частин на цілому просторі України майже цілком однакові» 
[10, с. 78]. Ще виразніше й переконливіше, з акцентуванням регіональ-
ного поділу, вчений формулює ці міркування щодо теслярського ремесла 
й будівництва, зауважуючи, що будівельна термінологія, «з незначними 
відмінами, та сама на Лівобережжі, що й на Правобережжі, й на галиць-
кій Україні, не виключаючи навіть Карпатського Підгір’я; термінологія ця 
виявляє певну подібність до термінології південних та західних славян і 
разом із тим помітно відріжняється від великоруської» [10, с. 68].

Дослідник долучається до вирішення актуального й дотепер у гуманіта-
ристиці та етнополітиці питання соборності українства, поділеного в ті часи 
кордонами й політикою держав-завойовниць; доказовою базою йому послу-
говують факти і реалії етнокультури – визнані сучасною наукою ідентитети 
етнічності. Рефреном звучить висновок Хв. Вовка про етнографічну ціліс-
ність культури українства на прикладі характерних для різних регіональних 
локацій України типів народного житла: «Загалом, зостаючись вірні своєму 
загальному типові, характеристичні українські хати тягнуться широкою смуг-
ою через цілу середню та південну Україну, од підніжжя Карпат на схід до Ор-
ловської, східніх частин Курської та Вороніжської губерній, де зненацька, без 
жадного переходу, стикаються з темними брусованими великоруськими хата-
ми, з двосхилими дахами та без жадного сліду садків чи взагалі якої-небудь 
рослинности, що оточувала б хату. Отже, зовсім однаковий на цілому про-
сторі країни цей загальний тип української хати став одною з найголовніших 
та найвиразніших етнографічних ознак українського племени» [10, с. 95]. 

Ключовим постулатом праці є твердження про (виявлену як на зрізі ма-
теріальної, так і духовної традиційності) культурно-побутову спорідненість 
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українців з південними та південно-західними слов’янами, що корелювало 
з відповідними висновками вченого, зробленими ним на антропологічному 
матеріалі. Так, у найбільшому з розділів дослідження, присвяченому одягу 
як найконсервативнішому елементу культури, що виступає репрезентантом 
етнічності й водночас – джерелом до пізнання генезису культури, її похо-
дження й спорідненості з іншонаціональними культурними комплексами, 
Хв. Вовк так підсумовує свої спостереження: «Мусимо визнати, що взагалі 
українці й щодо одягу наближаються найбільше до південних та почасти 
південно-західніх слав’ян» [10, с. 170]. 

Ці кардинально нові положення студії Хв. Вовка вже на початку ХХ ст. 
заклали фундамент вільного від великодержавних стереотипів і догм, пи-
томо національного вектора розвитку вітчизняного народознавства. Його 
робота про етнографічну самобутність українців не лише заповнила існуючі 
прогалини в реконструкції цілісного образу етнографічної України, але й 
сприяла піднесенню рівня української етнології, її інтеграції до європей-
ського наукового простору. «Вистудіювавши та описавши народній україн-
ський побут, Ф. К. дав науці коштовний вклад, звичайно, не самим тільки 
фактом освітлення побуту цього народу, але й тим, що ця робота, – підсу-
мовував А. Носов, – має велике значіння для порівняльної етнографії з ин-
шими народами і тим самим для історії культури людства взагалі» [40, с. 3].

Дослідники неодноразово відзначали, що сенс свого життя й діяль-
ності Хв. Вовк вбачав у відданості науці й подвижницькому служін-
ні народу. Навіть у передостанні роки життя, коли вчений потерпав від 
фізичних недуг і складних побутових обставин, безгрошів’я й бідності, 
він продовжував працювати, писав нові студії і залишався вірним своєму 
життєвому кредо – засобом науки служити Україні. Окрім згаданих його 
енциклопедичних досліджень, у ці роки з’являються й розвідки «невели-
кого розміру, але зразкові по багатому змісту та вдумливій методі» [51, 
с. 175], зокрема етнографічна студія «Про закрутки» [12], замітка про нау-
кові праці М. Сумцова [24, с. 66–68] та нарис «Славяне» [14, с. 109–114]. 
Опублікування в 1917 році його узагальнювального дослідження «Славя-
не» маркує славістичний напрям наукових студій дослідника, у фокусі ін-
тересів якого славістичні зацікавлення завжди йшли поруч з україністич-
ними. Як зазначалося, на потребі вивчення слов’янських народів Хв. Вовк 
наголошував ще в паризькі роки життя, а надто – повернувшись до 
Росії. Дослідник розумів, що протидіяти здійснюваній у рамках офіцій-
ної політики Російської держави нівеляції української етнічності можна 
лише засобами фактів та їх наукової інтерпретації; а правдиве висвітлення 
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витоків слов’янства й розкриття природи їхньої етнічності у свою чергу 
неможливе без комплексного їх вивчення через застосування модерних 
європейських методик. 

Проведені Хв. Вовком масштабні поміри й студії українців з погляду 
антропології, за спогадами О. Алешо, «ясно показали необхідність такого 
ж пляномірного дослідження і іньших славян. Хведір Кіндратович сам і 
подає ініціятиву такого обслідування» [1, с. 28]. Він розробляє своєрідну 
програму вивчення слов’янських племен [19] та домагається створення 
різнобічної фактографічної бази польових даних з їхньої антропології 
та етнографії. У висліді – на підставі відповідних зіставлень та аналіти-
ки – учений доходить висновків щодо специфіки антропології слов’ян і 
на цьому тлі, зокрема, щодо антропологічних характеристик українців та 
їх «відносин до решти слов’янських народів», які цілком були суголосні 
поглядам відомого французького географа Елізе Реклю та антропологів 
Е. Амі і Й. Денікера, котрі вказували на спорідненість українців з півден-
ними слов’янами [42, с. 93–94].

На думку дослідника, маркерами етнічності, окрім мовного чинника, є й 
антропологічні та етнографічні їх характеристики, а також етногенетичні 
особливості. Аналізуючи поділ слов’ян на західних, південних та східних, 
учений робить застереження і ставить під сумнів усталений погляд щодо 
належності українців до групи східних слов’ян, оскільки, на його думку, 
є більше підстав віднести їх до південної групи [14, c. 110].

Нарис містить короткі, але ємні описи кожної з виокремлених слов’ян-
ських спільнот, що поєднують як статистичні їх характеристики, так і огля-
ди особливостей їхньої етнічної історії, територіальної локалізації та того-
часного політичного становища і віросповідання. 

Учений робить спробу виявити спільні риси слов’янства і за етнографіч-
ними характеристиками їхньої матеріальної і духовної культури та доходить 
думки, що «і етнографічно славяне, очевидячки, становлять собою один 
народ, розірваний на окремні купи історичними подіями» [14, c. 113]. Хоча 
славістична наука ХХ – початку ХХІ ст. досягла помітних успіхів у царині 
висвітлення походження та етнічної історії слов’ян, які дозволили внести 
певні корективи у славістичну концепцію Хв. Вовка, проте вони не знеціни-
ли його оригінальних спостережень (особливо щодо антропології та етно-
графії українців у загальнослов’янському контексті), які, поза сумнівом, 
були новим для свого часу словом у розвитку вітчизняної гуманітаристики, 
що сприяли її подальшому поступу.
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NATALYA STISHOVA (UKRAINE)
The Condition for the Preservation of Ukrainian Calendar Holidays  
of the Autumn Circle  

The article summarizes the results of field and scientific research of the 
Ukrainian calendar holidays of the autumn circle. The traditionally ritual culture 
of temple celebrations, memorial days, the Theotokion cycle, pilgrims of the 
Pylypivs’ fast during the 20th – the beginning of the 21st century were studied.

Keywords: calendar ritual, autumn cycle, holiday, custom, traditional cul-
ture, transformation. 

НАТАЛІЯ СТІШОВА (УКРАЇНА)
Стан збереження українських календарних свят осіннього циклу
У статті узагальнено результати польових та наукових досліджень 

українських календарних свят осіннього циклу. Простудійовано традицій-
но-обрядову культуру храмових свят, поминальних днів, Богородичного 
циклу, обрядодій Пилипівського посту впродовж ХХ – початку ХХІ століття.

Ключові слова: календарна обрядовість, осінній цикл, свято, звичай, 
традиційна культура, трансформації.

НАТАЛЬЯ СТИШОВА (УКРАИНА)
Состояние сохранения украинских календарных праздников 
осеннего цикла
В статье обобщены результаты полевых и научных исследований укра-

инских календарных праздников осеннего цикла. Изучена традиционно-об-
рядная культура храмовых праздников, поминальных дней, Богородичного 
цикла, обрядов Филипповского поста на протяжении ХХ – начала XXI века.

Ключевые слова: календарная обрядность, осенний цикл, праздник, 
обычай, традиционная культура, трансформации.

Проведений нами комплексний етнологічний аналіз значного матері-
алу календарних свят осіннього циклу українців, частину якого вперше 
введено до наукового обігу, та праць відомих науковців України і зарубіж-
жя дав змогу унаочнити еволюцію обрядово-звичаєвої культури українців 
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Стан збереження українських календарних свят осіннього циклу

упродовж ХХ–ХХІ ст., виявити тенденції сучасного функціонування ка-
лендарної обрядовості.

У ході роботи опрацьовано, проаналізовано та систематизовано зна-
чний обсяг історіографічного матеріалу, який надав можливість виокреми-
ти структурні елементи досліджуваних календарних свят осіннього циклу 
та простежити їх розвиток в історичному контексті. Огляд наукової літера-
тури, архівних матеріалів та інших допоміжних видань дозволяє констату-
вати, що донині немає комплексних праць із цієї тематики, у яких було б 
усебічно розкрито зазначену вище проблематику із залученням широкого 
спектра етнографічних, історичних, фольклористичних, релігієзнавчих та 
інших даних. Джерельну базу дослідження употужнено за рахунок зібра-
них автором польових етнографічних матеріалів із сіл України та Північ-
ного Підляшшя (Польща).

Проаналізований матеріал дав змогу з’ясувати стан збереження кален-
дарних свят осіннього циклу та охарактеризувати українські календарні свя-
та осіннього періоду ХХ – початку ХХІ ст., підґрунтям розвитку яких були 
народні уявлення про циклічність часу в структурі землеробського року. Та-
кож засвідчено органічний зв’язок різнорідних явищ традиційної культури в 
архітектоніці обрядів: храмові свята (передсвято – власне свято – післясвя-
то із системою гостювань), поминальні вшанування (поєднано комплекс свят 
із ритуальними трапезами), Богородичний цикл, обрядодії Пилипівського по-
сту (обрядові ігри-розваги, магічні ворожіння про шлюб, долю з багатим 
календарно-обрядовим фольклором).

Ґрунтовний розгляд сучасного стану обрядовості дозволив резюмувати: 
у ХХ столітті відбувся процес структурних змін і поступового відмирання 
релігійно-обрядових та магічних елементів традиційної культури, спричи-
нений секуляризацією, ідеологічними чинниками та модернізацією суспіль-
ного життя українців. 

Окреслено межі та висвітлено особливості функціонування календар-
них свят осіннього циклу в зазначеному часовому вимірі. Опрацьований 
значний етнографічний матеріал із календарних свят засвідчує, що немає 
єдиних дат чи часових знаків міжсезонного розмежування в рамках річного 
циклу, оскільки в аграрному календарі українців не було чіткого поділу між 
сезонами: кожен із них логічно переходив у наступний, утворюючи замкну-
те коло (або ж трикутник) вічного оновлення природи, чергування періодів 
праці та відпочинку. Причому, через різні кліматичні пояси неможливо по 
всій Україні визначити єдині дати сезонних циклів (регіональна відмінність 
у часі становлять 2-3 тижні). Відтак, одне й те саме свято у різних регіо-
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нах країни може належати до різних календарних циклів. Вважаємо, що 
найбільш прийнятною датою щодо початку осіннього циклу є свято “Семе-
на” (14 вересня). У народі його називали Літопроводцем. Цей день був ме-
жею в житті людей (обрядах, звичаях, побуті, господарстві, у природі тощо), 
тобто приурочені до нього святково-ритуальні дійства мали характер обря-
додій переходу. З ним пов’язана низка звичаїв і обрадів (завершення госпо-
дарських робіт, запалення першого обрядового вогню “Весілля свічки”); 
життєві зміни (ініціації як у княжичів, так пізніше й у козаків, а згодом – у 
хлопчиків, котрі досягли певного віку) [2; 5; 6; 8; 9; 10], молодіжні “Вулиці” 
змінювались “Вечорницями” [12], а також це початок Літургійного року за 
церковним календарем. Завершує аналізований цикл свят “Наума”. У побуті 
селяни до цього дня остаточно закінчували всі сільськогосподарські роботи, 
і обов’язковим етапом було – сховати реманент на зиму. Від “Наума” розпо-
чинався навчальний період, коли батьки віддавали дітей до школи або ж до 
майстрів переймати досвід у тому чи іншому ремеслі.

Виявлено та систематизовано регіонально-локальні різновиди і спе-
цифіку свят осіннього циклу різних теренів України. Так, у північно-захід-
ному ареалі Полісся не зафіксовано традицій андріївської обрядовості, а 
серед календарно-обрядових явищ на Рівненському Поліссі побутує вузь-
колокальний, “острівний”, обряд “сповідь діжі” (на “Андрія”). Характерні 
для свята “Андрія” ворожіння мали, зокрема, локальні особливості в атри-
бутиці: у поширеному обряді “засівання конопель”. На Рівненщині зафік-
совано передхрамовий звичай виготовлення обрядової свічки (“тройки”), 
локальна особливість якого полягає у місцевій статево-віковій відмінності 
учасників обряду (винятково хлопці).

Храмові свята мали також регіональні термінологічні відмінності у на-
звах: окрім як “храми”, їх іменували “празник” (західні райони Поділля та на 
Галичині), “мед” (до середини ХХ ст. на Середній Наддніпрянщині, донині 
на Звенигородщині, Канівщині та Київському Поліссі) [1; 4], “заложення”, 
або “кармаш” (назви існують дотепер на Рівненському Поліссі), “одпуст” 
– на Підляшші. На Поліссі поширені також такі локальні назви: “Чосний” 
(“Воздвиження”), “Змітра” (“Дмитра”) тощо. 

Важливим складником обрядодій осіннього циклу є поминальна тра-
диційна обрядовість, яка об’єднує комплекс свят, що мають різні локальні 
назви як самого свята, так і найменування ритуальної страви, серед яких 
найвідоміші – Дмитрова субота (осінні Діди, Дідівські суботи), (на Буковині 
– Дідівська днина, на Вінниччині – Пам’ятна; на Закарпатті Михайлівська 
субота мала назву Задушна). На Чернігівському та Рівненському Поліссі 
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нами виявлена дихотомія поминальних дат – “діди”/“баби” (пісна п’ятниця/
скоромна субота) [7; 11]. Обов’язковою ритуальною стравою поминальних 
днів слугувала “кутя”, “сита”, “коливо”, або “канун”. Ці назви збереглися у 
більшості регіонів України, а “канун” – на Слобожанщині, у південних рай-
онах Лівобережної України. На Поліссі поминальною стравою були великі 
млинці, на півночі Слобідської України орішки [13].

У процесі дослідження встановлено, що локальна варіативність збе-
режена у назві обрядодії свята “Семена”, яка в окремих районах Полісся 
побутувала до 30-х років ХХ століття під назвою женити лучника, женити 
свічку, женити каганця, женити комина. Пов’язана вона була з прадавнім 
язичницьким обрядом вшанування вогню: на Поліссі у цей день у кожній 
хаті урочисто запалювали “посвіт”, “лучник”, “каганець”. На Житомирсь-
кому Поліссі обряд вшанування вогню був відомий під назвою “одруження 
комина”; на Звенигородщині – “женити свічку”, або “женити каганця”; у 
центральних районах України влаштовували “свіччине весілля”. Номенкла-
тура молодіжного дозвілля на день Семена мала такий синонімічний ряд: 
“вечорниці”, “досвітки”, “вечурки” (Лемківщина), “редути” (Поділля) та ін. 
Їх побутування поширене на значній території України (центральні регіо-
ни, Полісся, Слобожанщина). Місцева варіантність була характерна і для 
територіальних локацій проведення обрядодій осіннього циклу. Зокрема, на 
Слобожанщині, у центральних регіонах України “закликали” долю на свято 
Катерини біля воріт, а на Вінниччині цей обряд виконували на узліссі.

