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ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ АСПЕКТИ
СУЧАСНОЇ СЛАВІСТИКИ
УДК
Леся Мушкетик

СУЧАСНА ФОЛЬКЛОРНА КУЛЬТУРА
СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАЦМЕНШИН УГОРЩИНИ
У сучасній Угорщині крім угорців проживають інші національні
спільноти, серед них і слов’янські, важливу роль у самоідентифікації яких відіграє фольклор. Фольклорна культура слов’ян –словаків, українців, сербів, хорватів, та ін. репрезентована серед іншого
різноманітними колективами, різними за репертуаром і способом
виконання, ступенем автентичності (танцювальні, пісенні, автентичні, професійні, аматорські, дитячі тощо), тут систематично відбуваються фольклорні змагання, фестивалі, конкурси.
Ключові слова: Закарпаття, контакти, дослідження, монографія,
статті, мова, історія, культура, ідентифікація.
In modern Hungary there are other national communities besides
Hungarians, including the Slavs, whose folklore plays an important role
in their self-identification. Folklore culture of Slavs – Slovaks, Ukrainians,
Serbs, Croats, etc. is represented, among other things, by various groups,
different in repertoire and method of performance, degree of authenticity
(dance, song, authentic, professional, amateur, children’s, etc.). Folklore
competitions, festivals and contests take place here systematically.
Keywords: Hungary, Slavic national minorities, folklore, folklorism,
groups, festivals, mass media, Ukrainians.

Постановка проблеми. На території Угорщини крім
угорців проживають інші національні спільноти, серед них
слов’янські, це словаки, серби, хорвати, словенці, українці та ін. 1 Метою національної політики країни є створен3

ня таких умов, за яких нацменшини могли б зберігати і
далі зміцнювати свою культурну ідентичність, у розвитку
цієї політики помітними подіями були Круглий стіл 1991–
1993 років, Закон про нацменшини, а також створення системи самоврядувань, подальше зміцнення їхнього становища, суспільне закорінення у час виборів 1998 року. У липні
1993 року Угорський Парламент прийняв Закон про національні меншини, в якому перераховуються їхні індивідуальні та суспільні права, ідеться також про їх культурне й освітнє самоврядування, вживання мови, а також про підтримку
і правовий захист. Результатом виборів у грудні 1994 року,
а згодом 1995 року стало створення на місцях національних
федерацій, це 163 німецьких, 49 словацьких, 12 румунських,
19 сербських, 36 хорватських, 6 словенських органів місцевих самоврядувань. Крім цих згодом утворилися ще болгарські, українські, грецькі, польські та ін. органи самоврядування. Заходи щодо захисту й підтримки національних
меншин пов’язані з чотирма основними чинниками: законотворенням, створенням нових інституцій, матеріальною
підтримкою, а також формуванням позитивної суспільної
думки, пробудженням суспільного інтересу до справ нацменшин.
В Угорщині чимало уваги приділяється дослідженням народної культури, фольклору та етнографії національних
спільнот країни. У рамках Угорського етнографічного товариства діє Відділ національностей. Його метою і завданням є
згуртування дослідників, збирачів національної тематики, надання допомоги у справі публікації етнологічних серій. Щороку 4–6 разів скликаються його зібрання з метою проведення
виступів та дискусій, відзначення ювілеїв тощо. Дослідження
фольклору та етнографії нацменшин охоплюють усі місцевості зі слов’янським населенням, опубліковано чимало збірок та
досліджень з даної тематики [5].
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Далі продовжує видаватися (публікується з 1975‑го р.)
етнологічна серія «Угорські нацменшини» (Magyarországi
nemzetiségek), зі слов’янських це окремі сербські, хорватські, македонські, словацькі та ін. наукові збірники, до прикладу: «Етнографія словаків в Угорщині» (Národopis Slovákov
v Mad’arsku); «Етнографія південних слов’ян в Угорщині»
(Etnografija Južnih Slavena u Mađarskoj) та ін. Згодом почали з’являтися й окремі числа по сербах, хорватах і словенцях, а також видання по інших, менш численних нацменшинах, з 1996 року виходить ще дві періодичні збірки досліджень
по різних національностях: «Вибране з етнографічних видань
угорських нацменшин» (Válogatás a magyarországi nemzetiségek
köteteiból) та «Праці з етнографії болгар, греків, поляків, вірмен, русинів» (Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög,
lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából). Статті публікують кількома мовами –угорською, однією зі слов’янських та
резюме англійською. Таким чином, у коло досліджень усе активніше входять нечисленні й досі мало вивчені слов’янські
етнічні групи, такі як болгари і поляки. Побачили світ праці
про традиційні заняття українців-русинів, їх етнографію, питання національної ідентифікації та ін. Національні федерації,
а згодом органи самоврядування подають допомогу в редагуванні серій, залучають до цього відомих дослідників. Організовують конференції з питань культури нацменшин, інші заходи, так, 2013 року Інститут музичних досліджень Угорської
академії наук та Угорська академія мистецтв провели спільну конференцію «Традиційна культура угорських національностей», де з доповідями по народній культурі словаків, румун, німців, циган та ін. виступили етнографи, фольклористи,
музикознавці, музеологи, педагоги. 1990 року Федерація угорських словаків заснувала Словацький дослідницький інститут у м. Бекешчаба, з 2001 року він отримав назву Інститут
досліджень словаків Угорщини. Метою Інституту в інтересах
5

збереження словацької мови, культури і традицій стало наукове вивчення минулого і сучасного стану суспільних процесів угорських словаків. Інститут діє як інтердисциплінарна
інституція, проводить історичні, етнологічні, культурно-антропологічні, лінгвістичні, соціологічні дослідження, вагомою є його педагогічна та едиційна діяльність.
У сучасній Угорщині чимало уваги приділяється також сучасним формам побутування фольклору в культурі країни.
Угорський фольклорист Йожеф Фараго говорить про дихотомію «szerves-szervezett folklór» (органічний-організований
фольклор), коли, так би мовити, органічний, автентичний
фольклор спонтанно побутує у власному природному середовищі, а «організований» виокремлюють з цього середовища і тим самим реорганізовуючи, представляють для інших.
В угорській фольклористиці це явище загалом називають
фольклоризмом [8]. Форми фольклоризму активно розвиваються у країні у наш час, ці різновиди фольклорної культури
поширюються і в колі слов’янських спільнот.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичні та практичні питання фольклоризму, фольклорної культури розглядають такі
українські та зарубіжні дослідники як І. Павленко, Р. Кирчів, А. Каргін, Ф. Фараго, В. Фойкт, Й. Ліска [6; 4; 3; 8; 15; 14].
Фольклор слов’янський спільнот Угорщини вивчають А. Крупа, Д. Франкович, А. Дівічан та ін. [14; 11; 12], культурницьку
діяльність української діаспори – О. Годованська, В. Плоскіна,
Л. Мушкетик та ін. [2; 5].
Метою праці є розгляд особливостей фольклорної культури слов’ян Угорщини, зокрема місця фольклору в сучасній
культурі Угорщини, форм фольклоризму, типів фольклорних колективів, заходів по збереженню народної культури
нацменшин, окремий аналіз культурно-просвітницької роботи української діаспори країни, ролі фольклору в її діяльності.
6

Громади національних меншин мають право на гарантований час в трансльованих ЗМІ (радіо, телебачення) та можливість публікацій у друкованих мас-медіа Угорщини. Так, на
угорському радіо- і телебаченні звучить не лише угорський
фольклор. З кінця 1990‑х років Угорське громадське телебачення запровадило програму нацменшин «Рондо». Програма триває 56 хвилин і транслюється щомісяця (переважно в
останній четвер). Кожна меншина має певну кількість ефірного часу плюс час на інформацію про новини. Диктори читають
повідомлення кожний своєю рідною мовою. Завданням працівників редакції є підготовка репортажів, їх переклад, фільмування, редагування матеріалів. У студіях вони виступають
як диктори. У радіо- та телепередачі міст Печ, Сегед для нацменшин залучають також етнографічні аудіо- та відеозаписи. Угорське радіо щотри роки організовує музичний фестиваль різних народів.
У рамках Національної ради хорів діє окремий національний комітет, що надає підтримку хоровому руху меншин,
в основі якого лежать переважно народні музичні традиції.
Час від часу оголошують окремий конкурс для національностей на хорові та музичні твори на основі народних пісень.
Пожвавилася і аматорська діяльність. На початку 1980 років
почалася підготовка аудіоносіїв народної музики різних національностей, у продажу з’явилися записи словацької, болгарської та ін. національної музики (включно з релігійною), деякі
з них перекладено угорською мовою.
Фольклорна культура країни репрезентована у формі різноманітних гуртів різних за репертуаром і способом виконання, різного ступеня автентичності. У регіонах регулярно проводять свята та фестивалі. Інколи поселення з національними
спільнотами дають вперше про себе знати таким чином, що
створює аматорські фольклорні групи. В Угорщині значним
числом випускають репертуарні фольклорні збірники, які,
7

своєю чергою, використовують народні колективи. Систематично оприлюднюють інші популярні збірки фольклору –тематичні, регіональні, жанрові та ін. І. Павленко так характеризує типи сучасних фольклорних колективів: «У сучасному
народнопісенному виконавстві є широке різноманіття вокальних ансамблів за організаційно-структурними, стильовими,
регіональними і місцевими особливостями. Їх слід розрізняти
за такими ознаками: 1. Фольклорні (автентичні) ансамблі (співочі гурти), учасниками яких є носії співочих традицій (місцевих, територіальних, регіональних тощо). 2. Вторинні фольк
лорні ансамблі –ті, що реконструюють виконання записів
пісенного фольклору. Вони, в свою чергу, поділяються на такі
різновиди: науково-етнографічні; професійні; дитячі фольк
лорні ансамблі; аматорські» [6, с. 722].
В Угорщині регулярно проводять різноманітні фольклорні змагання, фестивалі. З 1960‑х років щороку відбуваються
змагання угорських колективів з країни та діаспори (у ньому
беруть участь і закарпатські гурти) на телебаченні під назвою
«Лети, паво», що отримало широкий резонанс. А ще згадаймо
фольклорний фестиваль Європейських нацменшин і ярмарку народного мистецтва, де виступають колективи та учасники з Угорщини та інших країн. У щорічному фестивалі європейських колективів під назвою «Диявольський котел», що
проходить щороку на півдні Угорщини, поблизу кордону зі
Словаччиною, в останні роки брали участь і гурти з України.
Серед багатьох заходів фестивалів виставки народних ремесел, куштування національних страв тощо.
Культурний центр м. Ференцварош і самоврядування нацменшин уже багато років організовують т. зв. Кавалькаду нацменшин, культурну презентацію, огляд культури місцевих
національних спільнот, що зберігають власні традиції, – болгар, греків, циган, українців, німців, сербів і словаків та ін. До
прикладу, тут відбулися виступи словацького гурту «Ліпа»,
8

який було створено 1990 року, разом з Будапештською словацькою школою (попередня назва «Прамен»). Завданням колективу є дослідження традицій угорських словаків, збереження і репрезентація їх танцювальної культури, тому, природно,
в репертуарі групи угорські і словацькі танці. Колектив отримав широке визнання на міжнародних фестивалях в Угорщині та поза її межами. Ансамбль виступав у Бельгії, Чехії, Греції,
Голландії, Польщі, Словаччині, Сербії. Підтримує багаторічні
контакти з танцювальним колективами Бельгії, Сербії, Франції. Болгарський танцювальний колектив «Янтра» створено
молодими ентузіастами у 1996 році задля збереження болгарського народного танку, народної музики і традицій, колектив з часу створення грав значну роль у збереженні ідентифікації угорських болгар. Число танцівників понад 40 осіб, яким
по 15–30 років. У їхньому репертуарі можна знайти автентичні танці з різних етнографічних регіонів Болгарії. Серед дитячих колективів слід назвати русинський дитячий гурт «Русинята», який виконує дитячі пісні. Керівник і засновник гурту:
Ольга Сілцер-Ліковіч, голова Національного самоврядування
русинів Ференцвароша.
У 1991 році в країні було створено об’єднання українціврусинів. Зі вступом у дію Закону про нацменшини в Угорщині від 1999 року українці та русини відокремилися, тож нині
існують два незалежні об’єднання нацменшин. Щодо тих, які
ідентифікують себе як русинів, і які переважно з’явилися в
Угорщині внаслідок міграцій минулих століть, то чи не найбільший їхній анклав, значною мірою асимільований серед
місцевих словаків та угорців, існує у гірських районах комітата (області) Земплен. У народній культурі русинів збереглися
окремі звичаї та обряди (Пасха, Різдво та ін.), деякі історичні
та міфологічні легенди та перекази, пісні, вірування. Функціонують чотири суспільні організації русинів, Бібліотека русинів Угорщини та Музейне зібрання і виставка, часопис «ру9

синською» та угорською мовами під назвою «Русинський світ»
(Ruszin világ).
Сучасна українська громада утворилася переважно в результаті міграції двох останніх століть із Західної України,
а також окремих міст – Києва, Львова, Донецька та ін. Основним центром проживання українців є Будапешт, а ще міста
Сеґед, Дебрецен, Ніредьгаза та ін. 1991 роком було створено
Товариство української культури Угорщини (ТУКУ), яке очолила Ярослава Хортяні. Урядом Угорщини українцям надано
офіс в одному з центральних районів Будапешта по вулиці Гайош, який є також Центром української культури та освіти із
конференц-залою, бібліотекою, кімнатами для редакції часопису, недільної школи та ін. Широкі можливості культурної
автономії відкрилися 1998 року після виборів депутатів у Державний орган самоврядування українців в Угорщині (ДСУУ),
який складається з місцевих самоврядних осередків українців
у районах столиці та деяких інших містах.
ДСУУ є засновником інтернет-телебачення UKRTV.hu та
інтернет-порталу українців Угорщини ukrajinci.hu. При Державному самоврядуванні діє Українська недільна школа,
у якій навчаються більше шістдесяти дітей, воно забезпечує
діяльність ансамблю «Українські мелодії» та Українського
театру в Угорщині. У Центрі української культури діє Українська бібліотека ім. Маркіяна Шашкевича та жіночий клуб
«Горлиця», є тут зібрана власними силами» Етнографічна
колекція».
Українська громада в Угорщині займається переважно
культурно-інформаційною, культурно-просвітницькою діяльністю. Щороку Державне самоврядування українців Угорщини організовує і проводить близько п’ятдесяти заходів
для української спільноти і угорських гостей – виставки картин і мистецькі акції, концерти, перегляди українських кінофільмів, літературні вечори і зустрічі, конкурси, відзначен10

ня українських календарних та державних свят, конференції
і майстер-класи. Подібні заходи організовують і регіональні
товариства. Тут відбуваються святкування Різдва, Пасхи, інших національних та народних свят, тривають творчі вечори,
заходи, присвячені вшануванню відомих українців та знаменних дат. Один раз на тиждень транслюються україномовні передачі на Угорському радіо МР4 (30 хвилин), 2 рази на місяць
по центральному телебаченню М1 –12‑хвилинну програму
«Рондо», яка знайомить глядачів з життям угорських українців, діяльністю Товариства тощо. Редакція намагається всебічно висвітлювати життя та діяльність української меншини
в Угорщині. Цьому слугують репортажі з культурно-освітніх
заходів ТУКУ й ДСУУ, а також актуальні інтерв’ю з українськими депутатами та активістами української громади. Приділяється також увага популяризації української культури в
Угорщині, висвітленню національних особливостей та традицій українців. Радіослухачів знайомлять з українськими митцями, музичними колективами та окремими виконавцями, а в
рубриці «До народних джерел» йдеться про українські традиції та обряди, народні й церковні.
На сталу традицію в українців Угорщини перетворилися святкування українського Різдва, Шевченківських днів,
Андріївських вечорниць та ін. силами Товариства Українців Угорщини. Водохрещя українці, зазвичай, відзначають в
Уйпешті, де це свято влаштовує українське самоврядування
IV району Будапешта. Зелені свята «прописалися» в українців Ференцвароша (ІХ район столиці). День матері та ІваноКупальські русалії відзначають у гостях столичного самоврядування українців.
20 лютого 1998 року було започатковано відзначення Дня
української культури в Угорщині, у цей день українці встановили меморіальну дошку на честь виходу альманаху «Русалка
Дністровая» в королівській друкарні у Буді. Це один з заходів
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по увіковіченню пам’яті видатних українців та історичних дат,
які проведено також у різних містах країни.
З 1995 року українці публікують двомовний часопис «Громада» (головний редактор В. Плоскіна), назву якого запропонувала онука Михайла Драгоманова Наталя ДрагомановаБартаї, котра мешкала в Будапешті, видали кілька двомовних
книжок. Числа «Громади» виходять за підтримки Фонду національних меншин Угорщини. Чимало матеріалів часопису присвячено народознавству, зокрема в рубриці «Літопис
угорського українства» повідомляється про події і заходи,
пов’язані з даною тематикою. У кінці видання вміщено рубрику «Страви української кухні». Часопис отримав престижну
нагороду Угорського культурно-просвітницького інституту
«Pro Cultura Minoritatum Hungarie». Науково-публіцистичний
характер має «Календар українців Угорщини», у якому друкують матеріали історичної, культурологічної, етнографічної,
лінгвістичної, літературознавчої та іншої тематики. В. Плоскіна, редактор часопису пише: «Нинішня «Громада» –це інформативно насичений двомісячний журнал на 40 сторінках,
який друкує матеріали паралельно українською та угорською
мовами. На його шпальтах висвітлюються різноманітні проблеми українства –від історико-культурних до сучасних соціальних, політичних та економічних. Найбільшу увагу часопис
безумовно приділяє культурницькій проблематиці. Це, своєю чергою, сприяє позитивному іміджу України в Угорщині та поза її межами. Структура журналу містить традиційні рубрики: «Суспільство», «Хроніка Товариства», «Поштова
скринька», «Культура», «Берегиня», «Мистецтво», «У колі
сім’ї», «Дитячий куточок», «Молоді пагінці» (числа «Громади»
з 2001 р.)» [7].
З 2018 року в Угорщині почав видаватися часопис державного самоврядування українців Угорщини під назвою «Український вісник», (головний редактор Інга Деяк), наразі оприявне12

но 7 чисел за 2018–2021 роки. З народної культури видруковано
статті про зимовий, осінній, весняний та літній цикли свят,
різдвяні традиції в різних регіонах України, про дитячий гурт
«Басолька», статтю «Вивчення української мови через пісню». Як додаток до нього вийшло три числа дитячого журналу для маленьких українців Угорщини «Дивосвіт», де значне
місце відведено фольклору, зокрема народним казкам, пісням,
прислів’ям і приказкам. Приділено увагу і патріотичному вихованню. Про різноманітність форм представлення і залучення народних традицій до культурного простору українців
Угорщини свідчить, до прикладу, інформація про них у 2 числі «Українського вісника». Так, це виступи гуртів Закарпатського академічного театру ляльок «Бавка» та Закарпатського народного академічного хору у містах Угорщини на святкуванні
205‑ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, проведення
українською громадою передпасхальних майстер-класів з виготовлення крашанок, писанок, пасок, великодніх натюрмортів,
відзначення Дня матері. Як і щороку, 2019 року у Будапешті, Веспремі, Мішкольці, Сеґеді, Ніредьгазі відбулися флешмоби до
дня вишиванки. У Веспремі виступив танцювальний колектив
«Фаворит» та ін. Самоврядування українців міста Чепела організувало міжнародний фестиваль музики й танцю «На хвилях
Дунаю», у якому взяли гурти з України і Угорщини. Українську
громаду на традиційних Днях Сеґеда (травень 2019) представляв етногурт «Вишиванка» та театр «Птах». У кінці номера у рубриці «Традиції» вміщено огляд літнього циклу свят народного
календаря українців (день Святого Юрія, зелені свята, Івана Купала та ін., авторка В. Петровська).
Традиційна любов українців до пісні спостерігається і серед угорського українства, українська пісня тут постає як
символ нації. ТУКУ було створено жіночий хор «Берегиня»,
український народний театр, молодіжний танцювальний колектив «Веселка».
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Крім ТУКУ в Угорщині діє ще кілька українських товариств. Серед них, до прикладу, Культурне товариство українців області Чонґрад, засноване в місті Сеґед у 2014 році, яке діє
в південному регіоні країни, голова – Неоніла Сечі. Товариство щорічно організовує вшанування пам’яті жертв Голодомору, цикли програм «Жіноча весна», День Здоров’я, вечори
Традицій і української кухні на Різдво, Великдень, Масляну,
щорічну «Регіональну зустріч народних хорів», бере участь
в організації виступів творчих колективів з України на Днях
Сеґеда. Тут читають лекції з історії українського мови, літератури та культури, історії українського козацтва та українсько-угорських взаємин, готують дитячі мистецтвознавчі
програми, організовують літні табори для дітей.
Популярним в Угорщині є таке явище як так звані танцювальні доми, танцювальний рух, започаткований у 70‑і роки
минулого століття, який охоплює широкі маси людей, даючи
їм поряд з іншими культурними можливостями нагоду інтерактивної поведінки, пізнання традицій тощо. Народна музика
і танок вже не інстинктивно традиціоналізуються, а завдяки
науковим дослідженням і селекції цінностей – після свідомого
вибору, порівняння і підсумку –потрапляють до репертуару
танцювальних домів. Від самого початку він охоплює поряд
з угорськими традиції нацменшин, фольклор інших народів.
У будинках культури Будапешту крім угорських, проводять
сербські, хорватські, румунські та ін. танцювальні вечори для
широких народних мас, до прикладу, це сербське коло під супровід гри на народних інструментах.
Висновки. Отже, можемо констатувати, що в сучасній
Угорщині значна увага спрямовується на збереження, поширення та вивчення культури національних спільнот країни,
зосібна фольклору та етнографії. Тут спостерігається як побутування традиційного фольклору слов’янських нацменшин,
так і залучення його до інших форм культури: мас-медійних
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передач, міжетнічних конкурсів та фестивалів, діють різноманітні танцювальні та пісенні колективи. Значну культурнопросвітницьку діяльність проводить українська діаспора, де
велику вагу надають сучасним формам побутування уснопоетичної творчості. Фольклор серед інших чинників є важливим фактором національної ідентифікації спільноти.
ПРИМІТКА
За даними 2011 року в Угорщині мешкає 35 208 словаків, 26 774 хорвати, 10 036 сербів, 5 633 українця, 3 882 русини, 7 001 поляк, 6 272 болгари,
2 820 словенців.
1

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Бідзіля Ю. (2014). Журнал «Громада» (Будапешт) як популяризатор
українства в Угорщині. Бідзіля Ю. Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. Вип. 4. С. 338–349.
2. Годованська О. (2012). Українська діаспора в Угорщині: виклики
ХХІ ст. Народознавчі зошити. № 6 (108). С. 1132–1138.
3. Каргин А. С. (1997). Народная художественная культура. Москва :
Гос. респ. Центр рус. ф‑ра. 283 с.
4. Кирчів Р. (2010). ХХ ст. в українському фольклорі. Львів : Ін‑т народознавства НАН України. 536 с.
5. Мушкетик Л. (2014). Славістичні студії в Угорщині: історія і сучасний
стан. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. 401 с.
6. Павленко І. (2013). Вокальні ансамблі сучасного побутування (жанрові особливості). Народознавчі зошити. № 4 (112). С. 722–726.
7. Плоскіна В. Український діяспорний рух в Угорщині. URL : http://
www.ukraina.org/ugraina/ugorshina/articles/1911.html.
8. Faragó J. A. (1979). Szerves és szervezett foklór. Korunk. 38. 1–2. P. 49–52.
9. Folklór és vizuális kultúra / szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai
Kyiv, 2007. 616 р.
10. Folklór és zene / szerk. Szemerkényi Á. Budapest : Akadémiai K., 2009. 517 р.
15

11. Frankovics Gy. A kovács szerepe a szerb, a horvát és a magyar
néphagyományban, valamint interetnikus kapcsalatai. Etnografija Srba u
Mađarskoj. 1999. № 2. P. 7–40.
12. Gyivicsán A. A. nemzetiségi-etnikai kultura folklorisztikai kutatása.
Národopis Slovákov u Mad’arsku. 1994. №. 10. P. 35–45.
13. Krupa A. A magyarországi szlovákok kalendáris szokásoinak elhalási
tendenciai, összefügésük a társadalmi és életmódbeli változással. Národopis
Slovákov v Mad’arsku. 2001. № 17. P. 11–27.
14. Liszka J. Átmenetek: Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye
János Egyetem Tanárképző Kara, 2013. 285 p.
15. Voigt V. A folklórtól a folklorizmusig: Történeti folklorisztikai
tanulmányok. Budapest : Universitás, 2001. 355 p.

REFERENCES
1. BIDZILIA, Yurii. Hromada Magazine (Budapest) as a Popularizer of
Ukrainians in Hungary. In: BIDZILIA, Yurii. Collected Works of the Research
Institute of Press Studies, 2014, iss. 4, рр. 338–349 [in Ukrainian].
2. HODOVANSKA, Oksana. Ukrainian Diaspora in Hungary: the Challenges
of the 21st Century. The Ethnology Notebooks, 2012, no. 6 (108), pp. 1132–1138
[in Ukrainian].
3. KARGIN, Anatoliy. Folk Artistic Culture. Moscow: State Republican Centre of Russian Folklore, 1997, 283 pp. [in Russian].
4. KYRCHIV, Roman. The 20th Century in Ukrainian Folklore. Lviv: NAS of
Ukraine Institute of Ethnology, 2010, 536 pp. [in Ukrainian].
5. MUSHKETYK, Lesia. Slavic Studies in Hungary: History and Current State.
Kyiv: NASU M. Rylskyi IASFE, 2014, 401 pp. [in Ukrainian].
6. PAVLENKO, Ivan. Chorales of Modern Existence (Genre Peculiarities).
The Ethnology Notebooks, 2013, no. 4 (112), pp. 722–726 [in Ukrainian].
7. PLOSKINA, Vasyl. Ukrainian Diaspora Movement in Hungary [online].
Available from: http://www.ugraina.org/ugraina/ugorshina/articles/1911.html
[in Ukrainian].
8. FARAGÓ, József. Organic and Organized Folklore. Our Age, 1979, 38, 1–2,
pp. 49–52 [in Hungarian].
9. SZEMERKÉNYI, Ágnes, ed. Folklore and Visual Culture. Budapest:
Academic Publishing House, 2007, 616 рp. [in Hungarian].
10. SZEMERKÉNYI, Ágnes, ed. Folklore and Music. Budapest: Academic
Publishing House, 2009, 517 рp. [in Hungarian].
16

11. FRANKOVICS, György. Significance of the Blacksmith in the Serbian,
Croatian and Hungarian Folk Traditions, as well as Interethnic Ties. Ethnography
of Serbs in Hungary, 1999, no. 2, pp. 7–40 [in Hungarian].
12. GYIVICSÁN, Anna. National and Ethnic Culture is a Folkloristic
Research. Ethnography of Slovaks in Hungary, 1994, no. 10, pp. 35–45 [in
Hungarian].
13. KRUPA, András. The Calendar Habits of the Slovaks in Hungary:
Declining Trends, Their Connection with the Social and Lifestyle Changes. Ethnography of Slovaks in Hungary, 2001, no. 17, pp. 11–27 [in Hungarian].
14. LISZKA, József. Transitions: On the Border of Folklore and Non-Folklore.
Komárom: Selye János University Faculty of Pedagogical Education, 2013,
285 pp. [in Hungarian].
15. VOIGT, Vilmos. From Folklore to Folklorism: Historical Folklore Studies.
Budapest: Universitás, 2001, 355 pp. [in Hungarian].

SUMMARY
In modern Hungary there are other national communities, including
Slavs, such as Slovaks, Serbs, Croats, Slovenes, Ukrainians and others.
Much attention is paid to the preservation and study of folk culture,
folklore and ethnography of the communities of national minorities in
the country. Modern forms of oral poetry in the country’s culture also
attract attention. This is a phenomenon of folklorism. These issues are
currently studied by J. Farago, V. Voigt, J. Liszka, A. Krupa, L. Mushketyk
and others.
Communities of national minorities have the right for a guaranteed
time in the broadcast media (TV program «Rondo», etc.), the
possibility of publications in the country’s press. Folk culture is also
represented in the form of various groups, different in repertoire and
method of performance, degree of authenticity (dance, song, authentic,
professional, amateur, children’s, etc.). Various folklore competitions,
festivals, contests are held regularly in Hungary. These are, for example,
the Festival of European National Minorities, the International Festival
«Devil’s Cauldron», etc. The Ferencvárosi Cultural Center and the selfgovernment of national minorities have been organizing for many years
the so-called Cavalcade of National Minorities, cultural presentation,
review of the culture of local national communities, preserving their own
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traditions – Bulgarians, Greeks, the Romas, Ukrainians, Germans, Serbs,
Slovaks and others. For example, the performances of the Slovak band
«Lipa», the Slovak «Yantra», the children’s band «Rusyniata» and others
have taken place here.
Folklore occupies a significant place as a factor of national
identification in the cultural and educational activities of Ukrainians in
Hungary. Thus, the celebrations of Ukrainian Christmas, Shevchenko’s
days, St. Andrew’s Vespers, Epiphany, Easter and other national and folk
holidays have become a permanent tradition in the diaspora. These events
are described in the magazines Hromada, Ukrainian Bulletin and others.
The Berehynia Women’s Choir, Ukrainian National Theater, and the
Veselka Youth Dance Ensemble have been established by the Ukrainian
Culture Society.
Keywords: Hungary, Slavic national minorities, folklore, folklorism,
groups, festivals, mass media, Ukrainians.
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УДК
Ірина Коваль-Фучило

«ВОНА СТОЯЛА У ЦЕНТРІ АНДРУШІВ,
ЯК ЦАРИЦЯ»:
КОНЦЕПТ ЦЕРКВА В ОПОВІДЯХ
ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ІЗ ЗОНИ ЗАТОПЛЕННЯ
Метою пропонованої статті є аналіз концепту церква в усноісторичних оповідях і письмових спогадах про примусові переселення
із зон затоплення. Джерельна база – власні записи інтерв’ю з переселенцями, здійснені у 2012–2021 роках, а також опубліковані спогади переселенців, видані у серії книг і низці статей, присвячених
затопленим селам України. Досліджено сюжети й мотиви, присвячені історії храмів у затоплених селах. У семантичному полі концепту
церква усна історія переселення передає ідею єдності громади.
Ключові слова: концепт церква, затоплені села України, усна історія, фольклорність спогадів, комеморативні практики.
Submitted article is aimed at the analysis of the concept a church in
oral history and written memories about forced relocations from flood
zones. The source base is the authoress own interviews with the displaced
persons recorded in 2012–2021, as well as published memoirs, edited in
the series of books and a chain of articles devoted to the flooded villages
of Ukraine. The plots and motives dedicated to the history of temples in
flooded villages are studied. In the semantic field of the concept a church
oral history of resettlement conveys the idea of commune unity.
Keywords: concept church, flooded villages of Ukraine, oral history,
folklore features of memories, commemorative practices.