Зафіксовано особливості трансформації календарних звичаїв та обрядів 
за радянської доби, з’ясовано чинники виникнення аналізованих процесів. 
Трансформація календарних звичаїв та обрядів у досліджуваний період 
відбувалася у досить складних історичних умовах. Цей період характеризу-
ється: голодоморами (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947), відчуженням хлі-
бороба від землі, від рідної мови, наступом на християнство та на релігій-
но-обрядову культуру й атеїзацією народу, а також війнами, економічними 
кризами, репресіями, політичними та ідеологічними утисками, уніфікацією 
і спрощенням реалій культури. Така деструктивна ситуація призвела до 
насильницької перерваності спадкоємності традицій українського народу 
та порушення природної еволюції його звичаєво-обрядової культури. У 
пам’яті не одного покоління утворилася своєрідна “біла пляма”. Негативни-
ми наслідками для розвитку суспільства було примусове відчудження релігії 
від сфери духовного життя народу. Дії влади (пропаганда войовничого атеїз-
му, адміністративні репресивні заходи) були спрямовані на безкомпромісну 
боротьбу з традиційною етнокультурою. У Західній Україні в цей період 
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умови були дещо демократичнішими, проте також із негативними наслідка-
ми (насильницька асиміляція, стримування економічного розвитку регіону, 
репресії проти діячів національно-визвольного руху та ін.).

У 20–30-х роках ХХ століття зберігалася відносна цілісність традицій-
ного обрядового комплексу: нові радянські обряди існували паралельно із 
традиційними, що й поступово призводило до нищення календарної обря-
довості українців. Одночасно у суспільстві закладаються підвалини значних 
трансформацій у трудовій звичаєвості аграрного та скотарського спряму-
вання, детермінованих змінами господарського укладу. У період Другої 
світової війни, під час окупації німецькими військами України, ситуація в 
обрядовій сфері та побуті дещо змінилася в напрямку підтримки релігій-
ності, а відтак – і повернення до забутих традиційних цінностей. У після-
воєнних 40–50-х роках ХХ століття радянська влада частково відмовилася 
від політики тотального нищення церкви, відповідно послабився тиск на 
побутову сферу релігійності.

У 60-х роках ХХ століття внаслідок продовження державою анти-
релігійної політики відбуваються подальші зміни у календарній традиційній 
культурі українців. Нові радянські свята й обряди стали зручним інструмен-
том для політичної пропаганди й та ідеологічного впливу. Розпочата у 1960-
х роках “радянізація” сільського господарства позначилася на зміщенні тер-
мінів аграрних робіт, приурочених у минулому до певних свят і присвятків. 
Зокрема, повністю виходять з ужитку громадські релігійні обрядодії аграр-
ного та скотарського спрямування (хресний хід на поля, відправа спільного 
молебню).

Із розвитком індустріалізації, ліквідацією так званих “неперспективних” 
сіл в Україні прискорюється процес урбанізації, унаслідок якого збільшується 
частина населення, задіяна у промисловому виробництві. Відхід значної час-
тини українців від традиційних занять і формування у молоді та представників 
середнього покоління нових ціннісних орієнтирів, пов’язаних із міським спо-
собом життя, призводить до зменшення кількості сільської людності – носія 
народних звичаїв і обрядів, а відтак – звуження традиційної обрядової сфери.

У середині 80-х років ХХ століття у ході “перебудови” поступово від-
бувалася певна демократизація в СРСР: почали з’являтися матеріали про 
сталінські репресії, голодомори; керівництво країни відходить від політики 
контролю релігії та дозволяє свободу віросповідань.

Водночас комуністична влада у своїх цілях намагалася пристосувати 
традиційні свята і звичаї до соціалістичних. Однак це призвело до несуміс-
них, контраверсійних смислових поєднань у календарних святах, до так 
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званого “ідеологічного двовір’я”. Однак вижили і збереглися лише ті на-
родні звичаї та обряди, які зуміли віднайти своє місце в системі церковного 
календаря. Звісно, звичаєво-обрядова традиція зазнала певної модифікації, 
проте не зникла, а залишилася відомою для сучасності.

Опрацьований масивний матеріал надав можливість обґрунтувати 
зв’язок українських календарних свят і обрядів осіннього циклу з етнічно-
релігійними проблемами та визначити їхнє місце в соціокультурному роз-
витку України часів незалежності. З прийняттям закону “Про свободу совісті 
та релігійні організації” в Україні з’явилася правова основа для гармонізації 
стосунків між державою і церквою. Зросла роль останньої у формуванні 
суспільної свідомості (теле- і радіотрансляції богослужінь, круглі столи за 
участю духовенства, публічні виступи тощо). Ознаки “релігійного відро-
дження” помітні на всій території України, особливо в західних її регіонах, 
де фіксуємо повернення до відзначення релігійних свят та обрядів. Окрім 
дванадесятих свят, особливої популярності набули храмові свята та осінні 
вшанування пращурів (на “Дмитра” і “Михайла”).

На сучасному етапі в незалежній Україні відсутня будь-яка дискримі-
нація щодо вираження громадянами національних почуттів та релігійних 
переконань. Верховна Рада України в 1990 році проголосила офіційними 
державними релігійні свята Різдво, Великдень і Трійцю. У 2014 році згідно 
з Указом Президента України офіційним стало свято Покрови (День захис-
ника України). Осінній цикл календарної обрядовості збагачується націо-
нальними святами (День Гідності та Свободи (22 листопада), День пам’яті 
жертв Голодоморів та політичних репресій (щороку вшановується в чет-
верту суботу листопада).

Поступово зростає інтерес людей до своїх історичних коренів, а відтак 
– до релігії, народних свят і традицій. Виникла та поширилася також така 
форма святкової культури, як фестивалі народного мистецтва; до відтворен-
ня святкової обрядовості долучилися професійні етнологи, фольклористи, 
працівники культури, здійснюючи цілеспрямовану реконструкцію кален-
дарних звичаїв та сприяючи їх упровадженню.

Найбільше збережена етнічна та локальна специфіка відзначення тра-
диційних свят у сільському соціумі та в сімейному колі (у родинах), де 
одночасно проживає кілька поколінь. Привертає увагу ряд архаїчних етно-
культурних явищ, які на тлі трансформаційних процесів календарної зви-
чаєво-обрядової культури все ще активно побутують на Рівненському По-
ліссі (зокрема, на початок ХХІ століття відносно поширені в зазначеному 
регіоні поминальні мотиви в обрядовості символічного залучення померлих 
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із родини до трапези). На більшості теренів України спорадично фіксуємо 
обрядодії “запрошування дідів на вечерю”; побутує віра у присутність душі 
під час поминальної трапези, віра в істоту-посередника між двома світами 
(бджола, муха, пташка тощо).

Серед досліджених ритуалів передбачення долі найбільш пошире-
ними у молодіжному середовищі є ворожіння напередодні свята Андрія, 
а магічні обрядодії із символічними записками-заклинаннями набули 
ознак трансформованого варіанта ворожіння з використанням листя різ-
них плодових дерев. Це засвідчує ігровий інтерес, розважальний аспект 
магічних передбачень майбутнього молоддю. Прикладом локальних ва-
ріантів можуть бути на Рівненському Поліссі (Північна Рокитнянщина) 
бешкетування молоді та дотримання заборон на будь-яку роботу у при-
святок дня Михайлового Чуда.

Сучасна трансформація традиційної календарної обрядовості зазнає по-
мітного впливу релігійного чинника (активізовано процес заміни традицій-
них вербальних та предметних складників-символів християнськими). На-
прикінці ХХ ст. стрімке збільшення протестантських релігійних організацій 
(християн віри євангельської, євангельських християн-баптистів та ін.) 
також істотно вплинуло на руйнування комплексу традиційної календарної 
культури. 

Самобутня звичаєво-обрядова культура українців сьогодні змінюється 
під тиском глобалізації. Розтиражовані ЗМІ зразки сучасної американізо-
ваної маскультури (Helloween, день Валентина, вальпургієва ніч) [3], про-
никаючи в молодіжну субкультуру, витісняють національне, своєрідне, як 
забобонне, на культурне узбіччя.

Сучасне життя потребує дієвої програми заходів державного рівня, 
спрямованих на відродження та популяризацію морально-етичного склад-
ника народно-календарних свят, національних звичаїв і обрядів, що сприя-
тимуть вихованню української молоді на кращих традиціях народу. 
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NATALIA SYDIACHENKO (UKRAINE)
Wandering Plot and Cultural Aspect in Lev Venglinskiy’s Works
The article is devoted to one of the wandering plots in the world literature, 

after which appeared a proverb: Tout va très bien madame la marquise and the 
Polish writer of the second part of the XIX century Lev Venglinskiy, whose work 
is interesting to cultural studies.

Keywords: wandering plot, proverb, ethnos, Polish literature.

НАТАЛЯ СИДЯЧЕНКО (УКРАЇНА)
Мандрівний сюжет і культурологічний аспект творчості Льва 
Венглінського 
У статті розповідається про один із мандрівних сюжетів світової 

літератури, в результаті якого виникло прислів’я «Все добре, пане» / «Все 
чудово, прекрасна маркізо», а також про польського автора другої поло-
вини ХІХ ст. Льва Венглінського, творчість якого становить інтерес для 
культурологів.

Ключові слова: мандрівний сюжет, прислів’я, етнос, польська 
література.

НАТАЛЬЯ СИДЯЧЕНКО (УКРАИНА)
Странствующий сюжет и культурологический аспект творчества 
Льва Венглинского
В статье рассказывается об одном из странствующих сюжетов миро-

вой литературы, породившем пословицу: «Все хорошо, господин» / «Все 
хорошо, прекрасная маркиза», а также о польском авторе второй половины 
XIX века Льве Венглинском, творчество которого представляет интерес 
для культурологов.

Ключевые слова: странствующий сюжет, пословица, этнос, польская 
литература.

Під час відбору текстів із польськомовної творчості Льва Венглінського 
(1827-1905) до другого тому «Вибране», який готується до виходу у світ 
у видавництві Київського національного університету, нами було поміче-
но знайомий сюжет. Один із творів забутого польсько-українського поета 
ХІХ століття містив фабулу, відому за пісенькою під назвою «Все добре, 
прекрасна маркізо», що її співав радянський співак Леонід Утьосов. Твір із 
доробку Льва Венглінського – це, власне, поема зі збірки «Полова й зерно» 
(«Plewa i ziarno») під назвою «Все добре» («Wszystko dobrze»). Написана 
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вона у жанрі «гавенди» – розмови, пана зі слугою, що стосується такого 
перебігу подій: повертаючись дорогою від потяга до маєтку, пан довідується 
від слуги, спершу, що все добре, тільки песик здох; однак, як виявилося далі, 
це був лише початок клубка нещасть, ниточка якого провадила по жахливих 
подіях – мати померла, маєток згорів, а жінка з коханцем утекла за кордон. 

У відомій нам пісеньці Леоніда Утьосова розмова пана (у цьому разі, 
маркізи) зі слугою була дещо модернізована, бо відбувалася по телефону:

  Алло, алло, Джеймс, какие вести?
  Давно я дома не была,
  Пятнадцать дней, как я в отъезде,
  Ну как у нас идут дела?

Досить довга історія, повідана у вигляді телефонної розмови, є трагіч-
ною (хоча викладена іронічними й трагікомічними засобами) і має вельми 
печальне закінчення:

  Алло, алло, Люка, сгорел наш замок,
  Ах, до чего мне тяжело,
  Я вне себя, скажите прямо,
  Как это все произошло?
  Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
  Что разорил себя и вас,
  Не вынес он подобного сюрприза
  И застрелился в тот же час.
  Упавши мертвым у печи,
  Он опрокинул две свечи,
  Попали свечи на ковер,
  И запылал он, как костер.
  Погода ветренной была,
  Ваш замок выгорел дотла,
  Огонь усадьбу всю спалил
  И в ней конюшню охватил,
  Конюшня запертой была,
  А в ней кобыла умерла,
  А в остальном, прекрасная маркиза,
  Все хорошо, все хорошо!
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Текст цієї пісні, як виявилося, є перекладом на російську мову, здійсне-
ним Олександром Безимянським, французької пісеньки композитора Поля 
Мізракі під назвою «Tout va tré bien, Madame la Marquise» (1935), створе-
ної на слова Анрі Аллюма і Шарля Паск’є. Мало того, 1936 року режисер 
Генрі Вульшлегер зняв за цим сюжетом однойменний фільм. Відтоді, як 
цю пісеньку популяризував у СРСР Леонід Утьосов, вислів «усе добре, 
прекрасна маркізо» на всьому радянському (а згодом пострадянському) 
просторі став уживатися як прислів’я на окреслення неоковирної спроби 
приховати реальний – кепський – стан справ, а також на окреслення саме 
такого стану справ. 

Згаданий твір «Все добре» автора полько-українського пограниччя, що 
жив у другій половині ХІХ століття, належить до циклу, основаного саме на 
прислів’ях, які побутували на той час у Польщі, скажімо, «гість у дім, Бог 
у дім»; «слово вилетить горобцем, а повернеться волом»; «пощастило, як 
панні Снарській із діамантами» та ін. Можна зробити висновок, що вислів, - 
«усе добре, пане», який містить значення оцінного прислівника протилежне 
до прямого і означає «все погано», «справи зовсім кепські», побутував уже в 
часи Венглінського як усталений, та ще й ховав у підтексті історію розмови, 
що стала стрижнем сюжету. 

Якщо про ґенезу усталеного вислову із прізвищем Снарської Венглінсь-
кий зазначає, що народилося воно на варшавському бруку десь за часів його 
молодості, то про походження цього прислів’я не згадує нічого. Нам стало 
цікаво, коли відбулася історія, що його породила, і хто її «олітературив»? 

Перш, ніж перейти, власне, до висвітлення ґенези прислів’я, і відповід-
ного мандрівного європейського сюжету, зазначимо, що повернути творчість 
Льва Венглінського у літературу вирішив член-кореспондент НАН, профе-
сор Ростислав Радишевський, який відшукав поетичний доробок поета у 
бібліотеці Ягеллонського університету. Віднайдений доробок складається з 
шести томів україномовних творів (точніше, написаних наддністрянським 
діалектом української мови) і семи томів польськомовних. Вибране діалек-
том вже побачило світ 2011 року1, а другий том, поезій написаних поль-
ською мовою, як було сказано, перебуває у процесі підготовки: оскільки 
поруч із оригіналами буде подано й українські переклади, тож над текстами 
працюють перекладачі.

Мандрівний сюжет, помічений у творі Венглінського «Все добре» та 
у пісеньці про маркізу можна помітити і в інших творах, скажімо, в ба-

1 Лев Евгеніуш Венглінський. Твори у двох томах. Том. І. Вибрані поезії українською мовою. 
– Київ, 2011. – 799 с.
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ладі «Вісник» (1837) австрійського поета Анастасіуса Грюна, або у скетчі 
«Англійська комедія» (1893) француза Габріеля де Лотрека. Вчені вже до-
слідили і помістили цю інформацію в Google, що вперше він трапляється 
на початку ХІІ століття. Приблизно 1115 року іспанський єврей-вихрест 
Педро Альфонсо (Petrus Alfonsus), богослов, астроном і перекладач, під-
готував збірник кумедних історій латинською мовою «Повчальна книга 
клірика», сюжети для якого запозичив зі східної літератури – арабської, 
перської, індійської. Цей збірник був згодом поширений у середньовічній 
Європі, у тому числі і в перекладах французькою, іспанською та німець-
кою мовами. І, власне, одна з історій, уміщена там – про чорного слугу й 
господаря – є прототипом згаданих вище. 

Можемо тільки додати своє припущення про те, що сюжет цей з’явився 
у східній літературі, мабуть, ще давніше, ніж у ХІІ столітті, бо відколи з’яви-
лися там пани й слуги, подібних перипетій долі могли вони зазнати, а люди 
пера – їх описати. 

Однак, повернімося до постаті автора ХІХ століття Льва Венглінсько-
го. Він вартий бути згаданий у контексті розмови про «Джерела і шляхи 
традиційних європейських культур у ХХІ столітті» не лише у зв’язку із 
використаним мандрівним сюжетом світової літератури, а й завдяки його 
культурологічній спадщині.

Народився Лев Венглінський на Галичині, у містечку Журавно (це 
там, де й класик польської літератури Миколай Рей), свою творчу діяль-
ність почав у час т. зв. весни народів 1848 року, у Львові. Жив певний 
час на Волині, згодом на Прикарпатті. Зрілі літа і старість провів на 
утриманні графів Дзєдушицьких в Єзуполі біля Станіслава [3, с.9]. З ди-
тинства він захоплювався фольклором, відтак значна частина його твор-
чості містить цінні етнографічні спостереження, причому і у віршованій 
формі, і прозою, у вигляді приміток – розлогих, детальних, часто науково 
атрибутованих. 

 Його збірка «Snopek z niw sławiańskich i obcych» («Ужинок зі слов’янсь-
ких і чужих нив») майже повністю присвячена перекладам народних пісень 
– українських (42 тексти), моравських (69 пісень) та угорських (20). «Чужі 
ниви» представляють 60 текстів, перекладених з німецької авторської та на-
родної поезії. 

Авторські фольклорні уподобання виявилися також у збірці «Русалка», 
пісні, думки, шумки, трени, коломийки, гайдуки, хороводи якої написані під 
впливом українського фольклору, а один із розділів становить цілу оперу 
церемонії галицького весілля. 
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У своїй українській творчості поет описує різні професії, суспіль-
ні ролі і заняття тогочасних русинів – мешканців Західної України. Із 
творів його можемо довідатися, що їли галичани, що пили, в що одяга-
лися, які носили оздоби, які танці танцювали, які обряди справляли, які 
пісні співали. Можна також вивчати родинний уклад того часу, побут і 
звичаї галицьких селян, їхні моральні цінності, серед яких почесне місце 
належало хлібові. 

Багато етнографічних спостережень, як зазначалося, автор висловив у 
примітках до творів. Скажімо, до польськомовної пісні опришків містять-
ся культурологічні відомості про те, що гуцули завше ворожать на зозулі 
і на ярому житі. Залишки язичницьких вірувань і магічних практик серед 
галицького люду відображено і в творах, наприклад, у пісні ключниці, яка, 
окрім господарських справ, має бути трохи відьмою: Umieć czary, różne 
wróżby, / Grad rozpędzić, zakląć chmury, / Grom odwracać gdzieś na góry... 
(Вміти чари різні, ворожіння, / Град відігнати, заклясти хмари, / грім від-
вернути десь на гори). У примітках до першого тому «Звуків од наших сел 
і нив» йдеться, наприклад, про обов’язки куми, про особливості культи-
вування кукурудзи, про обряд зустрічі Нового року і под. А увесь другий 
том – це віршована енциклопедія сільськогосподарських робіт, які вико-
нували галицькі селяни. На початку він містить пісні, де описано сільсь-
ке буття через обряди й заняття, пов’язані з різними віковими періодами 
людини. Наступний розділ підпорядкований сегментації за порами року. 
Тут скрупульозно відтворено працю селянина весною, літом, восени, у час 
підзим’я, зими та підвесня, а на завершення складено честь хліборобу за 
його труди. Третій розділ містить думи, ліричними героями яких є: орач, 
косар, молотники, прачка, ткаля, робітники при кукурудзі та тютюні. За-
вершують книжку сім т. зв. віночних пісень, присвячені надто важливому 
періодові життя селян – жнивам. Адресовані віночні пісні панові: на завер-
шення збирання врожаю громада складала панові вінець праці, тобто вінок 
пшениці, потім – жита, ячменю, вівса, гречки, проса, кукурудзи – саме в 
такому порядку, за порядком виконання жнив. Складовим елементом та-
ких обрядодій була пісня. Дослідник Р. Радишевський відзначив майстер-
ну форму цих співаних віршів [3, с.35], у кінці яких звучить віншування 
панові – що раз, то інше, неповторне. 

Поезія Л. Венглінського вчить берегти рідні звичаї й мову. Ось як про 
це, наприклад, ідеться в думі «Час весілля»: Що іде з миру, що з ким треває, 
/ Обряди сільські і обичаї,/ Истинно мудру мают причину, / Хрань же, держи 
іх, доню і сину. І далі, у цій же думі, мати повчає дочку:
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 Хрань ід затрати звичаї свої,
 Язик родимий, народни строї
 І всі обряди, і приповідкі:
 То духа предків жиючі свідкі.

Автор у своєму художньому світі відтворював і беріг цей дух предків. 
Лев Венглінський відносив себе до кола європейських і польських дослід-
ників і збирачів фольклору, таких, як: Готфрід Гердер, Єрней Копітар, Юзеф 
Шафарик, Казимєж Бродзінський, Лукаш Голембьовський, Зоріан Долен-
га-Ходаковський, Вацлав з Олеська, Жегота Паулі, Людвік Юцевич, Оскар 
Кольберг. З такою самооцінкою можемо погодитися, тому й вважаємо за 
доцільне повернути цього автора із забуття.

Вустами своїх персонажів митець висловлював думки, що позиціо-
нували його як патріота-Русина і водночас європейця, який сповідував 
полікультурність: «Твердо тримаймося, Того, що наше, Того, що руське, 
литовське Чи ляше…», - писав поет.

Але не тільки русинську культуру оспівав поет. Цілий грубий том його 
творчості під назвою «Гіркий сміх» присвячений єврейській культурі, її зви-
чаєвості, обрядам. Із віршів та поем постає образ типового єврея – людини 
ощадливої, навіть скупої, і вельми стриманої, в тому числі й щодо горіл-
ки. Найвиразнішою рисою єврейства, підкресленою автором, є рафінова-
не уміння навіювати словами вигідну для себе думку, навіть якщо вона не 
має нічого спільного з правдою, і відтак викликати в адресата поведінку, 
корисну для себе. Контрастно вимальовується антиномія характеру ру-
синів – чоловіків і жінок – щирих, довірливих, наївних, простодушних. Такі 
персонажі не розуміють, що їх ошукують, вони ж бо належать до іншої ко-
мунікативної спільноти, де так не прийнято, де брехати – гріх, а з людьми 
належить поводитися по-совісті [3, с.51]. 

З тому «Гіркий сміх» можна довідатися про безправне становище 
єврейської жінки, що його закодував у символічній формі навіть давній 
національний весільний обряд, описаний Л.Венглінським: наречену вели на 
смітник, де молодий товк ногами глечик, що означало: як топтане начиння, 
мала коритися йому жінка.

Змальовано автором головне божество євреїв – гроші. Поклоніння цьо-
му божеству спостерігає поет, зокрема, у весільному звичаї – з оплаченим 
смішком-тамадою, у святах, на яких музики грають лиш тому, хто платить, 
і навіть в елементах похоронного обряду, де фігурували жалібники, найняті 
за гроші. Можливо, його характеристики єврейського етносу дещо суб’єк-
тивні й емоційні, однак, є вони цікавими свідченнями очевидця.
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Польськомовна творчість автора, що містить низку томів під назвою 
«Співи Годземби» оспівує культуру різних верств польського суспільства 
того часу. Так, том «Pieśni od znoju i boju» («Пісні від тяжкої праці та бою») 
репрезентує співи від імені цілої когорти служителів при панському дворі 
та ремісників. У такий спосіб описано роботу молочниці, лісника, рибал-
ки, гробаря, дзвонаря, дворака, ключниці, садівника, рільників, пастуха, 
косаря, молотника, бджоляра, мельника, муляра, коваля, гончаря, бондаря, 
ткача, мотузника, дротяра, торговців, вояків, гірників та друкарів. Власне, 
головним героєм цих пісень є людська праця, практикована у ХІХ столітті, 
яку представлено зі смаком і знанням справи, по-філософськи і водночас 
образно [1, с.116].

Натомість том «Полова й зерно», що містить, як ліричні поезії, так і 
соціально-історичні поеми, оповідає про долю типових представників поль-
ської шляхти в давнину та в сучасному для автора часі. Узагальнений образ 
шляхетського стану Польщі ХІХ століття в контексті історії глобальної – 
головний «герой» цієї збірки [2, с.160]. Представлений віршованою мовою, 
цей образ створений очевидцем, сучасником, що вмів поглянути на свою 
батьківщину в контексті діахронічної ретроспективи й актуальної політич-
ної ситуації. Смуток за лицарством, за втраченими старопольськими звича-
ями надав цьому образові своєрідного колориту, що допомагає і нашому су-
часникові краще зрозуміти національний польський характер і національну 
польську культуру.

Скажімо, згадувана вже поема «Wyszedł, jak panna Snarska na brylantach» 
(«Пощастило, як пані Снарській з діамантами») цікава передовсім тим, що 
змальовує яскравий образ тогочасної Варшави, яка славилася світським 
життям. Із поеми можна довідатися, як шляхтичі лікували у Варшаві засму-
чену в провінції душу:

Do rzędu tych leków: zabaw i rozrywek . . . . .До ряду тих ліків, забав і розваг,

Należał bilard i świeży podpiwek,   . . . . . . . . . . .Належав більярд і свіже пиво,

Potem ferbelek, wist albo taroczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Карти, віст або таро,

Z zaprawą pięknych kawiareczki oczek.   . . . . . . . . . . . . . . . . . Закуска з ікрою.

Przechadzki po Saskim, Krasińskich ogrodzie,  . .  Прогулянки  Садом Саським і  
Красінських,

Przejażdżki bacikiem w Łazienkach, po wodzie,  . . . . .  Їзда кіньми в Лазенках,  
по воді,
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Zwiedzanie zbiorów, obrazów wystawy,   . . . . . . . . . . . . .Відвідування зібрань,  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . виставок картин,

I Saskiej Kępy i Wiejskiej Kawy. . . . . . . . . І Саської Кемпи, і Сільської Кави.

Wycieczka do Bielan i do Gołkowa... . . . . . . . . . Поїздки до Білян і до Голкова

Ale z tych wszyskich w naj-najpierwszym rzędzie   . . . . . . . . . . Але понад усе,  
у першому ряду

Stał teatr i balet...   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Був театр і балет…
Не один вірш у збірці присвячено славнозвісній польській шляхетській 

гостинності. Скажімо, поезія «Gość» («Гість») – сільський начерк – оспівує 
радість від візиту гостей у віддаленому маєтку, особливо бажаного восени 
або під час зимової негоди. Адже гість тоді був і своєрідним Інтернетом – 
від нього отримували інформацію – політичні новини, цікаві світські історії. 
Є поезії про зміну становища жінки-шляхтянки в ХІХ ст. («Про ангелів 
небесних і земних», «У костелі»). Загалом, зміна звичаїв у ХІХ ст. – тема 
не одного вірша. Так, поезія «Zrzędy starca» («Нарікання старого»), вустами 
наратора симптоматично підсумовує: Nie tak za nas to bywało, / Co wprzód 
hańbą – dziś to chwałą (Не так за нас це бувало, / Що раніше ганьба – то сьо-
годні слава). Образ нового часу постає і в «Підслуханому» («Podsłuchane»), 
де йдеться про таке поширене явище, як вимушений мезальянс шляхти з ну-
воришами, який став навіть модним, оскільки шляхта розорена, а колишній 
простолюдин має гроші. Мораль «Підслуханого», утім, демократична: автор 
висловлює гордість з приводу того, що внук селянина став гідний любові 
князівни, і закінчує поезію хвалою праці. 

Також у поемі «Dawniej a dziś» («Колись і нині») продовжує змалюван-
ня образу часу, в якому «Inne świecą ideały, A dawnemi się pomiata» («Інші 
світять ідеали, А колишніми нехтують»), шанується лише багатство і гроші, 
а для «своїх» (має на увазі польську шляхту) – злість і слина. Автор відоб-
ражає соціальні процеси кінця ХІХ століття, коли розвалилася будівля «віч-
ного феодалізму» і вийшли на поверхню нові володарі – прусаки та євреї. 
Висловлює думку, що всі досягнення французької революції були особливо 
вигідні останнім, і не без їхньої участі відбувалися. Нарікає, що нові прави-
телі не мають шляхетних ідеалів, обожнюють лиш капітал. Сумує за втра-
тою чеснот:

Ta otwartość, cicha cnota, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Та відкритість, тиха цнота,

Ta serdeczność, szczerość dawna, . . . . . . . . . . . Та сердечність, щирість давня,
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Czystość sumień, serc prostota, . . . . . . . . . Чистота сумлінь, простота сердець,

I gościnność polska sławna.. . . . . . . . . . . . . . . . І гостинність польська славна.

Cześć dla cnoty, dla podłości . . . . . . . . . .Честь для благородства, для підлості

Zaś pogarda, dawna karność, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Погорда, давня покара,

I uczciwość, duch miłości, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І чесність, дух любові,

I poświęceń, і ofiarność.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І жертовності, відданості.
Яскравим образком звичаїв ХІХ століття є поема «Мода», де мода зістав-

ляється за силою впливу з політикою. У вірші «Postęp, oświata» («Прогрес, 
освіта») автор розмірковує над тим, чи можливо лише самою освітою поліпши-
ти життя народу, і переконує, що ні: «...Postęp z oświatą osiągnie swe cele, Gdy 
nędzę wytępi, tor szczęściu uściele» («…Поступ з освітою досягне своєї мети, 
Коли нужду прожене, шлях до щастя прокладе»). На завершення тому подано 
розлогі поеми історичного характеру. Не раз у них постає образ ворогів Польщі. 
Показує, як загарбники вчать народ лицемірству, підлабузництву, заздрощам, 
страху, тваринній покорі, «яка навіть руку ката лизати скора». Згадує політику 
Відня, згідно з якою підкорений народ має бути перетворений на автомати. У 
цій поемі знову постає узагальнений образ ХІХ століття – нікчемного, нездат-
ного поставити до стовпа ганьби винних, тобто має на увазі кару для ворогів. 

У завершальній поемі «Sławiaństwo» («Слов’янство») висвітлює 
історію Польщі в контексті історії інших слов’янських народів. Не раз 
підкреслює рису, властиву всім слов’янам і протилежну до фанатичної 
згуртованості євреїв, – племінну заздрість. Уважає, що саме ця риса ста-
вала впродовж історії постійною причиною нещасть і поразок слов’янсь-
ких народів. Окрім того, автор не поділяє амбіцій Росії бути для слов’ян 
захисницею, патроном, не шкодуючи на її адресу принизливих порівнянь 
та епітетів. Поему закінчує висловленням віри в народ, який переживе 
незгоди. Людина помирає, а народ ні, переконаний Лев Венглінський. Не 
вмирає, бо він має силу духу. Силу духу поляка і намагався пробуджувати 
та зміцнювати своїми поезіями автор.

І на завершення варто згадати ще одну збірку автора: «Echo zza Tatr 
i Karpat» («Луна з-за Татр і Карпат»), яка містить власні твори Льва Вен-
глінського, присвячені Угорщині і переклади з угорської поезії, передовсім 
з Шандора Петефі. Для етнолога і культуролога тексти цієї книжки цікаві 
типами і звичаями угорців, зафіксованими поляком.

Такою пізнавальною, написаною з великою симпатією, є велика поема 
«Угорський край», що знайомить читача з історією, географією, культурою 
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Угорщини. Серед виразних нюансів образності цього твору варто звернути 
увагу на метафору країни-раю – саме такою вважають свою землю угорці. 
Митець чутливо підхопив особливість сприйняття рідної землі угорцями 
і детально описав у поемі складові цього земного раю – красу угорських 
річок, гір, степу, багатство природи на корисні копалини, в тому числі золо-
тоносність водних артерій. Автор розповів про безхитрісне щастя простого 
угорського люду серед вільного безкрайого степу, що пасе стада овець чи 
рогатої худоби, їсть смачний гуляш, п’є божественний токай, співає і танцює 
запальний чардаш, і, звісно, кохає гарних чорнявок. 

У низці творів поет розкриває особливості духу, ментальності угорців. 
Відзначає, близьку полякам, гостинність, вірність у дружбі, відкритість, 
щирість: «Co na myśli, to i w słowie....Słowem myśli nie osłoni» (Що на дум-
ці, те і в слові… Словом думки не заслонить). Це риси зовсім протилежні 
до властивих героям його збірки «Гіркий сміх»… Що край, то звичай, як 
кажуть поляки. 