Пропонована стаття є четвертим дослідженням основних
концептів оповідей про примусове переселення із зон затоплення. Перша студія була присвячена концепту дім [7], друга – концепту земля [6], третя – концепту кладовище 1. Метою
пропонованої статті є аналіз концепту церква в усноісторич19

них оповідях і письмових спогадах про примусові переселення із зон затоплення. Джерельною базою дослідження є власні
записи інтерв’ю з переселенцями із зон затоплення на Дніпрі
і Дністрі, здійснені у 2012–2021 роках, а також опубліковані
спогади переселенців, видані у серії книг і низці статей, присвячених затопленим селам України [5; 13; 14].
Використовуємо термін концепт для позначення сукупності різних форм вираження важливих для культури смислів [15, с. 109]. Ці форми в нашому конкретному випадку виражені в номінації, постійних мотивах, фольклоризованих і
фольклорних текстах, соціальних практиках. Розмаїття вираження усіх смислів концепту становить його семантичне поле.
Дослідження про два перші концепти, а це були роботи написані на порівняльному матеріалі оповідей переселенців із зон
затоплення і переселенців так званої операції «Вісла», дали підстави зробити важливі висновки. Аналіз фрагментів, присвячених і пов’язаних із концептом дім, дав підстави стверджувати,
що інформанти, осмислюючи й вербалізуючи власну біографію, на момент розповіді, тобто через певну часову дистанцію,
виділили для себе найважчу втрату внаслідок переселення. Ця
найважча втрата в аналізованих усноісторичних наративах різна. Так, найцінніше, що втрачали переселенці із зон затоплення, – це дім і земля. А переселенців операції «Вісла» не просто
позбавляли прадідівської землі й хати, – їх намагалися сполонізувати, а тому найважчою втратою вони вважають свою національну ідентичність [7, с. 158]. Для її збереження українці
докладали чимало зусиль на місці, де їм довелося жити після
вимушеного переїзду [12, с. 38–39, 104, 118, 417, 443].
Дослідження концепту земля дає змогу виявити приховані,
не очевидні аспекти прагматики оповіді, збагнути ідею переселенського наративу. Ідеї – це спільні смислові субстрати різних культурних кодів культури, які вербалізовані в текстах,
проте не названі прямо; наприклад, ідея незворотності, ідея
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незавершеності [9, с. 290]. В аналізованих спогадах основна
мета фрагментів зі словом земля – вербалізація ідеї несправедливості переселення. Оповідачі вживають номінації наша
земля, рідні землі, своя рідна земля і под., коли роздумують про
свою долю, долю своїх односельців, висловлюють власну негативну оцінку, засудження цих примусових переселень.
Аналіз семантики номінації, постійних мотивів, тем, сюжетів, які формують концепт кладовище, дав підстави визначити такі уявлення: втручання у простір кладовища містить потенційну небезпеку і провокує гнів померлих; встановлення
надмогильного хреста відновлює сакральність могили, консолідує переселенську громаду, актуалізує пам’ять про її історичне минуле. Основною ідеєю, що її передає концепт кладовище, є неможливість цілковитого перенесення кладовища і
давнього життєвого простору загалом.
Про важливість концепту церква в переселенському наративі свідчать численні згадки про цей просторовий архітектурний об’єкт у спогадах про подію переселення. Цікаво, що
такі згадки наявні і в розповідях про переселення сіл, де були
церкви, і в спогадах про переселені безцерковні [5, с. 263] села.
Цю особливість переселенського наративу помітили й ін. дослідники історії переселення із зон затоплення і спорудження
гідроелектростанцій. Так, польська дослідниця Марія Ґодинь,
авторка монографії про переселене село Маньови, яке колись
було розташоване на березі Дунаю [16], у підрозділі «Сакральний простір» аналізує колективну пам’ять про перенесення
таких сакральних об’єктів: чотири каплиці, церква, кладовище. Найбільше уваги приділено саме церкві. Основною подією, яку згадують оповідачі, є розповідь про знесення церкви:
«Окреме місце в пам’яті посідають спогади, пов’язані із сакральним простором, або костелом, а саме його зруйнуванням. /…/ Ця подія вписана як травматичний і сумний досвід
мешканців цілого села» [16, с. 129].
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Олександр Горбовий, дослідник історії спорудження каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі, зазначає, що перенесення
святинь, а саме сільських кладовищ, пам’ятників, братських
могил і церковних споруд, – «одна із найболючіших тем у текстах переселенців» [4, с. 323]; «Великого душевного болю завдало затоплення церков» [4, с. 325]. У дисертації дослідник
подав коротку історію церковних споруд із затоплених Канівським водосховищем сіл Переяслав-Хмельницького району Київської області [3, с. 158–169]. Двом дерев’яним церквам із сіл Андруші і В’юнище пощастило зберегтися до наших
днів, оскільки вони свого часу були перенесені до ПереяславХмельницького скансену.
Дослідники спорудження Кременчуцького гідровузла, згадуючи про долю церковних споруд на території перенесених
сіл, наводять фрагменти спогадів учасників будівництва. Так,
навіть самі будівельники ГЕС із гіркотою згадують про безцеремонне руйнування церков і кладовищ: «На місці, де було
кладовище і церква с. Табурище, ми будували стадіон. Для
цього довелося залишки поховань перенести на нове кладовище, а церкву, збудовану з червоної цегли і чудової архітектури, зруйнували за допомогою вибухів. Це зробили Первун
і Карпов» [1, с. 170]. У час панування атеїстичної радянської
ідеології доля кам’яних хрестів і поодиноких церков, які ще
збереглися у переселюваних селах, була схожою: як правило
сакральні об’єкти були зруйновані, а цегла із них стала будівельним матеріалом для інших споруд, була загорнута під землю й розрівняна або потрапляла у води Дніпра: «За усними
свідченнями багатьох очевидців /…/, на цьому кладовищі стояла старовинна, мурована з каменю й червоної цегли, «козацька» церква, можливо, як говорили, ще з Богданових часів, біля
якої – могили з кам’яними меморіальними хрестами й надгробними плитами – матеріальні пам’ятки історії та культури українського народу. Церкву було зруйновано, каміння з
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неї, як і хрести, вивезено в невідомому напрямку. Хтось ніби
бачив, як величаві гранітні козацькі хрести гордо сповзали із
самоскидів, лягаючи у швидку воду під час упокорення Дніпра» [1, с. 318–319].
Предметом аналізу пропонованої статті є основні теми, присвячені церкві як важливій сакральній архітектурній споруді в
селах, які були переселені із зон затоплення, прагматика і семантика відповідних фрагментів переселенського наративу.
Стаття написана в контексті соціолінгвістичних усноісторичних студій із застосуванням методу семантичного аналізу
тексту. Для фіксації джерельного матеріалу використано методику інтерв’ювання. Хронологічні межі дослідження – від
1930‑х років, часу активного руйнування українських церков,
до наших днів.
У спогадах про переселення із зон затоплення можна виділити такі основні теми, пов’язані із церквою:
– відомості про руйнування чи зміну призначення церкви;
– особливості релігійного життя у селі без церкви;
– долі збережених церков;
– сучасні зустрічі переселенців у дні храмового свята колишніх сіл.
Під час інтерв’ю спогадам про церкву, як правило, передує
питання «Чи була в селі церква?»: / А в вашому селі колись була
церква? / – Колись була. / А що з нею зробили? / – Розкидали. / А
коли? / – Я не пам’ятаю. / То коли радянська влада прийшла? / –
Да (ЛФЛ); Я ж ходила туда, церква була, дуже гарна церква.
І узяли повалили, порозкидали (ГНІ). Тут мова йде про Церкву Всемилостивішого Спаса при скельно-печерному монастирі в переселеному селі Бакота, що на Хмельниччині. Церква
була зруйнована у травні 1964 року [2, с. 50]. Колишні мешканці села добре пам’ятають цю подію:
– Переселялися. Розвалили її, так уже продали ту [будівельні матеріали із розваленої церкви. – І. К-Ф.] – хтось там ку23

пив то всьо з неї, бо це вже пересилка. / А ікони куди?/ – Ікони
подавали по церквах, де яка нагорі була. Була на долині церква, була. Мурована церква, вона є на фотографії. /…/ / А коли
зруйнували?/ – Десь в шістдесят якімось році. В [19]60‑ім році.
Я ше прийшла в [19]59‑ім році, то я застала ше церкву, ше ходила в церкву. / А потім зруйнували церкву?/ – Так. Наші люди,
наші, правітельство наше: парторг, голова сільської ради, це
не чужі, це свої. Взяли ці книжки, ці всі святі, покидали в скалу, висипали все. / Потопили?/ – Вони не впали у Дністер, вони
впали у кущі, спинилися. А мама прийшли, бо вони дуже мої,
вони були такі набожні, сім’я їх. Бо ше і мені вони казали: «Чи
ти підеш до шлюбу? Будеш шлюб брати?». А я кажу: «А чого ж?
Візьму, буду брати». /…/ / А що з тими книгами? Люди збирали?/ – Так, збирали. Прийшли мама і кажут: «Висипане туда,
йди, може, візьмеш якось». То мій чоловік пішов, в мішок зібрав,
під такою скалою він їх всіх зібрав і приніс додому. І тоди пороздавали по церквах їх. І хто хтів, ше взяв собі до хати. Чисто всьо скинули туда, Боже, Боже! (ЛПО);
/ А яка то була церква?/ – Православний монастир, наша
православна церква. А потому тоже був Тернавський, но я не
знаю відки він. Чи він зі Старої Ушиці, чи звідки? Но вони повмирали, їх нема. Це ми вінчалися і ше наші свати – крайні
вже, і всьо. Вже повалили, не було де. То покидали у скалу туда,
то побили, то порозкидали, то поламали (ГНІ).
У цих спогадах висловлене засудження руйнування храму, особливо різке несприйняття нищення церковного майна.
Про це свідчить, крім самої розповіді, номінація способу руйнування: повалили, порозкидали, покидали, поламали, висипали. Ця лексика передає семантику засудження безцеремонного ставлення до сакральних об’єктів. Це ж стосується історії
церкви у затопленому селі Козинці. Тут для посилення експресії вжито слово розтрощили: А козинська – кирпична. Її розтрощили (ОМП). З третього разу динамітом. Один раз за24

клали там два мішки – нічого… Да, а тоді заклали там п’ять
мішків динаміту – і тоді аж. А вона цей – робили розтвор на
яйцях, шо його не розірвеш, усе склеїне! Кирпич розтей… а розтвор – нічого! А цибельська [церква] стоїть і зараз (ЧМЮ).
Крім наведених сюжетів про руйнування церкви, можна виділити також сюжетну групу про зміну призначення церкви.
Церковні приміщення перетворювали на зерносховища, клуби тощо. Ось історія церкви у селі Трахтемирів: Церкву розтягали. В Трахтемирові церкву зруйнували у 1944 році. Вірніше,
в [19]3‑му році її там… Там була Троїцька церква, побудована в
1855 році на кошти поміщика Вікентія Гудим-Левковича, от.
А до речі, перед цім в Трахтемирові ще була церква. Ще була
церква в трошки іншому місці, на горі. І Шевченко про неї писав: «Он на пригорбі ніби капличка, стоїть там церква невеличка, з похиленим хрестом». Це він… Шевченко був у Трахтемирові, розповідав про цю стару церкву, а нову уже построїли
пізніше, от. У 1855 році. І коли почалось гоніння, так сказать,
гоніння на релігію, то в [19]30 році церкву закрили, там було
зерносховище, ну таке все для господарських нужд. Що трапилося в [19]43 році? В [19]43 році, коли велися бої за переправу, за український плацдарм… Це ви, мабуть, знаєте трішки
з історії, що це була кров’ю полита земля, де загинуло загалом
500 тисяч чоловік, ну по-разному, загалом в основному наші. На
кожного вбитого німця було п’ять наших убитих. Така статистика. Там, значить, нагорі була школа, а внизу церква, от.
В цю школу попала, ну, не знаю, ніхто не може сказати: чи радянська, чи бомба німецька. Ну, короче, школу трошки зруйнувало, от. Церква стояла ціла. Але коли закінчилися бої за український плацдарм, [19]43 рік, німці вже стали відступати далі,
було дуже багато хат попалено, розбомблено. Люди кинулися
відбудовуватися. А матеріалу то собственно і не було, – вони
нічого не знайшли кращого, як потрошку тягать із школи, із
церкви, от. Хоча німці, коли ввійшли, то вони навпаки, – там
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ще було одне приміщення недобудованої кантори, то сказали
добудувать. Німці не руйнували, нічого не руйнували, от. То
в основному в [19]44 році церкву розтягли на будматеріали і
школу теж. І коли я туди… Батько мене привіз в [19]53 році,
зимою. Жити нам не було де, хати не було, то ми жили кілька місяців у тій школі, де збереглося всього-на-всього дві кімнати. З жовтої цегли ця школа, красива була, вона споруджена
на кошти поміщика Базарова в [18]90 році ще. Земська школа була, красуня школа! Але ж її розібрали. І відновили її тільки
в [19]57 році. Ще я там рік устиг повчитися у тій школі. Ось
таке сталося із церквою. І з тих пір про церкву свідчить тільки – там поставили хрест, де вона була. Там я був у минулому
році, та й скоро буду, от. Стоїть хрест – знак, що там була
церква, Святотроїцька церква (ММК) 3.
Про зміну призначення церкви пам’ятають і в інших селах.
Так, в частково переселеному селі Скородистик церква стала
клубом: /А була в селі церква?/ – До війни була церква, до революції. А потім будинок культури із церкви зробили в нас в
селі. /…/ – А таких прицерковних історій не пам’ятаєте?/ –
Ні. /…/ В нас тепер гарна церква (МІЛ). Схожа доля церкви
переселеного села Худяки: То був клуб зразу. Там клуб у церкві був. Вони ж закрили давно її, ту церкву, то там був клуб.
А тоді перенесли її сюди наго’ру. І осьо сюди: од клуба трошки
нагору, осьо сюди, там була мастерска. Ну там клуб зразу був.
Клуб ше ж був не зроблений. А тоді зробили цей клуб, а то вже
переробили на мастерську (МНІ).
Церкві у переселеному селі Зарубинці, на думку оповідачів,
пощастило більше, аніж іншим сакральним спорудам, бо з неї
свого часу зробили школу: Церкву в [19]30‑х роках зруйнували, але хоч добре діло зробили, що хоч школу зробили, а не якусь
там стайню на коні, на воли, а зробили школу (ССФ).
Серед переселенців із цього села дотепер побутує фольклорний сюжет, відомий у всій Україні, про Божу кару за завдан26

ня шкоди церкві: Як знімали хреста, так ніхто ж не хотів знімать того хреста. Там Авдій один поліз. А баба його просить:
«Синочок, не знімай, синочок, не знімай». А він же ж поліз. Ну,
були ж і партійні, там комсомольці, все. То вона його прокляла:
шоб тебе перша пуля не минула. І у [19]41 році, як зайшли німці [цього чоловіка випадково застрелили. – І. К-Ф.]… Там у мене
в книжці все згадано (ССФ); «Церкву не розбирали, а коли знімав Овдій Коробка хреста з церкви, мати його просила, щоб не
робив цього, але він не послухався, тоді мати його прокляла:
«Щоб тебе, сину, перша куля не минула». То коли в 1941 році зайшли в село фашисти і люди тікали з села, їх обстріляли німці,
і тоді ж було вбито і Овдія» [13, с. 34, 103, 218].
Цей сюжет відомий також серед переселенців села Трахтемирів: «Коли розбирали церкву, дід Афанасій (Панас Миколенко) вирішив полізти на самий верх і зняти хреста. А йому
віруючі люди кажуть: «Бог тобі цього не простить!». «Уже в
мирний час дід утопився на неглибокому місці, і то так, що
й тіла не могли знайти, тому чекали, доки спливе: «Глибина
там була невелика, попідруки. Скільки там перебродили і не
знайшли діла. Хтось сказав, що він на третій день все-рівно
зірне, вода тепла. І дійсно, десь на третій день ми сидимо на
лодці і він винирнув, навіть трохи раніше. Саме на тому місці, де сотню разів усі його шукали. Тоді баби казали, що то
йому Бог не простив, що знімав хрест із церкви» [11, с. 93].
Фольклорна свідомість оминає увагою, забуває інші випадки загибелі людей, а до таких «грішників» вона дуже чутлива і нещасні випадки із останніми завжди пояснюють раніше вчиненим гріхом. Цікаво, що кара за гріх може набувати
того ж вигляду, що й здійснений гріх: чоловік палив ікони,
тому згодом живцем згорів у вогні: «Церкву нашу почали робити у 1905 році, якийсь чужий майстер керував, а допомагали сільські майстри – Руденко Петро Михайлович, Хоменко Самсон Гаврилович, Коробка Кирило Остапович. Церква
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була повністю дерев’яна, то коли її розбирали у 1936 році, то
дерев’яні ікони, хрести, словом усе, що було дерев’яне, Андрій Улантійович Сороковий біля церкви рубав та палив.
Може, тому його Бог і покара – у війну заживо згорів. Церква була дуже гарна, красиво убрана, ікони з позолотою, то
усе цінне забрали і вивезли у Переяслав. Селянам нічого не
дали» [13, с. 39]. Це також історія із села Зарубинці.
У затопленому й переселеному селі Комарівка призначення церкви змінювалося двічі: у 1930‑х роках її переробили на
клуб, а через переселення демонтували й побудували вже на
новому місці: Церкву розібрали. Я не знаю… [19]36 рік. До речі,
то мій двоюрідний дід там сфотографований, дід Сергій Ревега. Її розібрали і тоді ще з чогось і зробили дуже великий клуб
красивий. В районі був самий більший клуб. Зала була вміщала
600 глядачів. Велике фойє. Осьо він – кулуб (показує на фото).
Дуже красіве зданіє було. А потім, коли вже з Комарівки переносили у Хоцьки, то клуб поставили там, і він зараз живий,
тільки що дерево те ж саме, обклали його кірпічем. / Тобто
таке хороше дерево було, що збереглося. /– Хороше. Скільки та
церква стояла, скільки… з [19]36‑го чи [19]37‑го до [19]67‑го
і знову ж стоїть і буде стоять в віках. Пам’ять комарівська
(РВМ). В останньому фрагменті, як і в інших схожих випадках, маємо ситуацію, що оповідачі позитивно оцінюють факти
хоча б часткового збереження їхніх колишніх храмів.
Про релігійне життя у безцерковних селах маємо небагато
інформації. Це, як правило, відомості про те, куди люди ходили на великі свята: / А в вас була церква?/ – Колись була, но я
не пам’ятаю тої церкви. В Молодові була церква, туда ходили. Лисківці, але туди далеко йти (ТОС); У нас церкви в Сагунівці не було. Я не знаю, коли її убрали. Я знаю, що церква була
в сусіднім селі Топилівка, і мене туди баба водила. Один раз я
була в церкві. Моя баба, материна мати, ходила туди в церкву
і мене повела (ЄМІ). Про такі візити пам’ятають мешканці сіл,
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де церкви діяли: «На релігійні свята та храм, коли сходилися
люди із сусідніх безцерковних сіл на службу, баба з дідом гостинно приймали вірян. Ночували в хаті, приносили духмяне
сіно, надавали піч до користування» [5, с. 263]. У таких фрагментах типовими є нарікання на те, що до найближчої церкви
доводилося долати далеку дорогу, тому такі відвідини не відбувалися часто.
Дуже радує той факт, що попри тотальну руйнацію храмів,
затоплення, переселення, кільком церквам все-таки вдалося
вижити. Це стосується насамперед двох церков із ПереяславХмельницького району, із сіл Андруші й В’юнища. Їхні дерев’яні
церкви, завдяки зусиллям ентузіастів, були перенесені на територію Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав». Андрушівська Церква святого Георгія відома тим,
що її свого часу малював Тарас Шевченко [5, с. 16]. Про неї записані дуже зворушливі спогади колишніх андрушан: «Церква
була край села, а як поглянути на неї з шляху, то здавалося, що
вона стоїть у центрі Андрушів як цариця, не можна й надивитися на неї, така прекрасна. І дніпровські води не топили її ніколи,
бо на пагорбі стояла» [5, с. 169]. Про цю сакральну архітектурну
споруду маємо такі відомості: «У 1930‑х роках в церкві влаштовували й зерносховище, і клуб з танцями, і навіть театр. Очевидно, в цей період зникають іконостас, що мав неабияку цінність,
та дзвони. Але попри гоніння церковна громада залишилася й
проводила богослужіння в будинку, де колись розміщувалися
причетники. Релігійні відправи припинилися в 1937 році, коли
розстріляли священика Миколу Пономаренка (реабілітований у
1989 р.). Під час війни й окупації зерно звідти вивезли й почалося
відновлення внутрішнього убранства церкви та її ремонт, який
тривав аж до 1947 року, коли, власне, і була утворена нова церковна громада. /…/ У 1969 році, коли готувалося дно Канівської
водойми, церкву, як пам’ятку архітектурного народного зодчества, було перевезено й встановлено на території Музею народ29

ної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Коли
церкву будували в Андрушах, то її стіни зсередини пофарбували білилами й прикрасили стінописами із зображенням ангелів
та святих, але під час перенесення церкви до музею орнаменти
були серйозно пошкоджені. Їх так і не відновили, натомість стіни пофарбували олійною фарбою блакитного кольору. Бані та
главки, що були вкриті бляхою й пофарбовані в зелений колір,
після перенесення на територію музею перекрили оцинкованим
залізом» [5, с. 17–18]; «А церква яка гарна була!» [5, с. 236]; «Дідова хата була поруч із церквою, яка перенесена і зараз стоїть у
музеї «Під відкритим небом»« [5, с. 260].
Сьогодні андрушани, які часто відвідують свій храм, нарікають, що внаслідок перенесення церква втратила значну частину своєї краси: «Нашу церкву перенесли туди, в музей. Ну
зовсім не вона, зовсім вона не похожа на нашу церкву, зовсім.
У нас стояла церква на возвишенності, ну на фундаменті на
високому. Покрашена вона була у білий цвіт. Вона дерев’яна.
Покрасили там чи в зелений чи в якійсь, як у ямі вона сидить.
Я була там, ходила. Ну зовсім не та церква» [14, с. 92].
У переяславському скансені збережена також Церква святої Параскеви із затопленого села В’юнища: /А в вас в тих
В’юнищах була церква?/ – Була! Була! / На той час, коли переносили, ще вона була / – Була, да, да. Дерев’яна церква, красіва!
Ти ж помниш? (ОМП) – Канєшно! (ЧМЮ) – Її перенесли у «Музей на відкрите небо», у Переяслав. Вона й зараз стоїть там.
Ці… (ОМП) Музей космонавтики там (ЧМЮ). – Музей космонавтики. Це в’юниська церква. А козинська – кирпична. Її
розтрощили (ОМП).
Завдяки розташуванню на пагорбі від затоплення збереглася мурована Спасо-Преображенська церква в переселеному селі Гусинці, нині Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, збудована 1822 року,
відбудована 2008 року [10, с. 11] 4. Про неї маємо згадку у спо30

гадах Галини Сайфудінової, мешканки переселеного села Худяки, яка їздила в гусинську церкву на екскурсію: А церква –
навіть крапля води не… Так екскурсовод розповідав, священне
таке місце. І він говорить, що у людей навіть виникла така
думка чи мислення, чи що, – земля на тому місці, пагорб, де
стояла церква, вона геть піднялася ще, щоб туди і краплина
води не дісталася. І так і на сьогодні: все оповите водою, а на
такому острівку стоїть ця церква, дзвіниця стоїть. Туди катер возить екскурсії. І наречені, які там шлюб укладають
обов’язково в цю церкву їдуть вінчаться. От у них така склалася традиція, якщо там повінчана пара, то це довге щасливе
життя. / Цікаво./ – Да. І ця церква дуже давня. Ну її, звичайно,
і реставрували. Вона була недіюча, а тепер туди вкладені великі кошти були, і вона реставрована і діюча, бо ми були в тій
церкві. Ну дуже гарно. І менно, шо села зникли, – якби пам’ятка
про те село. І люди, він розповідав, цей екскурсовод, що люди
пам’ятають про те, що їхнє те село не загинуло через церкву.
Мало того, що пам’ять, а саме сакральне місце – вічне. Його не
можна було затопити. Намолене місце, священне (СГП).
Храми й місця їхнього розташування зберігають свою святість у народному світогляді попри різні історичні зміни й
катаклізми. Це стосується і закритих храмів, і перенесених,
і зруйнованих. Переселенці затопленого села Бакота розказують про те, що рибалки, які приїжджають на дністровське водосховище, бачать хрест церкви у воді: І от про купол церкви
які ходять сьогодні легенди: якщо вода дуже чиста, то можна
побачити купол /…/ вони [приїжджі рибалки] стоять в тому
місці, звідки до мене вітер доносить деякі уривки їхніх слів.
Вот вони так стоять, такі молоді хлопці, десь років під тридцять, і один одному показують [хрест церкви у воді] (ГТВ).
Цей сюжет типологічний із поширеними в Україні сюжетами
про підземне чи підводне існування храмів, дзвони яких чути
на великі свята, насамперед на Великдень.
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В українській культурі церква залишалася актуальною і
після її ліквідації чи закриття. Це виявлялося, крім іншого, у
традиції святкувати престольний празник, «храмувати» навіть у тих селах, де церкви вже не було. А села, яким пощастило, де церква була відкрита, храмували особливо урочисто: Там [c. Мельники Золотоніського р‑ну Черкас. обл.] церква
сильна /…/. І гарна, на місці гарному, її видно зусюди. /…/ Там,
у Мельниках, як храм – то і корови не доять. А в нас… ну, тут
багато приєзжих. Як село стабільне постійне, то і храм у їх,
церква. Вона годами зберігається (ПІМ).
На початку 2000‑х років серед переселенських громад поширилася соціальна практика зустрічей колишніх односельців. Важливо, що дату зустрічі часто призначали якраз на храмове свято колишнього села. Винятком із цього правила стали
села, де празник був у холодні пори року, оскільки в цей час
неможливо зібратися на природі, на березі Дніпра, де переселенці й улаштовують свої зустрічі 5. Ось розповідь про це мешканця колишнього села Комарівка: Люди збираються. Вони
почали, мабуть, з [20]13 року збиратися /…/ На Зелену неділю, на Трійцю. /…/ храм був на Миколая, два рази на рік /…/.
І ще ми мудрували, щоб на Миколая зустрітися, але робочий
день, і я совітувався із односельцями – не получається на Миколая. А тільки, як ми тоді вирішили. Перший раз ми в парку зустрілися. Там є два столи такі великі, там в шашки грають, в шахмати. Ми там розіклалися, з музикою: гармошка,
бубон (РВМ). На вибір дати для зустрічі односельців впливає
два фактори: день храмового свята і теплий сезон, щоб зустріч
була урочиста, щоб могли приїхати люди, які живуть далеко
від основного місця поселення: Іноді на храм збираються, на
храмове свято. В нас це на Іллю. Вже теперішні, як кажуть,
день села – перша неділя серпня, а так – на храмові свята. Але
така зустріч – то вони стараються, коли десь хтось звідкись
здалеку приїде, щоб тоді більше. Оце в Колі, то вони збира32

ються – остання неділя липня. Хто може – будь ласка, там.
Зберуться, поспілкуються (РНМ).
Описи святкування храмових свят до переселення – типове
місце у спогадах про колишнє село: «Коли храмове свято, а це
двічі на рік – на Георгія 6 травня та на Першу Пречисту 21 вересня, то до церкви збиралося все село, доносився спів церковний. А коли задзвонять вечірні дзвони, то це вже не можна
робити, всім до церкви треба спішити, помолитися, запросити гостей, як велося, щоб не розпадалася родина, самим рідню провідати» [5, с. 169]. В усіх описах церкви обов’язковою
складовою є семантика єдності сільської громади. Це особливо чітко простежується у використанні відповідних займенників: всі (всім треба до церкви), все (до церкви збиралося все
село) наша (наша церква). Крім цього храмове свято є способом об’єднати всю родину: щоб не розпадалася родина.
Проаналізований у статті матеріал дає підстави стверджувати, що концепт церква належить до основних концептів усноісторичних оповідей про примусове переселення із
зон затоплення. Ця ідея втілена у відповідній тематиці (про
руйнування чи зміну призначення церкви, релігійне життя в
безцерковних селах, долі збережених церков, сучасні зустрічі переселенців у дні храмового свята колишніх сіл), у фольклорних сюжетах (Божа кара за руйнування храму, існування
храму під землею чи під водою), у номінації церковного життя
громади (всі до церкви, наша церква, все село), а також у соціальних практиках зустрічей колишніх односельців, коли дату
зустрічі призначали на день храмового празника.
Підсумовуючи наші студії над концептами усної історії переселення із зон затоплення, робимо такий висновок: у семантичному полі концепту дім передана ідея найважчої втрати внаслідок переселення, концепт земля передає ідею несправедливості
переселення, концепт кладовище – ідею неможливості цілковитого переселення, а концепт церква – ідею єдності громади.
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SUMMARY
The proposed article is the fourth study of basic concepts in stories
about forced relocation from flood zones. The first studio was devoted
to the concept house, the second – to the concept land, the third – to
the concept cemetery. The aim of the proposed article is to analyze
concept church in oral history stories and written memoirs about forced
relocations from flood zones. The source of the study is his my recordings
of interviews with resettles made in 2012–2021, as well as published
memoirs, published in a series of books and a series of articles about
flooded villages in Ukraine.
The subject of the article is main topics devoted to the church as an
important sacred architectural structure in villages that were relocated
from the flood zones, pragmatics and semantics of these fragments
in the resettlement narrative. The article is written in the context of
sociolinguistic oral history studies using the method of semantic
analysis of the text. An interview technique was used to capture source
material.
The importance of concept church in resettlement narrative is
evidenced by numerous mentions of this spatial architectural object in
memoirs. Interestingly, such mentions are present in the stories about
the resettlement of villages in which were churches, and in the memoirs
about the resettled non-church villages.
Memoirs of resettlement from flood zones include the following main
church-related topics: information about destruction or reassignment
of a church; features of religious life in a village without a church; the
fate of preserved churches; modern meetings of migrants in the days of
38

the temple holiday of former villages. In addition to stories about the
destruction of the church, we can also highlight the story group about the
change of purpose of the church, about God’s punishment for harming
the temple. We have little information about religious life in churchless
villages. This is usually information about where people went on big
holidays. Despite various historical changes and cataclysms in the people’s
worldview, temples and their locations remain sacred. This applies to
closed temples, and transferred, and destroyed.
Summarizing my studies about the concepts in oral history of
resettlement from flood zones, I conclude that the semantic field of the
concept house conveys the idea of the worst loss due to resettlement, the
concept land conveys – the idea of injustice of relocation, the concept
cemetery – idea of community unity.
Key words: concept church, flooded villages in Ukraine, oral history,
folklore features of memories, commemorative practices.
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МІФ У ПОСТСТРУКТУРАЛІСЦКАЙ
І ДЭКАНСТРУКТЫВІСЦКАЙ КРЫТЫЦЫ ДРУГОЙ
ПАЛОВЫ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ *
Артыкул прысвечаны праблеме інтэрпрэтацыі міфа як
канцэпта і катэгорыі прадстаўнікамі постструктуралісцкай і
дэканструктывісцкай крытыкі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст.
Абапіраючыся на працы Ж. Дэрыда, Р. Барта і іншых даследчыкаў,
аўтары прасочваюць асноўныя падыходы да вызначэння міфа
як тэкставай і пазатэкставай з’явы, узаемасувязі міфічнага і
эпістэмалагічнага дыскурсу, міфалагічнага аналізу, размежавання
міфа з навукай і іншымі наратыўнымі жанрамі. Сярод асноўных
уласцівасцяў міфа як жанравай катэгорыі вылучаюцца адсутнасць
адзінства альбо агульнай крыніцы, ацэнтрычнасць, немагчымасць
вызначэння прадмета і аўтара міфічных тэкстаў і інш. Асобная
ўвага надаецца прапанаванай Р. Бартам сістэме падыходаў да
інтэрпрэтацыі міфа як тыпу маўлення, як семіялагічнай сістэмы,
а таксама як формы і канцэпта.
Ключавыя словы: міф, постструктуралізм, дэканструктывісцкая
крытыка, тэкст, дыскурс.
The article is dedicated to the problem of myth interpretation as a
concept and a category in post-structuralism and deconstructivism criticism of the mid to late 20th – early 21st century. Having studied the
works by Jacques Derrida, Roland Barthes and other researchers, the
authors trace the main approaches to define the myth as a textual and
extra-textual phenomenon, the relations between mythological and
* Праца выканана пры фінансавай падтрымцы Беларускага
рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў у межах
задання «Беларуская фалькларыстыка ў сучасным свеце: метадалагічны,
праблемна-тэматычны дыяпазон, тэарэтычныя навацыі»; дамова № Г20У–
004, нумар дзяржаўнай рэгістрацыі 20201112 ад 26.06.2020.
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epistemological discourses, mythological analysis, as well as distinguish
myths from science and other narrative genres. The main features of the
myth as a genre category include the absence of uniformity or a common
source, the acentric character, impossibility to define the author and the
topic of myths etc. Special attention is paid to the R. Barthes’ system of
approaches to myth interpretation as a type of speech, a semiological system, or a form and a concept.
Keywords: myth, post-structuralism, deconstructivism criticism,
text, discourse.