 На зразок того, як у збірці «Пісні від праці та з бою» оспівано всі 
стани й професії польського суспільства, у «Луні з-за Татр і Карпат» услав-
лено типових представників угорського суспільства. Їм присвячено окремі 
твори: «Чікош (табунщик)», «Угорський гайдук», «Гайдук – пандур (жан-
дарм)», «Юхас (вівчар)», «Галяс (рибалка)», «Бетяр (бідняк)», «Ловас (наїз-
ник)», «Берес (наймит)», «Гусар» та ін. У вірші «Пуста (степ)» поет створює 
незабутній образ властивих Угорщині географічних теренів, на яких форму-
вався дух свободи – сабад. Син степу – чікош – постає також у всій своїй 
красі. У більшості творів збірки, як і в завершальному гімні «Хто угорець», 
оспівано патріотизм угорців, відданість рідній землі, її звичаям, мові. Поет 
наголошує, що кожен угорець за батьківщину віддасть кров і життя.

Отже, творчість Льва Венглінського є цікавим матеріалом для вивчення 
різних національних характерів і культур європейських етностів.
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ІВАННА ЦЕРКОВНЯК (УКРАЇНА)
Роль наукової спадщини Оскара Кольберга  
для збереження матеріальної культури Польщі та України
В статті розглянуто роль наукової спадщини Оскара Кольберга для збе-

реження матеріальної культури Польщі та України. Проаналізовано харак-
терні особливості його збирацької діяльності, наукові принципи системати-
зації фольклорних жанрів. 

Ключові слова: О. Кольберг, фольклор, матеріальна культура.

ИВАННА ЦЕРКОВНЯК (УКРАИНА)
Роль научного наследия Оскара Кольберга  
для сохранения материальной культуры Польши и Украины
В статье рассмотрено роль наследия Оскара Кольберга для сохранения 

материальной культуры в Польше и Украине. Проанализированы харак-
терные особенности его собирательской деятельности, научные принципы 
 системетизации фольклорных жанров.

Ключевые слова: О. Кольберг, фольклор, материальная культура.

Oskar Kolberg is an outstanding researcher of folklore culture of XIX century. 
He was also a talented composer and musician. Oskar Kolberg was a friend of 
Fred¬erick Chopin and this friendship influenced his musical interests. His scientific 
investigations started from musical notation from the Mazowsze region. Every trip 
out of Warsaw was used to collect songs as symbols of national culture.

In 1841 he published his first volume Melodie ludu słowiańskiego (Slavic folk-
tunes). Then he understood how important to document folk music in its authentic 
form only [1; 28]. While collecting songs O. Kolberg was interested in circumstances 
in which this song appeared. The range of his interests of folk culture expanded. 
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His first wide programme of research was to collect a large number of folk songs 
from a large area, taking into consideration their varieties, after comparing and 
systematizing them to discover their regional characteristics [2, с. 20]. 

Ethnography became a new branch of his learn¬ing, he wanted to lay the 
foundations of it, as it required developed, historical and systematic research. 
Ethnography was immature and fledgling, but already conscious of its own 
objectives. That’s why Oskar Kolberg decided to put the accumulated materials 
in some order and systematize them before working on them and drawing 
conclusions from them.

Oskar Kolberg’s research programme was published  in a series of volumes 
titled Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania,  przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce (The People, its customs, way of life, 
language, legends, proverbs, rites, superstitions, plays, songs, music and dances). 
This gigantic plan was beyond the power of one person and different correspondents 
helped him to collect folklore materials. O. Kolberg addressed letters to the editors 
of the magazine Biblioteka Warszawska (The Warsaw Library). At the same time O. 
Kolberg referred to written sources and previous investigations.

It is significant that Kolberg was studying neighboring regions which had 
formerly belonged to the Polish State. Investigating the life and culture of the 
Polish nation, O. Kolberg did not miss the occasion to collect Ukrainian, Czech, 
Slovak songs. His volumes Ruś Czerwona, Ruś Karpacka, Pokucie, Wołyń 
are devoted to the investigation of Ukrainian culture. This works substantially 
complete his monograph on Ukrainian territory and Polish-Ukrainian borderland. 
His first trip to Ukraine was in 1856. During 25 years of the research he made 11 
trips to Ukraine. He discovered various regions of Eastern and Western Podillia, 
the Carpathians and Volyn. 

Describing national costume, O. Kolberg indicated a gradual enrichment 
of women’s shirts ornament from the west to the east, drew attention to the 
differences in dress of a young girl and married woman. He explained the local 
names of components, which is very valuable in ethnographic features of clothing. 
Much attention ethnographer paid to the traditional cuisine. O. Kolberg described 
customs and rituals of the year, giving several options from different villages and 
summarizing differently native material.

Major work of Ukrainian culture and way of life aroused much interest among 
the scientific community. In the magazine “Kievan antiquity” appeared a review 
of Ch. Neumann, who analyzed the first and second volumes of the monograph. 
Reviewer noted the methods of collecting ethnographic material, and that the 
researcher had studied specific area for several years. 
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One of the most fruitful periods was his stay in Modlnica. He worked in 
libraries, archives preparing publications. He published successive volumes 
of his “Lud”. In the years 1875-1882 saw the publication of seven volumes of 
W. Ks. Poznańskie (G[rand] D[uchy] of Poznań). During the years 1883-1890 
further volumes of “Lud” appeared: Lubelskie (Lublin region), Kieleckie (Kielce 
region), Radomskie (Radom region), Łęczyckie (Łęczyca region) and Kaliskie 
(Kalisz region). 

In 1883 he received a grant from the Józef Mianowski Research Fund for 
the printing of the monograph of Mazowsze in the series “Obrazy etnograficzne” 
(“Ethnographic pictures”): a total of five volumes were published in this series, 
the rest remaining in manuscript form [3, с. 129].

The main value of Oskar Kolberg’s heritage is in the true depiction of 
traditional Polish, Ukrainian and Lithuanian cultures. The work of Oskar Kolberg 
is a programme of research folk culture, designed by himself and consistently 
carried to the foundation of Polish ethnography and folklore studies. 
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Ukrainian Folklore Culture in the Epoch of Global Transformations
The article considers the state of modern Ukrainian folklore culture. In 

Ukraine, the interest to folklore tradition increases under the influence of glo-
balization, the social upheaval and the search of self-identification in the society. 
Today we are observing new trends in the functioning of folklore culture, folklor-
ization of mass culture. There are also changes in the methods and strategies of 
investigation of these phenomena.

Keywords: Ukrainian folklore tradition, folklorization of mass culture, 
globalization.

ОЛЕНА ЧЕБАНЮК (УКРАЇНА)

Українська фольклорна культура  
в епоху глобалізаційних трансформацій
У статті розглядається стан сучасної української фольклорної культури 

та її трансформації під впливом глобалізації. В Україні внаслідок соціаль-
них потрясінь, пошуків самоідентифікації у суспільстві значно зростає 
інтерес до фольклорної традиції. Сьогодні спостерігаємо нові тенденції у 
функціонуванні фольклорної культури, фольклоризацію масової культури. 
Відповідно вбуваються зміни у методах і способах дослідження цих явищ.

Ключові слова: українська фольклорна традиція, фольклоризація 
масової культури, глобалізація

ЕЛЕНА ЧЕБАНЮК (УКРАИНА)

Украинская фольклорная культура  
в эпоху глобализационных трансформаций
В статье рассматривается состояние украинской фольклорной культуры 

на современном этапе, ее трансформации, возникающие под влиянием гло-
бализации. В Украине вследствии социальных потрясений, поисков само-
идентификации значительно возрастает интерес к фольклорной традиции. 
Сегодня наблюдаем новые тенденции в функционировании фольклорной 
культуры, фольклоризацию массовой культуры. Соответственно, происхо-
дят изменения методов исследования этих явлений.

Ключевые слова: украинская фольклорная культура, фольклоризация 
массовой культуры, глобализация.
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Сучасні глобальні трансформації світопорядку зумовлюють відповідні 
зміни усталених культурних парадигм. Світоглядні зсуви впливають на зміни 
у формах відображення світу, що невпинно модифікується. Глобалізація як 
ідеальний теоретичний проект полягає в інтеграції етносів, суспільств, дер-
жав, культур, цивілізацій та передбачає діалог між різними культурами. Су-
часні засоби комунікації миттєво зв׳язують людей у різних куточках світу. Гло-
балізація, що розвивається на основі ком׳ютерних технологій та електронних 
телекомунікацій, забезпечує доступ до всієї інформації в режимі реального 
часу і таким чином створює умови для нової творчості й для негайного від-
творення та розповсюдження її результатів практично миттєво. За допомогою 
Інтернету інформація стає доступною в on line в усьому світі [1].

В дійсності ж глобалізація переважно проходить як тотальна уніфікація, 
яка призводить до руйнування та розмивання локальних, етнічних і загаль-
них культурних цінностей. Для глобалізації характерна гіпертрофія еко-
номічного фактору, тобто ринку. Цей ринок підтримує й сприяє тому, що на-
зивається масовою культурою. За умов сучасного глобалізаційного процесу 
цінності культури стають товаром і отримують риночну вартість. Вписана 
в риночні стосунки, масова культура стає надетнічним і наднаціональним 
утворенням, стираючи унікальні риси національних культур. 

В ідеалі глобалізаційна інтеграція людства мусила б сприяти тому, щоб всі 
культури мали змогу вступати між собою в продуктивний діалог. На сьогодні 
спостерігаємо парадоксальну ситуацію, коли виникнення нового культурного 
пласту створило безпрецедентну ситуацію: масова культура, яка є антиподом 
культури традиційної, експлуатує її елементи. З іншого боку, можливість тех-
нічного відтворення фольклорного тексту призводить до його тиражування, 
відчуження від національного середовища, що його породжує. Фольклорний 
текст, відтворений технічними засобами або професійними колективами по-
чинає функціонувати за законами масової культури, стає товаром, за який 
отримують гроші. Отже змінюється не тільки фольклор, а і його виконавець, 
який бере участь у комерційних проектах, отримуючи за це платню. 

Глобалізація, безумовно, є об׳єктивним процесом і це не може викликати 
заперечень. Проте сьогодні стає дедалі зрозумілішим, що вона не є автома-
тичним процесом, який обов׳язково має завершитися побудовою ідеального 
і безконфліктного світу. Традиційні культури можуть і, на нашу думку, по-
винні протистояти негативному впливу «дикої» глобалізації на різні сфери 
життя соціуму. 

В Україні, як і скрізь на пострадянському просторі, спостерігається 
втрата частиною населення орієнтації на колишні цінності, піддаються 
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сумніву колишні ідеали. Водночас багато людей, особливо молодих, знахо-
диться в пошуку нових ціннісно-смислових орієнтирів. Соціологи й культу-
рологи давно вже застерігають, що певний духовний вакуум, або „екзистен-
ційна порожнеча” (за влучним висловом Й. Франка), що виникає разом із 
падінням духовності, може призвести до дегуманізації суспільства. У той 
же час транснаціональні глобалізаційні процеси, що відбуваються в усьому 
світі (не оминають вони й Україну), призводять до заповнення цього ваку-
уму стереотипами, що ведуть до уніфікації й вестернізації національних 
культур. Це породжує дезинтеграцію та кризу соціальних ролей особисто-
сті, інститутів шлюбу та кризові явища у системі виховання молоді. У такій 
ситуації «традиційні цінності виявляються єдиним засобом збереження за-
даної предками колективної ідентичності, якій зобов׳язані всі форми єднан-
ня. Якщо останній більше не сприяють ні ідеологія, ні політична система, 
ні влада й масова комунікація, ні соціальні інститути, то її охоронцем зали-
шається культура» [2]. 

Здається, в епоху Інтернету, супутникового телебачення й візуальної ін-
дустрії немає сенсу повертатися до усних форм комунікації й до архаїчних 
цінностей попередніх цивілізацій. Проте, в багатьох країнах світу „дика” 
глобалізація викликає зворотну реакцію – зацікавлення власною культур-
ною традицією й бажання зберегти національні культурні цінності. Аналіти-
ки все частіше розглядають «мультикультурність» в сучасному соціумі як 
альтернативу глобалізаційній уніфікації. Адже, як зауважив Умберто Єко, 
«кожен із нас самоідентифікується з культурою, в якій він виріс; і випадки 
радикальної пересадки, якщо і трапляються, то є рідкістю». [3]

У 2001 році ЮНЕСКО прийняло Універсальну декларацію з культурно-
го різноманіття. Суттєвим чинником збереження культурного різноманіття 
стала Стамбульська Декларація про збереження нематеріальної культурної 
спадщини (Третій кругли стіл міністрів культури «Нематеріальна культур-
на спадщина – дзеркало культурного різноманіття», Стамбул, вересень 
2002 року). У 2004 році Україна приєналась до Стамбульської Декларації, 
включивши збереження нематеріальної культури до важливих напрямків 
розвитку держави. В Декларації зазначено, що нематеріальна культурна 
спадщина є одним із фундаментальних джерел культурної ідентичності на-
родів і громад, а також спільним надбанням всього людства та є суттєвим 
чинником збереження культурного різноманіття. Також зазначається, що 
попри загрози, які створює для нематеріальної культурної спадщини гло-
балізація, варто використовувати світові здобутки у галузі новітніх інфор-
маційних і комунікаційних технологій для створення цифрової спадщини. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



246

ЧЕБАНЮК ОЛЕНА (УКРАЇНА)

ЮНЕСКО закликає уряди країн світу сприяти розвитку політики, спрямова-
ної на ідентифікацію, збереження, популяризацію і передачу нематеріальної 
культурної спадщини, особливо через засоби масової інформації та освіту. В 
загальних положеннях Міжнародної конвенції про охорону нематеріальної 
культурної спадщини, подано чітке визначення того, що до неї відносить-
ся. Це: а) усна народна творчість; b) виконавське мистецтво; c) громадські 
обряди, ритуали, святкові заходи; d) знання та звичаї, що мають відношення 
до природи. 

Водночас, намагання протидіяти новим тенденціям і впливам, неми-
нучій модернізації призводить до відстоювання архаїзму власної культури, 
консервацію її застиглих форм. Адепти непорушності традиційної культури 
при цьому забувають: культура, що не розвивається, неминуче деградує. 
Проте, саме перехідні епохи, епохи зміни цивілізаційних констант, як прави-
ло, сприяють зміцненню активності попередніх форм духовної та матеріаль-
ної культури. І ця активізація не завжди має тільки консервативний і реак-
ційний характер, а може мати й позитивний аспект, наприклад, заповнювати 
той духовний вакуум, що виникає в «епоху перемін». На наступному етапі 
формування нової цивілізаційної парадигми вона може бути інтегрована в 
нову за формою культуру і на цьому етапі вже не буде носити музейний, 
археологічний (за висловом М. Фуко), характер. 

В Україні в силу певних історичних обставин традиційна культура, 
зокрема фольклор, протягом ХІХ–ХХ століть були тим фундаментом, на 
якому формувалася українська ідентичність. Велика роль в цьому процесі 
відводилася саме національному фольклору. В системі традиційної культу-
ри фольклор утворює специфічну підсистему, яка виконує важливі функції в 
суспільстві. У фольклорних формах акумулювалася, інтегрувалася і закріпи-
лася інформація, вироблена протягом віків етносом або його локальними 
групами. Мається на увазі етнічна свідомість, етнічні установки, традиційні 
цінності, що складають підгрунтя фольклорних творів. Фольклор є спе-
цифічною «мовою» традиційної культури, яка густо насичена символікою, 
семіотичними знаками, алегоріями, властивими певній етнічній спільноті. 
Саме це і робить фольклор інтегратором, системоутворюючим фактором 
традиційної культури. В. К. Чистов вважав, що «більше того, можна без 
перебільшення сказати, що фольклор найбільш інтенсивно виражає етнічні 
функції культури» [4].

На теренах України вперше про загрозу зникнення традиційного фольк-
лору писав Микола Цертелєв (Церетелі) у 1819 році, закликаючи фіксувати 
епічні твори, зокрема думи, обрядовий фольклор, які, на його думку, вже тоді 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



247

Українська фольклорна культура в епоху глобалізаційних трансформацій

були приречені на забуття. На початку ХІХ ст. після Великої французької ре-
волюції та наполеонівських війн змінився лад не тільки в Європі, а й в усьому 
світі. Світовий порядок протягом «довгого ХІХ ст.» зумовлював технічний 
прогрес, масове виробництво і, відповідно, масову культуру і тотальний кітч. 
Князь Цертелєв дуже тонко вловив тенденції, які на повну проявилися лише 
після світових війн ХХ-го століття: в епоху масового виробництва і масового 
споживання традиційний фольклор зазнає сильних деформацій і може зник-
нути назавжди із живого побутування, залишившись тільки у аудіо-фоно-
фото-кіно фіксаціях. Ті функції, які раніше в традиційному суспільстві вико-
нував фольклор (соціально-регулюючу, естетичну, розважальну, рекреаційну, 
психоемоційну тощо), частково беруть на себе спочатку радіо, згодом телеба-
чення, сьогодні – глобальна мережа й індустрія розваг. Вони стають частиною 
побуту, набуваючи цілком профанних рис, на відміну від театру й кіно, які як 
вид мистецтва не поривають зі сферою сакруму. 

Саме профанація українського традиційного фольклору породила таке 
явище, як «шароварництво». Підхоплене й розтиражоване засобами масової 
інформації, у другій оловині ХХ ст. воно сформувало в масовій свідомості 
українців стійке неприйняття як фольклорно-етнографічних підробок, так і 
традиційної культури як нібито явища маргінального, низькопробного. Це 
особливо було характерним для часів брєжневського «застою». В інших рес-
публіках СРСР такого неприйняття не спостерігалося. Навпаки, грузинське 
багатоголосся саме в цей час стає «національним брендом», в Естонії запро-
ваджуються фестивалі народної пісні на Співочому полі, в Росії з’являється 
ансамбль народної російської пісні Д. Покровського, який започатковує но-
вий напрямок у музичному виконавстві: сценічне відображення народного 
твору в формах, максимально наближених до автентичних. 

Якщо сьогодні в селах України ще можна записати гуртовий багатого-
лосний спів, то цьому ми великою мірою завдячуємо тому рухові, який у 
1980-х роках активізував республіканський радіо конкурс «Золоті ключі». 
Концепція і реалізація цього проекту належить музикознавцю Софії Гриці. 
В кожному селі й містечку, районному центрі були створенні фольклор-
но-етнографічні ансамблі, які брали участь у оглядах і конкурсах різного 
рівня. Репертуар таких ансамблів будувався на традиційному пісенному 
репертуарі даного регіону. В строго науковому розумінні такий спів не є 
автентичним виконанням, а скоріше секундарним, вторинним використан-
ням фольклорного матеріалу на самодіяльній сцені, тобто є явищем фольк-
лоризму. Безперечно, на певному етапі фольклорно-етнографічні ансамблі 
виконали свою роль для збереження фольклорного фонду. 
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З тим, що традиційний фольклор в Україні вмирає разом із довоєнним по-
колінням, сьогодні погоджуються всі дослідники. Значною мірою цьому сприяє 
урбанізація України, культура якої в минулому була тісно пов’язана з аграрним 
виробництвом. До 1920-тих років сільське населення країни складало 

80%, сьогодні ж ми маємо майже 60% українців, які живуть або 
працюють в містах. Урбаністичне суспільство споживання «споживає» єр-
зац-культурні продукти, які широко пропагуються й пропонуються масовою 
культурою. На відміну від традиційної спільноти, де кожен є суб’єктом 
творення/відтворення культурного артефакту та напряму й безпосередньо 
включений у культурний процес, масова культура орієнтована на об’єкт па-
сивного сприйняття, із запитами на рівні «зробіть мені красиво». 

В Україні останнім часом фольклор і окремі атрибути національної 
культури в повсякденному побуті (костюм або окремі його елементи, тек-
стиль, кераміка тощо) посідають провідне місце в процесі самоідентифікації 
українців. Наявність вишиванки і ґерданів у гардеробі, участь в етнофести-
валях, колекції рушників, писанок, ручної кераміки свідчать не тільки й не 
стільки про зацікавлення автентикою, а радше маніфестують приналежність 
до української національної спільноти, національної культури. За нашими 
спостереженнями, в страті сільської та міської молоді звичаї андріївської 
Калети, Івана Купала, різдвяно-новорічних забав користуються надзвичай-
ною популярністю. До кола молодіжних свят останнім часом долучилося і 
свято святого Валентина як дня всіх закоханих, яке разом із народними за 
походженням святами утворює річне коло молодіжних свят. 

Як і в усьому світі, в Україні сьогодні фольклорна культура цікавить у 
переважній більшості людей освічених та із середніми доходами. На чис-
ленні фольклорно-етнографічні фести з’їжджаються, як правило, студент-
ська молодь, люди творчих професій (художники, літератори, музиканти). 
Подібні фестивалі в програмі мають майстер-класи, на яких навчають 
українським народним танцям, співу, ремеслу. Обов’язковою складовою є 
ярмарок, на якому спродуються народні майстри. Незмінно присутні фольк-
лорні ансамблі, що називають себе «гурт автентичного співу», які безпо-
середньо пов’язані з фольклорними кафедрами консерваторій і вишів і для 
яких подібні виступи є заробітком. Вал подібних фестивалів із квітня по 
вересень свідчить про виникнення туристично-рекреаційної індустрії, яка 
використовує традиційний фольклорний репертуар у розважальних і комер-
ційних цілях. Так, один з найпопулярніших фестивалів «Шешори», що про-
водився в Карпатах, задумувався як розважальна програма для закордонних 
рокерів, побудована на місцевій фольклорній екзотиці.
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 Нинішню епоху інколи називають постіндустріальною, епохою по-
ступового занепаду індустріальної та народження принципово нової 
цивілізації, що докорінно трансформує соціум, свідомість, культуру. Епоха 
масового виробництва й масової культури поступово, але досить динаміч-
но замінюється епохою окремих етносів, субкультур і соціальних груп, що 
активно демонструють свою самостійність і активність. Сьогодні кожна 
соціальна, професійна або вікова страта має свій репертуар, який виконуєть-
ся, засвоюється й передається від індивіда до індивіда в усній формі. Такий 
репертуар не є закритою незмінною структурою. Він постійно поповнюєть-
ся новими жанрами й варіантами наративів. Як своєрідний фольклорний ма-
теріал можна розглядати клішовані sms-повідомлення, які особливо активі-
зуються на свята, під час виборів і політичних акцій. В Інтернеті з’явився 
новий-старий фольклорний жанр «приколів», який генетично пов’язаний 
із традиційним анекдотом, але за формою тяжіє до фрашки. Сам анекдот 
перемістився із вулиці на шпальта газет і в Інтернет; там вичитаний, він 
потім усно переповідається знайомим, колегам, рідним. Як окремий жанр 
образотворчого фольклору можна розглядати графіті й таггі – малюнки й 
написи на будинках, стінах, парканах. З одного боку вони анонімні, з іншого 
– мають свою усталену стилістику, жанровий репертуар, відтворюються за 
клішованими зразками тощо. Тобто, можна констатувати, що в українському 
урбаністичному середовищі поруч з традиційними фольклорними формами 
сформувалася нова комунікативна система, що отримала назву постфольк-
лор. Це явище є відносно новим для країн пострадянського простору, але 
добре відоме й досліджене в країнах Заходу, що зайвий раз підкреслює не-
відворотність глобалізаціних процесів. 

 Термін постфольклор до наукового обігу ввів московський вчений С. 
Неклюдов. Він відносить постфольклорні твори до «третьої культури», рів-
нодистанційованої як від «низької» (традиційної патріархальної) культури, 
так і «високої» (класичної елітарної) культури. Сам термін постфольклор 
викликав дискусію серед фольклористів і культурологів, яка не завершилася 
й триває до сьогодні. Наявність в просторі усної комунікації нових явищ 
визнають усі дослідники, питання полягає в тому наскільки ці явища по-
в’язані із традицією, й чи дійсно остання зникає остаточно. Адже сучасний 
фольклорний твір за формальними і змістовими ознаками, генетично пов’я-
заний із традиційним фольклором і міфологією, який функціонує в міському 
культурному просторі. Скоріше за все, з окрушин іще не так давно цілісної 
системи усної культури, сьогодні формується нова система усної анонімної 
комунікації, яка частково використовує старі коди, частково використовує 
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нові технічні можливості. Важко погодитися з тими дослідниками, які по-
в’язують її виключно з урбаністичною культурою. Сьогодні постфольклорні 
явища тотально охоплюють всі соціальні й вікові верстви населення, функ-
ціонують не тільки в містах, а й сільському, переважно молодіжному сере-
довищі. Наприклад, sms-ки «прикольні», сатиричні , вітальні, т.за. «листи 
щастя» тощо. Припускаємо, що постфольклор функціонує в усіх названих 
верствах населення, але неоднорідно й нерівномірно. Проте це тільки по-
зірне припущення, адже, на жаль, соціологія фольклорної, ширше - усної 
культури як специфічної комунікативної системи, на українських наукових 
теренах знаходиться в зародку.

Отже, ми можемо підсумувати, що сьогодні в Україні одномоменто 
існують традиційний фольклор, урбаністичний фольклор, явища фолькло-
ризму і постфольклор. Коротко зупинимося на загальній характеристиці 
кожного цього явища, визначивши його основні константи, специфіку побу-
тування, зв׳язок із національною традицією і основні напрямки трансфор-
мації. 

Фольклорно-етнографічні експедиції, проведені Інститутом мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського у різних регіонах 
України протягом 1990-тих – 2000-их років засвідчили, що попри значне 
звуження зони вживання традиційного фольклору, він залишається важли-
вою ланкою в повсякденному й святковому житі українців. Традиція про-
являється не тільки в постійному безперервному функціонуванні окремих 
фольклорних жанрів і текстів, а перш за все у типологічній спадковості 
загальних законів фольклорного мислення, моделей сюжетів, прийомів 
конструювання фольклорного тексту, поетичних засобів, вербальних і па-
равербальних стереотипів, виконавських практик тощо. Найбільших втрат 
зазнала ритуально-обрядова система традиційної культури, яка регулювала 
міжособистісні стосунки, впорядковувала річний час, санкціонувала важ-
ливі суспільні інститути. Ці втрати зумовлені не тільки об׳єктивними чин-
никами, пов׳язаними із зміною суспільних відносин, а й репресіями, які про-
тягом майже 70 років були направлені на знищення народної обрядовості, 
як «забобонів» і «пережитків». Впровадження нової соціалістичної обря-
довості не залишили помітного сліду в українському соціумі. Через чверть 
століття після розпаду СРСР в активному побутуванні залишається тільки 
Новий рік, як досить вдалий альтернативний проект зимовим святкам. За-
значимо, що на більшості території Укрїни колядування, вертеп, Маланка та 
інші новорічні обряди заборонялися місцевою радянською адміністрацією. 
Там, де адміністрація була лояльною до виконавців традиційних обрядів, 
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вони залишилися в живому побутуванні. Це стосується не тільки західних 
регіонів України, але й східних. Так, як свідчать експедиційні записи на 
Луганщині, Миколаївщині, Донеччині, Харківщині обряди зимового циклу 
існують тут і нині, виконуючи сьогодні, як і в інших регіонах, виключно 
рекреаційну-розважальну функцію. У згаданих регіонах зберігся звичай 
обдарування колядників ритуальним печивом у вигляді коників, зірок, пів-
ників, хрестів, «баришень» [5]. Маланкування в живій народній традиції є 
на Снятинщині (сс. Белалуя, Іспас, Соколівка), Гуцульщині (Верховина) на 
Миколаївщині (с. Курячі Лози). За підтримки сільської адміністрації, зокре-
ма голови колгоспу, зберігся унікальний обряд «Водіння Куста» на Трійцю 
в с. Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області. У с. Гаврон-
щина і нині переселенці із Чорнобильської зони, із с. Річиця виконують 
обряд «Проводів русалок», який теж був відроджений завдяки зусиллям та 
увазі до місцевих виконавців з боку відомого етномузиколога Є. Єфремова 
та керівника комплексною Чорнобильською експедицією Р. Омеляшка. Сьо-
годні сюди, як і в Сварицевичи приїжджають подивитися обряд не тільки 
фольклористи і культурологи з Польщі, Франції, США, Канади, але й цілі 
автобусні екскурсії співвітчизників подивитися на «автентичний обряд». 
Постає питання наскількі такі підготовлені свята можна вважати «народ-
ними»? Скоріше це явище художньої самодіяльності, відтворюваної на 
«сцені» природи. 

На всій українській етнічній території зберігаються також традиції діво-
чих різдвяно-новорічних ворожінь не тільки в селах, а й у великих містах 
і, навіть, столиці. Зазначимо, що святкування Різдва відроджується в побуті 
українського як сільського, так і міського населення дуже активно, чому 
сприяє інформаційна підтримка цього свята на радіо й телебаченні, в шко-
лах і дошкільних закладах. Особливо активну участь у колядуванні, щедру-
ванні й вертепі бере молодь. З метою отримати грошову винагороду ранком 
14 січня ходять діти-посипальники навіть у столиці. Репертуар їх, правда, 
зводиться до невибагливого віршика. Відроджується також вертеп. У Луць-
ку й Львові відбуваються фестивалі вертепів, в яких беруть навіть такі ко-
лективи, як «Клуб фанів Руслани». Ознакою нинішніх вертепів є викори-
стання для інсценізації текстів, які були раніше надруковані у спеціальних 
виданнях і досить помітна їх політизація. Традиційне народне колядування, 
щедрування, водіння Кози на Новий рік на Чернігівському й Житомирсько-
му Поліссі зберігається як форма обходу дворів із побажаннями. 

Стосовно Масляної, то це народне свято ще за радянських часів на-
було рис загальних міських розваг із виступами фольклорних колективів 
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на сцені, поїданням млинців з маслом, сиром або ікрою (для заможних), а 
також обов’язковим катанням на запряжених кіньми санях або санчатах із 
заздалегідь зроблених льодових гірок. Фактично воно втратило зв׳язок із 
народним святом, перетоврившись на таке явище, як «міське масове гулян-
ня на Масляну», більш характерне для російської традиційної та міської 
культури. Інсценізація українського колодійного ритуалу фольклорними 
колективами або співробітниками музеїв, на території яких проводитьсяце 
свято, не впливає на загальний тон і основну функцію такого свята. Зазна-
чимо, що сучасна масова культура міста широко залучає до проведення 
різноманітних фестивалів, ярмарків, днів міста народних майстрів, фольк-
лорні колективи і професійні колективи із народними календарно-обрядо-
вими піснями в репертуарі. Проте, проведення таких календарних свят у 
містах, містечках і, навіть, селах України мають розважально-комерційний 
характер і є частиною розгалуженого туристично-рекреаційного проекту, 
що патронується міністерством культури й туризму в координації із місце-
вими відділами культури. 

Весняний цикл обрядів на українській етнічній території об׳єднується 
Великоднем і включає ритуали Чистого четверга, випікання пасок і фар-
бування яєць, освячення їх у церкві, а також поминання на кладовищах 
померлих предків (Проводи, Могилки, Радовніца). До 30-х років ХХ ст. в 
Україні зберігалася традиція «загукування» весни й весняних ігор і танків. 
Сьогодні ранньовесняний фольклорний комплекс не зберігся в живому 
побутуванні на українській етнічній території, як і жниварський. Навіть 
людей, які самі безпосередньо брали участь в цих обрядах, уже майже не-
має. Окремі респонденти тільки пам’ятають, що в дитинстві бачили або 
чули, або про це знають з розповідей батьків, родичів, односельців. Щодо 
весняного танково-ігрового комплексу, то наші безпосередні спостережен-
ня протягом останніх майже 30 років (з початку 1980-тих років) свідчать, 
що в редукованому вигляді – до трьох великодніх днів – він зберігся на 
території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей в 
окремих селах, як правило в тих, де була згуртована громада. Після 1991 
року в деяких населених пунктах головну роль в організації гаївки взяли 
на себе «Просвіта», місцева влада і, навіть, священики, які беруть участь 
як в організації, так і безпосередньому проведенні великодних гулянь 
біля церкви (наприклад, на Покутті, у Городенківському районі, у селах 
Надвірнянського району Івано-Франківської області). Репертуар гаївки є 
традиційним, але саме свято перетворилося на громадське гуляння, в яко-
му беруть участь майже всі односельчани всіх вікових груп. В містах, зо-
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крема в Києві та Львові, проведення гаївок теж перетворилися на своєрід-
ні «масові гуляння» з національним колоритом. 