Станаўленне постструктуралісцкай – найперш, дэкан
струк
тывісцкай – крытыкі ў другой палове ХХ стагоддзя
ўзбагачае еўрапейскую і амерыканскую гуманітарыстыку
шэрагам новых напрамкаў даследавання, у першую чаргу,
у галіне тэксталогіі. Дэканструктывісцкі падыход да тэксту
будуецца на прынцыпах множнасці і шматстайнасці яго
інтэрпрэтацый, адкрытасці да асэнсавання і пераасэнсавання,
метафарычнасці як неад’емнай ўласцівасці любога тэксту,
здольнасці любога тэксту выступаць асновай для стварэння
бясконцага мноства новых тэкстаў, а таксама наяўнасці ў
кожным тэксце самадэструктыўнага патэнцыялу, выражанага
ў супрацьлеглых ідэях ці пазіцыях. Апошняе стварае эфект
«невырашальнасці» тэксту, якая заўжды ўвасабляецца на
металінгвістычным узроўні, не дазваляе падзяліць праблему
тэксту на канчатковыя элементы, неабходныя і дастатковыя
для яе вырашэння, і складае, у прыватнасці, адно з асноўных
метадалагічных пытанняў вывучэння міфаў.
У артыкуле «Структура, знак і гульня ў дыскурсе
гуманітарных навук» [4]. Ж. Дэрыда сцвярджае бясконцасць
міфалагічнага аналізу, адсутнасць «патаемнага элемента», які
раскрываецца ў працэсе дэкампазіцыі твора. Тэмы бясконца
падзяляюцца і пераплятаюцца паміж сабой. У выніку,
адзінства міфа як тэксту падаецца выключна ўяўнай з’явай,
якая не адлюстроўвае пастаянныя альбо часовыя уласцівасці
міфа, а выконвае выключна інтэрпрэтатыўную функцыю,
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надае міфу сінтэтычную форму і папярэджвае яго распад на
бясконцую колькасць неўпарадкаваных супрацьлегласцяў.
Невыпадкова навукоўцы [4] характарызуюць міфазнаўства
як «анакластычную» навуку ў найшырэйшым этымалагічным
сэнсе гэтага тэрміна, як навуку, якая ахоплівае, апроч іншага,
вывучэнне адлюстраваных і пераломленых промняў.
Міфалогію Заходняй Еўропы Ж. Дэрыда вызначае як «белую
міфалогію» [3], створаную метафізікамі, чый алегарычны
светапогляд абумоўліваецца імкненнем адысці ад апоры
на знешняе, відавочнае і павярхоўнае. «Белая міфалогія»,
па сцверджанні Ж. Дэрыда, – гэта метафізіка, пазбаўленая
фантастычнага асяроддзя, з якога выйшла, і ў той жа час не
страчаная, жывая, глыбока метафарычная, запісаная белымі
чарніламі, нябачны малюнак пад напластаваннямі палімпсесту.
«Белая міфалогія» выступае ўвасабленнем культуры Захаду:
белы чалавек разглядае ўласную (індаеўрапейскую) міфалогію
як універсальную праяву розуму.
Адной з адметных уласцівасцяў міфа дэканструктывісты
называюць адсутнасць адзінства альбо агульнай крыніцы.
За аснову, ці выток, міфа бяруцца віртуальныя сутнасці. Яны
няўлоўныя, іх немагчыма актуалізаваць, і яны не існуюць у
аб’ектыўнай рэчаіснасці. Усё пачынаецца са структуры, складу
і ўзаемасувязяў. Міф як дыскурс уяўляе сабой ацэнтрычную
структуру, пазбаўленую асноўнай праблемы, ці цэнтра,
перапляценне, перакрыжаванне і ўзаемасувязь адасобленых,
замкнёных, ізаляваных, непарушных і недаступных прастор,
праз якія праходзяць персанажы міфаў (Адысей, Уліс і інш.)
падчас сваіх вандровак, паядноўваючы, падзяляючы і зноў
паядноўваючы іх, што ўвасабляецца ў тэкстах праз вобразы
далёкага вострава ці недасяжнай краіны, узбярэжжа, на якое
выкідвае вандроўніка, і г. д. Драўляны конь з захопнікамі
ўнутры ў цэнтры горада-крэпасці сімвалізуе адначасовую
прысутнасць людзей, аддзеленых ад горада сценкамі
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конскага корпусу, унутры гарадской прасторы і за яе межамі.
Невідушчаць Цыклопа выступае сведчаннем рознага значэння
замкнёнай прасторы для сляпога і відушчага чалавека.
Падобным чынам, прыцягальная прастора вострава Сірэн
будзе адкрытай (бяспечнай) для чалавека, пазбаўленага слыху,
і закрытай (забароненай) для іншых [6].
Як сцвярджаюць даследчыкі, вывучэнне міфічнага
дыскурсу патрабуе ўласнай тэрміналогіі, адрознай ад
навуковага і філасофскага дыскурсу, адмаўлення ад
патрабавання абавязковага звароту да вытокаў, цэнтру,
асновы, сутнасці і г. д., стварэння т. зв. «міфамарфічнага» [4]
дыскурсу, у супрацьвагу эпістэмалагічнаму. Ацэнтрычнасць
міфічнага, ці міфалагічнага, дыскурсу стварае таксама
метадалагічную праблему, абумоўленую немагчымасцю
вырашэння асноўнай задачы шляхам падзелу яе на пэўную
колькасць кампанентаў. Адсутнасць канчатковага элемента,
да якога неабходна прыйсці ў выніку аналізу, робіць працэс
даследавання міфа фактычна бясконцым. Акрамя адсутнасці
цэнтра, дэканструктывісты звяртаюцца таксама да праблемы
немагчымасці вызначэння прадмета і аўтара міфічных тэкстаў.
Абвяргаючы сцверджанне, што вытокам сэнсу з’яўляецца тая
ці іншая далінгвістычная альбо экстралінгвістычная з’ява,
постструктуралісты аспрэчваюць пастулат, адпаведна якому
пэўныя сюжэты лічацца першаснымі ў дачыненні да іншых,
з вылучэннем аднаго «генеральнага» сюжэту, асноўнага для
ўсіх іншых [1]. Адсутнасць адзінства альбо агульнай крыніцы
лічыцца таксама адной з адметных уласцівасцяў міфаў.
Звяртаючыся да праблемы ўзаемасувязі міфічнага і
эпістэмалагічнага дыскурсу, французскі філосаф Мішэль Сер
сцвярджае немагчымасць размежавання наратыву, навукі і
міфа. Даследчык адзначае, што навука не толькі не выключае
міф, але ў пэўных выпадках і ўзбагачаецца ім, пашырае сферу
свайго даследавання ў напрамках, якія першапачаткова
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належалі міфу. Міф і навука не супрацьпастаўляюцца і не
могуць выступаць рознаўзроўневымі элементамі іерархічнай
структуры. Развіццё навукі і яе дасягненні непазбежна
міфалагізуюцца, у той час як вынікі навуковых даследаванняў
могуць скласці аснову новых міфаў. Адпаведна, міф як
аповед найперш з’яўляецца формай перадачы, а не легендай
паходжання – ён не сведчыць пра ўзнікненне навукі ці
яе галіны, але даносіць да грамадскасці той ці іншы яе
элемент [6].
Французскі філосаф, літаратуразнаўца і семіётык Ралан
Барт вылучае тры асноўныя напрамкі інтэрпрэтацыі міфа:
міф як тып маўлення, міф як семіялагічная сістэма, а таксама
міф як форма і канцэпт [2]. Міф як тып маўлення ўяўляе сабой
адначасова камунікатыўную сістэму і паведамленне, якое ў
гэтай сістэме перадаецца. Міф, як сцвярджае даследчык, не
можа быць аб’ектам, паняццем альбо ідэяй – гэта спосаб
абазначэння. Уяўляючы сабой не змест паведамлення,
а форму яго выраження, міф мае выключна фармальныя
абмежаванні. Адпаведна, міфам можа быць усё, што заўгодна,
пры ўмове яго існавання ў адпаведным дыскурсе, пад якім
Р. Барт разумее не толькі пісьмовы тэкст, але і любыя формы
выразнасці – фотаздымкі, кіно, журналістыку, падзеі,
імпрэзы і пад. Ні аб’ект, ні матэрыял не могуць з’яўляцца
вызначальнай уласцівасцю міфа, бо любому матэрыялу
можна надаць любы сэнс. Міф як тып маўлення складаецца
з ужо апрацаванага матэрыялу, прыдатнага для далейшай
камунікацыі: усе міфічныя матэрыялы ўяўляюць сабой спосаб
выражэння свядомасці, стымул для далейшых разважанняў,
незалежна ад яго зместу. Даследчык падкрэслівае, што міф
як тып маўлення нельга атаясамліваць з мовай: хутчэй, ён
належыць да семіялогіі – агульнанавуковай сферы, што існуе
нароўні з лінгвістыкай (як фармальнай навукі), і ідэалогіі (як
гістарычнай).
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Ралан Барт вызначае міф як семіялагічную сістэму другога
парадку, якая будуецца па трохаспектнай мадэлі – азначальнік,
азначальнае і знак – і грунтуецца на створаным раней
семіялагічным ланцужку. Знак (асацыятыўнае спалучэнне
канцэпта і вобраза) зыходнай сістэмы ператвараецца ў
азначальнік вытворнай – так, згаданыя вышэй матэрыялы
міфічнага маўлення (мова, фотаздымак, малюнак, рытуал,
прадмет і інш.), нягледзячы на ўсю сваю разнастайнасць,
у міфічным дыскурсе выступаюць у якасці моўнага сродку
і зводзяцца да азначальнай функцыі. Як выяўленчыя, так
і пісьмовыя матэрыялы ператвараюцца міфам у комплекс
знакаў, універсальны знак, канчатковы элемент першага
семіялагічнага ланцужка, якому наканавана стаць першай
часткай шырэйшай, створанай ім сістэмы. Адпаведна, міф
паядноўвае ў сабе дзве семіялагічныя сістэмы: лінгвістычную
(«моўна-аб’ектную»), дзе мова (альбо прыроўненыя да яе
спосабы рэпрэзентацыі) выступае асновай для стварэння
новай міфічнай сістэмы, і ўласна міфічную, ці «метамоўную»,
якая апісвае першую.
Як адзначае фінскі фалькларыст Фрог [5], развіццё
семіятычных падыходаў адбывалася ва ўмовах асаблівай увагі
тэарэтыкаў да ўзаемасувязі паміж міфам і мовай не таму, што
міф разглядаўся як лінгвістычная па сваёй сутнасці з’ява,
але таму, што мова выступае першаснай знакавай сістэмай,
з дапамогай якой перадаюцца іншыя знакі. Падыход да міфа як
да якаснага ўзроўню абазначэння абумовіў пераход ад сувязі
слоў і аб’ектаў на ўзровень канцэптуальных катэгорый, якія
абазначаюцца словамі. Новы напрамак мыслення прымусіў
даследчыкаў перагледзець дэфініцыю міфа, акрэсліць межы яго
вызначальных фактараў. Семіятычныя падыходы, заўважае
Фрог, маюць на мэце не столькі аналіз непасрэдна наратываў,
колькі пазнанне свету і інтэрпрэтатыўнае ўспрыманне
досведу. Такія падыходы лічацца аптымальнымі для
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вывучэння павер’яў, актуалізаваных у дыскурсах і практыках,
у тым ліку ва ўласнай міфалогіі – найперш, тых яе аспектаў,
якія не датычацца аповедаў. У прыватнасці, гэта датычыцца
традыцый і супольнасцей, чыя міфалогія не абмяжоўваецца
наратывамі, прысвечанымі апісанню тых ці іншых падзей
міфічнага часу. З мэтай размежавання міфаў, аповедаў пра
канкрэтныя сітуацыі з жыцця багоў, а таксама тлумачэнняў тых
ці іншых падзей Фрог уводзіць канцэпты «цэнтралізаваных»
і «дэцэнтралізаваных» сімвалаў. Да першай групы даследчык
адносіць сімвалы, якія вылучаюцца ўнікальнай ідэнтычнасцю,
супастаўляльнай з уласнымі імёнамі, тады як сімвалы другой
групы шырока распаўсюджаны і ўжываюцца ў розных
кантэкстах, як агульныя назоўнікі. Адпаведна, адзначаны
падыход да вызначэння міфаў характарызуе іх як аповеды
з уласнай ідэнтычнасцю («цэнтралізаваныя» сімвалы),
перанесеныя ў шырокі кантэкст эмацыйна насычаных
міфалагічных элементаў («дэцэнтралізаваныя» сімвалы) з
усталяваннем розных тыпаў узаемасувязяў [5].
Нарэшце, інтэрпрэтацыя міфа як формы і канцэпта
вынікае з яго здольнасці як азначальніка паядноўваць у сабе
форму і змест, які Р. Барт атаясамлівае з функцыяй, альбо
тэндэнцыяй. Канцэпт складаецца з шэрагу азначальнікаў і
паўтараецца ў розных формах, што дазваляе даследчыкам
расшыфраваць задуму міфа. Канцэпт, паводле Р. Барта, не
з’яўляецца нязменнай адзінкай – канцэпты з’яўляюцца,
змяняюцца, распадаюцца на больш дробныя і знікаюць.
Канцэпт выступае складнікам міфа – каб расшыфраваць міф,
неабходна ідэнтыфікаваць яго канцэпты [2].
У ХХІ ст. міф разглядаецца як цэнтральны канцэпт
вывучэння сучаснай культуры. Фінскі фалькларыст Фрог [5]
вызначае міф як фармалізаваную, сацыяльную ці іншую
праекцыю «ўласнага» светапогляду на «іншыя» культуры.
Сярод асноўных адметнасцяў міфа як катэгорыі даследчык
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вылучае яе суб’ектыўны характар, а таксама наяўнасць
выразна акрэсленай структуры з дакладна вызначаным
цэнтрам. З вызначэння пэўнага наратыву як «міфа» звычайна
вынікаюць бінарныя апазіцыі «мы» – «іншыя» і «праўда» –
«няпраўда». Адпаведна, інтуітыўнае выкарыстанне тэрміна
«міф» грунтуецца на падсвядомым супрацьпастаўленні
ўласных сапраўдных ведаў і памылковых перакананняў
«іншых», а сам канцэпт набывае адмоўнае канататыўнае
значэнне ўяўнасці, несапраўднасці, аддаляючы даследчыка
культуры «носьбітаў» міфаў ад аб’екта яго даследавання.
Фрог звяртаецца да прапанаванай яго папярэднікамі
канцэпцыі «міфалогіі міфа» [4] як аповеду, прынцыпова
адрознага ад сюжэтнага альбо тэарэтычнага тэксту; эстэтычнай
рэпрэзентацыі, а не крыніцы інфармацыі; сімвалічнасці, а не
факталогіі, тым самым супрацьпастаўляючы міф рэальным
ведам. Адным з традыцыйных складнікаў канцэпта «міф»,
як адзначае Фрог, выступае сюжэт, які ўскосна характарызуе
міф як нешта «іншае», адрознае ад сапраўдных ведаў,
і супрацьпастаўляе аб’ектыўныя факты і падзеі эстэтычна
ўпарадкаванай сімвалічнай рэпрэзентацыі [5]. Працяглая
традыцыя вызначэння міфа як гісторыі, тыповая для розных
культур, паўплывала на падыходы да яго вывучэння і крыніц.
Разнастайныя інтэрпрэтацыі міфа як тэрміна і канцэпта ў
бытавым і акадэмічным дыскурсах паядноўваюцца наяўнасцю
агульнай сацыяльнай асновы – уласцівага супольнасці,
у межах якой ствараецца і бытуе міф, светапогляду, сістэмы
каштоўнасцяў, уяўленняў пра навакольнае асяроддзе, яго
арганізацыйную будову і паходжанне, мінулае і сучаснасць.
Сацыяльны аспект міфа адрознівае яго ад фантазій і ілюзій –
міфы не маюць універсальнага характару, яны заўжды належаць
пэўнаму грамадству, культуры, рэлігіі альбо супольнасці.
З гэтага Фрог вылучае два фундаментальныя аспекты міфа як
канцэпта, на якіх грунтуюцца ўсе тэарэтычныя і аналітычныя
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падыходы да яго інтэрпрэтацыі: міф як аповед і міф як тып
мыслення. Гэтыя аспекты нярэдка спалучаюцца, але могуць
разглядацца і паасобку.
Вывучэнне міфа як аповеду кладзецца ў аснову шэрагу
дэфініцый і нярэдка выкарыстоўваецца ў якасці аксіёмы. Па
сваіх фармальных прыкметах міф як наратыў вылучаецца
простым для ўспрымання сюжэтам, адсутнасцю канатацый
і інтуітыўна зразумелай ідэяй. Вызначэнне міфа як аповеду
звужае сферу выкарыстання адпаведнага тэрміна, зводзячы
аб’ект даследавання выключна да корпусаў тэкстаў. Сярод
недахопаў адзначанага падыходу Фрог вылучае таксама той
факт, што міфы нярэдка выконваюць у культурных кантэкстах
функцыю працягу гісторыі і ўспрымаюцца не як аповеды, а як
падзеі, што маглі мець месца да ці пасля ўсталявання сучаснага
грамадскага ладу. Адпаведна, яны ўяўляюць сабой катэгорыю
ведаў, якія не адпавядаюць супрацьпастаўленню гісторыі
як сапраўдных падзей і міфа як выдуманых. Размежаванне
аповеду і падзеі не мае эпістэмалагічнага характару: аповед
уяўляе сабой дыскурс, тады як падзея ўвасабляе рэчаіснасць паза яго межамі. Тым не менш, наданне перавагі аднаму з гэтых
аспектаў не дазваляе разглядаць міф у розных кантэкстах.
Так, інтэрпрэтацыя міфа як аповеду аўтаматычна выключае
з катэгорыі міфаў аб’екты, якія не маюць наратыўнага
характару. Акрамя таго, як адзначае Фрог, існаванне падзей
па-за дыскурсам дазваляе ім утвараць складаныя сеткавыя
структуры, тады як аповед мае лінейную арганізацыю,
ствараючы сюжэт з завязкай, кульмінацыяй і развязкай.
Адпаведна, абмежаванне логікі арганізацыі міфічных падзей
лінейным сюжэтам аўтаматычна выключае міф з кантэксту
замоў, рытуалаў і пад.
З вывучэння міфа як наратыву вынікае таксама праблема
размежавання наратыўных жанраў, у прыватнасці міфаў,
легенд і казак як традыцыйных тыпаў аповеду. Вылучэнне міфа
48

ў якасці асобнага жанру залежыць ад інтэрпрэтацыі самой
катэгорыі жанру. Двухаспектны падыход, які грунтуецца на
супрацьпастаўленні формы і зместу, дазваляе фармальна
інтэрпрэтаваць міф як аповед, лагічна арганізаваную
паслядоўнасць узаемазвязаных падзей. З пункту погляду
зместу, такі аповед можа належаць свету звышнатуральнага
на ўзроўні персанажаў (багі, міфічныя істоты), альбо месца і/
або часу дзеяння. Фрог прапаноўвае таксама чатырохаспектны
падыход да інтэрпрэтацыі міфа як жанру, які ахоплівае
наступныя аспекты: форма, змест ці выкананне (які
сацыяльны ці звышнатуральны эфект мае на мэце), практыка
(хто звычайна выконвае, у якіх абставінах), і функцыі (уплыў
на грамадства і ўзаемасувязь з іншымі жанрамі і формамі
выразнасці) [5].
Праведзены аналіз навуковых прац прадстаўнікоў
постструктуралісцкай і дэканструктывісцкай крытыкі
сведчыць, што інтэрпрэтацыя міфа як канцэпта і катэгорыі
ахоплівае розныя формы выразнасці, прычым асноўная ўвага
надаецца вывучэнню механізмаў прэзентацыі і перадачы
міфаў як сімвалаў на лінгвістычным і / або пазалінгвістычным
узроўні. Міф як асобны фальклорны жанр уяўляе сабой
комплекс знакаў, прыдатных для перадачы моўнымі
сродкамі. Міф выступае адной з крыніц навуковых ведаў,
папярэднічае ім і вызначае гісторыю іх станаўлення і развіцця.
Дэканструяванне традыцыйных і сучасных падыходаў да
інтэрпрэтацыі тэрміна «міф» парушае «міфалогію міфа»,
дапамагае пазбавіцца прадузятасці і тэндэнцыйнасці ў яго
вывучэнні, а таксама распрацаваць новую дэфініцыю міфа,
што зробіць адпаведны тэрмін нейтральным і, у выніку, больш
эфектыўным, інструментам даследавання.
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SUMMARY
The article is dedicated to the issue of myth interpretation as a concept and a category in post-structuralism and deconstructivism criticism of the mid to late 20th – early 21st century. Having studied the
works by Jacques Derrida, Roland Barthes and other researchers, the
authors trace the main approaches to define the myth as a textual and
extra-textual phenomenon, the relations between mythological and
epistemological discourses, mythological analysis, as well as distinguish
myths from scholarly knowledge and other narrative genres. The research has shown that the main features of the myth as a genre category
include the absence of uniformity or a common source, the acentric
nature, non-definability of the author and the topic etc. Addressing the
deconstructivism approach to the study of myth, the authors emphasize
its infinity, the absence of the so called “secret element” discovered in
the course of textual decomposition, as well as the large number of interweaving themes. Special attention is paid to the R. Barthes’ system
of approaches to myth interpretation as a type of speech, a semiological
system, or a form and a concept.
The second part of the article covers the myth studies in the early
21st century. It has been discovered that the scholars of the indicated period regard the myth as a central concept in modern cultural studies, a
formal, social or any other projection of an individual’s “own” philosophy
into “foreign” cultures. Referring to a Finnish researcher Mr. Frog, the
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authors concentrate on the following aspects of myth studies: myth as a
term and a concept in popular and academic discourses, myth as a narrative, and the “mythology of myth”.
The authors have concluded that in post-structuralism and deconstructivism criticism myth as a concept and a category takes various
forms of expression, with particular regard to presentation and transmission mechanisms for linguistic and / or extra-linguistic symbolic
nature of myths. As a distinct genre of folklore, myth is a set of symbols
translatable into speech. It also serves as a source of scholarly knowledge, preceding the latter and defining the formation and development
therefore. Deconstruction of traditional and modern approaches to
myth interpretation subverts the “mythology of myth”, prevents prejudiced or biased approach to myth studies, and creates a new definition
of myth, turning it into a neutral and therefore more efficient research
instrument.
Keywords: myth, post-structuralism, deconstructivism criticism,
text, discourse.
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УДК
Таццяна Лук’янава

ЛЕГЕНДЫ І ПАДАННІ:
ПАНЯЦІЙНА-ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ
Артыкул прысвечаны праблеме вызначэння паняццяў «легенда», «паданне» ва ўсходнеславянскай фалькларыстыцы. Аргументуецца думка пра жанравае адзінства легенд і паданняў,
мэтазгоднасць іх вывучэння пад адзіным тэрмінам «легенда».
Прыводзіцца ўнутрыжанравая класіфікацыя беларускіх легенд,
якая выкарыстоўваецца фалькларыстамі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта ў навуковай і вучэбнай работе.
Ключавыя словы: легенда, паданне, жанр, няказкавая фальклорная проза, паняцце, тэрмін.
Abstract
The article is dedicated to the problem of definition of the concepts
of legend and tradition in East Slavic Folkloristics. The idea of the genre
unity of legends and traditions, the expediency of their study under one
term legend is argued. Intra-genre classification of Belarusian legends
used by folklorists of the Belarusian State University in the scientific and
educational work is submitted.
Keywords: legend, tradition, genre, non-fairy folk prose, concept, term.

Легенды і паданні складаюць значную частку няказкавай
наратыўнай (ад фр. narrative – «расказваць», «апапавядаць»)
прозы беларускага фальклору. Між тым дагэтуль яны не
сталі прадметам спецыяльнага і сістэматычнага збірання і
даследавання і таму дастаткова слаба вывучаны. Найбольш
складанымі пытаннямі з’яўляюцца класіфікацыя няказкавай
прозы, вызначэнне паняццяў «легенда», «паданне», выяўленне
жанравай спецыфікі гэтых твораў.
У 1983 г. спецыялісты беларускай Акадэміі навук падрыхтавалі
і выдалі асобны том з серыі «Беларуская народная творчасць»,
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прысвечаны легендам і паданням [6]. Аднак азнаямленне з
яго зместам паказвае, што ў яго ўключаны не толькі легенды і
паданні, але і казкі, народныя вераванні, прымхліцы (былічкі).
У перавыданні гэтага тома ў 2005 годзе ва ўступным артыкуле
ўзгадваецца твор Адама Міцкевіча: «У паэме “Свіцязянка” ён
ўзнаўляе даўняе народнае паданне». Пасля пераказу зместу твора
чытаем: «Прыгожыя даўнія легенды беларусаў натхнілі паэта
таксама на стварэнне “Свіцязі”, “Гражыны” і “Пана Тадэвуша”»
[7, с. 5]. Відавочна, што аўтар няўпэўнены ў вызначэнні жанраў,
якія абумовілі фалькларызм твораў А. Міцкевіча. Аднак гэты
факт зусім не сведчыць аб некампетэнтнасці складальнікаў,
наадварот, ён якраз-такі адлюстроўвае сучасны стан вывучэння
легенд і паданняў у беларускай фалькларыстыцы. А ў ёй, як і ва
ўсёй савецкай і постсавецкай навуцы назіраецца блытаніна ў
вызначэнні тэрмінаў «легенда» і «паданне». Аналагічныя творы
могуць класіфікавацца як казка, легенда, паданне, гістарычная
казка, легендарнае паданне, гістарычная легенда, казанне і інш.
Вучоныя ўжо даволі працяглы час не могуць вырашыць
праблемы, па‑першае, вылучэння легенд і паданняў з корпусу
тэкстаў няказкавай прозы, па‑другое, іх размежавання
паміж сабой, па-трэцяе, унутрыжанравага падзелу. Розніца ў
даследчыцкіх поглядах і меркаваннях настолькі вялікая, што
іх практычна немагчыма звесці ў адзінае рэчышча. У. Я. Проп
легендамі лічыць толькі творы з хрысціянскай тэматыкай (дзе
распавядаецца пра бога, святых, грэшнікаў, д’ябла) [8, с. 271].
Значыць, астатнія творы – паданні? С. М. Азбелеў мяркуе, што
легенды немэтазгодна звязваць толькі з хрысціянствам. Да іх
ён адносіць усе апавяданні, якія адлюстроўваюць народныя
вераванні. Адрозненне паміж легендай і паданнем даследчык
бачыць у тым, што легенда – твор цалкам выдуманы, а ў аснове
падання ляжаць рэальныя падзеі [1, с. 11–12]. К. В. Чыстоў
сцвярджае, што легенда больш фантастычная па змесце,
чым паданне [9, с. 50]. М. Я. Грынблат слушна заўважае, што
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фантастыка не можа быць крытэрыем размежавання легенд і
паданняў. Ён, у сваю чаргу, да паданняў адносіць апавяданні
пра гістарычныя падзеі і гістарычных дзеячаў, а таксама
апавяданні, прымеркаваныя да канкрэтных мясцовасцей (іх
узнікнення і гісторыі). Усё астатняе даследчык адносіць да
легенд [7, c. 21–22].
Пры рабоце з тэкстамі фальклорнай няказкавай прозы
становіцца відавочна, што межы паміж легендай і паданнем,
якія спрабуюць вызначыць даследчыкі, «расплываюцца». На
практыцы немагчыма «вымераць» ступень «фантастычнасці»
іх зместу, тым больш, што гісторыя ў народных уяўленнях
міфалагізуецца, і гэты працэс адбываецца дастаткова хутка.
М. Эліядэ ў сваёй працы «Міф пра вечнае вяртанне» аргументуе
думку пра тое, што народная памяць здольна захоўваць
гістарычныя падзеі толькі прыпадабніўшы іх да пэўнага
«архетыпу», а гэта значыць ануляваўшы ўсе «гістарычныя» і
«асобасныя» рысы [10, с. 45]. У народнай свядомасці і волаты,
і князь Рагвалод, і святы Пётра, і дзяўчына Нара – аднолькава
рэальныя асобы. І бітва з татарамі, і затапленне горада, і цуды,
створаныя іконай, – аднолькава сапраўдныя падзеі. На такое
стаўленне носьбітаў беларускай вусна-паэтычнай традыцыі да
гістарычных падзей звяртаюць увагу і збіральнікі фальклору.
Напрыклад, А. К. Сержпутоўскі адзначаў, што сапраўдныя
падзеі змешваюцца ў апавяданнях беларуса з выдумкай.
Нярэдка сам апавядач не ўсведамляе, дзе канчаецца рэчаіснасць
і пачынаецца выдумка. Народ глядзіць на казкавыя эпізоды як
на падзеі, якія сапраўды адбываліся ў жыцці.
Вывучаючы беларускія легенды і паданні, фалькларысты
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прыйшлі да думкі, што
няма неабходнасці ў выкарыстанні двух тэрмінаў, таму што
ў жанравых адносінах легенды і паданні адзіныя. Дастаткова
аднаго тэрміна «легенда», каб абазначыць увесь матэрыял з
далейшай класіфікацыяй гэтага жанру.
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Супраць гэтай думкі можна прывесці наступныя аргументы.
Па-першае, этымалогія тэрміна. Лацінскае слова legenda
літаральна азначае «тое, што трэба прачытаць». Ці карэктна
выкарыстоўваць яго ў дачыненні да вялікага пласта вусных
апавяданняў, калі ёсць добра вядомы і зразумелы тэрмін
«паданне»?
Па-другое, нельга быць цалкам упэўненым, што ўсе
інфарманты добра разумеюць значэнне слова «легенда». Ім
нельга карыстацца падчас збіральніцкай працы. А вось тэрмін
«паданне» адразу выклікае патрэбныя асацыяцыі: апавяданне
аб мінулым, якое дайшло да нашых часоў ад старых людзей.
Па-трэцяе, канкрэтныя падставы для вылучэння двух
асобных жанраў няказкавай прозы, адзначаныя даследчыкамі:
ступень фантастычнасці зместу, прымеркаванасці падзей у
паданнях да этнічнай і мясцовай гісторыі, а ў легендах – да
міфалагічнай і г. д.
На карысць думкі сведчаць наступныя аргументы.
Легенда – міжнародны тэрмін шырокага значэння, які
ўжываецца ў сферы фалькларыстыкі, нягледзячы на яго
этымалогію.
Французскія фалькларысты называюць легендамі ўсе
творы няказкавай прозы, нямецкія – любыя неверагодныя
расказы. Усходнеславянскія збіральнікі і даследчыкі першай
паловы ХІХ ст. таксама не вылучалі легенды і паданні асобна.
Толькі з канца ХІХ ст. пачалі выказвацца думкі аб існаванні
двух розных празаічных жанраў. Аднак да гэтага часу
даследчыкі так і не здолелі вынайсці і абгрунтаваць крытэрыі
іх размежавання.
Нельга сур’ёзна ўспрымаць прапанову адносіць да
легенд творы, якія пераплятаюцца з чарадзейным светам,
міфатворчасцю, рэлігійнымі ўяўленнямі, маюць тэндэнцыю
да выкарыстання фантастычных элементаў (ці не нагадвае
гэта казкі?), а астатнія лічыць паданнямі. Існуе шмат твораў
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няпэўнага тыпу. Каб выйсці з далікатнага становішча, было
прапанавана пазначаць іх як легендарныя паданні [2, с. 275].
А чаму не проста легенды?
Спрэчнай уяўляецца думка пра размежаванне твораў
на легенды і паданні па прыкмеце большай ці меншай
ступені фантастычнасці зместу аж да яе поўнай адсутнасці
(тут, маўляў, маем чыстыя паданні). Пры гэтым увесь час
паказваецца, што паданні могуць утрымліваць значны
фантастычны элемент. Толькі не прапануюцца тыя ўмоўныя
«шалі», з дапамогай якіх можна было б узважыць колькасць
фантастыкі і з упэўненасцю сказаць, што перад намі легенда
(або паданне), ці «прыборы», якія б вызначалі якасць
фантастыкі ў легендах або паданнях.
Не вытрымлівае крытыкі ідэя мясцовай тэматыкі паданняў.
Як жанр яны быццам бы заўсёды звязаны з канкрэтнымі
аб’ектамі, рэальнымі падзеямі, асобамі і г. д. Вам паказваюць
камень з паглыбленнем і са спасылкай на дзядоў запэўніваюць,
што гэты след пакінула Багародзіца. Як пазначыць жанр твору?
Паданне, бо ёсць рэальны прыродны аб’ект у ваколіцах вёскі?
Легенда, бо персанаж адносіцца да хрысціянскай міфалогіі?
Камень рэальны, а змест цалкам фантастычны. І гэта далёка
не адзіны прыклад.
Студэнты філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаў
нага ўніверсітэта праходзяць фальклорную практыку, і
перад выкладчыкамі, якія кіруюць гэтай практыкай, стаіць
задача суправадзіць іх дакладнымі ўказаннямі не толькі
па збіранні, але і класіфікацыі фальклорных твораў. Тую
частку фальклорнай няказкавай прозы, якую традыцыйна
называюць «легенды і паданні», мы фіксуем і вывучаем,
выкарыстоўваючы тэрмін «легенда».
Легендарная проза дастаткова добра адрозніваецца ад
іншых частак няказкавай наратыўнай прозы – прымхлівай
(прымхліцы або былічкі), реэалістычнай (вусныя апавяданні56