Весільний обряд ще до середини ХХ ст. спостерігався на всій етнічній 
території України. Експедиції на початку ХХІ століття засвідчили значні 
трансформації весільного обряду, а на території Луганської, Донецької, 
Харківської області майже повна відсутність цієї традиції, окрім самого 
ритуального атрибуту - короваю, шишок, які випікають на замовлення в 
установах громадського харчування. За словами респондентів, процес від-
мирання весільного обряду розпочався з 50-х років ХХ століття. Натомість 
у цьому регіоні великого поширення набули забави останнього дня весілля 
– «кури», «цигани», які до 70-х років на цих територіях не були відомі. Спо-
стереження над гуцульським весіллям засвідчують стабільність прагматики 
весільних звичаїв в цьому регіоні, проте значне скорочення фольклорного 
супроводу. Натомість до весільного репертуару гуцульського весілля сьо-
годні включаються багато фольклорних новотворів, які популярні на всій 
українській етнічній території («Горіла липа, палала…», «Куди б я не їхала, 
куди б я не йшла …» тощо). 

Взагалі на сьогодні для стану фольклорної традиції характерним є фор-
мування певного популярного репертуару, який формується з пісень різних 
регіонів. Наприклад вміщені Михайлом Красиковим у збірнику «Українські 
жартівливі пісні», коломийки, записані на Харківщині від переселенців з 
Гуцульщини, записи інших пісенних жанрів від переселенців з Волинської, 
Житомирської, Вінницької областей, дають можливість на синхронному 
рівні простежити як певні міграційні процеси в межах України, так і особли-
вості формування популярного народного репертуару, що створюється під 
невідворотним впливом глобалізаційних трансформацій [6].

Значні трансформації торкнулися й структури весілля порівняно із 
70–80-ми роками ХХ століття: все більшу питому вагу починає відіграва-
ти церковний весільний обряд вінчання, який протягом тривалого часу був 
заборонений, особливо в центральному й східному рігонах. Це призводить 
не тільки до змін у структурі весільного дійства, але й до відродження 
традиційних ритуальних дій, пов’язаних із місцем церковного вінчання в 
загальному весільному обряді. Змін зазнають і часові рамки влаштування 
весіль. Не тільки в селах, містечках, районних центрах, але і у великих 
промислових центрах сходу і заходу країни все більше весільних пар на-
магаються дотримуватися звичаю не влаштовувати весілля під час посту. 
Особливої популярності останнім часом набувають часові проміжки, пов’я-
зані зі святом Покрови, що відповідає українській національній традиції. 
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Водночас сьогодні значно посилюється вплив на молодь забобонів. 
Наприклад, острах не влаштовувати весіль в рік т.зв «чорної вдови».Або 
вірування про небажаність брати шлюб, закладати нову хату, переїзд на 
інше місце проживання у високисний рік. Вплив забобонів, прикмет і 
вірувань, особливо у кризові періоди, значно зростає. Такі забобони, як 
правило, охоплюють значну частину як сільського, так і міського насе-
лення. Крім традиційної усної комунікації, для передачі такої інформації 
сьогодні використовуються також засоби друкованої інформації, особли-
во таблоїдного типу. Посилений інтерес вітчизняної журналістики до 
демонології, вірувань, ворожінь, традиційних обрядів можна поясни-
ти, з одного боку, впливом масової культури і тим, що інформація про 
традиційну культуру стає «ліквідним товаром». З іншого – журналісти 
вловлюють настрої читачів, їхнє бажання отримати більше інформації 
про власну культуру, а не тільки про китайські чи японські гороскопи. 
Поступово в Україні формується нова прикладна дисципліна – етножур-
налістика. Насправді вона має глибоке коріння на вітчизняних теренах. 
Ще починаючи з другої половини ХІХ століття на сторінках багатьох 
газет і розважальних журналів вміщувалася інформація про українсь-
кі звичаї, обряди, свята, прикмети, пісні тощо. В цій галузі перцювали 
відомі фольклористи (М. Сумцов, Я. Новицький, В. Іванов та інші). Їхні 
дописування навіть ставали окремою спеціальною темою розгляду на 
сторінках такого фахового журналу, як «Київська старовина». Вимоги, 
які висувалися до таких публікацій були досить високими: фахова підго-
товка дописувача, автентичність представленого матеріалу, сумлінність 
при записуванні й підготовці матеріалу до друку [7].

Сьогодні в цій царині, як правило, теж працюють фахові фольклори-
сти й етнологи, проте рівень підготовки самих журналістів, які працюють 
в цьому напрямку, є надзвичайно низьким, що пояснюється відсутністю 
належних програм у вузах, де курси з фольклористики та етнології скоро-
чують до 10 лекційних годин, а то й просто вилучаються з освітніх програм 
вищих учбових закладів. Це ж стосується й телевізійних журналістів, які 
звертаються до висвітлення питань, пов׳язаних із традиційною культурою, 
зокрема фольклором. 

Попит на інформацію про українську традиційну культуру, традиційний 
фольклор породив таке явище, як розважальну етнокультурологію, яка має 
право на існування, але не має права претендувати на приналежність до нау-
ки. Особливо «плідно»на цій ниві працюють Г. Лозко, Г. Маковій на інші 
неоміфологи та неоязичники. 
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За своєю суттю фольклор є відкритою системою, системою, що історич-
но змінюється і здатна до самооновлення. Характерною рисою фольклору є 
здатність пристосовуватися до нових умов і продукувати новотвори, як пра-
вило, опираючись на традиційні структури, сюжетну й поетичну систему.

Поза увагою сучасних українських фольклористів і культурологів опи-
нилася самодіяльна культура. Але і тут за останні двадцять років відбулися 
значні зміни й трансформації, які мусять бути проаналізовані й дослідженні 
фахівцями. Епоха постмодернізму, коли відбувається реальне варіювання та 
співіснування всіх форм буття – від найдавнішого до наймодернішого, чи 
не найбільше позначилася саме на цьому виді народної творчості. Прин-
цип повторюваності, сумісності, що перетворюється на стиль художнього 
мислення, еклектизм, стилізація, цитування, ремінісценції, кітч набувають 
стильових ознак характерні для сучасного самодіяльного мистецтва. Ама-
торське мистецтво, самодіяльна художня творчість є важливою складовою 
духовного й культурного розвитку народу. Явище це - складне й динамічне 
- має невичерпний духовний, морально-етичний та естетичний потенціал 
для формування культурного простору в сучасному суспільстві, який прий-
нято називати «третьою культурою». Сьогодні границі між фольклорною і 
«третьою культурою» розмиваються. Ті кардинальні зміни, що відбулися в 
Україні, висувають на перший план суспільну необхідність у вивченні, тео-
ретичному й практичному осмисленні процесів і механізмів таких культур-
них трансформацій. На сучасному етапі поняття „аматорське мистецтво” 
охоплює творчість людей всіх прошарків суспільства; по суті, це вся художня 
творчість народу, яка зароджується, функціонує й розвивається поза сферою 
професійного мистецтва. Аматорське мистецтво – це і явища існуючого на 
сьогодні традиційного народного мистецтва, і самодіяльна творчість як ко-
лективів, так і діяльність гуртків й окремих майстрів у різноманітних видах 
і жанрах художнього мистецтва. Саме творчістю непрофесіоналів живиться 
сучасна «третя культура» [8].

Певні зміни відбулися і в методах дослідження фольклорного матеріа-
лу, визначення його предметного поля, а також і в методах збирання, фік-
сування і зберігання фольклорного матеріалу. Звернення до нових аспектів 
дослідження фольклору вимагає і нових методів спостереження. Традиційні 
методики фіксації фольклорних творів, наприклад, інтерв׳ю як спосіб спіл-
кування збирача й інформанта вже не відповідають на сьогоднішньому етапі 
завданням фольклористики як сучасної науки. Адже при такому методі ро-
боти з інформантом розмова, як правило, спрямовується в минуле, а події 
минулого в пам׳яті інформанта обов׳язково трансформується. Сьогодні по-
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трібні зміни старих методів збирання і фіксації матеріалу не тільки міського, 
а й традиційного фольклору сільського середовища. Акценти варто ставити 
не на відтворенні минулого, а на фіксації сучасного стану традиції. Не може 
бути «поганого» або «зіпсованого» фольклорного твору. Будь-який фольк-
лорний твір, який функціонує в сучасному соціумі, свідчить про сучасний 
стан і місце фольклору в цьому соціумі. Такий підхід до фольклорного ма-
теріалу вимагає і нових принципів спостереження, а саме, безпосереднього 
включення в ситуацію, участь у обрядовому або святковому дійстві, а не 
усний переказ про ці дійства, як вони відбувалися в минулому. Такий пере-
каз або відповіді на типові анкети можуть тільки слугувати допоміжним за-
собом уточнення деяких деталей і особливостей функціонування фольклор-
ного твору в контексті локальної традиційної побутової культури. Сучасні 
технічні засоби фіксації тих або інших подій, процесів, обрядових дій дозво-
ляють проводити запис із різних точок простору одномоменто. На сьогодні 
змінюється і сам принцип застосування технічних засобів. Як правило, всі 
події, що відбуваються фіксуються відеокамерою (або кількома відеока-
мерами). В зв׳язку з цим виникає новий для української фольклористики 
напрямок, який бурхливо і потужно розвивається в усьому світі і отримав 
назву аудіовізуальна антропологія. Аудіовізуальна антропологія вимагає 
інших підходів у фіксації фольклорного матеріалу, а саме безпосередньо-
го включення науковця у фольклорний виконавський процес. Після таких 
спостережень, які не допускають втручання в процес, який безпосередньо 
розгортається в присутності збирача, можливе й застосування традиційних 
методик (анкетування, інтерв׳ю неформальне і формалізоване тощо).

Можемо зробити висновки, що глобалізаційні транснаціональні проце-
си на початку ХХІ ст. призводять, з одного боку, до уніфікації національних 
культур, з другого – породжують інтерес молоді до традиційної культури, в 
тому числі і фольклору, як потужного фактору самоідентифікації. За останні 
25 років в Україні спостерігається помітне звуження сфери природного функ-
ціонування автентичного фольклору, з іншого – підвищений інтерес учбової 
та творчої молоді до фольклорної культури власного народу. Змінюється 
й предметне поле фольклористики, яка як наука синтетична долучає все 
більше явище до кола своїх наукових інтересів: фольклор урбаністичного 
середовища, різних вікових, професійних страт, парафольклорні та пост-
фольклорні явища, аматорське мистецтво тощо.Змінюються також методі 
фіксації фольклорної культури, все більшу роль починає відігравати без-
посередня відеофіксація процесу виконання того або іншого твору. Зміню-
ються й підходи до аналізу як сучасного, такі традиційного фольклорного 
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матеріалу, все більшої ваги набувають антропоцентричні та антропологічні 
напрямки у вивченні фольклорного надбання народу. 
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LARYSA VAKHNINA (UKRAINE)
Folklore Borderland of the Southern Ukraine
Specific regions of the Southern Ukraine are Odessa, Kherson, Mykholaiv, 

Berdiansk where various national cultures had mixed, some of them preserving 
their identity. The identity of the Bulgarian folklore culture of Ukraine is a subject 
of joint projects of the M. Rylsky Institute of Art, Folklore and Ethnology, NAS, 
Ukraine, and the Institute of Ethnography and Folklore Studies with Ethnographic 
Museum at the Bulgarian Academy of Sciences.

One of the first researchers of borderlands of Southern Ukraine was the 
Ukrainian folklorist M. Hayday, recorded in the 1930s the unique Bulgarian 
folklore of Pryazovia, and investigated the folklore art of the Crimean Tatars. The 
analyses of contemporary ethnic processes and their impact on folklore in the 
context of transformation and globalization are important for researchers in the 
region of the Black Sea. It is preserved traditional folk culture of different nations 
of the Southern Ukraine as it is authentic.

Keywords: borderland, globalization, identity, national minorities, folklore,.

ЛАРИСА ВАХНІНА (УКРАЇНА)
Фольклорне пограниччя Півдня України
Значний інтерес для дослідників завжди складали етнокультурні проце-

си, що відбуваються на пограниччі Півдня України – в Одеській, Херсонсь-
кій, Миколаївській, Запорізькій областях, де змішано і компактно прожива-
ють народи, які зберегли свою ідентичність. Вивчення ідентичності болгар 
України і українців у Болгарії стало проблемою спільних проектів Інститу-
ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 
НАН України та Інституту етнології, фольклористики з Етнографічним му-
зеєм Болгарської академії наук.

Один з перших дослідників пограниччя Півдня України був український 
фольклорист М.П.Гайдай, який зафіксував у 30-х роках ХХ століття унікаль-
ні записи болгарського і кримськотатарського фольклору. Дослідження су-
часних етнічних процесів та їх впливу на фольклор в контексті глобалізації 
важливі для дослідників регіону Чорного моря. Актуальним залишається 
визначення маркерів національної ідентичності народів Півдня Україниі.

Ключові слова: пограниччя, глобалізація, ідентичність, національні 
меншини, фольклор.
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ЛАРИСА ВАХНИНА (УКРАИНА)
Фольклорное пограничье Юга Украины
Значительный интерес для исследователей всегда представляли эт-

нокультурные процессы, происходящие на пограничье Юга Украины – в 
Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях где смешан-
но и компактно проживают народы, которые сохранили свою идентич-
ность. Изучение идентичности болгар Украины и украинцев в Болгарии 
стало проблемой совместных проектов Института искусствоведения, 
фольклористики и этнологии имени М. Ф. Рыльского НАН Украины и 
Института этнологии, фольклористики с Этнографическим Музеем Бол-
гарской академии наук.

Один из первых исследователей пограничья Юга Украины был укра-
инский фольклорист М. П. Гайдай, который зафиксировал в 30-е годы ХХ 
века уникальные записи болгарского и крымскотатарского фольклора. Ис-
следование современных этнических процессов и их влияния на фольклор 
в контексте глобализации важны для исследователей региона Черного моря. 

Актуальным остается определение маркеров национальной идентично-
сти народов Юга Украины.

Ключевые слова: пограничье, глобализация идентичность, 
национальные меньшинства, фольклор.

Своєрідними регіонами Півдня України, які викликають зцікавлення до-
слідників, стали Одеська, Херсонська, Миколаївська області, де переплели-
ся різні народні культури, деякі з яких зберегли свою аутентичність.

Регіон Чорного моря та Подунав’я став пограничним для українських 
фольклорних традицій часів Запорізької Січі, це засвідчує тематика та сим-
воліка українських народних дум та історичних пісень. Тому дослідження 
українсько-румунського порубіжжя, здійснені зокрема етнологами з Одеси  
В. Кушніром та Н. Петровою, відкривають нові ракурси та перспективи. 

Унікальною «острівною культурою» Півдня України, за висловом 
Е. Стоянової, стали болгарські поселення, які можна віднести до найбільш 
досліджених як українськими, так і болгарськими вченими (Н. Шумада, 
І. Горбань, О. Червенко, Н. Кауфман, С. Петкова, Р. Братанова, М. Івано-
ва). Відомого українського фольклориста М. П. Гайдая можна назвати од-
ним з перших дослідників пограниччя Півдня України, якому ще в 30-х 
роках ХХ ст. вдалося зафіксувати унікальні записи болгарського фольклору 
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Приазов’я, разом з К. Квіткою, а також дослідити народну творчість крим-
ськотатарського народу. Ці записи зберігаються в архіві ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського. Частина з них була опублікована в збірнику наукових праць «Під 
одним небом. Фольклор етносів України» (Київ, 1996), упорядники Л. Вах-
ніна, Л. Мушкетик, В. Юзвенко. Зокрема, вперше було представлено записи 
кримськотатарських народних пісень в оригіналі. 

Південь України став малою батьківщиною також для греків, гагаузів, 
албанців, російських старовірів, чехів, поляків, шведів та румун. Аналіз су-
часних етнічних процесів та взаємовпливів у фольклорі в контексті транс-
формаційних та глобалізаційних змін залишається актуальним для дослід-
ників країн регіону Чорного моря. Наскільки збереглася традиційна народна 
культура різних народів Півдня України, наскільки вона є аутентичною. 
Яким є вплив на пограниччі культур сусідніх держав – Туреччини, Румунії, 
Молдови, з якими Україна завжди була історично пов’язана.

Суспільні трансформації 90-х років ХХ ст. не тільки призвели до нових 
підходів у фольклористиці, та до розширення кола проблематики дослі-
джень, до публікації низки нових матеріалів..

В роки незалежності в українській науці все більше починає домінувати 
теза про етновизначальну функцію фольклору. Саме фольклор, на думку ба-
гатьох дослідників, має використовуватися в процесі творення державності 
та сприяти цілісності етнічної самосвідомості.

У зв’язку з цим у фольклористичних дослідженнях в Україні з’являється 
нова тематика, що відображає національну самосвідомість та питання ет-
нічної ідентифікації в контексті дослідження національних меншин.

Дослідження фольклору етносів України, експедиції з вивчення якого 
були проведені під керівництвом В. Юзвенко співробітниками тогочасно-
го відділу слов’янської фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильского НАН 
України ще на початку 70-х років ХХ ст.), отримало нове зацікавлення та 
розвиток. Співробітники відділу мистецтва та народної творчості зарубіж-
них країн ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Л. Вахніна, М .Гайдай Л. Мушкетик, 
О. Микитенко, В. Шабліовський, Н. Шумада, В. Юзвенко, які вже багато 
років досліджували цю проблематику, шукали нових підходів та просторів 
у вивченні фольклору національних меншин України [6]. Національна іден-
тичність завжди чітко регламентувалась і не виходила за рамки тогочасної 
цензури. У згаданому збірнику було представлено відразу декілька стеттей 
Н. Задорожнюк, Н. Шумади та Я. Конєвої, присвячені фольклору болгар 
Півдня України. Однією з робіт про пісенну культуру польської діаспори 
України став збірник польових матеріалів, укладений Л. Вахніною [4].У но-
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вому видавництві “Етнос” (раніше Головна спеціалізована редакція літера-
тури мовами народів України) в Києві було опубліковано ряд нових робіт 
українських фольклористів та етнологів, присвячених фольклору національ-
них меншин та міжетнічним процесам Півдня України. Серед них книжка 
В. Наулка, Л. Вахніної, Л. Мушкетик та ін. На жаль, 2012 року унікальне та 
єдине в Україні видавництво було ліквідоване тогочасною владою.

Пізнання та визначення своєї “ідентичності” для більшості слов”янсь-
ких народів не є новим. 

 Деякі слов”янські народи отримали свою державність лише наприкінці 
ХХ ст., як, зокрема Словаччина, Македонія, Україна та Білорусь. Цілий ряд 
країн, де проживають слов’янські народи (Словенія, Польща, Чехія, Словач-
чина), впевнено ввійшли сьогодні до Європейського Союзу чи набули в ньо-
му відповідного статусу (Болгарія, Румунія). Та як позначаться відповідні 
політичні та державні зміни на їхніх культурах, зокрема фольклорних тра-
диціях? Чи не залишаться деякі слов”янські народи в “культурній ізоляції”, 
по інший бік нової вже “залізної завіси”? Особливо це стосується уваги 
дослідників до сучасних записів фольклору в контексті трансформаційних 
процесів, що відбуваються, його побутуванню на пограничних теренах, де 
ще збереглися своєрідні «острівці» народних традицій. Водночас завданням 
фольклористів залишається не забувати про культурну політику їхніх країн, 
де народна творчість має отримати відповідне місце як в системі освіти, так 
і в засобах масової інформації та медіапросторі.

На це питання вже сьогодні намагаються дати відповідь не тільки 
політологи чи історики, а також етнологи й фольклористи, для яких пробле-
ма посткомунізму стає все більш важливою та окресленою [8, с. 11].

Сучасна фольклористика слов’янських країн сьогодні по-новому ви-
світлює різнобічні питання функціонування фольклорної культури націо-
нальних спільнот в контексті питань культурної автономії та інтеграції у 
європейський простір (З. Профантова, Е. Крековічова). Тому нових аспектів 
набуває і вивчення фольклору національних мешин та міжетнічних зв’язків 
майже в усіх країнах Ценрально-Східної Європи.

Нові тенденції спостерігаються і у вивченні міжкультурних взаємин 
України з сусідніми державами, на рівні етно-фольклорного порубіжжя. 
Актуальною в зв’язку з цим є проблема самоідентифікації національних 
меншин в слов’янських країнах, так і слов’ян в іноетнічному середовищі.

Особлива увага в останні роки приділяється висвітленню проблем 
національної ідентичності, самосвідомості, збереженню й захисту націо-
нальних культур, взаємної толерантності й недопущенню міжнаціональних 
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конфліктів, місцю національностей в сучасній Європі, міжетнічним проце-
сам, що відбуваються на пограничних територіях.

Для сучасних дослідників в слов’янських країнах, безперечно, істотне 
значення набуває європейський досвід вивчення проблем ідентичності, яке 
почалося в Західній Європі ще на початку 80-х років, як в етнологічних, так 
і філософських та соціологічних розвідках. Починаючи, від самого визна-
чення терміну “ідентичність” та “національна самобутність”[1, с. 54–61] до 
публікації цілого ряду праць про етнічні процеси, як на рівні регіональної та 
національної специфіки етнокультурних традицій окремих регіонів (Бретань, 
Басконія, Ельзас – Франція), до узагальнених робіт відомого французького 
етнолога Жана Кюїзеньє, який одним з перших західноєвропейських дослід-
ників, звернув увагу на етнічні процеси, що відбувалися в ХХ ст. у європей-
ських народів, в тому числі слов’янських, на їх національну специфіку та 
міжкультурні взаємини. Тому його теоретичні висновки та практичний досвід 
польових досліджень, зокрема, в Болгарії, де він отримав статус іноземного 
члена Болгарської Академії Наук повинен бути врахований також дослідника-
ми слов”янського фольклору, до образів якого (Король Марко) дослідник ви-
являв значний науковий інтерес. Не випадково ряд його наукових досліджень 
вже перекладено, як в Болгарії, Румунії, Польщі, так і в Україні, деякі з яких 
вперше побачили світ 2007 року українською мовою (“Етнологія Європи” та 
Етнологія Франції”, остання у співавторстві з Мартін Сегален).

Спільно з Інститутом етнології та фольклористики з Етнографічним му-
зеєм БАН ІМФЕ ім. М. Т. Рильського працює над виконанням двох наукових 
проектів з проблем ідентичності та збереження культурної спадщини обох 
країн. Нематеріальна культурна спадщина розглядається дослідниками обох 
країн як певна цілісність. У сучасному урбанізованому та глобалізованому 
світі етнічна ідентичність займає особливе місце, складаючи інтелектуаль-
ний творчий потенціал окремих народів, вона виявляється як унікальна 
складова сучасних культурних процесів та культурних явищ, зокрема функ-
ціонування фольклору, як в повсякденному житті народу, зокрема через 
його колективну пам’ять як чинник збереження культурної традиції.

З іншого боку, ідентичність виявляється в сучасних фольклорних фести-
валях, відтворенні обрядової культури та інших сучасних формах функціо-
нування народної творчості.

При розгляді проблеми ідентичності можна виділити різноманіття 
її проявів та ознак. Можна окреслити етнічну, національну, групову, осо-
бистісну тощо ідентичність, дослідження якої не втратило актуальності в 
європейських контекстах серед науковців суспільних наук.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



263

Фольклорне пограниччя Півдня України

В галузі народної культури акцент на проблемах ідентичності полягає 
в аналізі її самобутності та традиційності в історико-культурному плані в 
контексті сучасних явищ. Сферою ідентичності є усна традиція народу та 
форми її вираження, музично-пісенні форми, обрядовість, художньо-вико-
навські форми. Об’єктом уваги дослідника має стати носій народної культу-
ри, його особистість як індивіда, що сприяє збереженню традицій. 

Важливе місце має бути надане вивченню культурного середовища, як 
кожної країни, так і окремих локальних місцевостей, зокрема малих міст 
та сіл.

Науковий діалог між вченими різних країн необхідно продовжити в га-
лузі нематеріальної культурної спадщини та ролі ідентичності в її збере-
женні. Конкретні результати можна буде отримати завдяки спостереженню 
над функціонуванням традиційного та сучасного фольклору, здійснивши 
широку документацію матеріалу в кожній країні. 

Спільні міждержавні наукові проекти стануть важливим внеском в ро-
звиток етнології, фольклористики та культурної антропології. Водночас, 
вони відкриють широким колам суспільства перспективу збереження та по-
пуляризації нематеріальної культурної спадщини, взаємному міжкультурно-
му пізнанню та розвитку зв’язків між Україною та іншими європейськими 
спільнотами.

Завдяки таким дослідженням, що виходять за рамки окремих регіонів, 
можна побачити типологічні зміни в сучасній фольклорній культурі Європи. 
На особливу уваги заслуговує також питання використання слов’янського 
фольклору в програмах різних міжнародних фестивалів, яке раніше дослід-
ники відносили часом до другорядних. Свого часу дискусії про необхідність 
дослідження “фольклору на сцені” відбувалися в різних фольклористичних 
виданнях, зокрема в Польщі та Росії [16].

На жаль, фольклорні аматорські колективи слов”янських країн залиша-
ються поодинокими на відомих щорічних фестивалях аутентичних фольклор-
них ансамблів Європеади, що по черзі відбуваються в різних країнах Європи. 
Так, на фестивалі, де нам пощастило побувати в Латвії (липень 2005 р.) східні 
слов’яни були представлені лише єдиним російським фольклорним ансам-
блем з Сибіру [5]. Досі місцем цих фестивалів, як правило, дирекція фестива-
лю Європеада (Бельгія) обирали переважно країни Західної Європи. 

Треба відзначити, що проблема ідентичності слов’янських фольклорних 
традицій повинна знайти відповідну підтримку не тільки в міжнародних ор-
ганізаціях, зокрема таких, як ЮНЕСКО, але також в самих країнах слов’ян-
ського світу.
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Прикладом відповідної культурної політики для інших слов’янських 
держав по збереженню своєї ідентичності може стати Болгарія, де цілодобо-
во функціонує фольклорний канал на телебачення, а окремі колективи, як 
жіночий гурт “Бабичъки” внесені у відповідний список об’єктів, що охоро-
няються ЮНЕСКО, згідно якого мають відповідний статус. Аналогічні при-
клади можна навести ще з практики Латвії, де один з телеканалів повністю 
присвячений показу фольклорних колективів. Згаданий же фестиваль Євро-
пеада транслювався протягом усього часу.

У зв’язку з необхідністю збереження народних традицій в сучасній прак-
тиці, фольклористам, безперечно необхідно звертати увагу не тільки на регіо-
нальні дослідження, а й на узагальнення та використання кращого європейсь-
кого досвіду збереження ідентичності в своїх національних культурах. 

У сучасний період увага дослідників порубіжжя все більше концентрується 
на етнічній проблематиці. У колі зацікавлень сучасної фольклористики та етно-
логії на одному з чільних місць залишаються міжетнічні процеси на порубіжжі, 
а також процеси акультурації та асиміляції. Та провідне місце належить етнона-
ціональним процесам та формуванню нових форм етнічної самоідентифікації, 
в основному з відродженням українського етносу українсько-білоруського по-
граниччя після проголошення незалежності України, які від «тутейших» поча-
ли усвідомлювати себе вже як «титульна нація», в зв’язку з цим нового змісту 
набуває побудова нової моделі етнокультурної ідентичності. 

У зв’язку з цим важливим є моніторинг не тільки їх ставлення до влас-
ної ідентичності вже в нових місцях поселення. Особлива увага в останні 
роки приділяється висвітленню проблем національної ідентичності, само-
свідомості, збереженню й захисту національних культур, взаємної толерант-
ності й недопущенню міжнаціональних конфліктів, місцю національностей 
в сучасній Європі, міжетнічним процесам, що відбуваються на пограничних 
територіях [14, с. 15]. 

Аналіз визначення маркерів національної ідентичності також перед-
бачає здійснення всебічного аналізу впливу глобалізаційних процесів на 
фольклорні традиції народів Півдня України. 

Українські етнологи та фольклористи, відповідно до загальної тенден-
ції посилення ролі гуманітарних наук в установах Національної Академії 
наук України, звертаються до важливих питаннях, пов’язаних із формуван-
ням слов’янських культур, їх розвитком та становленням, перспективами їх 
взаємин у сучасних складних політичних та економічних умовах, усвідом-
люючи значення культурного контексту при аналізі соціально-політичних 
явищ в їх історичному дискурсі.
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Суспільні трансформації викликали нові підходи в етнології та фольк-
лористиці, змінивши концептуальні засади, відкривши цілий ряд нових ма-
теріалів.

Звернення до вивчення власної фольклорної спадщини допоможе 
краще зрозуміти місце української культури в широкому європейському 
контексті. 

Дослідження пограниччя на сучасному етапі потребує комплексного 
аналізу в історичному, культурологічному, лінгвістичному та, етнопсихоло-
гічному плані запозичень і взаємодій. Результати таких досліджень матимуть 
важливе значення для формування національно-етнічного, політичного, 
культурного розвитку сучасного світу. Важливим чинником у дослідження 
згаданої проблеми українськими науковцями є не тільки їхня участь у кон-
ференціях, організованих в різних країнах, а й перенесення європейського 
наукового досвіду на український ґрунт.

В сучасному урбанізованому та глобалізованому світі етнічна ідентич-
ність займає особливе місце, складаючи інтелектуальний творчий потенціал 
окремих народів, вона виявляється як унікальна складова сучасних культур-
них процесів та культурних явищ, зокрема функціонування фольклору, як 
в повсякденному житті народу, зокрема через його колективну пам’ять як 
чинник збереження культурної традиції.

З іншого боку ідентичність виявляється в сучасних фольклорних фести-
валях, відтворенні обрядової культури та інших сучасних формах функціо-
нування народної творчості.

При розгляді проблеми ідентичності можна виділити різноманіття 
її проявів та ознак. Можна окреслити етнічну, національну, групову, осо-
бистісну тощо ідентичність, дослідження якої не втратило актуальності в 
європейських контекстах серед науковців суспільних наук.

У галузі народної культури акцент на проблемах ідентичності полягає 
в аналізі її самобутності та традиційності в історико-культурному плані в 
контексті сучасних явищ. Сферою ідентичності є усна традиція народу та 
форми її вираження, музично-пісенні форми, обрядовість, художньо-вико-
навські форми. Об’єктом уваги дослідника має стати носій народної культу-
ри, його особистість як індивіда, що сприяє збереженню традицій. 

Важливе місце має бути надане вивченню культурного середовища, як кож-
ної країни, так і окремих локальних місцевостей, зокрема малих міст та сіл.

Науковий діалог між вченими різних країн необхідно продовжити в га-
лузі нематеріальної культурної спадщини та ролі ідентичності в її збере-
женні. Конкретні результати можна буде отримати завдяки спостереженню 
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над функціонуванням традиційного та сучасного фольклору, здійснивши 
широку документацію матеріалу в кожній країні. 
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Ethnocultural Mutual Influence  
in Modern Meteorological Knowledge of the Ukrainians

On the basis of field materials and those printed in mass media, the article 
considers ethnocultural parallels in the field of folk meteorological knowledge 
of the Ukrainians and other peoples living in similar environmental conditions.

Keywords: folk meteorology, short-term signs, the Ukrainians, mass media, 
ethnocultural mutual influence.

ОЛЕКСАНДР ВАСЯНОВИЧ (УКРАЇНА)

Етнокультурні взаємовпливи  
в сучасних метеорологічних знаннях українців

У статті на основі польових та друкованих у засобах масової інформації 
матеріалів розглядається етнокультурні паралелі у галузі народних метеоро-
логічних знань українців та інших народів, які мешкають у подібних при-
родних умовах. 

Ключові слова: народна метеорологія, короткотермінові прикмети, 
українці, засоби масової інформації, етнокультурні взаємовпливи.