успаміны), смехавай (небыліцы, анекдоты). Цэнтрам
сюжэтнага дзеяння ў легендах з’яўляюцца падзеі, характар
наступстваў якіх з’яўляецца значным як мінімум для
насельніцтва пэўнага паселішча або мясцовасці, максімум –
у сусветным маштабе. Часцей за ўсё гэта ўнікальныя падзеі,
наступствы якіх нельга выправіць ці змяніць, таму што яны
сталі часткай устаноўленага светапарадку. Легендарным
аповедам ствараецца своеасаблівая квазігісторыя, якая
пачынаецца з часу стварэння зямлі і цягнецца дагэтуль,
яна ўвабрала ў сябе ўяўленні народа пра сябе, сваё мінулае і
эсхаталагічную будучыню.
Пытанне пра ўнутрыжанравую класіфікацыю легенд
не менш складанае за вызначэнне тэрміна. Праект схемы
агульнаеўрапейскага каталога легенд і паданняў, выпраца
ваны Будапешцкай міжнароднай нарадай, наладжанай
Міжнародным таварыствам па даследаванні народных
апавяданняў у 1963 г., уключае чатыры раздзелы: 1) этыялагіч
ныя і эсхаталагічныя; 2) гістарычныя і культурна-гістарычныя
з раздзяленнем на а) узнікненне населеных месцаў і прадметаў
культуры, б) казанні, звязаныя з мясцовасцямі, в) пра
раннюю гісторыю, г) войны і катастрофы, д) выбітныя
асобы, е) выступленні супраць парадку; 3) звышнатуральныя
істоты і сілы (міфічныя) з раздзяленнем на а) лёс, б) смерць і
памерлыя, в) нячыстыя месцы і прывіды, г) перасяленне духаў
і іх барацьба, д) знаходжанне ў іншасвеце, е) духі прыроды,
ж) духі населеных месцаў, з) пярэваратні, і) чорт, к) дэманы
хвароб і хваробы, л) людзі, якія валодаюць звышнатуральнымі
здольнасцямі і сіламі, м) міфічныя жывёлы і расліны,
н) скарбы; 4) міфы пра багоў і герояў [3, с. 182]. Гэтая схема,
на нашу думку, вельмі агульная, уключае ў сябе забабонныя
апавяданні пра міфічных істот, якія мы лічым асобным
жанрам – прымхліцамі (былічкамі), а некаторыя віды легенд
не закранае ўвогуле.
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У слоўніку навуковай і народнай тэрміналогіі
«Усходнеславянскі фальклор» вылучаюцца наступныя віды
легенд: 1) касмаганічныя; 2) тапанімічныя; 3) этыялагічныя;
4) этнаганічныя; 5) зааганічныя; 6) рэлігійныя; 7) гістарычныя;
8) сацыяльна-ўтапічныя і інш. [4, с. 128]. Там жа прыводзіцца
класіфікацыя паданняў: 1) гістарычныя; 2) мясцовыя;
3) міфалагічныя; 4) аб засяленні і асваенні краю; 5) аб скарбах
[2, с. 275].
М. Я. Грынблат сярод легенд вылучае: 1) этыялагічныя,
або касмаганічныя (пра паходжанне сусвету, нябесных
свяціл, зямлі, чалавека, жывёл, раслін і іншых з’яў прыроды);
2) этнасацыяльныя, або гісторыка-культурныя (пра
паходжанне плямён, народаў, класаў і розных сацыяльных
і культурных з’яў); 3) духоўна-этычныя (пра Бога, святых,
паходжанне свят, пра розныя вераванні). Сярод паданняў
даследчык вылучае: 1) пра гістарычныя падзеі (войны,
барацьбу народа з іншаземнымі нашэсцямі, пра эпідэміі і моры
і інш.) і гістарычных асоб; 2) тапанімічныя (пра паходжанне
гарадоў, вёсак, урочышчаў, рэк, азёр, каменняў, пра ўзнікненне
прозвішчаў); 3) пра заклятыя скарбы [7, с. 22].
Улічваючы
навуковыя
напрацоўкі
папярэднікаў,
фалькларысты БДУ на аснове функцыянальна-тэматычнага
прынцыпу стварылі ўласную відавую класіфікацыю легенд,
якой прытрымліваюцца ў збіральніцкай і даследчыцкай
дзейнасці. Згодна з гэтай класіфікацыяй, жанр легенды
ўключае ў сябе наступныя віды:
1) міфалагічныя легенды з падзелам на:
– касмаганічныя (пра стварэнне свету і яго асобных частак),
– заагенічныя (пра з’яўленне жывёл, птушак, раслін),
– антрапагенічныя (пра паходжанне чалавека),
– эсхаталагічныя (пра канец свету ці яго частак);
2) гістарычныя легенды, у якіх падаюцца міфалагізаваныя
звесткі аб этнічнай гісторыі беларусаў, аб паходжанні іх асобных
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груп (напрыклад, палешукоў і палевікоў), расказваецца аб
першых насельніках беларускай зямлі, гістарычных падзеях
мінулых часоў, ёсць указанні на гістарычных асоб, грамадскія
адносіны і г. д.;
3) тапанімічныя легенды, звязаныя з геаграфіяй
пэўнай мясцовасці, яе памятных ландшафтных аб’ектаў,
з паходжаннем гарадоў, вёсак, азёраў, рэк, урочышчаў,
курганоў і іх назваў; ад гістарычных легенд яны адрозніваюцца
дамінантнай мэтай: тапанімічныя легенды скіраваны на
тое, каб даць гістарычнае або псеўдагістарычнае тлумачэнне
паходжання назваў геаграфічных аб’ектаў;
4) маральна-этычныя легенды, галоўны матыў якіх –
пакаранне за зло і ўзнагарода за дабро. Большая частка
гэтых легенд развівалася ў рэчышчы народнай хрысціянскай
культуры [5, с. 50].
На нашу думку, ужыванне тэрміна «паданне» магчыма не
як вызначэнне жанру, адрознага ад легенды, а як віду легенды
(гістарычнай, тапанімічнай). Гэтае пытанне патрабуе асобнага
разгляду.
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SUMMARY
Legends take a significant part of the non-fairy tale narrative prose of
Belarusian folklore. For a long time, scientists can not solve the problems
of highlighting legends from non-fairy tale prose texts and intragenre
division.
Folklorists of the Belarusian State University have created their own
specific classification of legends on the basis of the functional-thematic
principle, which they adhere to collecting and research activities.
According to this classification, the legend genre includes the following
types:
1) mythological legends divided into: cosmogonic (about the creation
of the world and its individual parts); zoogenic (about the appearance
of animals, birds, plants); anthropogenic (about the origin of man);
eschatological (about the end of the world or its parts);
2) historical legends, which provide mythologized information about
the ethnic history of Belarusians, about the origin of their individual
groups (for example, Poleshuks and field workers), tells about the first
population of the Belarusian land, historical events of the past years, there
are indications of historical figures, social relations, etc.;
3) toponymic legends associated with the geography of a certain area,
its memorable landscape objects, with the origin of cities, villages, lakes,
rivers, tracts, mounds and their names;
4) moral and ethical legends, the main motive of which is the
punishment for evil and the reward for good. Most of these legends are
developed in line with popular Christian culture.
Keywords: legend, tradition, genre, non-fairy folk prose, concept,
term.
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УДК
Лідія Козар

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД У РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглядаються дослідження сучасних учених, присвячені висвітленню діяльності українських громад та їх ролі в розвитку національної фольклористики другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. Прийшли до висновку, що громади на той час були центрами
розвитку національної фольклористики, що діяльність українських
громадських діячів має стати ідеалом для сучасних дослідників національної фольклористики, які працюють для утвердження сучасної України і української науки.
Ключові слова: сучасні дослідники, українські громади, фольклористика, Південно-Західний відділ Російського географічного
товариства.
The studies of modern scholars devoted to the description of
the activities of Ukrainian hromady and their significance in the
development of the national folkloristics in the second half of the 19th –
early 20th centuries are considered in the article. It is concluded that
at that time the hromady are considered to be the centers of national
folkloristics development, that the activities of Ukrainian public figures
should become an ideal for modern researchers of national folkloristics
who work to establish modern Ukraine and Ukrainian science.
Keywords: modern researchers, Ukrainian hromady, Folkloristics,
Southwestern Department of the Russian Geographical Society.

У статті українська фольклористика розглядається у зв’язку
з суспільними рухами другої половини ХІХ – початку ХХ ст.,
зокрема діяльністю українських громад. Актуальність вибраної теми визначається необхідністю глибокого осмислення
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фольклористично-етнографічного процесу другої половини
ХІХ – початку ХХ ст., що слугуватиме створенню об’єктивної
концепції історичного розвитку української науки про народну творчість. Автор статті ставить за мету узагальнити підсумки досліджень про культурологічну діяльність громад в епоху української бездержавності, визначити їх внесок у розвиток
національної фольклористики. Такий підхід спостерігається у
працях О. Пипіна [26], Ф. Колесси [14, 15], К. Грушевської [5],
Ф. Савченка [29], С. Русової 28], О. Грушевського [6], П. Одарченка [22], В. Шаяна [42], Л. Чорної [41], Т. Лободи [17], Г. Скрипник [33, 34], Б. Гальчинського [3], Д. Садовникової [30] та ін.
Серед зарубіжних вчених Олександр Пипін (1833–1904)
уперше здійснив спробу усвідомлення зв’язку між науковою розробкою явищ фольклору й етнографії та суспільними рухами епохи в «Истории русской этнографии»
(Санкт-Петербургб, 1891. Т. 3: Этнография малорусская), відзначаючи те, що «к судьбам малорусской этнографии имеет
весьма близкое отношение вопрос о так-называемом украинофильстве» [26, c. 4]. У кожному розділі праці О. Пипіна прослідковується зв’язок розвитку української етнографії з національним суспільним рухом, зокрема, розділи та підрозділи
журнал «Основа» и начало украинофильства» [26, c. 188–222],
«Движения шестидесятых годов: хлопомания» [26, c. 273–282],
«С шестидесятых годов» [34, c. 339–380] тощо. О. Пипін уперше висвітлив фольклористичну діяльність таких визначних
громадських діячів, як П. Чубинський, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Номис, І. Рудченко, П. Житецький, О. Лоначевський, І. Новицький, О. Русов.
К. Грушевська у дослідженні «Збирання і видавання дум в
ХІХ і в початках ХХ віку» також зазначала, що «збирання дум
мало не саму етнографічну вагу, воно відбило в собі невелику,
але характеристичну рису історії нашого відродження, нашої
національної динаміки за останніх сто літ» [5, c. 16].
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Цікавість до історії України, етнографії, фольклору пояснюється прагненнями українських громадських діячів в умовах діяння Валуєвського (1863) та Емського (1876) циркулярів
«довести абсурдність офіціозних положень про несамостійність української нації та її культури, українофобським виступам окремих російських та польських шовіністичних видань
протиставити писемні пам’ятки історії і духовності рідного
народу» [20, c. 610]. Не випадково більшість громадських діячів зробили свій вагомий внесок у справу записування, видання, популяризації та дослідження усної словесності українців,
«вбачаючи у цьому основу для майбутнього відродження нації» [8, c. 4].
І. Франко захоплювався діяльністю українських громадських діячів Києва. «З початком 70‑х років ХІХ ст. зложилася
в Києві громадка людей, українців, – писав він, – якій у історії нашого духовного розвою не легко підшукати пару. Переважно люди з немалими, деякі між ними з першорядними талантами, високоосвічені, оживлені найкращими ідеями свого
часу, пройняті запалом до чесної праці для рідного краю, вони
внесли всі свої великі духовні засоби, свій запал і енергію в
діло двигання українського народу. Майже всі вони колись,
у 60‑х роках, працювали в недільних школах або сяк чи так
прикладали руку до праці над великим ділом знесення кріпацтва і реформ Олександра ІІ, а тепер видимим центром їх праці зробився Південний відділ Російського географічного товариства в Києві. Головними верховодами тої громадки були
В. Антонович і М. Драгоманов <...>. М. Драгоманов, надзвичайно вразливий на всі нові течії в духовній сфері з вродженим нахилом обіймати якнайширші горизонти <...>. Історик,
етнограф, фольклорист, він у всі свої праці вносив свою індивідуальність, на всіх лишав печать свого незвичайного духу.
А обік сих двох – цілий ряд інших, що тривкими знаками
вписали свої імена в історії укр[аїнської] науки і письмен64

ства: Житецький, Михальчук і Науменко – філологи, Русов,
Вовк, Лисенко – ціла плеяда діячів, що при інших, щасливих обставинах могли зробити дуже багато, та й так, серед
дуже тяжких злигоднів, зробили немало, поклали, так сказати, нові, ширші підвалини для розвою укр[аїнського] народу,
нав’язали нитку того розвою там, де її 1847 року перервано
при розбитті Кирило-Мефодіївського братства і де не могла
її нав’язати петербурзька «Основа», – нав’язали зовсім з іншими засобами науки, ідейності та загалом суспільного підготування, ніж про се можна було думати 1846 року, а навіть
1860 –[18]61 років. І коли б пильній громадській діяльності тої плеяди було судилося протягти свою лінію з первісним
огнем і в первіснім напрямі з яких 10 літ, то, певно, справа
укр[аїнського] національного відродження в Росії і навіть у
Галичині була би сьогодні стояла далеко вище й краще, ніж
се бачимо тепер. На жаль, діяльність тих людей без важніших перепон тяглася ледве 4 роки; потім почалася реакція,
нагінка; для пізніших генерацій, що бачили лише розвалини ледве розпочатої будови, бачили розстрій і зневіру там, де
вперед панував ентузіазм і надія на успіх, – для тих пізніших
поколінь ся весна українського громадського життя в Києві
(аналогічні осередки поставали тоді також у Одесі, Катеринославі, Полтаві та по інших містах) видається чимсь напівміфічним» [38, c. 237–238].
Визначний громадський діяч М. Драгоманов, який до кінця життя залишився відданим своїм ідеалам, обравши в період репресій 1875–1876 років вигнання на чужину, у праці
«Про українських козаків, татар та турків» (1876) наголошував на важливому значенні усної словесності, зокрема народних дум, для національного утвердження й розвитку: «Добре
ще, що письменні люди років з тридцять тому назад позаписували од старих кобзарів ці думи, а то можна було б сказати, що
наші люди, мов які звірі, і не пам’ятають, що діялося з їх бать65

ками на їх землі. А хто не зна, що діялось у старовину, той не
розумітиме й того, од чого тепер так, а не інакше все на світі
робиться, не знатиме й того, що треба робити, щоб далі було
краще жити людям. Не самі книги, але й старі пісні навчають, що то робилось у старовину, і через те тепер письменні
люди дуже поважають старі кобзарські та мужицькі пісні» [9,
c. 182]. У статті «Втрачена епоха» він також наголошував на
тому, що українці повинні зберігати вірність не «всій Русі»,
а насамперед Україні: «Освічені українці, як правило, трудяться для всіх, тільки не для України і її народу... Вони повинні
поклястися собі не кидати українську справу. Вони повинні
усвідомити, що кожна людина, яка виїжджає з України, кожна копійка, що витрачається не на досягнення українських цілей, кожне слово, сказане не українською мовою, є марнуванням капіталу українського народу, а за даних обставин кожна
втрата є безповоротною» [36, c. 254].
У 1976–1977 роках Марко Дмитрович Антонович, онук одного із засновників Київської громади Володимира Антоновича, відомий дослідник українського громадсько-політичного руху ХІХ ст., Президент Української вільної академії наук у
США (1992–1997) опублікував два дослідження «Коли постали громади» та «Українська Петербурзька громада», у яких намагався простежити історію створення українських громад,
зокрема, вияснити дату заснування громадських організацій,
окреслити їх місце в історико-культурному житті України.
М. Антонович вважав, що ядро першої української громади
в Петербурзі утворили в 1858–1859 роках колишні діячі Кирило-Мефодіївського братства Т. Шевченко, М. Костомаров,
П. Куліш, В. Білозерський, в силу обставин опинившись за
межами України. «Вона була статечнішою і спокійнішою, ніж
багато революційніші Київська і Полтавська громади, але її
вклад в тодішнє українське життя був значний і дуже важливий», – робить висновок дослідник. Він також припускав, що
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Петербурзька і Полтавська громади «напевно існували вже в
1858 році, Київська правдоподібно, а Чернігівська і Харківська – можливо» і що «в 1859 році всі згадані громади вже існували». Він наголосив на тому, що «громади утримували недільні школи, збирали гроші на видання книжок для народу,
заохочували своїх членів чи прихильників ходити в народній ноші, говорити українською мовою, а в житті дуже яскраво відмежовувалися від росіян з одного і поляків з другого
боку» [1, c. 30].
Як бачимо, з’ясування точної дати виникнення українських
громад – складне завдання для дослідників, оскільки вони існували таємно і їх діячі залишили мало конкретних свідчень.
Із цього приводу М. Грушевський зазначав: «Ми й досі розпоряджаємо ще дуже малим матеріалом для пізнання внутрішнього інтимного українського життя, захованого від урядових
зазирань і від показного порадування в офіціальній російській
культурі. Через те навіть те, що ми знаємо, часто не розуміємо
відповідно, і тільки поволі відкривається нам то одне, то друге [...]» [1, c. 29]. І. Франко також стверджував, що «друкованих споминів та загалом свідоцтв про настрій та ідеї того часу
майже не маємо; історик нашого відродження може й проминути сю добу незвичайного оживлення без ближчої уваги та
тільки буде дивуватися, що многі тодішні й пізніші факти, що
тісно лучилися з тим оживленням, не находять собі пояснення без докладного знання тої доби» [38, c. 238].
Діяльність українських громад висвітлюють праці різного характеру: спогади, щоденники, епістолярії, автобіографії,
документальні матеріали, статті, монографії тощо. Важливу
джерельну базу складає спадщина українських громадських
діячів – В. Антоновича, М. Драгоманова, І. Житецького,
О. Кониського, О. Лазаревського, О. Русова, Б. Познанського, К. Михальчука, С. Носа, М. Грінченкової і А. Верзилова, М. Білінського, С. Русової, В. Самійленка, О. Лотоцького,
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Д. Дорошенка, І. Стешенка, Є. Чикаленка, С. Єгунової-Щербини, А. Смоленського та ін. Дані праці хоч і не містили дослідницьких елементів, а ґрунтувалися на особистих враженнях і
спогадах, публіцистичних роздумах, все-таки являють собою
важливе першоджерело для з’ясування українського громадського руху, починаючи з 60‑х років ХІХ ст. до 1917 року (часу
створення народних «Просвіт»).
Перші дослідницькі праці, присвячені аналізу діяльності
українських громад, з’являються наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст., зокрема М. Грушевського, Ю. Охрімовича, О. Грушевського та ін. У дослідженнях із літературознавства І. Франка
та С. Єфремова побіжно схарактеризовано громадську діяльність на Україні в кінці ХІХ ст. Так, І. Франко у праці «З останніх
десятиліть ХІХ в.» відзначив значні здобутки української громадськості кінця ХІХ ст. в науково-культурній сфері. «Досить
буде переглянути показний ряд томів «Киевской старины»,
виданих за час тих важких років, – писав він, – не менше показний ряд праць про Україну, її минувшину, язик, літературу,
виданих ученими Потебнею, Антоновичем, Житецьким, Сумцовим, Петровим, Шашкевичем, Голубєвим і многими іншими, щоб переконатися, що в тих роках ішла дуже жива і плідна праця коло самих фундаментів нового українського руху,
який мусив вирости з часом» [37, c. 491].
С. Єфремов у «Історії українського письменства» [10] заявив, що провідною думкою своїх нарисів кладе принцип громадського слугування письменства народові. Він відзначав,
що українське письменство позначене найбільше боротьбою
за національну індивідуальність українського народу проти державної централізаційно-обрусительної політики, виділив події, які можна вважати віхами на шляху письменства:
Петербурзький період і «Основа», нові репресії й початок тісніших зв’язків України з Галичиною після її національного
відродження; Київський період, українофільство і Південно68

Західний відділ Географічного товариства з його інтенсивною
науковою роботою.
У 20–30‑х роках ХХ ст. діяльність громад привертала увагу таких дослідників, як М. Гніп, М. Возняк, Г. Берло, О. Рябінін-Скляревський, В. Міяковський , Ф. Савченко, О. Мицюк,
А. Михалевич та ін.
За радянських часів діяльність українських громад зовсім
не вивчалася або розглядалася тенденційно, з класово-партійних позицій. Так, у 5 томі «Історії УРСР» (Київ, 1983, с. 169–
170) зазначається, що громади створювалися в основному з
ініціативи представників «ліберально-буржуазних та дрібнобуржуазних націоналістичних шкіл», що ці товариства «стояли на позиціях буржуазного лібералізму» і через них «українська буржуазія намагалась об’єднати робітників і селян під
своїм націоналістичним прапором». Подібне читаємо в «Українському радянському енциклопедичному словнику» (Київ,
1986, т. 1, с. 51) про те, що громади «пропагували націоналістичні ідеї... основна частина громадівців шукала угоди з царизмом, виступала проти революційної боротьби українських
трудящих».
Не подавали об’єктивної інформації щодо діяльності громад через певну закритість праці радянських учених, що
з’явились у 60–70‑х роках ХХ ст., присвячені вивченню народницької проблематики, – А. Волощенка, Г. Марахова, М. Рудька та ін.
Варто відзначити оригінальність досліджень цієї проблематики представниками української діаспори – В. Шаяна,
М. Антоновича, Г. Васьковича, Д. Дорошенка, О. Субтельного, П. Одарченка та ін. В. Шаян у праці «Джерело сили української культури» відзначав, що «у фольклорі збереглися
традиції та ідеали Української держави, а разом із тим – глибокі, ще не проаналізовані поклади власної духовности, яка
постійно виявляється у державницькому й культурно-твор69

чому процесі» [42, c. 6]. Він писав, що разом із знищенням
Української держави пропали цілі поклади скарбів українського фольклорного мистецтва і культури, що доступними для нас залишилися лиш молодші їх наверстування, що
і в них «збереглися основні ідеї, а зокрема свідомість національної і духовної своєрідної окремішности нації» [42, c. 7].
Дослідник, зокрема, наголосив на тому, що «в добу української бездержавности, в час неволі, коли Україна опинилася під тиском інших культурних центрів, українська нація
зберегла себе як свідома, окрема від інших історіотворча
одиниця, великою мірою завдяки своєму фольклорові» [42,
c. 7]. Аналізуючи значення фольклору для збереження української нації, вчений приходить до висновку: «Отже, разом
із плеканням залишків чи основ «праформ», цей наш фольклор поневоленої, але державної в минулому нації стає формою захисту і збереження національного «Я» в неволі» [42,
c. 20]. «Могутні потенції нашої нації так сильно виявлені в
українському фольклорі, що він сам по собі і сам у собі став
своєрідним мистецтвом поневоленої нації, – наголошує вчений. Саме тому український народ міцніше ніж будь-який
інший прив’язаний до своїх обрядів, співів, звичаїв, ноші та
інших різноманітних форм нашого фольклору» [42, c. 20].
Тому для української нації, на думку В. Шаяна, «фольклор
був потрібний як органічний вияв духовно-ідейного життя» [42, c. 20].
Д. Дорошенко писав, що склад громади був високоінтелектуальний і що до неї не можна було ввійти, не склавши іспиту та не прочитавши двох лекцій [7, c. 56]. «Громада складалася в основному з людей, що належали до університецького
і взагалі науково-літературного осередку, – наголошував дослідник, – вона була далека од якоїсь революційної діяльності,
але цілком віддавалась діяльності інституційно-визвольної,
на ґрунті українських інтересів» [7, c. 56].
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П. Одарченко у праці «Національне відродження України
і розвиток фольклористики та етнографії в ХІХ та на початку ХХ ст.» зазначав, що «українське національне відродження
на початку ХІХ століття було зумовлене не тільки появою нової української літератури, а також і великим зацікавленням
українських діячів, учених, письменників народною творчістю, етнографією, фольклором» [22, c. 44].
Сучасні зарубіжні дослідники О. Міллер (Росія) [19] та
А. Каппелер (Німеччина) [13] розглядають особливості українського національного руху другої половини ХІХ ст. у контексті російсько-українських та польсько-українських відносин.
Питання українського національного відродження висвітлюється в роботах українського історика, професора Альбертського університету (Канада) І. Лисяка-Рудницького [16].
Починаючи з 90‑х років ХХ ст., з’явилося чимало розвідок,
присвячених загальному висвітленню історії діяльності українських громад, – О. Дорощука [8], А. Катренка [12], В. Милька [18], М. Палієнко [23], Н. Петрук [24], Г. Самойленка [31],
С. Світленка [32], С. Чмир [40], Л. Чорної [41] та ін.
Розвиток української фольклористики в контексті національного відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
розглядається у працях Т. Лободи [17], Г. Скрипник [34], Д. Садовникової [30], Б. Гальчинського [3] та ін. Побіжно проблем
фольклористики торкаються дисертаційні дослідження сучасних вчених К. Нагайко [21], Н. Побірченко [25], О. Болдирєва [2], Ю. Русанова [27].
Г. Скрипник у статті «Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології» розглянула етнографічну
діяльність П. Чубинського в контексті національного відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вона, зокрема,
відзначала, що «в історії української спільноти часи наукової
діяльності П. Чубинського були позначені жорсткою протидією горстки інтелектуалів і громадських діячів організованому
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асиміляційному тиску, дискримінаційно-репресивним заходам чужих держав на притлумлення історичної пам’яті та нівеляцією мовно-культурної самобутності українства» [34, c. 4].
Дослідниця акцентувала увагу на тому, що П. Чубинський, керуючись прагненням національно легітимізувати українство,
виокремивши його з-поміж інших слов’янських народів, вдався до широкоформатної фіксації й опублікування пам’яток
української фольклорно-етнографічної культури – як основних маркерів етнічності» [34, c. 4]. У статті «Наукова спадщина О. О. Русова в контексті актуальних проблем української
етнології» Г. Скрипник дійшла висновку, що «завдяки просвітницькій праці О. Русова, В. Антоновича, Хв. Вовка, П. Чубинського та інших подвижників української науки цієї доби,
український народ не розчинився в національній стихії сусідніх народів і племен, а зумів піднятися з історичного забуття і,
порвавши пута неволі, стати на шлях державного самоствердження» [33, c. 9–13].
Н. Побірченко однією з перших детально проаналізувала
педагогічну і просвітницьку діяльність українських громад
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., відзначила також
важливий внесок їх у розвиток української фольклористики.
Вона вважає, що зародження громадського руху в Києві тісно
пов’язане з діяльністю недільних шкіл, зокрема Подільською
(на Подолі), Новостроєнською (на Жилянській вулиці), Печерською (на Липках). Робота в недільних школах вимагала
нових форм і засобів освітньо-виховної діяльності. Так починають створюватися бібліотеки, організовуються літературні
читання і вечори, проводяться театральні вистави і, нарешті,
зодягнувшись по-селянському, студенти-вчителі недільних
шкіл вирішують піти «в народ», щоб ближче познайомитися з його звичаями, мовою, особливостями побуту, соціальними умовами життя. У статті «Київська громада: ПівденноЗахідний відділ Російського географічного товариства у Києві
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(70‑ті р. ХІХ ст.)» П. Побірченко писала, що однією з перших
справ, що захопила громадівців на початку 70‑х років, була
експедиція П. Чубинського, який мав намір надати цьому заходу не стільки адміністративного, скільки чисто наукового
характеру, використати цю експедицію в інтересах вивчення
етнографії всієї України, а не лише трьох губерній так званого
Південно-Західного краю, як було офіційно заплановано [25].
Вона акцентувала увагу на тому, що відкриття ПЗВ РГТ в Києві сприяло розв’язанню культурних та освітніх завдань, які
ставила перед собою громада, оскільки «відродження пригноблених народностей завжди відбувається паралельно із всебічним науковим дослідженням їхньої історії, мови, народної
літератури та етнографічних особливостей» [25]. Дослідниця
наголосила на тому, що Південно-Західний відділ був єдиний
з-поміж подібних у Російському географічному товаристві,
що мав національний характер роботи [25].
Л. Чорна виділила основні здобутки Південно-Західного
відділу РГТ – «складання спеціальних етнографічних програм;
встановлення творчих наукових зв’язків з представниками Галичини, Буковини та слов’янських країн; успішне проведення одноденного перепису населення міста Києва; підготовка
та проведення Третього археологічного з’їзду у Києві; видавнича діяльність» [41, c. 17].
Сучасні вчені Г. Семенюк, О. Івановська, Я. Вернюк, С. Шевчук, Л. Сорочук відзначили те, що громадський діяч П. Чубинський заявив у своїх дослідженнях цілу низку нових напрямків у вивченні етнографії – надто в такій новаторській рубриці,
як правові звичаї українського народу. У серії публікацій Російського географічного товариства 1869 року побачила світ
його праця «Нарис народних юридичних звичаїв і понять у
Малоросії», а в 1874 році з’явився «Короткий нарис народних
юридичних звичаїв», що ввійшов до VI ст. тому «Праць етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край».
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Ретельний аналіз рішень волосних судів Південно-Західного краю дав підстави П. Чубинському зробити висновок про
кардинальну відмінність звичаєво-правової культури українців та росіян [11, c. 20]. Відзначено також його значний внесок
у справу збирання, упорядкування фактологічного матеріалу та його теоретичного осмислення, наголошено на тому, що
Павло Чубинський своєю громадською позицію, своєю працею довів, що українці – самобутня нація, нація яка має унікальну, неповторну культуру, мову, традиції [35, c. 399]. Крім
«Трудов..» П. Чубинського, які публікувалися в Петербурзі в
1872–1878 роках, не меншою його заслугою була робота над
організацією Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, зі створенням якого починається новий
етап в історії української етнографії. Б. Кістяківський писав,
що створення ПЗВ РГТ в Києві «как нельзя более подходило
к характеру культурных задач «громады», так как возрождение угнетённых и лишенных прав народностей всегда идёт параллельно со всесторонним научным обследованием истории,
языка, народной литературы и этнографических особенностей этих народностей» [39, c. 96].
Д. Садовникова у статті «Культурницька діяльність Миколи
Лисенка в середовищі “Київська громада”» зазначала, що культурний осередок «Київська громада» був центром зародження
і розвитку фольклористики, що там було розроблено етнографічну програму для збирання зразків народної творчості, був
започаткований науковий метод етнографічного збирання [30,
c. 129]. Співпраця М. Лисенка з громадівцями сприяла записуванню та виданню фольклорного матеріалу, виходу друком
фольклористичних досліджень – «Характеристика музичних
особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем
Вересаєм», «Про торбан і музику пісень Відорта».
Як пояснював дослідник Сергій Світленко [32, c. 21], громадівці, розуміючи, що український народ опинився на рідній
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землі у становищі духовного ізгоя, висунули і прагнули втілити в життя ідею всебічного національно-культурного відродження, яка стала серцевиною їхнього українолюбства. На
думку М. Палієнко [23, c. 50], першим кроком до заснування
української громади в Києві було утворення 1859 року «гуртка
хлопоманів», яких не задовольняло зверхнє ставлення польських шляхтичів до корінного українського населення. Їхня
діяльність насамперед була науковою та літературною, а загалом широко громадською скрізь, де тільки можна було знайти
для учасників процесу якусь опору: в земських, міських управах і т. д. [23, c. 79]. Так за матеріальної допомоги Київської
громади у 1869–1870 роках були видані «Народные южнорусские сказки» (1869, т. 1; 1870, т. 2) та «Чумацкие народные песни» (1874), упорядковані І. Я. Рудченком (1845–1905). Цими
працями дослідник поклав початок публікаціям українського
фольклору за жанровим і тематичним принципом. Ще однією
важливою фольклористичною працею громадівців 1870‑х років була підготовка і видання двох томів «Исторических песен малорусского народа. С объяснениями Вл. Антоновича
и М. Драгоманова» (Київ, 1874, 1875). За словами К. Грушевської, це видання було «майже сурогат популярної історії
України з популярним завданням» – «довести на автентичнім
пісеннім матеріалі, що в українськім народі заховалися спомини про всі стадії його історії» [5]. У 1876 році вийшов ще
один збірник М. Драгоманова «Малорусския народныя предания и разсказы», який, за словами Ф. Колесси, «заслуговує
пильної уваги як перша і досі одинока спроба систематизації
творів української усної словесності» [14, c. 98]. У передмові
«Замечания о систематическом издании произведений малорусской народной словесности» (с. ХІV–ХХV) М. Драгоманов
розкриває принципи систематизації поетичних і прозових
творів народної словесності. У подальшому на дану систематизацію спиралася більшість упорядників фольклорних збі75

рок, зокрема, П. Чубинський, Б. Грінченко та ін. Не випадково
Ф. Колесса відзначав, що «працями з 1870‑х років Драгоманов
намітив методи, напрями й шляхи, якими пішла його критична думка у пізніших дослідках» [14, c. 98].
Сучасний дослідник М. Гордійчук у праці «Особистість,
громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837–1916)» (Київ, 2018) писав, що історія громадівського руху в Російській імперії є одним з найважливіших проявів українського відродження у ХІХ ст. [4, с. 111] і
що завдяки створеному громадськими діячами ПЗВ РГТ «відбулася своєрідна революція в розвитку української фольклористики» [4, с. 125]. М. Гордійчук вперше довів причетність
постаті В. Менчиця до діяльності Петербурської української
громади, Київської Старої громади, Єлисаветградської громади, дослідив і окреслив його внесок у розвиток української
фольклористики. Зокрема, виявив його рукописний збірник
фольклорних записів, який зберігається у фондах ІР НБУВ
(ф. 1, спр. 22380) під назвою «Менчиць Володимир. Сборник
этнографических материалов [Легенди, примітки-ліки, анекдоти, приказки й поговірки, бувальщини, вірші, пісні, зокрема: про Байду, про Палія і Мазепу, запорожців, Орду, Коліївщину, про Понятовського]» [4, с. 127].
Отже, українські і зарубіжні дослідники одностайно наголосили на важливому значенні українських громад для
розвитку фольклористики другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. В. Шаян вважав, що для української нації фольклор
був потрібний як органічний вияв духовно-ідейного життя. П.Одарченко наголошував на тому, що українське національне відродження було зумовлене великим зацікавленням
народною творчістю. Розвиток української фольклористики в контексті національного відродження другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. розглядається у працях М. Антоновича,
Л. Чорної, Т. Лободи, Г. Скрипник, Д. Садовникової, Б. Галь76

чинського, Н. Побірченко, К. Нагайко, О. Болдирєва, Ю. Русанова, М. Палієнко, С. Світленка, М. Гордійчука та ін. Вони
відзначили те, що завдяки просвітницькій діяльності громадських діячів український народ не розчинився в національній стихії сусідніх народів, а зумів піднятися з історичного
забуття. Дослідники виділили основні здобутки Південно-Західного відділу РГТ для розвитку української фольклористики – складання спеціальних етнографічних програм; встановлення творчих наукових зв’язків з представниками Галичини,
Буковини та слов’янських країн; успішне проведення одноденного перепису населення міста Києва; підготовка та проведення Третього археологічного з’їзду у Києві; видавнича діяльність. Акцентували увагу на важливому значенні часопису
«Киевская старина» для збереження фольклорних текстів та
публікацій дослідницьких фольклористичних студій, численних нарисів з історії народознавчої науки. Прийшли до висновку, що діяльність українських громадських діячів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. має стати ідеалом для сучасних
дослідників національної фольклористики, які працюють для
утвердження сучасної України і української науки.
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SUMMARY
Ukrainian Folkloristics is considered in the article in the connection
with the social movements of the second half of the 19th – early
20th centuries, in particular, the activities of Ukrainian hromady. The
relevance of the chosen topic is determined by the need for a thorough
comprehension of the folkloristic and ethnographic processes of the
second half of the 19th – early 20th centuries, which will serve for the
creation of an objective concept of the historical development of the
Ukrainian science on folk art. The authoress of the article is aimed at
the generalization of the results of research on the cultural activities of
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hromady in the period of Ukrainian statelessness. Also the purpose is to
determine their contribution to the development of national folkloristics.
The works of Ukrainian and foreign scientists devoted to the general
coverage of the history of the Ukrainian hromady are analyzed in the
article. The list of the scholars includes M. Antonovych, K. Nahaiko,
P. Odarchenko, M. Paliienko, N. Pobirchenko, O. Pypin, H. Skrypnyk,
I. Franko, L. Chorna, V. Shaian and others. It is ascertained according to the results of the analysis, that the cultural centers of Ukrainian
hromady have become the centers for the development of Ukrainian
folklore. Modern researchers of the activities of Ukrainian hromady have
noted their implication in the creation of the Southwestern Department
of the Russian Geographical Society, publication of the Kievan Past
journal, development of the ethnographic programs, organization of the
collection of folk art and publication of folklore collections, formation of
the scientific principles of Ukrainian Folkloristics.
Keywords: modern researchers, Ukrainian hromady, Folkloristics,
Southwestern Department of the Russian Geographical Society.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ
СЛАВІСТИКИ
УДК
Larysa Vakhnina

THE RESEARCH OF JEWISH FOLKLORE IN UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню єврейського фольклору в
Україні. Окрему увагу приділено висвітленню архівних джерел, починаючи з 20–30‑х років XX ст., і до нашого часу. Проаналізовано
нові видання й праці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
Ключові слова: єврейський фольклор, фольклористика, етнологія, Україна, архівні джерела.
The article is dedicated to the study of Jewish folklore in Ukraine. Particular attention is paid to the coverage of archival sources starting from
the 1920s – 1930s to our time. New editions and works of the NAS of
Ukraine Maksym Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology are analyzed.
Keywords: Jewish folklore, Folkloristics, Ethnology, Ukraine, archival
sources.