АЛЕКСАНДР ВАСЯНОВИЧ (УКРАИНА)

Этнокультурные взаимовлияния  
в современных метеорологических знаниях украинцев 

В статье на основе полевых и опубликованных в средствах массовой ин-
формации материалах рассматриваются этнокультурные параллели в сфере 
народных метеорологических знаний украинцев и других народов, прожи-
вающих в схожих природных условиях. 

Ключевые слова: народная метеорология, краткосрочные приметы, 
украинцы, средства массовой информации, этнокультурные взаимовлияния.
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Народна метеорологія, як невід’ємна складова системи народних знань, 
у минулому відігравала значну роль у землеробському житті українців, адже 
погода безпосередньо впливала на успішне проведення сільськогосподар-
ських робіт, тобто на добробут селянина. Нині жителі України продовжують 
слідкувати за погодними змінами, проте вже покладаються не на власний 
досвід, а на інші джерела, зокрема друковані та електронні засоби масової 
інформації. І хоча громадяни, головним чином, звертаються до професійних 
метеорологів, у ЗМІ можна віднайти і традиційні чи новітні народні про-
гнози погоди. Етнографічний матеріал різних народів, які проживають на 
одній території, сформований у процесі тривалої господарчої діяльності при 
тісному зв’язку з природою, відображає специфіку бачення світу представ-
никами традиційного, доіндустріального суспільства. Вивчення сучасної ет-
нокультури, зокрема традиційного народного досвіду в області життєзабез-
печувальної діяльності, вимагає уважного, критичного ставлення до різних 
джерел з метою виявлення особливостей цього етнографічного матеріалу. 
Вплив засобів масової інформації на суспільство є надзвичайно великим че-
рез просвітницьку місію, адже у пресі зустрічаються статті про календарні, 
сімейні звичаї та традиції, ремесла та промисли тощо. Це певною мірою 
стосується і народних знань, зокрема, етнометеорології. 

Під час етнографічних експедицій нам не вдалося поспілкуватися з 
людьми, які системно прогнозують погоду, проте було записано чимало 
свідчень про існування таких народних метеорологів у багатьох селах у ми-
нулому. Були такі люди старіші, шо погоду узнавали, а я хіба знаю їх. По 
прикметах узнавали, записували (ЗФЮ). Були такі люди, шо могли погоду 
узнавать. Так на небо подивиться і каже: «Завтра буде дощ чи там шо». 
Був такий дядько, шо угадував (КГЯ). Оце було гримить, блиска, а мій чоло-
вік каже: «Ні, Любко, сьогодні дощу не буде». Його дід один вивчив. Він усе 
знав. А бува, шо і тучі нема, а він каже: «Сьогодні должон дощ буть». Я не 
знаю по чому він оприділяв, його дід старий вивчив. Він вже вмер (НЛМ). 
Калісь баба Пєтріка Машчиного узнавала пагоду. Ідуть усє в Абуховщіну 
касіть. А вана кажє: «Синок, нє йді сягодні». Пашлі всє люді пакасілі. «Бач, 
– кажє, – мама, нє дала мєнє пакасіть, а яка пагода». А назавтра лівєнь 
і всє тє сєно згнило. А вана: «Бач, синок, я ж тябє казала нє йді касіть». 
Вана знала. Якась жє прімєта була (СЄГ; ШОІ; ЛМХ). 

Традиційні метеорологічні прикмети можна об’єднати у кілька груп за 
певними ознаками: прикмети, які дозволяють прогнозувати погоду на ко-
роткий час, від кількох годин до трьох днів і більше; прикмети на більш 
тривалий строк, що визначають господарські умови тих чи інших пір року 
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в межах річного сільськогосподарського циклу. Така класифікація дає змогу 
співставити народні неінструментальні метеорологічні передбачення з нау-
ковими метеорологічними прогнозами. Зокрема, метою короткотермінових 
передбачень погоди в українців було прогнозування кількості опадів, зміни 
температури, напряму вітру тощо найближчим часом. Найпоширенішими з 
прикмет були такі, що дозволяли прогнозувати погодні зміни за астрономіч-
ними об’єктами (Сонцем, Місяцем, зорями), атмосферними явищами (хма-
рами, вітром, дощем, росою, туманом тощо), поведінкою свійських та диких 
птахів, тварин, рослинами, самопочуттям людей.

Для ретельного аналізу метеорологічних прикмет можна розглянути 
взаємозв’язок між погодними змінами та Місяцем, які досить часто пода-
ють інформанти різних регіонів України. Українці очікують дощів у перші 
три дні після появи молодика. Як Бог дасть, то на молодику дощ піде. А 
вообще-то ми його такечки і ожидаємо на молодику. Але коли як. Коли на 
молодиці піде гарний дощик, а коли і так (ПМО). Як народиться маладик 
і дощ іде, то кажуть, шо амивається маладик (ДГП; ПІЙ). На молоди-
ка часто дощ. Ждуть рождєнія молодика – буде дощ. Буває і на підповню 
дощ (ГМС). Бувало, шо молодика і ждуть, може дощі пройдуть (ДОС). Як 
Місяць настає, то треба, шоб рога умочив (МВК). Як Місяць появляється, 
то він обязатєльно купається (РМФ). Як молодик родився, то дощ обіза-
тєльно обмиє його. Хоч через день, через два дні, через три, але обізатєльно 
обмиє його. Хоч трошки піде дощ (ПЛП; ПІІ). Так єк Місєць настає, то дощ 
обов’єзково бути мусить. Це вже без ворожіння, без нічого я пам’єтаю. Бо 
кожний раз Місяць, каже, полочеться [полощеться] (ТМП). Поява нового 
Місяця викликає коливання рівня води в океанах, впливає на тиск повітря на 
земну поверхню. Саме тому народні прикмети приписують Місяцеві певний 
вплив на явища погоди [8, c.18–19]. 

Такі незрозумілі широкому загалу явища природи, як хрести, стовпи, він-
ці та круги навколо Місяця (гало) є провісниками близької зміни погоди. Хоч 
наші предки не могли докладно їх пояснити, проте вони помітили, що з їх 
появою відбуваються певні погодні зміни. Як Місяць і кругом його обод, то 
на мороз. Така червона обводка – на мороз (ЦЗІ; СГА). Якшо Місяць опуша-
ний, то кажем, шо сніг буде зимою (НФБ; НГМ). Як сойдє Мєсяц і кругом 
Мєсяца так абдутає значіть будє дощ, а як яснає Мєсяшка, значіть нє будє 
даща (СЄЯ; СУП). Як Місяць затуманяни, то буде погода пагана. Буде погода 
міняться. Кажуть, шо молодик надувся (ПМО). Мєсєц у кружку, то на нєго-
ду. Кажуть: Мєсєц огородівса на нєгоду (ЛМЯ). Як Місяць опуганий – кругом 
таке коло, то буде дощ (ГМО). Як Мєсєц такі повни да огородяни жовтим, 
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то тоже на негоду воно (МОМ). Як круг кругом Мєсяца, то буде перемєна 
погоди (НМІ). Як темніє Місяць, то значить буде погана погода, а як веселий, 
то значить буде хороша (КГЯ). Місяць якшо за хмарами, то як у решіті, чи 
вітьор буде, якась зміна погоди буде (ПОА). Як круг кругом Місяця, то вітер 
буде. Полоса така (ЄВП; ЄВМ). Коло кругом Місяця – на вітер (ДОС). Як 
Місяць напудрився – це на вітер. Це такий як туманний (РМФ). Круг кругом 
Мєсяца – на вйєтер (СМБ; КВГ). 

Синоптики підтверджують, що гало утворюється на небі, коли Сонце 
або Місяць закривають напівпрозорі перисто-шаруваті або перисто-купчас-
ті хмари. Ці хмари бувають на висоті 6–8 км і складаються з найдрібніших 
кришталиків льоду. Завдяки заломленню і відбиванню світла у кришталиках 
і утворюється гало. Проходячи крізь такі кришталики, промінь світла за-
ломлюється і водночас розкладається на свої складові частини. Тому світле 
кільце навколо Сонця забарвлюється у райдужні тони [5, c.11]. 

Спостерігаючи за Місяцем, особливо у його першій фазі, українці про-
гнозують погоду не лише на найближчий час, а й на увесь наступний місяць. 
Для цього вони слідкують за положенням та виглядом місячного серпа. 
Систематичні опитування останніх років показали, що однакові положення 
Місяця, ріжками догори чи донизу, по-різному трактуються українцями на-
віть у межах одного регіону. Подекуди ріжки, підняті вгору, слугують перед-
баченню дощової погоди протягом місяця: Як молодик зийде і рогі доверху, 
до мокро буде, до треба подтикать сподницу. Як донизу – сухо (ШМК). Як 
молодик стоїть ріжком – відро держить, то це на дощ, а як прямо, відро 
не держить, відро упаде – дощу не буде (ГТМ). Як Місяць настає так до-
верху ріжками, шо можна відро почепить, то тоді може буть дощ (ДОС). 
Як появився молодик і відро удержиться, то значить не буде дощу. А як 
ріжком униз повернутий – відро не вдержиться – значить виллється вода, 
дощ буде. Або ще кажуть як хомут не впаде, то кінь увесь місяць буде у 
сараї стоять. Дощі (ПЛП; ПІІ). Інколи ж, навпаки, Місяць з ріжками до-
гори, слугує прогнозуванню сухої погоди: Старі люди так розказували, я 
тоже чув, шо як Місяць показав роги догори, колоши можна опускать, а 
як опустив донизу, то треба калоши подкачать (СОК; СВП). Якщо Місяць 
лежить на подобі животом, то вже дощі будуть. Якщо Місяць-молодичок 
ріжком угору, то предполагали годину (БІО). Як молодий Місяц виходить, 
да пустив рога вниз, то на негоду (РОД). Як Місяць настає ріжками до-
низу, то на хлякоть, на дощ, а як угору, то на погоду (РПС; ЗМТ). Якшо 
зімою молодик догори рожки, то буде мороз, а якшо донизу – то на поги-
бель (ПОА). Як молодик донизу ріжками і відро не вдержиться, буде дощ, 
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а як доверху, то не буде дощу (ПНП). Як Місяць на дощ, то такий хмурний 
і шоб відро не вдержалося – ріжком низько так. А як уже рогами вгору, то 
вже на сушу (МНМ). Як Місяць тоненький появився і догори тако стоїть 
[ріжками], то буде погода. Бо видро повисиш і воно не впаде. А вже як до-
низу, то видро падає і вода ллється (ДМП; ШТМ; ШГМ). Буває, що молодий 
Місяць настає, а дощу немає. Якщо Місяць отако-о настає, що відро не 
вдержиться, то дощу не буде (СГФ). Якшо у молодика нісок доверху за-
дертий, як відро удержиться то не буде дощу, а як там рівно, то відро не 
удержиться, то буде дощ (ЛЛМ; ПГГ; ПВМ). 

Подібні прикмети були зафіксовані нами й у інших народів України, зо-
крема росіян Харківщини. Биваєт ждьом ми: Мєсюшка нараділся – будєт 
дождь (ПАП). Єслі Мєсюшка ровний так, а нє загнутий, то даждлівий 
будєт мєсяц. А єслі вєдро удєржітца, то будєт суха (ОПФ; МЛТ). Аналіз 
матеріалів попередніх дослідників, зібраних на межі ХІХ – ХХ ст., свідчить 
про значне поширення спостережень за Місяцем при його появі як серед 
українців, так і інших народів [3, c.42–43; 6, с.12; 7, с.41; 10, с.217; 11, с.25; 
13, с.162–163]. Тобто, значна частина короткотермінових прикмет, побудо-
ваних на фізичних явищах природи, записаних як у попередні періоди так і 
нині, має досить стійке поширення серед метеопрогнозів народів, які меш-
кають у подібних природніх умовах. 

Не варто акцентувати увагу, що етнокультурні впливи в галузі народних 
знань – це новітнє явище, покликане процесами глобалізації. Інформанти пев-
них українських територій, які у міжвоєнний період перебували під владою 
іноземних держав, зокрема, Буковина та Бессарабія – Румунії, Галичина, Во-
линь та Західне Полісся – Польщі, зберегли у своїй пам’яті відомі їм з дитин-
ства фрази-кліше, які мають метеорологічні ознаки. Значну варіативність назв 
серед українців різних регіонів займає дощ, який падає крізь сонце. Це питан-
ня вже потрапляло у поле зору російських дослідників, які вивчали духовну 
культуру Полісся [1, c.212–217]. Наші польові матеріали, зібрані у багатьох 
областях України дають можливість виділи найпоширеніші з назв: сліпий, 
свинячий, курячий, циганський, заячий, трапляються і регіональні назви руда 
б’є (Верховинський р-н Івано-Франківщини), відьма масло колотить (Рів-
ненщина та Волинь). Під час однієї з експедицій нам вдалося зафіксувати і 
суто польську примівку, яка, ймовірно, вкоренилася до українського побуту у 
зв’язку з перебуванням цих земель у складі Польщі: Сонце світе, дощик пада, 
а чаровніца [відьма] масло склада (ВВС; КГМ; ВІМ). 

Інколи інформанти, розповідаючи про ті чи інші етнографічні реалії, 
вдаються до двомовних характеристик, оскільки саме у такому вигляді 
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вони запали у їхню пам’ять. Нині досить незвично, проте цілком природньо 
звучить подібна прикмета, записана нами у Північній Бессарабії. Як вітер 
відцево – це на дощ. А єк відци вітер, то це був вентруй трогай страголе 
– вітер з порожною торбою, або вентруй ди си речиле бо би си рачило – це 
рак, це бідний. Шо вітер бідний. Відцево – це ніякої погоди. [зі сходу] А 
відци вітер, то вентруй де ци богацій – багатий вітер. [з півдня] З моря 
дощ приносить (ХФВ). 

Своєрідним етнокультурним впливом на українські метеопрогнози мож-
на вважати запровадження в Україні від 2004 р. Дня бабака, який припадає 
на 2 лютого. Ініціаторами проведення свята стали харківські журналісти та 
екологи, які запропонували відзначати його за аналогією із американським 
днем. На території біостанції Харківського національного університету 
ім. Каразіна у смт Гайдарі Зміївського р-ну Харківської обл., де біологи за-
ймаються розведенням і вивченням бабаків, тепер щороку прогнозують по-
году наступної весни. Суть прикмети полягає у тому, що коли бабак, якого 
розбудили і дістали з його будиночка, не побачить власну тінь, то це віщує 
ранню і теплу весну. Якщо ж на вулиці сонячно і бабак побачить тінь, то 
весна буде пізньою і холодною [12]. Львівські екологи від 2009 р. також по-
чали прогнозувати погоду за допомогою бабака Мишка, проте перемістили 
прогноз з 2 на 15 лютого [9]. Саме 15 лютого православні та греко-католики 
відмічають свято Стрітення Господнього, яке має чимало метеорологічних 
прогнозів наступних пір року. У народі ж існує інша прикмета, пов’язана з 
цією тваринкою: Просвистів байбак – ховай у затінок сіряк! [4], що загалом 
має певні відмінності від новітньої прикмети. Метеорологи-аматори досить 
негативно ставляться до такого негуманного поводження до бабака. Про-
стіше не турбувати цих гарних звіряток – нехай собі сплять, і пам’ятати 
прикмету: Коли день другого лютого сонячний на пізню весну, а коли хмар-
ний – на ранню [2, c.4]. 

Отже, як показав аналіз польових та друкованих у засобах масової ін-
формації матеріалів сучасні метеорологічні знання займають вагоме місце 
у житті українців. Інтерес до цієї ділянки народної культури закономірний 
і зрозумілий, оскільки має прикладний аспект з широкими можливостями 
використання багатогранного і багатовікового досвіду українців на прак-
тиці. Окремі етнокультурні паралелі, які вдалося нам помітити у галузі 
етнометеорології дають можливість зрозуміти, що прикмети, записані від 
представників різних етносів, які мешкають у однакових природніх умовах 
цілком ідентичні, що підтверджується раціоналізмом цієї складової народ-
них знань. Аналізуючи сучасні польові матеріали з різних регіонів України, 
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можна помітити деякий скептицизм інформантів, головним чином навія-
ний ЗМІ, стосовно використання нині народних метеорологічних знань. 
Натомість метеорологи-практики, спираючись на традиційний досвід у 
прогнозуванні погоди, певною мірою сприяють збереженню та популяри-
зації цих знань.
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