The researches in the field of traditional culture and folklore of
the national minorities in the 1920s – 1940s are connected mainly
with the activities of the Ethnographic Commission established in
the 1920s in the system of the All-Ukrainian Academy of Sciences
(UAS or AUAS). A great number of various materials are preserved
in the archives of Kyiv and Odesa. An important place is occupied by the sources connected with the traditional Jewish culture.
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At present all of them need to be covered and assessed in a new way
both as to the Ukrainian materials and those relating to the history,
culture and folklore of the national minorities.
Traditional materials have been collected and studied by various
commissions, cabinets and museums engaged in scientific work.
In 1936 the Institute of Ukrainian Folklore has been opened (from
1944 it is the Institute of Art Studies, Folklore and Ethnography of
the Academy of Sciences of Ukraine, since 1991 it is known as the
National Academy of Sciences of Ukraine Maksym Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology). The activities of
the Ethnographic Commission, headed by academician A. M. Loboda [3], is the most systematic and diversified. At the same time
in 1921 the Local History Commission with its numerous branches
and the F. Vovk Museum of Anthropology and Ethnology are also
founded in Kyiv.
The results of the researches of each of these institutions can be
found in the numerous published works of those years as well as
on the pages of such editions as The Ethnographic Bulletin (10 issues have been published in 1925–1932) and The Bulletin of the
AUAS Ethnographic Commission (16 issues have been published
in 1926–1930). We cannot help mentioning Materials for Ethnology (three volumes, issued in 1929–1931). The materials, dealing with Folkloristics, Ethnology, People’s-Decorative Art as well
as numerous methodic materials, in particular the programs and
instructions on materials collecting (including Jewish ones) have
been published constantly in the enumerated editions. Such wellknown researchers as academicians V. Zhyrmunskyi, K. Kvitka,
brothers B. and Yu. Sokolovs, K. Rykhlyk, V. Kravchenko, P. Popov, M. Haidai have stood at the cradle of the Ethnographic Commission. They have conducted a number of various investigations of interdisciplinary nature and dealt both with the culture
of Ukrainian ethnos and its ties with the cultures of the other nations, dwelling in Ukraine.
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The materials collected in those times are still of a considerable
interest. Some of them are preserved in the National Academy of
Sciences of Ukraine Maksym Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology Archival Scientific Funds of Manuscripts
and Audio-Recordings as well as in the Institute of Manuscripts of
the Volodymyr Vernadskyi National Library of Ukraine and in the
other archives of Ukraine.
In the 1920s – 1930s in Ukraine, like in the other republics of the
former USSR the “experiment” on creating national regions and
districts has been held. In 1928 more than 3 500 national schools,
500 people’s clubs, national village soviets and organs of justice
have functioned in Ukraine [1].
Correspondingly the departments and sections are created
aimed at training cadres for national higher schools in them. Thus,
seminars on national cultures, held by professor K. Rykhlyk, functioned attached to the Institute of People’s Education in Zhytomyr.
A Department of Jewish Culture is created at the same time. Various editions have been published, national theatres and clubs function in the languages of the national minorities. In this respect one
cannot help remarking that everything, connected with culture and
education, in those years has the corresponding ideological colouring, performing the political order of Stalin’s regime that as early as
at the beginning of the 1930s put an end to almost all above-mentioned institutions.
At that time a great significance belongs to the scientific and collecting activity of the Cabinet of National Minorities established at
the Ethnographic Commission of the UAS in 1929. The main field
of its sphere of interest consists of the complex studies of all ethnic groups in Ukraine (including Jews), as well as the collection of
historic, demographic, ethnographic and folklore materials among
the rural and urban population. In the Cabinet materials collecting
is the competence of special departments run by well-known researchers, members of the Ethnographic Commission.
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Attention is paid to the scientific activity of M. Berehovskyi [1–
3] and K. Kvitka who have attached special importance to studying
traditional Jewish culture in Ukraine. A greater part of the Jewish
department’s materials deals with the regions the Jewish population dwelt compactly in; information on the census of the 1926 in
the Volhyn district included later into Zhytomyr oblast. The Jewish
department has also concentrated a plenty of statistics data which
nowadays still remain a valuable demographic source. These are,
first of all, lists of settlements in the regions of Central Ukraine as
well as those of national village Soviets. These are unique photographs to be identified.
Materials and documents, dealing with the traditional Jewish
culture in Ukraine in the 1920s – 1930s, preserved at the Funds
of Manuscripts of the IFE of the AUAS, are numerous and valuable for modern scholars. The majority of them is little-known and
hasn’t been published so far, except the records of the musical Jewish folklore of M. Berehovskyi, a former research fellow of the Ethnographic Commission and later – of the Institute of Ukrainian
Folklore. His articles and materials on Jewish folklore have been
published in the Ethnographic Bulletin and later are issued as separate books in Moscow [3, pp. 37–51; 2, pp. 1].
A Research Department of Jewish Culture, the documents of
which have also been preserved, is organized at the beginning of
1928 in the system of the All-Ukrainian Academy of Sciences. It is
distinguished by its active work.
The Cabinet of Musical Folklore, attached to the Ethnographic
Section of the AUAS Institute of the Jewish Proletarian Culture, is
established in October, 1929. M. Berehovskyi is a head of the Cabinet of Musical Folklore. The Cabinet’s heritage is also kept in the
Funds of Manuscripts of the AUAS Institute of Folklore and Ethnography. The Cabinet’s main task has been to collect and study
Jewish musical folklore. It is fulfilled successfully. It should be noted that the Cabinet’s staff schedule has included only 2 persons –
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the Cabinet’s head and laboratory assistant. As it is seen in M. Berehovskyi’s account, on January 1, 1933 the record library of the
Cabinet consists of 751 cylinders with the recording of 1 500 music folklore works of different genres. In its turn, the gramophone
record collection is divided into several subdivisions: the Cabinet’s
contained more than 300 discs; composer Yu. Yenhel’s fund, given
over to the Cabinet of Musical Folklore by his daughter in 1930. It
has included 29 phonographic cylinders of the 1912 records made
during his folklore expedition to Volhynia; the fund of the former
Jewish Historical Ethnographic Society in Leningrad has contained
400 cylinders with the records of 1912–1914. Folkloristic activity of
the composer Yu. Yenhel is described broadly and in detail by the
modern researcher of Jewish musical culture L. Sholokhova in her
article At the Cradle of Jewish Musical Folkloristics in Ukraine [10,
pp. 79–85].
This fund includes also record libraries of the former Society of
Jewish People’s Music (Petersburg, 1908–1918) and Jewish Historical Topographic Museum as well as of the Jewish Historical Ethnographic Society in Leningrad, closed in 1930; its materials are given over to the Institute of Jewish Culture.
The Musical Folklore Archives is organized in the structure of
the Cabinet of Musical Folklore. The collected materials are kept
copied on special cards, pointing, as we see in M. Berehovskyi’s report, «the original tune in which they were composed or recorded in the original. It is done for the purpose of alleviating research
(comparative) work on variants, separate musical expressive elements, etc.» [1]. The Musical Archives numbers about 800 units of
manuscripts.
The composer Yu. Yenhel’s archives; the musical archives of the
Society of Jewish People’s Music; the musical archives of the former musical section Cultural League (Kyiv Jewish public organization, created in 1918); a number of manuscript music copy-books,
another documents as well as photographs (of Jewish profession89

al musicians, cantors, etc.) are preserved at the Cabinet’s Archival
Funds.
The Cabinet’s most important sphere of activity consists of conducting field researches. Thus, 4 expeditional trips to Bila Tserkva
district of Kyiv oblast, Slavuta in 1929, Odesa and Uman – in 1930
have taken place under M. Berehovskyi’s guidance in 1920s – 1930s
[3, pp. 37–51].
The results of the researches are generalized by the scholar in
his work The Songs of Jews of Ukraine, Byelorussia and Poland in
Strange and Different Languages [3, pp. 37–51], which, apart from
the analysis, includes 36 records of songs. The collection Jewish
Music Folklore is prepared for publishing in Jewish and Russian in
Moscow by Muzgiz Publishing-House. Its first part consists of 15–
17 printed pages. M. Berehovskyi has mentioned the second part of
the edition being prepared for publishing too.
The importance of collecting and publishing Jewish folklore
is emphasized also by well-known Ukrainian folklorists – for instance, by K. Kvitka, known as the head of the AUAS Cabinet of
Musical Folklore. As M. Berehovskyi points out, it is by his instruction that the AUAS Cabinet of Musical Folklore of the Ethnographic Section of the Institute of the Jewish Proletarian Culture has prepared the first printed collection Jewish Musical Folklore, «which
is looked through by K. Kvitka in its manuscript». The name of
K. Kvitka is mentioned again in the introduction to the already
published book: «I owe many valuable instructions to the head of
the Cabinet of Musical Ethnography of the All-Ukrainian Academy of Sciences professor Kl. V. Kvitka for which I am expressing my
gratitude to him» [3, 1934/1].
M. Berehovskyi has collaborated with many folklore collectors
in provinces, such as the collector of Jewish folklore Sh. Kupershmidt from Bila Tserkva, where on May–June, 1929 the first musicfolklore expedition is organized with his assistance. As M. Berehovskyi points out, «comrade Sh. Kupershmidt has recorded the
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word texts of all the songs I phonographed in Bila Tserkva» [3,
p. 29]. These records are included into the edition, published in
Moscow.
M. Berehovskyi has also shown interest to the everyday culture,
customs and musical folklore of the Crimean Karaites, dwelling in
Ukraine. The manuscripts of his research in Ukrainian Music in
the Crimean Karaites’ Mode of Life (31 printed pages) as well as the
Crimean Karaites’-Tatar Songs (45 printed pages, 1933) have been
preserved, the dates are absent. Undoubtedly, these materials are
also worth paying attention to and publishing – the more that recently the interest, taken in both Jewish and Crimean Karaites culture in Ukraine, has grown considerably.
The decade of the collecting and research activity of M. Berehovskyi has become a discovery for the modern researchers of Jewish musical culture and folklore. Unfortunately, in the post-war
years his scientific activity has stopped. His materials have been returned only at the beginning of the 1980s, when his book Jewish Instrumental Music (1982) is published in Moscow again. In 1992 the
1st International conference, devoted to M. Berehovskyi, has been
held in St.‑Petersburg. His records have become known and are issued in Israel as well.
It should be noted that many Ukrainian folklorists of those
times have recorded not only the works of Ukrainian folklore, but
also that of folklore of the other nationalities dwelling in Ukraine.
The collectors and researchers are united under the guidance of the
well-known folklorist-musicologist K. Kvitka, the husband of poetess Lesia Ukrainka. They have recorded Ukrainian folklore together on the cylinders in the Cabinet of Musical Ethnography and
in the Cabinet of Ukraine’s National Minorities. They have also recorded systematically the samples of Jewish Folklore in different
regions of Ukraine. It is confirmed first of all by the plans and accounts of the mentioned Cabinets, kept at the Manuscript Funds of
the NASU IASFE.
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Peculiar attention should be paid to the activities of the wellknown Ukrainian folklorists and researchers of the folklore of the
national minorities M. Haidai and V. Kharkov. This is the manuscript Jewish People’s Songs – 3 printed pages, 5 printed pages [II].
The Cabinet of Musical Ethnography has taken part in the International Musical Exhibition, held in Frankfurt am Main in 1927. Its
printed works and exhibition of people’s musical instruments from
Kyiv museums are presented in Berlin.
The name of Vasyl Kravchenko should be mentioned also among
the Ukrainian folklorists understanding the necessity of collecting
materials in provinces. The organizational activity of this Ukrainian folklorist and ethnologist from Zhytomyr is colossal. He has
not only collected himself a plenty of materials, relating to the traditions, mode of life and beliefs of Ukraine’s Jewish communities,
dwelling in different regions, but also promoted the organization of
collecting activities in provinces. V. Kravchenko’s personal records
deal with a rather long period – from 1917 till 1932. They are distinguished by their great variety and diversity, pointed out by the
academician of the NAS of Ukraine H. Skrypnyk [4, pp. 52–78].
The first group includes records of Jewish folklore, mainly in
Idish; some texts are of the author’s character with the ideologic colouring inherent in those times – like, for example, different variants of the «Song about the Tractor». But it is thanks to authenticity that a number of materials is of tremendous value, – for instance,
records of the Jewish wedding rite in the village of Bekhy in Zhytomyr oblast, where the Jewish people’s traditions get Ukrainian colouring. Unluckily, the materials, recorded by the researcher, in fact
represent traditions lost for Ukraine at present.
The second group consists mainly of narrations about Jews in
Ukraine. They may be attributed to such a characteristic genre of
Ukrainian folklore as bylychky. It is interesting that in many of
them we can see traditional stereotypes of the images of «our» and
«strange» in the folklore perception of the neighbouring cultures.
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On the basis of the textological analysis one may consider different levels of links between Ukrainian and Jewish cultures that coexist in the same space and time dimensions in the places of mixed
settlement. It is illustrative that Ukrainians have always evaluated
Jews’ sense of humour and improvised it as it is proved by a plenty of that very bylychky, for example, – About Yankel, About how
a Jew has Discovered a Means of Curdling His Wicked Wife, About
how Rabe has Beaten an Impudent Person and Gave Him a Lesson
on Who is a Real Jew. The very characters are presented in a humorous manner too – About how Moshko has Deceived the Kahal,
Where Have the Jews Got Their Long Hair, etc. V. Kravchenko has
also recorded a number of narrations on beliefs connected with
the Doomsday, matzah and Jewish customs and holidays as well as
with the Jewish calendar. As we see, V. Kravchenko’s works are of
special value for modern Ukrainian folklorists as well and worth
considering separately.
His correspondence with different museum and cultural institutions, touching upon the collection of Jewish folklore and customs
remains little-known so far.
«The Five-Year Plan of Research of Volhynia National Minorities of the Volhynian Local History Museums in 1929–1934» is
preserved in the Manuscript Funds of M. Rylskyi Institute of Art
Studies, Folklore and Ethnography. It is characteristic that many
museums have sent letters to Kravchenko with requests to consult them. It is interesting to the historians of Ukrainian and Jewish
folkloristics that the scholar has correspondence with the Berdychiv Social Historical Museum and the First All-Ukrainian Museum of Jewish Culture in Odesa. V. Kravchenko’s correspondence
only with the Odesa museum in 1928–1929 contains 123 pages.
A similar correspondence is also maintained with the representatives of the local authorities of those regions where the Jewish
population lives compactly. It should be noted that in fact it has become constant from the early 1920s when the Ethnographic Com93

mission of the AUAS is established. V. Kravchenko’s correspondence with the Kodlian Jewish Council in 1923 [IІІ], the Berdychiv
Social Historical Museum [ІV] and the First All-Ukrainian Museum of Jewish Culture in Odesa [4, pp. 478] is preserved at the Manuscript Funds.
Recently we have succeeded in discovering some additional materials on the Mendele Mocher Sforim First All-Ukrainian Museum of Jewish Culture, located in Odesa in Babel Street. These facts
are found in the State Archives of Odesa Oblast. They include The
Explanatory Note to the accounts of the Museum of Jewish Culture from October 1, 1928 to October 30, 1929 on the opening of
the museum, its visitors, staff, number of exhibits, inventory and
catalogue. At first the museum has been opened for visitors only
2 times a week and 4 hours a day, as its opening (on May 1, 1928)
coincides with the beginning of leaves. In the rest of the days «the
newcomers, especially those from abroad, are allowed to examine
the museum. Those visits haven’t been registered by us, but they
aren’t few» – director Rubinstein and secretary Garber have pointed out in the Explanatory Note1.The administration of the museum
and its scientific fellows are focused on collecting materials among
which an important place is occupied by Jewish culture and folklore. A separate aspect of the Annual Report belongs to the research
work including scientific expeditions, the list of the scientific works
by the museum’s research fellows and editing activity. A detailed
list of the expedition testifying tremendous collecting activity is of
a great interest. Generally, over a year after the museum has been
established, field researches are held not only in Odesa Oblast, but
also practically in all regions of Ukraine – in places where the Jewish population is dwelt compactly in those years. Archival sources mention the expeditions to Kyiv, Zhytomyr and Khmelnytskyi
Oblasts (as well as the examination of Jewish culture in different cities and settlements: Kyiv, Kamianets-Podilskyi, Proskuriv,
Cherkasy, Kaniv, Zlatopillia, Mykolaiv, Kremenchuk, Rzhyshchiv,
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Pereiaslav, Dunaivtsi, Satanov, Volochisk and other settlements of
Ukraine). Certainly, Odesa is in the highlight.
Among the materials, kept in the museum, 5 000 units are the
documents of the Odesa Society of Education Expansion among
Russia’s Jews. The museum’s exhibitions have been changed frequently, so it is difficult to call their general number, although such
a figure is available in the Annual Account – about 15 000. According to it from October 1, 1928 to October 1, 1929 the museum has
been visited by 1 378 persons. Among them 769 have visited it with
organized excursions and 609 individually. The information on
the fixation of the visitor’s social status at that time and their division into workers, peasants, clerks, pupils, Red Army men and
others may be of certain interest nowadays. It is characteristic that
the pupils (both group and individual visits) are on the first place
and they are followed by clerks and workers. Among the peasants
who have visited the museum individually there are 19 persons and
2 Red Army men.
The museum’s annual account, according to the covering note
and the stamp of its receiving, is sent to the «Odesa People’s Education». Unfortunately, we haven’t succeeded in clearing up completely the fate of its exhibits and archival materials. They are partly kept in Odesa and Kyiv archives.
Undoubtedly, the majority of the mentioned sources and materials we have submitted in this published work is of interest for
the history of Jewish folklore in Ukraine, which, like the other national cultures, is reviving in the independent Ukrainian state at
present. The scientific ties with Israel’s folklorists and ethnologists
are expanding. In 2007 the NAS of Ukraine M. Rylskyi Institute of
Art Studies, Folkloristics and Ethnology has published the book by
the senior research fellow of the Haifa University Larysa Fialkova
When the Mountains are Converging: An Essay of Ukrainian-Israeli
Folklore Relations, and in 2008 – the special issue of the journal Folk
Art and Ethnography, devoted to Israeli ethnology (no. 4). They
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have become a real discovery of modern Israel scientific achievements for Ukrainian readers. Larysa Fialkova has become the scientific coordinator and editor from Israel, while Larysa Vakhnina
and Lesia Mushketyk – from Ukraine. «The studies in the modern
Ukrainian-Israeli cultural ties are a comparatively new field of interests of ethnologists and folklorists from M. Rylskyi Institute of
Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the National Academy
of Sciences of Ukraine at present, but now cultural and scientific collaboration is distinguished by its openness and changing stereotypes» – the academician Hanna Skrypnyk, editor-in-chief of
the journal, has pointed out in the introductory article to this issue [6, pp. 8].
The systematic search for the little-known materials and notes
of Jewish folklore from archival sources in Ukraine as well as their
publication still remains relevant nowadays.
In the modern period, IASFE carries out extensive publishing
activities, especially of materials stored in the Department of Archival Scientific Funds of Manuscripts and Audio-Recordings. The
heritage of Vasyl Kravchenko, who has studied traditional Jewish culture, is published. The director of the Institute, academician
Hanna Skrypnyk, pays attention to this fact in the introductory article to the edition [4–6].
According to her initiative, a special issue of the Folk Art and
Ethnography journal dedicated to Israeli folkloristics is published.
Project coordinators are Larysa Fialkova (Israel) and Larysa Vakhnina with Lesia Mushketyk (Ukraine) [6]. The significant contribution of the Israeli researcher Larysa Fialkova [11], a professor at
Haifa University, who has made a lot of efforts to develop Ukrainian-Israeli scientific ties in the field of folkloristics should be noted.
Her book is published in the IASFE and has not lost its relevance.
In recent years, folklorist Tetiana Shevchuk [7–9] has turned to
the figure of Vasyl Kravchenko and the study of Jewish folklore in
Ukraine, in particular in the Zhytomyr Oblast, in her new research.
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The study of archival sources of Jewish folklore and issues of
modern Ukrainian-Jewish folkloristic relations by the scholars is
relevant and requires new approaches and a modern vision.
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SUMMARY
Folklore and ethnological materials of the 1920s – 1940s, belonging
to the Jewish traditional culture and folklore, are described in the article.
Most of them are preserved at the NAS of Ukraine Maksym Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology the Archival Scientific
Funds of Manuscripts and Audio-Recordings, as well as Odesa Oblast
Archives and others. They have been collected thanks to the activities of
the Ethnographic Commission of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, the Cabinet of National Minorities (created in 1929 under the
Ethnographic Commission of the Academy of Sciences of the Ukrain99

ian SSR), the Cabinet of Musical Folklore (created in 1929 at the Ethnographic Department of the Institute of Jewish Proletarian Culture at
the UAS), the first All-Ukrainian Museum of Jewish Culture in Odesa, as
well as local history museums in Volhynia and Podolia. Much attention is
paid to the folklore activities of the head of the Musical Folklore Cabinet
of the Ethnographic Section of the Institute of Jewish Proletarian Culture
of the UAS, the famous researcher of Jewish folklore M. Berehovskyi, as
well as the studies of famous Ukrainian folklorists – K. Kvitka, M. Haidai,
V. Kharkiv, V. Kravchenko, who have collected a large number of materials of Jewish folklore and rituals in various regions of Ukraine. Folklore and ethnographic records of those years, both Jewish and Ukrainian, about Jews living in Ukraine, in the context of cultural connections
and influences are considered in the article. Most of them are still littleknown and unpublished.
Scientific activities of the NAS of Ukraine M. Rylskyi Institute of Art
Studies, Folkloristics and Ethnology on the study of Jewish folklore in
Ukraine is also described. This is a publication of works by the Ukrainian ethnographer Vasyl Kravchenko, who has studied traditional Jewish
culture in Volhynia for many years. On the initiative of the director of the
Institute, academician Hanna Skrypnyk, a special issue of Folk Art and
Ethnology journal, dedicated to Israeli folklore, has been published. The
project is coordinated by Larysa Fialkova (Israel), Larysa Vakhnina and
Lesia Mushketyk (Ukraine). The Institute has also published a book by
Israeli folklorist Larysa Fialkova. In recent years, a number of articles on
Jewish folklore in Ukraine has been published by Ukrainian folklorist Tetiana Shevchuk. The very problem of studying Jewish folklore in Ukraine
remains relevant and deserves further study.
This valuable material undoubtedly is worth attention and requires
detailed study.
Keywords: Jewish folklore, Folkloristics, Ethnology, Ukraine, archival
sources.
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ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ПІДЛЯШШЯ
В ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
У статті проаналізовано пріоритетні напрями культурно-освітньої діяльності Союзу українців Підляшшя та роль установи в інтеграції української громади. Окреслено значення мистецьких проектів, спрямованих на збереження, консервацію і популяризацію
національних традицій. Визначено роль фестивалів у відтворенні й
пізнанні спільнотою власної спадщини, а також місце міжнародних
імпрез в системі культурних заходів української меншини.
Ключові слова: українська спільнота, культурно-мистецькі проекти, національна ідентичність, фестивалі.
The priority trends of cultural and educational activities of the
Union of the Ukrainians of Podlachia and the institution significance
in the Ukrainian community integration are analyzed in the article. The
importance of artistic projects, aimed at the preservation, conservation
and popularization of the national traditions is described. The role of
the festivals in the recreation and cognition of the own heritage by the
community and also the place of international events in the system of
cultural arrangement of Ukrainian minority are determined.
Keywords: Ukrainian community, cultural-artistic projects, national
identity, festivals.

Глобалізація, економічна інтеграція, демократизація політичного й суспільного життя в країнах Європейського союзу та Східної Європи значно розширили права та свободи етнічних і національних меншин на вільний розвиток власних
традицій, вивчення історії, мови, а також надали можливість
«замислитися і задатися питанням, ким я є, звідки походять
мої предки, якою є моя культура та отримати на них вичерп101

ну відповідь» [18, с. 73]. Тому особливого значення в сучасних
умовах набувають питання пошуку ідентичності, національної самобутності, «які знаходять своє вираження через фольклор і етнографію, через різні прояви традиційної культури» [10, с. 162]. Адже саме культура є сьогодні тією силою, яка
дає можливість українській спільноті Підляшшя протистояти
асиміляційним процесам.
Упродовж багатьох років у різних публікаціях, зокрема й
наукових, оминали проблему існування на північному Підляшші української спільноти, трактуючи її появу як явище
маргінальне, без шансу на будь-який розвиток. Описуючи
православне населення вживали досить спрощене стереотипне визначення «білоруська меншість» [17, с. 4]. Українська
громада і її нечисленна інтелігенція в цьому регіоні була залишена фактично сам на сам з проблемою етнічного самозбереження і протистояння негативним щодо неї тенденціям [3, с. 597]. Але за досить короткий проміжок часу маємо
змогу спостерігати певні позитивні зрушення в національній
ситуації на Підляшші. Адже північна частина регіону – єдина у Польщі заселена українцями територія, що її оминула акція «Вісла», і де не треба було відбудовувати старого життєвого укладу, а лише пронизати його дієвими організаційними
структурами [2, с. 24]. Чималих зусиль для зміни цієї ситуації доклало громадське об’єднання Союз українців Підляшшя
і нині рух відродження української ідентичності у Підляському воєводстві дослідники називають «динамічним національним феноменом» [20, с. 163].
Метою статті є висвітлення основних напрямів діяльності
громадського об’єднання українців Підляшшя, спрямованих
на збереження національної тотожності та духовної культури спільноти.
Союз українців Підляшшя (далі СУП), заснований 22 березня 1992 року у м. Більську Підляському (нині очолює
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М. Рижик) у своєму статуті окреслюється як «організація, яка
служить українському суспільству і висловлює його інтереси», а свою мету вбачає у «розвитку української національної
свідомості серед україномовного населення Підляшшя, діяння з метою збереження і розвитку місцевої української культури і ведення діяльності для здійснення громадянських прав
української національної меншини в Польщі» [1, c. 1].
Важливу роль в інтеграції української спільноти і надалі виконує друкований орган СУП – часопис «Над Бугом і Нарвою»
(головний редактор Ю. Гаврилюк), який виходить з 1991 року.
Уже з перших номерів видавці журналу були зацікавлені аби він
потрапив до якнайширшого кола читачів, був їхнім «голосом,
який почують і поза українським середовищем». На сторінках
двомісячника (видано 172 номери) висвітлюються сторінки з історії України, регіону, церкви, також актуальні події культурномистецького та освітнього життя підляшан. Вагоме місце відводиться публікаціям записів та досліджень з фольклору, звичаїв
народного життя, мови і діалектів. До першого числа за 2020 рік
додалася рубрика «Календар великих українських імен», що дає
змогу ознайомитися з визначними постатями, які залишили помітний слід в українській історії та культурі.
Важливе значення у формуванні національної ідентичності українців відіграють також медіа. З 1991 року спільнота має
можливість слухати радіопередачі «Українська думка» з Білостоку, а з 2009 року – «Українське слово», спрямованої на вивчення української мови. Починаючи з 1997 року, раз на два
тижні транслювалася 14‑ти хвилинна телепередача з Білостоку в рамках циклу для національних меншин «Самі про себе»,
а з 2003 року – інформаційно-публіцистична програма «Український перегляд», яка висвітлює різноманітні культурномистецькі заходи, що відбуваються в регіоні. Важливим джерелом інформації є інтернет-сторінки згаданих вище радіо та
телепередач.
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Певною перевіркою результатів діяльності СУП став загальний перепис населення у 2011 році, де одне із поставлених питань стосувалося приналежності респондента до певної національності. У Підляському воєводстві українську
національність задекларували 2200 осіб, тобто на 0,8 тис. більше, ніж під час попереднього перепису 2002 року [18]. Висловлюючись з цього приводу, Ю. Гаврилюк зазначав: «Факт, що
кількість «статистичних українців» у воєводстві підляському
збільшилася на 60 % виглядає оптимістично [14, c. 2]. І це природно, адже особи, які донедавна вважалися білорусами, ідентифікують себе українцями, відповідно до своєї мови і культурної традиції, тобто відбувається перебудова стереотипів.
Водночас результати перепису є відображенням певної тенденції – зростання української національної свідомості на
Підляшші [21, с. 5].
У формуванні національної ідентичності одну з вирішальних ролей відіграє освіта. Адже «сьогоднішня молодь має щораз менше контактів з українською мовою. Батьки, а навіть
діди розмовляють з дітьми польською, аргументуючи це тим,
що вони не будуть мати проблем з навчанням, коли підуть до
польської школи» [9]. Тому зусилля членів СУП спрямовувалися передусім на запровадження української мови в шкільну
програму. Адже саме мова є «найбільш значеннєвою, найбільш
інтимною частиною народної культури», а також «залишається
розпізнавальним знаком національної тотожності» [12, с. 15].
Освітній процес було розпочато у 1994 році у початковій школі м. Більська, де заняття у групах відвідували більше 70 дітей.
Варто зауважити, що система навчання української мови та літератури учнями, що належать до української національної
меншини у Польщі опирається на низку законів та підтримку
держави, яка надає органам місцевого самоврядування кошти
для розвитку, вивчення мови національних меншин й організацію духовно-культурної сфери життя, що є вагомим стимулом.
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З 2005 року розширилася мережа закладів з вивчення рідної мови, нині у північній частині Підляшшя бажаючі мають
змогу навчатися у семи пунктах на базі дошкільної установи,
початкових шкіл та гімназій у містах Більськ, Білосток та с. Черемха. Окрім того, з січня 2012 року діє проект СУП «Говоримо українською. Навчання української мови», в рамках якого
у Білостоці проходять заняття з мови для дорослих. У 2018–
2019 роках навчальному році українську мову у Підляському
воєводстві вивчали 420 учнів [7].
Роль навчальних закладів та пунктів вивчення мови не
обмежується лише освітньою діяльністю, вони виконують
функцію важливих українських культурних осередків у регіоні, залучаючи дітей та дорослих до широкої мистецької діяльності, участі у співочих, танцювальних гуртах і різноманітних імпрезах. Так, на базі дитячої дошкільної установи № 9 у
Більську у 1997 році розпочато реалізацію освітнього проекту «До традиції», метою якого було залучення у навчальний
процес народних майстрів – носіїв підляської говірки та місцевих традицій. В закладах з вивчення української мови проводяться майстер-класи, практичні заняття з дітьми, вечори
українських колядок, свята Маланки, виступи вертепників з
традиційними виставами, декламаторський конкурс «Українське слово» [7]. У багатьох випадках, пізнаючи елементи своєї культури, дитина зживається з ними, починає розуміти їх
символічне значення і роль в історії народу.
Запровадження подібних заходів стимулює передусім зацікавлення батьків до власної культури, етнічного коріння і заохочує їх записувати дітей на розвиткові й освітні програми.
Саме вивчення рідної мови, інтерес до народних традицій і пісенної творчості сприяли створенню на базі освітніх закладів дитячих та молодіжних фольклорно-етнографічних колективів. Серед них популярні: «Ранок» (м. Більськ-Підляський),
«Добрина» (м. Білосток), «Гілочка» (с. Черемха), «Струмок»
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(с. Дубичі-Церковні) та ін. Творчість подібних колективів вирізняється свідомим та цілеспрямованим засвоєнням народної традиції, відтворенням її суттєвих елементів з єдиною метою – відновити колись втрачене.
Неоціненним багатством української спільноти є також діяльність сільських фольклорно-етнографічних колективів,
творчість яких набуває важливого значення у передачі традиційного досвіду і знань, а також популяризації народної
культури в терені та поза його межами. До колективів з багаторічною діяльністю належать такі фольклорні гурти, як:
«Вільчанка» ( с. Вілька Терехівська), «Тинєвичанки» (с. Тинєвичі), Орєшки (с. Орішково), «Красуні» (Красне Село), «Родина» (с. Дуб’яжино) та багато інших.
Українці регіону не тільки культивують власні родинні традиції, але й беруть активну участь у різноманітних осередкових,
локальних, регіональних ініціативах, що мають безпосередній
зв’язок з культурою терену. Завдяки активній діяльності СУП
при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, об’єднанню українців вдається
щорічно успішно реалізовувати низку культурно-мистецьких і
навчальних проектів спрямованих на відновлення та збереження народних традицій. Важлива роль у проведенні таких заходів належить ґмінним осередкам культури, на базі яких відбуваються різноманітні мистецькі події. Використання власних
культурних надбань стало свідомою справою, метою якої є як
внутрішня інтеграція членів локальної спільноти, так і свідома зовнішня репрезентація. Так, у різних місцевостях Північного Підляшшя в будинках культури та на базі шкіл з вивчення
української мови в рамках проекту «Зустрічі з підляським фольклором, українською традицією і поезією» проводяться щорічні локальні «Вечори українських колядок», де беруть участь всі
покоління українців, маланкові забави, а також фольклорноетнографічні свята, популярні серед них: «Підляські обжинки»,
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пісенний конкурс «З підляської криниці», «Перегляд весільних
і ліричних пісень», фестиваль «На Івана, на Купала» (с. Дубичі Церковні) та ін. [8, с. 38]. Конкурсний характер оглядів народної творчості та фестивалів значною мірою впливає на підтримку традиційного репертуару і виконавської манери.
Продовження традиції і передача її елементів наступним поколінням можливе лише через пізнання власної культури й історичної спадщини регіону, а головне через бажання участі у діяльності, яка сприяє пізнанню, відтворенню, пригадуванню тих
же традицій [13, с. 87]. Саме ці функції закладено в основу проекту «Джерела – українські традиції і трансформації» (с. Черемха),
в рамках якого проходить щорічний регіональний фестиваль, де
свої виступи представляють місцеві виконавці й фольклорні колективи, проводяться різноманітні майстер-класи з ужиткового
мистецтва, вивчення календарно-обрядового фольклору, гри на
музичних інструментах, народних танців тощо. Оскільки основним критерієм побутування фольклору є його зв’язок з живим
носієм, яким може бути як окрема особа, так і локальна спільнота, можна стверджувати, що фольклор зберігається там, де і допоки живуть носії, які в конкретних ситуаціях виконують функцію передачі своїх знань і досвіду [15, с. 254].
Поряд із традиційною трансмісією елементів народної культури важливу роль у збереженні й популяризації українського
фольклору відіграє видавнича діяльність СУП, що відбувається шляхом публікації пісенних збірок, практичних описів звичаїв та обрядів, випуску аудіо-продукції, компакт-дисків тощо.
Зокрема, у рамках проекту «Запис та видання платівки з українськими колядками та щедрівками Підляшшя» видано диск
«Підляшшя колядує. Ukraińskie kolȩdy i szczedriwki Podlasia»,
куди увійшов автентичний фольклор у виконанні місцевих гуртів. Вдалою формою збереження і відтворення місцевої звичаєво-обрядової культури виступають також проекти, що мають
на меті реконструкцію давніх обрядів [8, с. 38–39].
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Часто ініціаторами у культивуванні й збереженні місцевих
традицій виступають будинки культури, залучаючи до своєї
активності представників сільських громад. Прикладом такої
діяльності є проекти міського осередку культури в Кліщелях,
в рамках яких було записано фільми з реконструкцією двох
весільних обрядів з с. Даші [8, с. 38–39]. Вже традицією стало видання дисків і пісенних збірок з нагоди ювілею того чи
іншого фольклорного гурту. Завдяки місцевим збирачам, які
організовують та проводять теренові дослідження з метою архівування й оприлюднення записів народної творчості, побачили світ пісенні збірки Є. Томчук, А. Артемʼюк [6, с. 5], Л. Бартощука тощо [8, с. 38].
Загалом, в сільських громадах щораз частіше з’являються цікаві форми локальної активності: від появи нових гуртів, осередків передачі традицій, проведення циклічних календарних
свят, до організації щорічних фестивалів. Досить інтенсивно
вони почали проводитися з кінця 90‑х років ХХ ст. До прикладу, у 1996 року з ініціативи місцевого гурту «Черемшина» (с. Черемха), було організовано зустріч кількох фольклорних колективів, яка згодом розрослася до однієї з головних музичних
імпрез в регіоні – фестивалю багатьох культур і народів «З сільського подвірʼя». В рамках заходу проводяться майстер-класи
традиційного співу, танців, гри на народних інструментах, покази фільмів, фотовиставки, наукові конференції тощо.
Цікавими подіями сучасної репрезентації культурної спадщини українців стали міжнародні фестивалі «Підляська
октава культур», «Давні пісні – молоді голоси». Вартий уваги й міжнародний фестиваль фольклору «Підляські зустрічі»,
започаткований 2006 року, з метою не тільки відновлення народних традицій, а й ознайомлення з фольклором інших народів та країн. Проведення щорічних культурних заходів дає
можливість говорити про тенденцію відтворення українцями цілого комплексу фольклорних традицій, усвідомлення
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значущості рідної мови і водночас поваги до культурних надбань інших народів. Слушною в цьому аспекті є думка Р. Кирчіва, що «в умовах нового часу фольклор зберіг одну з найважливіших своїх функцій – комунікативну, себто здатність
об’єднувати, соціалізувати людей на основі відповідно узагальненого досвіду традиції. І більше того: як ніколи раніше
з такою очевидністю, він виступає могутнім етноінтегруючим
фактором, дією якого охоплені всі етнографічні й етнотериторіальні групи українського народу, в тому числі й українські
діаспорні спільноти в різних країнах світу» [4, с. 855].
Однією з перших мистецьких подій ініційованих СУП
у 1991 року став фестиваль української культури «Музичні діалоги над Бугом», що проходив у Мельнику. Захід мав
на меті об’єднати українців регіону й метрополії, але переріс вузько національні рамки й набув міжнародного характеру. З 1993 року фестиваль було перейменовано в «Підляську осінь», а місцем його проведення став Більськ Підляський,
що є центром української національно-культурної активності. Початково місцеві учасники фестивалю були представлені
здебільшого сільськими фольклорно-етнографічними гуртами. З кожним роком фестивальна карта подій розширювалася, охоплюючи все більшу кількість міст і сіл регіону. Це
дозволило тим, хто ототожнює себе з спільнотою або ж є прихильником української культури брати участь у фестивальних
заходах у різних місцевостях. Основна ж мета організаторів
та учасників – якнайширше представити спектр української
культури протягом відносно короткого часу.
Фестиваль, який традиційно відбувається в останній декаді
жовтня, вирізняється на тлі інших подібного роду заходів своєю
різнорідністю і багатством представлених учасників та має важливе значення не тільки в контексті збереження й популяризації
духовної спадщини українців регіону, але передусім є знаковою
подією як для самих виконавців так і глядачів. «Це свято єднан109

ня української культури, яка не знає адміністративних меж, свято зустрічі людей, які свідомі свого походження, котрі думають
про свою мову, культуру, і через такі заходи, як фестиваль, голосно і в позитивному сенсі заявляють про себе» [11, с. 10].
Програма подій ХХVIII фестивалю української культури
«Підляська осінь» охоплювала концерти, в яких окрім місцевих, взяли участь понад двадцять колективів з Польщі й України, театральні вистави, показ фільму та ярмарки рукоділля,
що відбувалися упродовж 23–27 жовтня 2019 року у восьми
місцевостях Підляського воєводства. На фестивалі традиційно проходять зустрічі виконавців різних поколінь, тому вона
є гарною нагодою для спілкування з колективами інших регіонів, нав’язування контактів, а також обміну творчим досвідом. У мистецькому календарі українців регіону фестиваль
залишається найбільш значимою міжнародною культурною
подією вже 30 років поспіль. Престиж імпрези та зацікавлення нею серед місцевих фольклорних колективів свідчить про
усвідомлення українцями цінностей власної культури.
Важливими структурними елементами фестивалю є конкурси-огляди, мистецькі виставки-ярмарки, майстер-класи
з носіями традицій, лекції з фольклору, театральні вистави
тощо. Подібні заходи виступають платформою діалогу, сприяють міжкультурним контактам, інтеграції учасників і організаторів. Вагомою їх функцією є толерантне й шанобливе ставлення до різних проявів культур – локальних, регіональних,
етнічних, національних.
Значну роль в інтеграції спільноти, активізації діяльності
у збереженні етнокультурної традиції відіграє наукове середовище. Зокрема, у 2017 році в рамках фестивалю «Підляська
осінь» було проведено першу наукову конференцію, приурочену ювілею головної установи під назвою «25 років Союзу
українців Підляшшя». У заході взяли участь фахівці з Польщі,
України, Білорусі, а також знані діячі українського регіональ110

ного осередку, де на чотирьох секційних засіданнях було виголошено 36 доповідей. Таким чином, об’єднання не лише відзначило свій ювілей, але й привернуло увагу ширшого грона
фахівців до проблем історії, культурної спадщини українців,
розгляду аспектів мовної та етнічної ідентичності. Підсумовуючи у своєму виступі діяльність установи упродовж чверть
століття, Г. Купріянович слушно зауважив: «Ніхто не думав,
що буде такий з цього ефект: що будуть фестивалі, будуть
концерти, будуть ансамблі, які співають наші пісні, радіо- та
телепередачі. Що в публічному житті всі будуть пам’ятати,
що на цій землі є також українська культура, українське слово, а мова і культура, яка жила тут сотні літ, є частиною цього культурного простору, який тягнеться від Більська, через
Луцьк, Київ – аж до Харкова і Кубані» [11, с. 10].
Знаковою подією стало заснування у лютому 2018 року Товариства «Підляський науковий інститут» (м. Більськ Підляський), який, за словами очільника Г. Купріяновича, має
стати місцем проведення наукових заходів з метою презентації і популяризації результатів досліджень, що «мають ключове значення для пізнання і збереження культурної спадщини
терену, необхідні для осмислення цієї спадщини самими носіями, формування національної та регіональної ідентичності
православних мешканців Підляшшя» [5, с. 8]. Важливою ініціативою новоствореної установи став проект «Документування і архівування традиційного фольклору ґміни Чижі», реалізований у 2019 році. Предметом зацікавлень збирачів була
передусім календарна та родинна обрядовість, пісенний і прозовий фольклор, який увійде до електронної бази і в подальшому буде оприлюднений [16, с. 7–8.].
Підсумовуючи, зауважимо, що СУП виконує важливу інтеграційну функцію, слугуючи містком між родиною і локальною спільнотою. Побутування фольклорної культури, прагнення збереження та передачі елементів традиційної
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спадщини стало можливим завдяки інтенсивній діяльності
осередку в регіоні та залученню до праці значної групи ініціативної молоді місцевого походження, а також діячів культури,
науковців, вчителів, для котрих підтримка спільноти у збереженні мови, етнокультурних традицій та національної тотожності була і залишається відповідальною місією.
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SUMMARY
The problem of existence of Ukrainian community in northern
Podlachia has been avoided for many years in various published works,
scientific in particular. It has been left practically alone with the problem of
ethnic self-preservation. The society Union of the Ukrainians of Podlachia
has made considerable efforts for this situation change. At present the
movement of Ukrainian identity revival in Podlaskie Voivodeship is
called by the researchers as dynamic national phenomenon. Important
part in this process belongs to publishing activity of the society, especially
the periodical Over the Bug and Narva, radio and television broadcast
in Ukrainian. Education is considered as one of the decisive factors of
the national identity formation. The system of the institutions in native
language studying is expanded from 2005. Both children and adults
have chance to master it. At the same time educational institutions have
become the place of important cultural centres, where all generations of
Ukrainians have an opportunity to take part in artistic activity, various
arrangements.
It is a success for Union of the Ukrainians of Podlachia to realize
annually a chain of projects aimed at the cognition, study and preservation
of spiritual heritage. The work of rural folklore-ethnographic groups,
master-classes with the bearers of traditions are important in the
transmission of experience and knowledge. Carrying out annual local
arrangements and regional international festivals gives an opportunity
to point to the trend of reproduction of the whole complex of folklore
traditions by Ukrainians, understanding the significance of native
language and respect to cultural acquirements of other nations. Such
actions are considered as the platform of dialogue, assist intercultural
contacts and also integration of the participants and organizers.
Keywords: Ukrainian community, cultural-artistic projects, national
identity, festivals.
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УДК
Олена Чебанюк

УСНОІСТОРИЧНИЙ НАРАТИВ
ЯК САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ В КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ
Стаття присвячена аналізу усноісторичних переказів як автобіографічних текстів, де на першому місці – розповідь про власний досвід переживання важливих моментів в історії України. Дослідження усноісторичних текстів дає можливість виокремити кілька рівнів
самопрезентації наратора в ході оповіді.
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The article is dedicated to the analysis of oral history narratives as
autobiographical texts, where the story of the narrator’s own experience
is on the first place. The research of oral history texts gives an opportunity
to distinguish several levels of the narrator’s self-presentation during the
description.
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Усна історія – відносно новий напрям у сучасній світовій
гуманітаристиці. І хоча з часів свого становлення Homo sapiens
розповідає історії й оповіді про власний суб’єктивний досвід і
ця практика є одним із основних засобів міжособистісної комунікації, академічне вивчення усноісторичних свідчень було
започатковане лише з 1940–1950 –х років. Так, у 1948 році
було створено Дослідницький центр вивчення усної історії
Колумбійського університету, очолюваний Алланом Невінсом, а в 1958 році засновано Архівний центр усних джерел
при Каліфорнійському університеті. Протягом другої половини ХХ ст. в багатьох європейських країнах започаткування й інституалізація усної історії як наукової дисципліни мали
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свої особливості, продиктовані як академічними традиціями,
так і соціально-політичним умовами [5, s. 5–31]. У 1996 році
на ІХ Міжнародній конференції з усної історії у шведському
місті Гетеборг засновано Міжнародну асоціацію усної історії
(International Oral History Association – OHA). У 2006 році було
створено Українську асоціацію усної історії.
Незважаючи на динамічний розвиток усної історії в країнах
Європи й Америки, її міждисциплінарний характер перешкоджає узгодити загальноприйняту дефініцію, яка б влаштовувала всіх науковців, хто працює в цій царині. Оскільки загальноприйнятого конвенційного визначення, що власне є усною
історією, науковцями остаточно не випрацювано, у своїх дослідженнях ми послуговуємося формулюванням, запропонованим Асоціацією усної історії США: «Усна історія – це поле
досліджень і метод збирання, зберігання та інтерпретації голосів і спогадів людей, груп та учасників подій минулого. Усна
історія є водночас і найдавнішим способом історичного дослідження, що передував писемності, і одним з найсучасніших,
починаючи із записів на аудіоплівку в 1940‑х і до цифрових
технологій ХХІ століття» [4].
Попри розбіжності в поглядах на предмет і завдання усної
історії з точки зору різних дисциплін (соціології, психології,
етнографії, етнології, фольклористики, культурної антропології), в одному всі дослідники беззаперечно сходяться: матеріалом аналізу є «суб’єктивний досвід окремої людини. Його
основний метод дослідження – інтерв’ю» [3, с. 10]. Записане
інтерв’ю містить історію (story), учасником або свідком якої
був респондент (story teller). Такі оповідання, розповіді, наративи не тільки акумулюють досвід спільнот або окремої спільноти на даному історичному етапі, а й насамперед представляють власний досвід наратора. З одного боку, індивідуальні
спогади відображають загальні для актуальних обставин (період часу, країна) норми та смисли, ніколи не бувають повніс117

тю позбавлені політичної агентності, з іншого – вони передусім є суб’єктивним поглядом на ті історичні події, учасником
яких є наратор.
Дослідники сучасної історії та культури людства початку
ХХІ ст. висувають тезу про другий антропологічний поворот.
Тобто в оцінці подій, що розгортаються на наших очах, відбувається зміна парадигми принципів дослідницької діяльності в бік гуманістично орієнтованої антропології, переорієнтація наукового зацікавлення й аналізу на проблеми людини, на
людиновимірність досліджуваного предмета. Ця тенденція в
картині загального (а не тільки наукового) аналізу трансформацій людського суспільства значною мірою вплинула на дослідження тих текстів, які присвячені висвітленню поточних
історичних подій. Фокус досліджень філософів, істориків, соціологів, етнологів і фольклористів зміщується в бік аналітичного розгляду різноманітних сторін і нюансів історії життя
конкретної людини.
Стосовно індивідуальних усноісторичних наративів увага
дослідників культури людства на цей предмет активізувалася в середині ХХ ст. ще з кількох причин. Це було пов’язано
з індивідуальними спогадами про Другу світову війну й формальною спробою осягнути історію як розповідь (story). Неабиякий вплив на гуманітаристику загалом і наратологію зокрема справили спогади про Голокост. Свідчення тих, хто
вцілів після страшної катастрофи єврейського народу, зібрані
в меморіальному комплексі історії Голокосту Яд Вашем, стали прикладом для записування усноісторичних свідчень [5,
s. 5]. Зокрема, в Україні це стосувалося трагедії Голодомору,
переселення українців під час операції «Вісла», а також із затоплених територій Придніпров’я і постраждалих сіл внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, досвід ув’язнення
в радянських таборах і примусових робіт в Німеччині тощо.
Для української новітньої історії актуальність усноісторич118

них свідчень підтверджує саме життя (політичні протести, революційні події, війна), що ми й спостерігаємо нині в режимі
нон-стоп.
Останнім часом завданням усноісторичних аналітичних
студій є не тільки і не стільки реконструкція певних історичних подій, а скоріше дослідження самих текстів інтерв’ю з точки зору наративності, контекстуальності й дискурсивності
самої розповіді про подію. Тобто науковців цікавить, як оповідач вибудовує власну розповідь, як веде діалог з інтерв’юером,
які застосовує мовні стратегії, що приховує або обходить
мовчанням. Оповідач свідомо чи несвідомо вносить до тексту розповіді, що відображає об’єктивні історичні події, свої
суб’єктивні сенси, що дає можливість досліджувати усні історії як наративи.
Метою цього дослідження є аналіз форм самопрезентації
наратора і способи конструювання власної ідентичності. Матеріалом є інтерв’ю авторки, записані у 2014–2021 роках від
учасників політичних протестів в Україні протягом 1990–
2000‑х років.
Усні свідчення про політичні протести в Україні за останні
30 років за загальноприйнятою класифікацією та тематичною
спрямованістю й інформаційним потенціалом можна віднести до так званих проблемних (single-issue interview) або тематичних, сфокусованих інтерв’ю, які спрямовані на вивчення
«переживання» людиною окремої історичної події, ситуації чи
явища. Проте вони водночас є біографічними й навіть автобіографічними (individual lifestory), хоча в тематично-змістовому сенсі відрізняються від «розповіді про життя». Такі усні
історії також орієнтовані на вивчення суб’єктивного особистісного сприйняття минулого в межах власного цілісного біографічного досвіду.
Дослідження усноісторичних текстів дає можливість виокремити кілька рівнів самопрезентації наратора в ході опові119

ді. Перший рівень самопрезентації – експліцитний, тобто безпосередня розповідь про себе (сім’ю, освіту, уподобання й
політичні погляди тощо), яка зазвичай у структурі інтерв’ю
виконує функцію інтродукції до основного тексту спогадів
про історичні події. Така самопрезентація розрахована на
інтерв’юера, особливо якщо наратор з ним попередньо не був
знайомий.
«Так сталося, що я людина соціально активна завжди була
і є, і я думаю, що буду. І моя діяльність в юнацькі роки була
пов’язана з громадськими рухами, зокрема я була членом молодіжної організації “Клуб «Компас»”, яка ніколи не стояла
осторонь суспільних перипетій. Вона в 2004 році також брала
участь як організатор, як логістична підтримка, як команда
людей, які займалися влаштуванням побуту, організацією табору, медичними питаннями на Майдані, от.» [1, с. 95].
Характер самопрезентації наратора залежить від типу
інтерв’ю, яке застосовує записувач. Під час структурованого
інтерв’ю з послідовними обов’язковими питаннями респондент нібито й немає можливості вийти за наперед визначені
тематичні межі, проте навіть у такому разі намагається опосередковано розповісти про себе додаткову інформацію: про
освіту, місце навчання, сім’ю й коло друзів, що, як він уважає,
допомагає скласти в дослідника таку думку про нього, яка б
була адекватна його уявленням про себе. В інтерв’ю, які описують соціально-політичні події в Україні, на перший план виходить пояснення самоідентифікації наратора:
«Тобто я ніколи не голосувала, Боже збав, за Януковича –
в мене досить патріотична родина, українська родина, і в
мене батьки ще в радянські часи були патріотами України.
І говорили, хоч вони і кияни, говорили завжди українською мовою. Хоча в ті часи казали: якщо ти в Києві говориш українською мовою, то ти жлоб. Моя мати освічена і батько високосвічений все одно завжди говорили українською мовою, хоч я
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російськомовна і навчалася в російській школі і так далі, і так
далі» [2, с. 358].
Найширша за інформацією самопрезентація відбувається під час так званого неструктурованого наративного одноосібного інтерв’ю або вільної розмови, діалогу між тим, хто
розповідає, і тим, хто фіксує цю розповідь. Надзвичайно важливим є контекст інтерв’ю. Наприклад, присутність ще однієї особи може вплинути як позитивно, так і негативно на респондента. У такій ситуації один може знітитися й закритися,
інший, навпаки, відчуває командну підтримку й вільно вибудовує свою story. Загалом довіра й емпатії між респондентом і
інтерв’юером відіграє чи не найбільшу роль при записі усної
історії. Адже це історія побачена, пережита й відрефлексована
конкретною людиною, і виховання, освіта, індивідуальні особливості психіки суттєво впливають на характер інформації
та самопрезентацію. Варто зауважити, що усні спогади, записані нами на відеокамеру чи навіть просто на диктофон, вирізняються порівняно з приватними розповідями «не під запис».
Останні є вільнішою, позбавленою самоцензури нарацією із
ширшим контекстом інтерпретацій, відвертішими оцінками
подій, людей, їхніх вчинків та вчинків самого оповідача; респондент більше розповідає про себе, своє життя до описуваної події тощо.
Аналізуючи отриманий матеріал, можна виокремити кілька стратегій наратора в процесі розповіді, які умовно можна визначити так: 1. «Я і подія» та 2. «Подія, як її я бачив /
сприймав». За нашими спостереженнями, перший випадок
характерний для медійних осіб, журналістів, митців та людей із завищеною або заниженою самооцінкою. Прикметно,
що остання категорія респондентів дуже часто, буквально в
той самий день, подавала у фейсбуці власну версію story, яка
була озвучена респонденту кількома годинами раніше. Тобто ця група респондентів сумнівається в тому, чи правиль121

ною була презентація самого себе, чи достатньо повно подано біографічну інформацію й правильно висвітлено власну
участь у події.
У рамках наукового експерименту ми проводили повторні
інтерв’ю з різними часовими проміжками від одних і тих самих нараторів. Усі повторні записи не містили прямої самопрезентації, яка була в попередній розповіді, що свідчить про
те, що при повторній розповіді про ту саму подію респондент
свідомо пропускає самопрезентацію, необхідну, як він уважає,
під час знайомства.
Цікаво, що наші записи про події Революції гідності від
людей, з якими ми були добре знайомі, діляться на дві групи:
а) тих, хто пропускає фазу самопрезентації, і б) тих хто вдається до самопрезентації, попри добре знайомство. При повторних записах у другому випадку самопрезентація зникає.
На нашу думку, це може свідчити, що пряма самопрезентація
наратора в процесі вибудовування тексту розповіді є важливою складовою структури меморату, вступом до головної заявленої теми. А з іншого боку, респондент свідомо чи підсвідомо орієнтується на публічне оприлюднення його розповіді
й намагається сам сконструювати власний імідж.
Другий рівень самопрезентації в усноісторичних свідченнях – імпліцитний – стосується загального стилю нарації,
у тому числі мови, характеристики подій, людей, опису предметів й навколишньої дійсності загалом, вибір епізоду для
розповіді тощо, які опосередковано характеризують респондента: його самоідентифікацію, освіту, соціальний статус,
і який можна розглядати як приховану самопрезентацію респондента-оповідача.
Усноісторичні перекази містять часто розповіді оповідача, що безпосередньо не стосуються історичних подій, про які
йдеться у спогаді, але опосередковано пояснюють мотивації
наратора, формування його ставлення до того чи іншого епі122

зоду. З цієї точки зору весь усноісторичний текст можна теж
розглядати як своєрідну самопрезентацію наратора.
У своїй роботі відповідно до методологічних засад oral
history при виданні інтерв’ю ми намагалися зберегти мовні й
стилістичні особливості розповідей, з мінімальними правками, необхідними для полегшення прочитання усних оповідей,
пам’ятаючи, що усна й письмова презентація тексту мають низку суттєвих відмінностей. Після друкованого оприлюднення
дехто з респондентів щиро дивувався: «Невже це я так розмовляю?» В окремих випадках, респонденти не давали дозволу на
публікацію своїх інтерв’ю й вимагали редагування текстів їхніх
спогадів. Тобто реальна власна мовна презентація не відповідає
тим уявленням, які склалися про себе в респондента.
Підсумовуючи, можна зробити такі висновки: дослідження
усноісторичних текстів дає змогу виділити кілька рівнів самопрезентації наратора в ході оповіді. Перший рівень самопрезентації – експліцитний, тобто безпосередня розповідь про
себе (сім’ю, освіту, уподобання й політичні погляди тощо),
яка зазвичай виконує функцію інтродукції до основного тексту спогадів про історичні події. Другий рівень самопрезентації – імпліцитний – стосується загального стилю нарації,
у тому числі мови, характеристики подій, людей, опису предметів і навколишньої дійсності загалом, вибір епізоду для розповіді тощо, які опосередковано характеризують респондента:
його самоідентифікацію, освіту, соціальний статус. Такі риси,
які виявляються аналітичним шляхом, можна теж розглядати
як приховану самопрезентацію респондента-оповідача.
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SUMMARY
Oral history narratives often contain stories of the narrator, which
are not directly related to the historical events mentioned in the memoir,
but explain directly the motivations of the narrator, the formation of his
attitude to a particular episode. From this point of view, the entire oral
historical text can be considered as a kind of self-presentation of the
narrator.
Oral history is interdisciplinary in nature. Sociology, psychology,
ethnography, ethnology, folkloristics, cultural anthropology use the
method and methodology of oral history. Recently, the task of oral
history analytical studies is not only the reconstruction of historical
events. The interview texts are studied from the point of view of narrative,
contextuality and discursive nature of the story about the event itself.
Scientists are interested in how the narrator constructs his own narrative,
how he conducts a dialogue with the interviewer, what language strategies
he uses, what he hides or avoids with silence. The narrator consciously
or unconsciously adds his own subjective meanings to the text of the
story, which reflects objective historical events. This makes it possible to
consider oral histories as narratives.
The study of oral history texts makes it possible to distinguish
several levels of self-presentation of the narrator in the course of the
story. The first level of self-presentation is explicit. This is a direct story
about yourself (family, education, preferences and political views). This
fragment of an oral history narrative usually serves as an introduction
to the dreamy text of memories of historical events. The second level of
self-presentation is implicit. It concerns the general style of narration,
language, characterization of events, people, description of objects and the
surrounding reality in general, the choice of an episode for the story. They
indirectly characterize the respondent, his self-identification, education,
social status. Such features are revealed analytically. They can also be
considered as a hidden self-presentation of the respondent-narrator.
Keywords: narrative turn, oral history evidences, autobiography, selfpresentation.
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УДК
Леся Халюк

«ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ» В УСНИХ СПОГАДАХ:
МІЖ ІСТОРІЄЮ ТА ФОЛЬКЛОРОМ
У статті здійснено спробу аналізу усних оповідей про українсько-польське протистояння на Волині в 1938–1944 роках, записаних та опублікованих Іваном Пущуком. Історична пам’ять – дуже
ємкісне й багатовимірне явище, аналіз змісту якого часто ускладнюється термінологічною неоднозначністю, відсутністю методологічної і концептуальної єдності. Проте незаперечним залишається
той факт, що це – жива (актуальна) пам’ять про історичне минуле,
яка в різних видах, ракурсах, формах, аспектах специфічно зберігає і транслює образи минулого. Автором представлено історичні
передумови формування прози про переселення досліджуваного
терену, визначено тематичні й сюжетні групи усних наративів, їхню
художню специфіку.
Ключові слова: наративи, усні оповіді, усна історія, Волинь.
The submitted article is an attempt to analyze oral stories about the
escalation of the Ukrainian-Polish confrontation in Volhynia in 1938–
1944, recorded and published by Ivan Pushchuk. Historical memory is
a very capacious and multidimensional phenomenon, the analysis of
the content of which is often complicated by terminological ambiguity,
lack of methodological and conceptual unity. However, it is undeniable
fact that this is a living (actual) memory on the historical past, which
preserves and transmits specifically the images of the past in various
shapes, perspectives, forms, aspects. The authoress presents the historical
preconditions for the formation of prose on the resettlement of the
studied area, identifies thematic and plot groups of oral narratives, their
artistic specificity.
Keywords: narratives, oral stories, oral history, Volhynia.

Українців і поляків у минулому поєднувало багато спільних сторінок історії і не завжди найкращі міжнаціональні вза126

ємини. Тривалий період обидва народи перебували у складі
одних і тих самих держав: Першої та Другої Речі Посполитої,
Австро-Угорської та Російської імперій. Українці й поляки зазнали жорстокого міжнаціонального протистояння в роки
Другої світової війни, випробували на собі складнощі тоталітаризму, кризу розпаду комуністичної системи, пошук нової
моделі постколоніального розвитку.
Особливо гостро в суспільній свідомості двох сусідніх держав існували й, на жаль, існують взаємні претензії та звинувачення, повʼязані з протистоянням українців і поляків в роки
Другої світової війни, сумнозвісні події акції «Вісла». Оскільки дані історичні факти були відносно недалекими з точки
зору часової віддаленості, а також іще живі свідки та учасники
цих подій в обох країнах, то саме цим історичним подіям судилося стати одними з визначальних серед істориків і суспільства загалом у процесі примирення й осмислення історичного минулого обох країн.
У нашому дослідженні зупинимося на подіях, що розгорнулися на західноукраїнських землях за часів останньої світової
війни, а саме Волинських подіях, які є чи не найбільш дослідженими в польській і українській історіографії. Вітчизняними
науковцями, особливо в останнє десятиріччя, нагромаджено
суттєвий науковий доробок, присвячений причинам, генезису конфлікту, ролі третіх сторін, обопільним втратам, окресленню недостатньо зʼясованих аспектів цієї наукової теми та
перспектив подальших дослідницьких пошуків [8; 11; 10; 9; 12;
6; 2]. У когорті вітчизняних науковців слід виокремити праці
Р. Гриньківа, Я. Дашкевича, А. Заярнюка, Я. Ісаєвича, Ю. Киричука, Ю. Сливки, М. Кучерепи, А. Русначенка, В. Трохимовича, М. Швагуляка, Б. Гудя, І. Патриляка, В. Вʼятровича, Л. Зашкільняка, О. Удода та інших українських істориків, що мають
важливе історіографічне значення, вирізняються новими методологічними підходами, спробою комплексного підходу до
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проблеми українсько-польських стосунків і Волинського протистояння зокрема.
На прикладі Волинських подій помітні методологічні розбіжності між польськими та українським науковцями, які, як
стверджує Л. Зашкільняк, зумовлені психологічним тиском на
істориків громадськістю. Так, розглядаючи й вивчаючи зазначений історичний період, учені часто змушені виокремлювати Волинські події із загального полотна українсько-польської
історії періоду Другої світової війни [7]. Такий підхід руйнує цілісну матерію українсько-польських стосунків, оскільки звуження хронологічних рамок до 1943 року, а географічно до Волині, пропускає науковий аналіз подій на Холмщині
в 1942 році, у Галичині 1944 року та на Закарпатті в 1945–
1947 роках, а відповідно не дає змоги виокремити причини,
мотиви, масштаби, наслідки протистояння. Не можна не згадати величезної розбіжності в оцінках кількості жертв, тому
якоїсь «узагальненої» статистики, яка б влаштовувала обидві
сторони, не існує і сьогодні.
На рівні історичних розвідок виконання цих завдань найкраще вдається усній історії. Цей метод часто використовується в дослідженнях, присвячених історії війн і збройних
конфліктів, де, поруч зі зміною тематики внаслідок розширення кола явищ, що вивчаються, стало можливим зіставлення офіційної історії з історіями особистих трагедій. Соціальне
значення деяких різновидів усної традиції привело до вироблення надійних механізмів для її передачі з покоління в покоління з мінімумом спотворень.
Зауважимо, для того, щоб вважатися усною традицією, повідомлення повинно передаватися з вуст в уста принаймні в
межах одного покоління, натомість письмові записи також можуть стати джерелом усної традиції. Таким чином, можна говорити про те, що інформація може передаватися одночасно
писемними та усними джерелами, переходячи з одних в інші.
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Своєрідність записаних на плівку усних історичних джерел полягає в тому, що, по-перше, на їхній зміст і форму впливають соціальний контекст і очікування аудиторії, а по‑друге,
усна розповідь у формі звукозапису має як недоліки, так і переваги. Для його прослуховування потрібно більше часу, ніж
для прочитання. За необхідності цитування розповіді в книзі
або статті запис потрібно спочатку «розшифрувати». З другого боку, звукозапис є надійнішим свідченням про бесіду з іншою людиною, ніж запис у письмовому вигляді. Він зберігає
особливості мови, а разом з нею емоційні та соціальні аспекти й характеристики оповідача (невпевненість, гумор, діалект
тощо). На відміну від письмового, усне свідчення не можна
відтворити дослівно. Саме ця неоднозначність робить усну
розповідь ближчою до людської природи.
Фольклористи також часто працюють зі свідченнями про
доволі травматичні для памʼяті події. Тому слід памʼятати, що
фіксуються насамперед ті сюжети, які здатні справляти емоційний вплив на свідомість людини. Варто зазначити, що записування такого важкого (з погляду емоційного сприйняття) матеріалу потребує дуже уважного й чуйного ставлення до
оповідача. Оповіді очевидців дають можливість нарешті побачити «життя пліч-о-пліч» українців та поляків, які пережили агресію двох тоталітаризмів, що мали на меті знищити або
ослабити бездержавні на той час нації. Слід розуміти, що історичні події, особливо ті, які стосуються «швидкого» ХХ ст., є
часто політизованими, ідеологічно забарвленими; їх використовують як засіб маніпуляції та впливу. Ситуація з дослідженням Волинської трагедії яскраво демонструє, що усна історія
має потенціал як до деміфологізації тоталітарних дискурсів,
так і до підпадання під впливи ідеологічних конструкцій (міфів), тим самим реміфологізуючи минуле [16].
У «волинській» темі усні джерела з альтернативних стали
основними. Загальне уявлення про перебіг подій учені фор129

мують здебільшого знизу догори, шляхом накопичення інформації про події в окремо взятому населеному пункті. Тож
подвірні опитування використовують і в українській, і в польській історіографії [17; 13]. Через низку характеристик, що
були виділені в процесі аналізу усноісторичних джерел (значна перевага емоційного рівня над когнітивним та конативним щодо волинських подій; існування «паралельних світів» – воєнного та щоденного в контексті усної оповіді) стає
зрозумілим, що існує необхідність поєднання мікрорівня і
макрорівня. Щодо подій 1943 року на Волині маємо класичний приклад регіональної відмінності памʼятей на мікрорівні,
який завжди вписаний у конкретний макрорівневий контекст.
У найзагальнішому вимірі проблема виходить за межі локального вузьконаціонального простору і містить широкий спектр
політики відразу кількох держав.
Історична памʼять особливо яскраво виявляє себе в перехідні періоди розвитку певної спільноти, які повʼязані зі зміною ідеологічних установок, ціннісних орієнтацій, духовних
трансформацій тощо. Природно, що в такі періоди для єднання людей правомірно висуваються різноманітні принципи, методи, форми, фактори, одним з яких може виступати й
історична памʼять. Повторимось, що усна історія, або усноісторичний наратив, може бути обʼєктом дослідження різних
наук – історії (як джерело інформації), археографії (як різновид документа), етнології (як джерело інформації про матеріальну й духовну культуру), фольклористики (як джерело
фольклоротворення), антропології, соціології, етнопсихології
тощо, залежно від наукових зацікавлень дослідника. Можна
застосовувати різноманітні методи його фіксації, публікації,
вивчення, притаманні різним наукам, які будуть змінюватись – однак вона ніколи не втратить своєї актуальності. Другий спосіб конструювання історії на основі усних розповідей,
який у сучасній літературі з усної історії прийнято назива130

ти «наративним» (або «текстуальним») зміщує акцент аналізу з фактографічної інформації, що міститься в інтервʼю, на
вивчення власне оповіді. Специфіка цього способу полягає в
дослідженні передусім текстуальних особливостей інтервʼю:
його мови, тематичних і сюжетних характеристик, послідовності й асоціативного ряду викладених подій і епізодів [4; 5].
Вважаємо, що завданням фольклористики в контексті вивчення усної історії є аналіз усних наративів як зразків народної творчості, їхньої поетики, прагматики, структури оповіді,
виявлення світоглядних установок, які впливають на вербалізацію тієї чи іншої історичної події. Саме такими творами
вважаємо спогади свідків про перебіг загострення українсько-польського протистояння на Волині в 1938–1944 роках,
записані на диктофон істориком із Луцька, кандидатом історичних наук Іваном Пущуком. Дослідник побував у 2342 волинських селах (включаючи Волинську, Рівненську та частину
Тернопільської обл.), зібрав понад 7 тис. свідчень людей, понад 1400 записав на магнітофон. На сьогодні ним уже видано 9 книг 1.
Усна розповідь є найбільш розповсюдженою формою вербальної міжособистісної комунікації. Оповідач може ділитися набутим або запозиченим досвідом зі співрозмовником за
допомогою механізмів комунікації. Завдяки своєму неформальному характеру і звʼязку з діалогічним контекстом, усне
оповідання поєднує в собі ознаки діалогу і монологу. З одного боку, усна розповідь характеризується більшою протяжністю в порівнянні зі звичайною реплікою в межах діалогічного
обміну «То було в 43‑му році. Кажуть сусіди: “Поляки йдуть!”
Батько – матері: “Бери дитину, втікай!” Мати бере мене на
руки, втікає в ліс. Батько каже: “А я остануся. То ж – знайомі поляки. Не будуть мене зачіпати”. Як вертається мати
зі мною назад, бачить: батька нема. Батькова мати, – слаба лежала, – розказує: батька поляки забрали й повели. Мати
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йде шукати батька. Взяла ще брата. Знайшла його в корчах.
Батько ще при памʼяті був…», а з іншого, ознакою усного оповідання є постійна співучасть слухачів, виражена часто активним втручанням у процес формування наративного тексту:
«Що з ними могло трапитися в серпні 43‑го року? Що робили
тоді ваші сусіди? Усі втікали. Вони – в один бік, ми – в другий. Вони – на Засмики, а ми – сюди на Турійськ. А як пройшов
страх, тоді всі разом зібралися – вернулися. І українці, і поляки? Усі разом. І далі жили до виїзду поляків». Оповідач, як правило, розраховує на таку спільну творчість; наявність спеціальних прийомів забезпечують залучення слухача і входять у
наративну компетенцію носія мови. Як наслідок, в усних оповідях завжди представлена точка зору оповідача, його оцінка
тієї чи іншої ситуації: «То мама заставляла нас, двох сестер,
щоб ми гляділи. Шкодуємо, що те дитя в нас не виросло. Ми всі
його любили; Було у нас таке, важко дуже було. Але ж було…».
Наратив – це обʼєктивізований опис раціонального світу, пропущений через особисте, емоційне сприйняття людини, який,
урешті-решт, стає розповіддю [1].
Усні розповіді про особисте життя автор повинен створити
за короткий час, без тривалих роздумів. Обмеженість розповіді в часі сприяє актуалізації найбільш важливих життєвих подій і досягнень людини [3], тому оповідання виконує функцію
самоідентифікації людини, закріплення себе в суспільстві і світі, і орієнтоване саме на співрозмовника. Варто зауважити, що
оскільки розповіді про певні події є реакцією носіїв на запит,
на прохання розповісти про своє життя, то цей жанр можна
назвати «спровокованим», хоча він може виникати й функціонувати в умовах природної невимушеної комунікації під час
розказування історії свого життя дітям, онукам, сусідам і т. д.
Непідготовленість мови, як один із найбільш значущих
факторів, також виділяє російська дослідниця О. Сиротініна.
На думку вченої, саме непідготовленість мови в момент її про132

голошення є поясненням ряду мовних характеристик, притаманних виключно усним текстам [14]. Побудова усного монологу, характерні різкі переходи до нової мікротеми або різке
повернення до попередньої тощо: «…до 39‑го року в нас у Мирині поляки жили в колонії. За кілометр від села. До школи ми,
діти ходили в Кривлин. Вона була на три селі. І в Мирині на
колонії була школа – тільки для малолітніх. Там у нас, у школі…». Ці переходи зумовлені психологічними причинами: порушена раніше тема дуже хвилює мовця, або він не задоволений тим, як ця тема була висвітлена ним раніше тощо.
Основна складність при вивченні усних оповідань полягає
в тому, що їхня естетична цінність, на перший погляд, – невиразна, непомітна. Ці твори не мають чітко відшліфованої
структури, єдиного сюжету, як, скажімо, чарівні казки. Про
останні дослідники говорять як про «репертуар, що зупинився»; щодо усних оповідань цього сказати не можемо, адже
вони відзначаються високим ступенем рухливості, перебувають у постійній динаміці, піддаються змінам і впливам, зумовленим різними суспільно-історичними ситуаціями, які, власне, і формують тематику та проблематику оповідань.
Відзначимо, що особлива роль у художньому оформленні
усного оповідання належить саме його композиції. Сюжетнокомпозиційну модель усних оповідань вирізняє оповідь від
першої особи і значна кількість подій. Епізоди та їх варіанти
можуть бути різними, але вони мають причинно-наслідкову
послідовність. За характером творення розглянуті оповідання
є неприємними, небажаними, епізодичними та систематичними, мимовільними, тобто такими, що виникають завдяки вольовим зусиллям. Ці оповіді вражають глибокою емоційною
памʼяттю. Це спогади оповідача – безпосереднього учасника
явищ або подій, який розкриває їх ізсередини. Більшість розповідних зразків мають саме сюжетний характер, що є традиційною властивістю фольклорної прози. «Народний опові133

дач, – зазначає В. Сокіл, – більше схильний за своєю творчою
потенцією до сюжетного оформлення події (чи кількох епізодів), їх образного осмислення» [15].
Варто зауважити, що деякі оповідання мають закономірні зачини й кінцівки. Деякі оповідачі дуже вміло вибудовують
свою розповідь – так, що події постають перед слухачами в
певній послідовності. Проаналізувавши твори, можемо навести зразки подібних зачинів, наприклад: «Моя родина складалася з батька, Григорія Федака, мами, шістки діток»; «Я зістав з
сестром і братом, бо мама вмерли давніше, тата забили, а решта родини розійшла»; «Я, Собчук Степан Степанович, народився в Козятині, тут живу до цього часу».
Значна частина оповідань починається з кількісного опису жителів села, до того ж обовʼязково майже всі респонденти вказують кількість і національну належність односельців,
оскільки на той час це було важливо, іноді також зазначають
рівень культурного життя. Наприклад: «Девʼять хат було.
Дві польські сімʼї були, одна – жінка з Мадярщини, а чоловік –
українець. Решта всі українці», «Жили. Дві сімʼї. В Діброві. Їх
було дві – Стара і Нова Діброва. Там жили і українці. Чотири сімʼї в Старій, чотири – в Новій. Решта – поляки», «Разом з українцями жили 2 сімʼї поляків, у т.ч. коваля Вронека,
і сімʼя єврея».
У більшості оповідань наведено перелік імен, прізвиськ людей, назв місцевостей тощо. Можемо дійти висновку, що така
потреба в оповідачів виникає у звʼязку зі значною кількістю
загиблих людей, і памʼять про них, на думку оповідачів, можна зберегти лише таким чином. Деякі оповідання починаються з того, що респондент відразу повідомляє про час і місце
дії, знайомить із героями. Наприклад: «В 43‑му році трапилася біда для нашої сімʼї. Шуцмани-поляки забрали з дому батька
і брата. Батька було звати Миколайко Марко Іванович, брата – Володя», «Поляком був власник маєтку. Помер у 1935 році.
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Внук із Варшави приїжджав зрідка. Управителем продовжував
залишатися самотній поляк Маліновський».
Ця фактографічність є своєрідною ознакою народних розповідей про переселення 1947 року й обʼєктивно випливає з
тогочасних суспільно-політичних реалій. Привертає увагу постійне оперування категорією «ми», злиття власного досвіду з множинним досвідом інших людей: «нас гнали», «ми їхали», «нас виганяли», «ми жили», «ми працювали» та ін. Тобто
в цьому випадку для того, щоб стати предметом оповідання,
досвід піддається узагальненню, а не індивідуалізації.
Отож, можемо дійти висновку, що наративи про переселення 1947 року є фрагментарними, динамічними, схематичними, створюють той ґрунт, на якому виникають поетичне
сприймання і відтворення. За мотивами і образами вони складають одну цілість із народною документальною прозою і є
вагомою складовою загальноукраїнського фольклорного процесу ХХ ст. з чітко виявленими історичними рисами.
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SUMMARY
Ukrainians and Poles have been united in the past by many common
pages of history and not always the best interethnic relations. For a long
time both nations have formed a part of the same states: the First and
Second Commonwealth, the Austro-Hungarian and Russian empires.
Particularly acute in the public consciousness of the two neighbour
states were, and unfortunately continue to be, mutual claims and accusations related to the confrontation between Ukrainians and Poles during World War II, the infamous events of the Vistula. As these historical
facts are relatively close in terms of time, as well as living witnesses and
participants in these events in both countries, these historical events are
destined to become one of the decisive among historians and society as a
whole in reconciling and understanding the historical past of both countries.
In this study we will focus on the events that unfolded in Western
Ukraine during the last World War, namely the Volhynian events, which
are perhaps the most studied in Polish and Ukrainian historiographies.
Ukrainian scientists, especially in the last decade, have accumulated significant scientific work on the causes, genesis of the conflict, the role of
third parties, mutual losses, outlining unclear aspects of this scientific
topic and prospects for further research.
At the level of historical intelligence, oral history is the best at performing these tasks. This method is often used in research on the history of wars and armed conflicts, where, along with the change of subject
due to the expansion of the studied phenomena, it becomes possible to
compare official history with the stories of personal tragedies. The social
significance of some varieties of oral tradition has led to the development
of reliable mechanisms for its transmission from generation to generation
with minimal distortion.
It should be noted that an oral tradition is considered in order; the
message must be passed from mouth to mouth within at least one generation, while written records can also be a source of oral tradition. Thus, we
can say that information can be transmitted simultaneously by written
and oral sources, passing from one to another.
The peculiarity of oral historical sources recorded on film is that, firstly, their content and form are influenced by the social context and expectations of the audience, and secondly, oral narrative in the form of sound
recording has both disadvantages and advantages. It takes more time to
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listen to it than to read it. If it is necessary to quote a story in a book or
article, the record must first be «deciphered». On the other hand, a sound
recording is more reliable evidence of a conversation with another person
than a written recording. It preserves the peculiarities of language as well
as the emotional and social aspects and characteristics of the narrator
(uncertainty, humour, dialect, etc.). Unlike written testimony, oral evidences cannot be reproduced verbatim.
Folklorists also often work with the evidence of rather traumatic
events. Therefore, it should be remembered that the first recorded are
those plots that can have an emotional impact on human consciousness.
It is worth noting that recording such difficult emotionally sensitive material requires a very attentive and sensitive attitude to the narrator. Eyewitness accounts provide an opportunity to see finally the «life side by side»
of Ukrainians and Poles who have survived the aggression of two totalitarianisms aimed at destroying or weakening the then stateless nations.
It should be understood that historical events, especially those related to
the «fast» twentieth century, are often politicized, coloured ideologically,
and used as a means of manipulation and influence. The situation with
the study of the Volhynian tragedy demonstrates clearly that oral history
has the potential to demythologize totalitarian discourses, as well as to
fall under the influence of ideological constructions (myths), thereby remythologizing the past.
Keywords: narratives, oral stories, oral history, Volhynia.
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УДК
Людмила Іваннікова

ФОЛЬКЛОРНІ РЕФЛЕКСІЇ НА СУЧАСНІ
ПОЛІТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ВИКЛИКИ:
БОРОТЬБА ЗА СУВЕРЕННУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ
(кінець 80-х – початок 90-х років XX століття)
У статті йде мова про важливу роль народної творчості в боротьбі за українську незалежність. Авторка намагається простежити тяглість традиції функціонування протестного фольк
лору
протягом XX ст., історію виникнення нових фольклорних форм і
явищ, торкається проблем наукової термінології. У цьому процесі
фольклор виконував низку важливих функцій: пробудження національної самосвідомості, проголошення історичної правди про події
XX ст., консолідація суспільства для побудови власної суверенної
держави тощо. У новотворах кінця XX ст. спостерігається значне
тяжіння до традиційних фольклорних жанрів. Тоді ж розпочався
процес реактуалізації заборонених радянською владою епічних та
пісенних жанрів, зокрема, співанок-хронік про події XX ст., стрілецьких і повстанських пісень, колядок і гаївок, у яких звучала ідея
Вільної України. Водночас виникали й нові, переважно паремійні,
жанри фольклору, які породило бурхливе політичне життя: слоган,
речівка, вірш, коломийка, частушка, які побутували як в усній, так
і в письмовій формі. Домінуючою формою комунікації став політичний плакат. Тоді ж почали з’являтись і цілком нові, акціональні
форми фольклору, такі як перфоманс. Свого розквіту вони набули в
часи трьох українських революцій.
Ключові слова: сучасні форми фольклору, паремійні жанри
фольклору, протестний фольклор, слоган, плакат, перфоманс, політичний фольклор.
The article is about an important role of folk art in the struggle for
Ukrainian independence. The authoress is making an attempt to follow
the longevity of the tradition of the functioning of protest folklore
during the 20th century, the history of origin of new folklore forms and
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phenomena. The problems of scientific terminology are also considered.
A number of important functions in this process belongs to folklore,
namely the national consciousness awakening, proclamation of historical
truth about the events of the 20th century, consolidation of the society
for the formation of own sovereign state, etc. The new works of the late
20th century tend essentially to traditional folk genres. At the same time,
the process of re-actualization of epic and song genres forbidden by the
Soviet authorities has started. These are, in particular, chronicle singsongs
about the events of the 20th century, rifle and insurgent songs, kolyadky
and hayivky with the idea of Free Ukraine. Simultaneously new, mostly
paremic genres of folklore have come into being. They are the results
of tumultuous political life, namely slogan, cheer, poem, kolomyika,
chastushka, existing both in oral and written form. A political poster has
become a dominating form of communication. Completely new, actional
forms of folklore, such as performance, have started to appear. The times
of three Ukrainian revolutions are considered as the period of its heyday.
Keywords: modern folklore forms, paremic folklore genres, protest
folklore, slogan, poster, performance, political folklore.

Кожна історична епоха залишала глибокий слід у фольк
лорі. Період національно-визвольних змагань та рухів XVI–
XVIII cт. породив історичні пісні та думи. Події XX ст. стали предметом відображення в українських народних піснях,
частушках, віршах, анекдотах, що мають яскраво виражений
протестний характер. Справжній вибух політичного фольклоротворення (слогани, коломийки, вірші-монострофи, революційні графіті та інші численні новотвори) відбувся під час
трьох українських революцій: 1989–1991 років (її апогей – Революція на граніті 2–17 жовтня 1990 р.), 2004–2005 років (Помаранчева революція) та 2013–2014 років (Революція Гідності й початок російсько-української війни, яка триває і досі). За
останні тридцять років у світовій культурі сформувався новий
пласт фольклору, який учені назвали «фольклором протестів»
або «фольклором революцій». В Україні з одного боку він має
специфічні (вербальні, візуальні, вербально-візуальні й акціональні) форми, а з іншого глибоко закорінений у багатовікову
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фольклорну традицію. Адже ці твори об’єднані ідеєю спротиву різним окупаційним режимам, і тяглість традиції українців сягає щонайменше початку XVIII ст., періоду виникнення
перших антиросійських пісень, які науковці виділяють у окремий цикл. Поштовхом до їх творення стали події, пов’язані з
руйнуванням Запорозької Січі, 1709–1775 роки. На перший
план у них виступає образ цариці Катерини II, яка означена
як «вража мати», «суча дочка», що «край веселий, люд хрещений та й занапастила». Михайло Драгоманов назвав їх «політичними піснями». Відомий також віршик про перехід московських військ у Крим через Україну в 1770‑х роках, якого
зафіксував ще в кінці XIX ст. фольклорист та історик Яків Новицький на Запорожжі:
Москалики-соколики
Поїли всі наші волики,
А коли вернетеся здорові,
То поїсте і останні корови! [25 , c. 12]

Про його популярність свідчать неодноразові фіксації нашого часу. Зокрема, львівський математик Любомир Коваль
повідомив про побутування цього віршика на Кубані та в
Ставропіллі, територіях компактного проживання українців:
«Чув на Кубані (тобто на Ставропіллі) іншу кінцівку: «...а коли
повернуться з Криму додому, то з’їдять свиню і корову...» 1.
Наявність варіантів та побутування вірша на досить віддалених територіях свідчить про велику популярність і актуальність цього твору в різні періоди української історії.
У 20‑х роках XX ст. академік Сергій Єфремов на вулицях Києва фіксував т. зв. «новітній фольклор» – політичні
анекдоти, оповідання і вірші, пародії на соціалістичні гімни, пісні, частушки, чутки, жарти і дотепи, епіграми, загадки, приказки, каламбури, дотепні розшифрування різних
абревіатур, настінні графіті сатиричного антибільшовицько143

го змісту, спрямовані проти вождів комуністичної партії та
радянської влади. Усе це фольклорне багатство було реакцією на політичні події того часу: смерть Леніна, антирелігійну
пропаганду, утворення колективних господарств тощо [10].
Багато зразків політичного фольклору 20‑х років записували й інші науковці ВУАН, зокрема, Володимир Білий, Віктор
Петров, Михайло Гайдай, Віра Білецька та інші. Чимало записів політичних частушок, приказок, віршів-моностроф
надсилали до ВУАН кореспонденти Етнографічної Комісії.
Частково ці матеріали були опубліковані та проаналізовані в
журналі «Етнографічний вісник», а те, що зберігалося у спецфондах, згодом опублікували науковці ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України Валентина Борисенко та Євген Пащенко [3, c. 66–69; 35].
Ще одним надійним джерелом для фольклористичних досліджень новотворів XX ст. виступають «Щоденники» Олеся
Гончара за період 1989–1993 років. Безумовно розуміючи цінність таких матеріалів, Олесь Терентійович записував гасла
української революції 90‑х років, вірші-монострофи, жарти,
анекдоти, приказки і прислів’я, діалоги, фейки і чутки, розповіді про різні знамення, легенди, народні оповідання, спогади
тощо [7, С. 274, 292, 294, 303–305, 321, 322, 325, 330, 338, 339,
348, 363, 375, 385, 386, 389, 392, 396, 407, 422, 439, 528 та ін.]. Це
він робив із власних спостережень, з розповідей інших людей
та з новин телеекрана.
Завдяки праці цих та багатьох інших українських і зарубіжних учених ми дізнаємося, що вже сто років тому існували
такі візуально-вербальні й акціональні форми фольклору, як
плакат, графіті, слоган, речівка/кричалка, перфоманс, флешмоб, незалежно від того, яку ідеологію сповідували їх виконавці. Щоправда, з ліквідацією ВУАН та її Етнографічної Комісії збирання їх припинилося, але це не значить, що вони
перестали існувати.
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Так наприклад, очевидці Голодомору 1932–1933 років неодноразово свідчать про використання вербально-візуальних та
акціональних форм народної творчості для вираження протесту проти свавілля місцевих активістів і комуністичної верхівки
в період насильницької колективізації й голоду. Не виключено,
що якийсь конкретний випадок із життя був покладений в основу популярного в 30‑х роках фольклорного сюжету про виснажену голодом / дохлу кобилу / коня, яка ходила / лежала з табличкою / запискою на шиї / у гриві / коло хвоста з протестним
текстом. Ось типова розповідь Макухи Марії Михайлівни, уродженки с. Сурська Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області: «Запам’яталось, що під час голоду по селу
ходили безпритульні коні. Один з них зайшов і у наш двір. Худющий – сама шкіра й кістки. А на шиї табличка з написом:
Ходжу, блукаю,
СОЗу шукаю,
А як найду –
На ковбаси піду» [33, c. 129].

Майже ідентичний випадок згадує Карпець Володимир Федорович, 1921 р. н., уродженець с. Бобрик Роменського району Сумської області:
«Почали читати, що написано гарно чорнилом на фанері:
Іду, блукаю,
Світа шукаю,
Здохну, пропаду,
Но в колгосп не піду!» [34, c. 203].

У 40‑х роках фольклорист Григорій Сенько зафіксував два
варіанти цього вірша і опублікував їх у своїй збірці «Правдивий український фольклор під совітами» з таким коментарем:
«Безпритульні сільськогосподарські тварини із «записочками» на шиї або хвості ходили без всякого догляду в степах і лі145

сах <...> Так приміром на Чернігівщині, у с. Гмирянці, у гриві
коня була причеплена така записка:
Я кобила сіра,
Шукаю сіна,
Найду, не найду,
А в колгосп не піду

А в одному з повітових міст Полтавщини 1930 року на шию
козі було прив’язано дощечку з написом такого змісту:
Шерсть – Італії,
Шкура – Болгарії,
М’ясо – Германії,
Ратиці – пролетарії» [30, c. 13, 14].

Ілля Гаврилович Шульга, 1921 р. н., уродженець с. Верещаки
Лисянського району Черкаської області, наводить зразок віршасатири на Сталіна та його прибічників: «Пам’ятаю, як у колгоспі загинув кінь. Труп вивезли до провалля. Люди пішли рубати
м’ясо, зняли бірку, прив’язану до хвоста. На ній написано:
Упала тут та і лежу,
Дожидаю фуражу,
А хто нами керує,
Нехай мене у с… поцілує» [1, c. 295].

Літературознавець із Черкас Василь Пахаренко у статті
«Слово, що здолало смерть», наводить вірш-монострофу, якого він записав від Івана Денисовича Горобця, 1897 р. н., мешканця хутора Удовиного Чигиринського району Черкаської
області. У ньому звучить протест проти абсурдної економічної політики СРСР:
Здохла чи вмерла –
Копитами небо підперла:
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Масло, пшеницю
Вивезли за границю,
Ячмінь та овес
Згноїв МТС.
Не дивуйтесь, добрі люди, –
Завтра й з вами таке буде [28, c. 26].

Ще один перфоманс 30‑х років пов’язаний із куркою, яку
господар використав для демонстрації протесту проти непомірних продподатків. Наратив про цю подію також зафіксований у різних регіонах України. Розповідає Василь Баштаненко із с. Новопокровка Солонянського району: «Неподалік
жив дід, який славився мужністю й гумором. Коли він зневірився, що можна виконати норму здачі яєць, то повісив на воротях за шию мертву курку. На груди її почепив табличку з
написом: «Не змогла знести 300 яєць. Покінчила життя самогубством» [33, c. 136].
Велику різноманітність та добру збереженість у народній
пам’яті різних форм протестного фольклору американський
учений Алан Дандес пояснює відсутністю свободи слова при
тоталітарних режимах, причому чим жорсткіший режим і чим
більший страх репресій за відверті висловлювання, тим буйніший, на його думку, розквіт анекдотів та інших жанрів політичної сатири на владу [9, c. 189].
Прецедентним для створення фольклорного сюжету став
випадок, який зафіксував у своєму щоденнику письменникгуморист Остап Вишня. Йдеться про роль солдатського графіті в поході Радянської Армії на Берлін. Хоч письменник і не
був очевидцем цієї події, та безсумнівно, що вона набрала великого розголосу, адже він назвав розповідь про неї «анекдотом». Запис від 3 січня 1948 року: «Ви пам’ятаєте отой факт чи
анекдот, коли при наступі наших сталінських армій на перехресті стояв дороговказ, де було написано: «До Берліна 500 кілометрів». І хтось із солдатів додав крейдою до того напису:
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«Ніх…! Дойдем!» І кажуть, що всі військові частини, знесилені, вкрай втомлені, доходячи до того дороговказу, читали,
стрепетувались (єсть таке слово!), очі їм наливалися блиском,
і із знесилених, кволих вони робилися енергійними, бадьорими, бойовими. От що таке сміх!» [5, c. 611–612].
Отже, як бачимо, в традиційній культурі завжди існували
дві паралельні форми фольклорної комунікації: усна і писемна/письмова. Звісно, що письмова не обов’язково мала протестний характер. Досить згадати дівочі альбоми, листи, вірші,
вітальні листівки, написи на фотографіях, епітафії, щоденники, церковні пісні, псальми, молитви і замовляння, що їх переписують півчі та учасники самодіяльних хорів. Усі ці жанри і
форми фольклору нерідко передбачали поєднання вербальних
та візуальних текстів. З початком 90‑х років XX ст. ця традиція актуалізувалася й у сфері табуйованого в СРСР політичного фольклору. Вербально-візуальні тексти, паралельно з усними фольклорними формами (плакат, слоган, вірш),з’явились на
вулицях і площах міст, стали домінантними на протестних акціях, мітингах, демонстраціях, а згодом, завдяки появі Інтернету, набули масового поширення і в соцмережах. Якщо всі ці
явища розглядати як самозапис носіїв фольклору (а насправді так воно й є!), то дискусія стосовно їхньої приналежності до
усної фольклорної традиції зникає сама по собі.
Кардинальні зміни у сфері функціонування політичного фольклору розпочалися десь наприкінці 80‑х роках, у часи
т. зв. Перебудови, коли почався розпад СССР, а в Україну повернулися політв’язні брежнєвських концтаборів і очолили боротьбу за Суверенну Українську Державу. Саме тоді,
1990 року, відбулися перші демократичні вибори до Верховної
Ради України. Важливу роль у розкріпаченні народної свідомості та зняття табу на політичний фольклор відіграла щоденна радіо‑ і телетрансляція її засідань. Утворилася ціла низка громадських організацій, зокрема, Народний Рух України,
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Товариство політв’язнів і репресованих, «Меморіал» тощо.
Народ здобув нарешті свободу слова й висловлювання, право публічно критикувати владу, говорити правду про минуле й сучасне України. У цей самий час по всій Україні відбувались численні протестні акції й мітинги, де лунали заклики до
виходу з СРСР та повалення комуністичного режиму, тривав
процес розкриття його злочинів та меморіалізації жертв 30–
40‑х років (голодоморів, масових розстрілів). Усе це сприяло
не лише актуалізації традиційних фольклорних жанрів, таких,
як стрілецькі та повстанські пісні, колядки та гаївки політичного змісту, співанки-хроніки про події 40–50‑х років на Західній Україні, а й творенню нових зразків, зокрема, коломийок, частушок, віршів, анекдотів та паремій, що відображали
тогочасне політичне життя в Україні.
Усі ці новотвори за їх тематикою і змістом можна поділити
на такі категорії:
1) твори, що викривають злочини КПРС/КПУ, висловлюють протест народу проти тоталітарного режиму, висміюють
його очільників та діячів, розповідають про підневільне життя в «тюрмі народів» – СССР;
2) твори, що висловлюють ідею боротьби за незалежність
та консолідації суспільства, віру в майбутнє молодої української держави;
3) твори, в яких народ критикує негативні явища суспільного життя в перші роки незалежності.
Характерні в цьому плані співанки-хроніки, які виконував
гуцульський скрипаль-віртуоз Роман Кумлик (1948–2014) із
Верховини. Крім перейнятих від народних виконавців, у його
репертуарі були й власні твори, складені «по гарячих слідах»
політичних подій початку 90‑х роках. Це співанки «Про виселення гуцулів у 1950 році», «Про українське військо і військово-морський флот» (назви умовні, запропоновані нами),
«Про путч або революцію в Москві», «Про старшого брата»,
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«Про демократію», «Про референдум», «Про сучасну Україну», «Про Конституцію» тощо [15, c. 58–70].Однак хоч він і
вказує на власне авторство, приміром, співанки-хроніки «Про
виселення гуцулів у 1950 році», та все ж наголошує, що твір
спирається на фольклорні оповіді:
Прийдеться теперки міні сьпіванку кінчєти,
Єк ни все я тут нагадав, прошу й вибачєти.
Я написав тутки правду, шо казали й люде,
Може, Бог даст. шо такого вже більше ни буде! [29, c. 62].

Ця співанка варта того, щоб приділити їй увагу в нашому
дослідженні 2, адже вона з одного боку органічно пов’язана з
давньою епічною традицією, а з іншого репрезентує сучасну
нам авторську творчість, яку ми означуємо терміном «фольк
лоризм».
Відомо, що родина Романа Кумлика була репресована за підтримку Української Повстанської Армії, батько розстріляний,
а мати виселена в Мордовію. Безперечно, що, народившись у
1948 році, він не міг бути очевидцем подій, зображених у співанці-хроніці, тим паче, що матері не дозволили взяти немовля
з собою. Та все ж твір цей яскраво зображає ті страждання, яких
зазнали «спецпереселенці». Автор вдало використовує традиційні фольклорні мотиви, прийоми, поетичні засоби. Наприклад традиційний для табірного та взагалі невільничого фольклору мотив святкування Великодня та Різдва у в’язниці або в
концтаборі. Це зближує співанку-хроніку з народним епосом
XVI–XVII ст., зокрема, з «Думою про Марусю Богуславку»:
В Коломийї люди тогди дуже й бідували,
Та й Великдень люди в тюрмі з плачем зустрічали.
Бо декотрі там ни мали шо вбрати та й їсти,
Бо не дали їм узяти кляті комуністи;
Великодня єк діждали тогди в Коломийї,
Гіршу їсти дали зупу, єк типер помиї;
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Хлібець чорний собі чаєм тогди запивали,
Сьвітий вечир з фасулями тилькьи зустрічали.

Водночас у новотворі розставлені цілком сучасні акценти.
Зокрема, вказується на те, що найгіршою мукою для переселенців були не тяжка праця, не каліцтва, і навіть не голод і холод, хоча й це дошкуляло:
По дорозі на Хабаровск нам їду ни дали,
Та й три добі у вагонах всі голодували.
Вже думали: їдин конец, шо траба вмирати,
Бо зачьили из вагонів мертвих викьидати;
У три зміні на роботу людей вигонили,
А морози триціть-сорок там кости ломили,

а повна денаціоналізація, русифікація, позбавлення їхньої
культурної ідентичності:
Там убраннє одно було: куфайка та й брюки,
Та й плакали старі й малі від такої муки!
Тєжко було й там робити, а ше тєжше й жити,
Ше й по-рускі заставлєли усіх говорити.
Заставлєли всіх забути свій край, де родились,
«Бо привезли вас навіки, шоб ви тут трудились!»

Вражало імпліцитних оповідачів жорстоке поводження з дармовою робочою силою, з старими людьми, з жінками і дітьми:
Бо про їду виселенцям маскалі не дбали,
До роботи найтєжшеї жінок заставляли.
В’ни тєгали й «сімдесєтку», дошьки сімметрові,
Дейкі стали каліками й від роботи тої…
А декотрі втопилиси в Амурі из лодкьи,
Бо плавати й ни уміли й наші гірські хлопці.

Нам не відомо, чи Роман Кумлик скористався лише спогадами очевидців, чи був прототекст співанки, створений ще в
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Хабаровському краї. Адже фольклорне середовище швидко і
адекватно реагує на всі політичні події, тим паче на каральні
акції такого масштабу. Роман Кумлик повідомляє, що в коломийській тюрмі, куди спочатку допровадили «спецпереселенців», виконувалися співанки-хроніки на злобу дня, про злочини НКВС у Західній Україні:
Тогди люди так плакали у тюрмі на Гофі 3,
Про висилку там співали в сорок семім році.
Там про ‘стрибки 4 тогди була співанка готова,
То співала й молодичька одна з Єсинова.

Про те, що ця співанка була в первісному варіанті власне
фольклорним, а не авторським твором і активно побутувала
в народі аж до 90‑х років, свідчить художниця Галина Зубченко, яка влітку 1993 року передала мені цей запис: «Пан Роман
цю співанку склав на основі народної. Але коли вона співається
жінками, то звучить як голосіння» (свій твір Р. Кумлик виконував під супровід скрипки). Отже припускаємо, що Роман Кумлик, скориставшись первісним варіантом, додав деталі з розповідей своєї матері та інших людей, дописав кінцівку, в якій
звучить упевненість в неповерненні тоталітарного режиму. Усі
ці різночасові нашарування чітко проглядаються в канві твору.
Бідували, люди, тогді, та й типер бідуймо,
Самостійну Україну й помали будуймо.
Тримаймо си тепер разом, бо це важна справа,
Аби скорше будувалась вкраїнська держава.

Отже, хоч народний першоваріант цього епічного твору й
був складений раніше, можливо, навіть у 50–60‑х роках (а співанка Р. Кумлика чітко ділиться на окремі блоки, які могли
існувати як самостійні твори: виселення гуцулів, нестерпне життя їх у таборі, повернення додому, гірка доля сиріт, що
залишились на утриманні родичів, осуд радянської влади та
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зрадливих колаборантів, з вини яких люди потрапляли у списки на виселення, заклик до згуртування і єдності в побудові
своєї держави), проте зрозуміло, що публічно він не міг виконуватись раніше. На початку 90‑х років Р. Кумлик, очевидно,
виконав уже зредагований і доповнений ним твір на одному
зі своїх концертів. Аудіозаписи цього виступу були розтиражовані й поширювались приватно в численних копіях на магнітофонних касетах, завдяки чому одна з них потрапила й до
мене. У 1994 році я опублікувала повний текст у журналі «Розбудова держави» [29, c. 60–62]. Відомо також, що 2015 року,
через рік після смерті народного виконавця, була опублікована збірка фольклорних та авторських творів з його репертуару під назвою «Гуцульські співанки» (Чернівці, 2015) [15].
Там на с. 54–58 знаходимо і цей твір із незначними текстовими розбіжностями під назвою «Про висилку». Співанка-хроніка «Про виселення гуцулів у 1950 році» належить до найкращих зразків сучасної народної епіки України.
Правду про трагічні події 40–50‑х років XX ст. на Західній
Україні розповідає й інша співанка-хроніка Р. Кумлика «Сумна
історія» [15, c. 58–60]. Упорядник також зарахував її до авторських творів виконавця, однак, подібно до попередньої, цей
новотвір має глибоку фольклорну основу. У ньому йде мова
про каральні акції НКВД проти членів УПА та їхніх родин:
Так лежєли хлопці три дні, люде си боєли.
Хто би хотів поховати, – були би їх вбили.
Витак стрибки вночі тіла в єму закопали,
А изверхи на тім місци свинарник поклали.
А декоторих закопали тай конем накрили,
Шоб ніхто не догадав си, де їхні могили.
У гуцульське вбранє уни зчєста си вбирали,
Вирізали людий в селах, на УПА казали.
А одного хлопця з УПА у Бистрици вбили,
Та й за ноги конем тєгли аж до Верховини.
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Тай вішіли людий живих на гаки залізні,
Цвики в нігті забивали хлопцям українським [15, c. 59–60].

У розділі «Співанки, записані Романом Кумликом на Гуцульщині» наведена ще одна співанка-хроніка під назвою
«Про стрибки» [15, c. 130–132] – можливо, це й є саме та співанка, яку згадує він у попередньому творі: «Там про стрибки тогди була співанка готова». Трагізм сюжету розкривається
через поширений у фольклорі мотив: син-більшовик вбиває
матір за те, що вона не хоче видати йому братів-партизан. Цю
співанку пан Роман записав 1993 року від своєї матері, Кумлик
Марії Танасівни. Твір правдиво відображає історичні події 40–
50‑х років у Західній Україні, коли воювали брат проти брата,
син проти батька. Народ чітко вказує винуватця цієї війни: це
московський окупаційний режим:
А єк стрілит син у маму, хата ся здригнула,
Впала мати на підлогу, два рази дихнула.
А Господи, єк по світі сатана гуляє,
Що брат брата убиває, син в матір стріляє.
А Господи милосердний, змилуйся над нами,
Та ни дай нам дуже довго бути з москалями! [15, c. 132].

Усі ці фольклорні й авторські твори були дуже важливими в час боротьби за незалежність, адже вони розкривали історичну правду про події XX ст., спростовували радянську
пропаганду, пробуджували національну самосвідомість українців, чітко вказували на те, хто насправді є ворогом, а хто –
героєм України.
Отже, у новотворах кінця 80‑х – початку 90‑х років XX ст.
спостерігаємо значне тяжіння до традиційних жанрів фольклору. Крім співанки-хроніки це колядка, гаївка, коломийка.
Реактуалізувалися повстанські коляди часів Другої світової
війни, у яких звучала тема боротьби за самостійну Україну,
а також віра в те, що вона неодмінно настане. Однак їх ви154

конавці вже надавали нового змісту старим пісням, і в багатьох випадках вони сприймались як пісні про сучасні події.
Наприклад, колядки «Всю Україну зорі освітили», «Уставай
же, брате, бо вже біла днина», «Нова радість стала, ще й новіша стане», «Чи чули ви, браття, сумненьку новину», «Сумний
Святий вечір в сорок сьомім році», в яких звучить сподівання на Божу милість і віра у визволення України, надзвичайно вписувались у настрої народу напередодні проголошення
Акту про Незалежність. А цар Ірод в усіх вертепних драмах
того часу був уособленням спочатку Леоніда Брежнєва, потім – Михайла Горбачова, а загалом сприймався як власне
«московський кат»:
Всю Україну (2) зорі освітили
І з Вифлеєму (2) новину звістили.
Христос родився,
В Бога воплотився,
Бог правди й любові
Здійме всі окови.
Зішле свободу
Рідному народу,
Зітне голову Іроду! 5

Коляда «Нова рада стала» мала багато різночасових нашарувань. І найпізніші з них висловлювали тверду переконаність
у тому, що боротьба за українську державність, яка тривала
віками, от‑от має завершитись, і що тоталітарний комуністичний режим нарешті впаде:
Спадуть з нас кайдани,
Стануть вільні люди,
Україна незадовго
Самостійна буде 6;
Синьо-жовта фана,
Українське поле,
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Вже комуни на Вкраїні
Не буде ніколи! 7

А в гаївці, яку зафіксували члени тернопільського товариства «Вертеп» на Західному Поділлі, вмістилася вся наша багатовікова історія:
Надлетіли понад Київ чорні хмари,
Потоптали нашу земленьку татари.
Не татари, не половці-половчани,
А московське люте плем’я препогане.
Задзвонили рано дзвони, заридали,
А ми свою Україну поховали.

Популярними на той час були різноманітні віршовані молитви за Україну («В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай»),
пісні, гаївки та коломийки, які закликали до єдності в боротьбі за незалежність, а згодом у побудові нової України. Традиційна фольклорна формула «Чорна гречка, білі крупи, тримаймося,
серце, купи» набрала нового, патріотичного смислу:
Чорна гречка білі кінці, –
Єднаймося, українці!
Як не будем єднатися,
Будуть люди сміятися!
Будуть люди сміятися,
Воріженьки тішитися! 8

До першої категорії можна зарахувати й творення антирадянських і антимосковських коломийок та частушок, які виконувались не лише під час протестних акцій у Києві та інших
українських містах, а й в народному побуті, під час масових
свят, весіль, на фольклорних фестивалях. Для прикладу наведу низку коломийок, зафіксованих мною в різний час. Так у
липні 1991 року мені вдалося спостерігати імпровізоване виконання коломийок учасниками хору «Гомін», яким керував
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композитор і фольклорист Леопольд Ященко, у Гідропарку
під час свята Івана Купала. Частина коломийок мала традиційний характер, але більшість створювались у процесі виконання, експромтом, на злободенні теми. Звісно ж, не всі імпровізації були вдалими. У них мова йшла про несправедливість
підневільних Москві українських судів, про засилля екстрасенсів на київських стадіонах та зомбування ними населення,
про жорстокість ОМОН-івців, які розганяють мітинги, та про
незнищенність українського народу:
Все вмирає, все вирує під місяцем вічним,
Україна чумакує шляхом своїм звичним! 9

Традиційні мотиви звучать у коломийках на кшталт:
Ой кувала зозулиця в лузі на галузі.
Не мали ми щастя-долі в Радянськім Союзі!
Не мали ми щастя-долі та й не будем мати,
Коли будуть в нас чужинці господарювати! 10

У цих імпровізованих творах їх автори і виконавці апелювали як до самих українців, які дуже повільно і мляво виборювали свою незалежність
(Бо Прибалтика вся знає, вірмени, грузини,
Що Союзу вже немає, – з ким ти Україно?!), так і до самих
очільників імперії, які всіляко перешкоджали утворенню Незалежної Української Держави:
Бо пора вже й нам спитати Москву з москалями:
Ви за нашу незалежність чи ганьбу під вами?!

Традиційний мотив глузування з парубка використала виконавиця пані Марія, уродженка Тернопілля, для висміювання приїзду до Києва в липні 1991 року Президента СРСР Михайла Горбачова з метою приборкати українців і змусити їх
підписати новий союзний договір:
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Ти гадаєш, Горбачове, що я тебе хочу?
Я такими, як ти хлопець, городи волочу!

Приїзд Генсека викликав цілу хвилю протестів по Україні.
Письменник Олесь Гончар у своєму «Щоденнику» зафіксував
їх основний меседж, написаний на плакатах: «Горбачов, геть з
України!» [7, c. 363].
Серед інших політичних подій тогочасного українського життя виконавці відгукнулися й на арешт багаторічного
політв’язня, народного депутата України Степана Хмари:
Сидить Хмара у в’язниці, а кати гуляють,
Відбирають паляниці, горя добавляють 11.

З усього видно, що все ж таки це був голос київської інтелігенції, хоча тяжіння до популярного фольклорного жанру очевидне. Власне учасникам хору вдалося змоделювати
фольклорну ситуацію, яка нерідко виникає під час весілля
або вуличного гуляння. Варто зауважити, що всі коломийки
й стилізовані під них твори виконувались під супровід народних інструментів на мелодію відомої коломийки «Катерино,
відчини‑но, Катерино, встань-но», ці два куплети співалися
як приспів і водночас як виклик на змагання іншого виконавця, який за той час створював свій експромт.
Традиційний для фольклору засіб протиставлення використаний в антикомуністичних коломийках, які співалися
2 жовтня 1990 року на демонстрації проти уряду – тут комуністи, що стали уособленням і джерелом кривди, брехні, насильства і всякого зла, протиставляються обдуреному, виснаженому фізично й духовно українському народові:
Ой на славній Україні, в Радянськім Союзі
Дожилися, доробились, як той віл у плузі.
Доробились, бо керують у нас комуністи.
Ой нема кому робити, є кому лиш їсти.
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О спаси нас, милий Боже, од тої напасти,
Ой нема кому робити, є кому лиш красти 12.

Інша серія коломийок, а швидше, частушок (на жаль, за великою кількістю масових вуличних акцій на той час у Києві,
мені не пощастило спостерігати цю ситуацію на власні очі),
була присвячена тодішньому Голові Верховної Ради України
Леонідові Кравчуку. У них виконавці «співчували» затятому
комуністові в тому, що у парламенті з’явилась потужна опозиція на чолі з В’ячеславом Чорноволом:
Ой шуміла ліщинонька, шуміла, шуміла,
В Леоніда Кравчука голова боліла!
Ой як же їй не боліти, як високочола?
Ой обрали до Рад в Київ пана Чорновола!

Коломийки виконувались із рефреном:
Кравчучок, Кравчучок, пташечка,
Відлітай у Москву, до Івашечка!

Варто зазначити, що ці дві постаті ще не раз будуть протиставлятися одна одній у фольклорі, зокрема, у віршах, у яких
критикуються українські виборці, що голосують «за ковбасу», а потім, відчувши себе обдуреними, вину перекладають
на українські патріотичні сили, які нібито заважають «ковбасникам» виконувати їхні передвиборчі обіцянки. Такий текст
повідомив мені учитель із села Гребінки Васильківського району Київської області Леонід Ковальчук:
В нас політика така:
Обираєм Кравчука,
А за те, що с…а гола,
Проклинаєм Чорновола!

Цілком твереза оцінка політичної ситуації, у якій опинилася Україна на початку 90‑х років, була висловлена народом і в
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частушках, більш характерних для мешканців Центральної та
Східної України. І вона стала пророчою. Усе, що передбачав
народ, незабаром справдилося:
Ой Кравчук і Масол, славні комуністи,
Як продадуть Україну – не буде що їсти! 13

Леоніда Кравчука в народі обзивали «хитрий лис» або «лис
Микита», і у зв’язку з цим з’явилася низка анекдотів про нього. Найпопулярнішим з них був анекдот, який я не раз чула
в Києві, в живому побутуванні. Зміст його такий. Виходить
Кравчук із Верховної Ради, – а на вулиці йде дощ. Хтось із депутатів каже йому: «Леоніде Макаровичу, візьміть парасольку!» – «Не треба! Я між крапельками пройду!» Оце «ходіння
між крапельками» – влучна метафора на антиукраїнську політику Л. Кравчука, яку він проводив тихо, але впевнено й цілеспрямовано. Тож не випадково, на мій погляд, народ назвав
двоколісний візок, з яким їздили і на базар, і на поля, щоб довезти овочі з незібраного в колгоспах урожаю, «кравчучкою».
Про неї побутувала така загадка:
Два колеса, зверху ручка –
Називається кравчучка.

Згодом цей візок перейменували на честь наступного президента «кучмовоз», адже економічне виснаження України
тривало і далі, однак ця назва не прижилася.
Дісталось у новотворах і прокурору Михайлу Потебеньку за арешт народного депутата Степана Хмари. 2 жовтня
1990 року під Верховною Радою серед демонстрантів поширювався віршик, повний текст якого я знайшла у «Щоденнику»
Олеся Гончара:
Ой тяжкі настали дні
В України-неньки:
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Колись були Потебні,
Тепер – Потебеньки!
(запис від 18 листопада 1990 р.) [7, c. 331].

Уже в перші роки незалежності народ, втративши пильність, фактично опинився «у наскрізь корумпованій державі» (О. Гончар), під новим олігархічним режимом 14. Його очолили перефарбовані під демократів колишні комуністи, яких
народ влучно назвав «дермократами». Дошкуляли і вчорашні демократи, більшість із яких швидко зорієнтувалися в політичному хаосі 1990‑х років і, зрадивши демократичні ідеали, почали набивати власні кишені за рахунок пограбування
держави й народу. Це сильно вдарило по моральності українців, які з іронією повторювали стару приказку: «Босі, голі –
та на волі!» Про це розчарування з болем пише в «Щоденнику
Олесь Гончар [7, с. 348, 392, 481, 492 та ін.]. Саме в той період
розпочалась і жорстока інформаційна війна проти суверенної Української держави. На тлі рейдерського захоплення всіх
державних і суспільних ресурсів антиукраїнські сили взялися
насамперед за деморалізацію нації. Вони запускали в народне
середовище псевдофольклорні твори – анекдоти (наприклад,
про те, хто будує «Нєзалєжну Україну»), віршики, приказки,
формували комплекс меншовартості, зневіру й розчарування,
вбивали в голови меседж, ніби в усіх негараздах винні патріоти України й її незалежність. Усе це робилося для того, щоб
остаточно скомпрометувати тих, хто виборов цю незалежність, і повністю усунути їх від влади. Використовуючи фольклорну традицію, вони тонко маніпулювали свідомістю мас,
які, з їхньої ж легкої руки, змушені були ганятися за шматком
насущного. А в цей час їх деморалізували дотепними віршиками на кшталт:
Як були комуністи,
То було що пити і їсти,
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А як стали демократи,
То нема чим і пос…ти 15.

Такі віршики поширювались дуже активно, і трансляторами їх були, за моїми власними спостереженнями, саме люди,
вороже налаштовані до України: колишні колгоспні активісти, прорадянська сільська інтелігенція, що приховувала своє
комуністичне минуле, стара номенклатура. Народ це підхоплював, адже в монострофі використано, звісно, з відповідним перекодуванням, традиційні формульні структури, популярні ще в часи російсько-української війни 1918–1921 років
та сталінського режиму:
Як був цар та цариця,
То їли коржики та паляниці,
Як прийшли німці,
То й поздирали штанці,
Як прийшли більшовички,
То поїли й сухарчики,
Настала совітська власть,
То нічого і в рот покласть!
[36, с. 34];
Як був Микола-дурачок,
То коштувала паляниця хліба п’ятачок,
А як прийшов розумник Йося,
Нам без хліба вмирать довелося
[6, c. 969].

Так у фольклорі відбився початок інформаційної війни
проти України.
Власне маніпуляції народною свідомістю за допомогою засобів фольклору (чуток, пліток, різного роду залякувань, псевдопророцтв, містичних прозових наративів, снотлумачень
тощо) справа не нова, особливо в часи війн, революцій, голоду,
зміни влади та інших історичних переломів. Жодна імперія не
гребувала цими методами від найдавніших часів і до сьогод162

ні (в моєму розпорядженні є ціла низка «містичних» текстів
початку російсько-української війни 2014 р.). Чимало «фольклорних» творів радянської доби (історичних і топонімічних
легенд і переказів, пісень, віршів, анекдотів, навіть зразків народного епосу включно з думами) являють собою не що інше,
як запущені в народ провладні та проросійські версії різних
подій. Тож і 90‑і роки XX ст., розпад однієї з найбільших імперій зла, утворення цілої низки держав, що супроводжувалось
нерідко військовими протистояннями, політичним хаосом,
безробіттям, страхом перед завтрашнім днем, не були винятком. Розгублений народ у цьому хаосі шукав істину, тому й хапався за будь-яку фейкову «правду», прагнучи знайти винуватця власних поневірянь. Про подібні маніпуляції йдеться у
статті польського фольклориста Даніеля Кадлубєца «Про моделювання історії у фольклорі» [13, c. 99–104].
Проте відома й інша модифікація цієї монострофи – частушка, яку виконував лірник Михайло Хай 16 у низці танцювальних куплетів на мотив танцю «Гречаники». Це контамінація фольклорних та авторських текстів. У досліджуваній моно
строфі виконавець майже непомітно змінив смислові акценти, тож у його версії чітко вказано на те, хто насправді керує
незалежною Україною: не рухівці, яких розсварили і роздробили антиукраїнські сили, не політв’язні, які боролись за неї
десятиліттями, а ті ж самі замасковані під патріотів чи «перефарбовані» (були червоними, стали блакитно-жовтими)
колишні комуністи («партократи 17-дермократи», «карманичі»), які грабують Україну й доводять її до матеріального й морального зубожіння. А пограбований ними народ змушений
виживати так само, як і при сталінському, хрущовському та
брежнєвському режимах.
Ох як були комуністи,
То не було що і їсти,
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А як стали дермократи,
То нема чим і…
Гоп мої гречаники,
Комуністи начальники,
Лиш селяни як були, так і є батраки,
А кравчуківці дураки! 18

Частушка закликає до зміни влади революційним шляхом:
Партократи-дермократи,
Ну що ж вам тепер сказати?
Мабуть треба вила брати
І усіх підряд скидати! 19

Як перегукуються ці слова зі словами Олеся Гончара: «А хіба
в Києві не так? Хіба найкрикливіші демократи не стали безнадійно товстошкірими? Народ розжене їх – і правильно зробить!» (запис від 5 серпня 1993 р.) [7, c. 481].
Як уже зазначалося, на початку 1990‑х років були зняті всі
табу не лише на інформацію, а й на народну творчість. Політичний фольклор вихлюпнувся на вулиці, на майдани, в засоби масової інформації. Поряд із традиційними фольклорними
жанрами активно почали розвиватися і нові, переважно паремійні. Саме на початку 1990‑х років з’явилася значна кількість
новітніх паремійних форм фольклору 20, які згодом стали характерним і незмінним атрибутом усіх наступних українських
революцій та взагалі будь-яких протестних акцій. Це, зокрема, слоган (гасло, лозунг) 21, кричалка, речівка, які побутували і в усних, і в письмових формах (плакат, графіті), і включали не лише вербальну, а й візуальну складову, як наприклад
плакат. Власне, вони не такі вже й нові, адже відомі, як зазначено вище, іще з початку XX ст. Однак на початку 90‑х років
відбулася реактуалізація й активний розвиток цих жанрів,
вони набули нових різноманітних форм та модифікацій. Зокрема, головним засобом комунікації між протестувальника164

ми, суспільством і владою з 1990 року став плакат. Але все це
лише згодом, аж у часи Помаранчевої революції, стало предметом вивчення фольклористів. У 2005 році з’явилася низка
статей на цю тему [4; 37; 17; 19]. На сьогодні ми маємо вже певні напрацювання українських та зарубіжних учених-філологів (фольклористів, лінгвістів), антропологів, соціологів, мистецтвознавців у галузі дослідження протестного фольклору.
Досить назвати праці Олександри Бріциної, Олени Чебанюк,
Наталії Лисюк, Романа Лихограя, Юлії Орлової, Ігоря Гунчика, Юрія Горблянського, Надії Трач, Ірини Грищенко, Ярини
Закальської та авторки цих рядків [4; 8; 11; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 26; 32; 37], а також Вадима Лурьє [2], Олександри Архипової, Михайла Алєксєєвського та ін. [33]. Проте в різних
галузях гуманітарних наук спостерігається певна хаотичність
у вживанні наукової термінології на позначення нових фольклорних явищ. Сучасні дослідники за змістом і формою виконання виділяють слоган (революційний слоган, політичний
слоган, протестний слоган), заклик, закличку, вигук (викрик),
речівку, кричалку як усні тексти, гасло (революційне гасло),
лозунг, напис на плакаті (слоган чи гасло), революційне графіті, листівку як писані тексти, плакат (гасло / слоган+малюнок),
постер, інтернет-мем. меседж як креолізовані (вербально-візуальні) тексти та ін. Але насправді всі ці терміни номінують
різні форми одного й того самого явища – слогана або гасла. Вони лише мають різні смислові відтінки.Той чи інший
слоган (гасло), як правило, містить у собі або повідомлення
(«СССР – тюрма народів»), або прославлення, возвеличення, привітання («Слава Україні!»),або ж заклик («Київ, вставай!»), заперечення («Ні новій союзній казармі!»), пропозицію («Чемодан–вокзал–Росія!»), бажання («Москва-мама, ми
хочемо посиротіти!»), вимогу («Зека – на нари!»), мрію, мету
боротьби («Одна єдина Соборна Україна!»), вигук, обурення,
гнів («Ганьба!»), просто афористичний вислів («Не вір собаці і
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комуняці!»), модифіковану цитату («Краще вмерти, ніж жити
в СРСР») тощо. Однак поки-що в мовознавчій та фольклористичній науках немає єдиної думки стосовно номінації цих
явищ. Так фольклористи Ігор Гунчик та Юрій Горблянський
вдаються до усталеної термінолгії, вживаючи такі терміни, як
фольклорні паремії, вислови, афоризми, гасла, заклики, вимоги, декларації, тексти-мініатюри, написи, плакатні афористизовані мініатюри тощо [8, c. 133–134]. Це стосується вербальних текстів, написаних на плакатах. Мовознавець Надія Трач
у соціолінгвістичному дослідженні «Разом – сила!»: Риторика українського спротиву» (Київ, 2015) активно використовує термін «слоган», розглядаючи його і як мовне явище, і як
«один із жанрів політичного дискурсу». Його первісне значення – буквально «військовий/воєнний крик», тобто бойовий
клич, що надихав воїнів на битву [32, c. 14–15]. В часи революцій та різних інших протестних акцій слоган може бути представлений як усно (під час скандування), так і письмово (на
плакатах, транспарантах, у формі графіті на стінах будинків
та інших об’єктах, а з появою Інтернету також і віртуально,
на сторінках соцмереж [32, c. 34]. За змістом Н. Трач виділяє
слогани-твердження («Разом нас багато, нас не подолати»),
слогани-заклики («Годі скиглити!»), слогани-запитання («Де
ваша совість?»). Усе це особливо яскраво було представлено
на київському Євромайдані під час Революції Гідності. Як і на
початку 90‑х роках, тоді спостерігався процес перетворення
вигуків, закликів, індивідуальних висловів політиків та протестувальників, сказаних або написаних на плакатах, на повноцінні фольклорні тексти. Ми схиляємося до думки, що всі
ці численні новотвори, які увійшли в український фольклорний дискурс із політичного життя і нерідко втрачають свою
актуальність протягом кількох днів, які не є безпосереднім
продуктом багатовікової фольклорної традиції, а лише використовують її елементи й мають зовсім інші джерела похо166

дження, справді можна об’єднати в одну велику групу під терміном «слоган», який став уже загальновживаним. Але при
цьому погоджуємось із Ігорем Гунчиком та Юрієм Горблянським, що все ж таки вони є частиною народної пареміології, яка включає в себе величезний масив різноманітних малих
фольклорних форм.
Отже, повернемось до початку 1990‑х років.
Згідно з моїми власними спостереженнями, плакат (транспарант) на той час, особливо під час масових мітингів, був
новою й ефективною формою трансляції насамперед вербальних текстів. На перших мітингах він мав переважно лише вербальну складову і серйозний зміст, адже його мета була – донести певні меседжі до якомога більшої кількості громадян,
як учасників мітингу, так і випадкових перехожих, а також і
до представників владної верхівки – депутатів Верховної Ради
УРСР, членів Уряду. Завдяки ЗМІ (пресі, телебаченню), ці тексти транслювались на всю територію України. При написанні
цього розділу я скористалася фотографіями із сайту «Української правди», «Укрінформу», а також слайдами й фотокадрами, які опублікував науковий співробітник історико-меморіального музею Михайла Грушевського Микола Кучеренко на
своїй сторінці у Facebook 2 жовтня 2020 року, з нагоди 30‑річчя Революції на граніті.
Стисла форма цих паремій, емоційна насиченість, влучність
і дотепність вислову забезпечували їм швидке входження у
фольклорне середовище й творення численних варіантів. Найбурхливіше цей процес відбувався у червні-жовтні 1990 року –
під стінами новообраної Верховної Ради під час її першої сесії
та перед Кабінетом Міністрів України, на святкуванні 500‑ліття Запорозької Січі на Дніпропетровщині та в м. Запоріжжі, під
час голодування студентів на площі Жовтневої Революції в Києві. Тоді з’їжджались до Києва десятки тисяч українців з різних
регіонів, які ставали трансляторами і творцями нових фоль167

клорних форм. Найхарактерніші зразки тих днів, зафіксовані в
Києві, розкривали справжню сутність КПРС, тодішнього уряду, які призвели народ і Україну до повної деградації.
Так, у червні – жовтні 1990‑го мені пощастило брати участь
у протестних акціях біля Верховної Ради України, які переросли в студентську Революцію на граніті. Вже тоді я звернула увагу на появу оригінальної творчості мітингувальників. І це були
не лише коломийки, в яких висміювали комуністів та депутатів Ради. Пригадую насамперед велику кількість плакатів, транспарантів, написів на стовпах і стінах, карикатурної радянської символіки та інших візуально-вербальних текстів. Багато
артоб’єктів антирадянського змісту продавалися на розкладках
біля Головпоштамту (значки, вимпели, прапорці, наліпки, листівки тощо). Не маючи наукового досвіду фіксації таких об’єктів,
я все ж здійснювала спорадичні записи під час вуличних акцій.
Ось найхарактерніші новотвори тих днів, зібрані мною в Києві.
Це вербальні тексти, які були написані на плакатах:
Брехня і партія єдині;
Партія за кермом – народ за бортом;
Комуністи завжди готові
на все готове на всьому готовому.

Частина написів на плакатах мали віршовану форму, що знову ж таки демонструвало тяжіння до фольклорної традиції:
Важко нам було з Івашком –
З Кравчуком прийде кінець;
Віддамо в Москву, в ЦК
Яничара Кравчука;
Народ дурень, народ дурень,
А ми комуністи.
Народ сіє і оре –
А ми будем їсти! 22
168

Остання монострофа якраз має традиційний характер і
своїм корінням сягає туди ж, у 20‑ті роки XX ст. У той час були
популярні сатиричні куплети, які співалися на мелодію танцю
«Гречаники», серед них була і така строфа:
Хлібороби-дураки,
А ми комуністи,
Ваше діло – хліб робить,
Наше діло – їсти! [26, c. 23].

Вона набула поширення не лише в Україні, а й за її межами
і фіксувалась багатьма збирачами протягом ХХ ст.:
Не журися, Мар’яна,
Що я комуніст:
Мужик хліба намолотить –
Буде що їсти [26, c. 42];
Не журися, Гапко,
Що ми комуністи,
Мужики робитимуть,
А ми будем їсти [24, c. 37];
Не журися, Хайко,
Що ми комуністи,
Мужик напахає
А ми будем їсти [24, c. 39];
Не журися, братан,
Що ми комуністи,
Мужики нароблять хліба,
А ми будем їсти
			[27, c. 54].

Варто зазначити, що римована гра слів «комуністи» / «кому
їсти» як усталена фольклорна формула, використовувалась не
лише в пісенних, а й у прозових жанрах. Розповідає фольклористка Ірина Коваль-Фучило: «Мій дідусь часто повторював
такий анекдот: Приїхали в село німці й питають діда: «У вас є
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в селі комуністи?» – «Є! Є кури, є гуси, є свині, – є кому їсти,
робити нема кому!» 23
З усього сказаного випливає важливий висновок:
у 1990‑х роках, як і на початку 2000‑х років, фольклорна традиція активно використовувала свій пасивний фонд, переробляючи й перелицьовуючи старі усталені зразки, надаючи їм
нового актуального змісту в нових політичних умовах.
Багато студентських плакатів стояло у таборі голодуючих під час Революції на граніті, яка тривала з 2 по 17 жовтня 1990 року, і в якій брали участь студенти Києва, Львова, Дніпропетровська та інших міст, а згодом учні технікумів,
професійно-технічних училищ і навіть школярі старших класів київських шкіл. Вимоги молоді – відставка Голови Верховної Ради Леоніда Кравчука, Голови Ради Міністрів України
Віталія Масола, перевибори Верховної Ради, відмова від підписання нового союзного договору, від участі українців у війнах на чужих територіях, негайне закриття Чорнобильської
АЕС тощо. Кінцева ж мета – вихід з СРСР та повний відрив
від Москви. Плакати висіли на наметах і на розкладушках голодуючих студентів, просто лежали на землі, були встановлені на видних місцях, у таборі, висіли під імпровізованою сценою (підмостками), їх носили протестувальники на спинах і
на грудях (плакат-перфоманс), тримали в руках поперед себе,
носили на жердинах під час демонстрацій. Більшість плакатів
репрезентувала вимоги голодуючих, тож написи на них мали
форму паремій: заклику, гасла, вимоги. За змістом ці тексти
діляться на такі тематичні групи:
1) вимога зміни влади:
«Вимагаємо відставки Верховної Ради!» 24 (висів на наметі);
(вар.: «Вимагаємо відставки Верховної ради, що не спроможна через реакційну більшість вирішувати проблеми суверенної України!» (тримали в руках студенти));
2) відмова від нового союзного договору і вихід з СРСР:
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«Ні союзному договору!»
(вар.: «Союзному договору – ні!»);
«Ні – новій союзній казармі!»
«Ні – союзній угоді!»
«Новий союз – ярмо на шию України!» (ніс протестувальник на жердині);
«Ярмо союзного договору!»
«Союзний договір – тюрма для України!» (висів на сцені);
«Ні договору з катом-Москвою!» (несли демонстранти по
Хрещатику);
«СССР – тюрма народів!» (несла жінка під час демонстрації);
«Україна – не колонія комуністичної імперії!» (висів у таборі);
«Кремль! Руки геть від України!»
«Хочемо жити без кайданів!»
«Українські юнаки – не гарматне м’ясо для імперського
центру!» (тримали люди);
«Голодую проти союзного ярма!» (лежав у таборі на землі);
«Я обіцяю всім: за Москвою плакати не буду!» (висів у таборі на розкладушці);
«Краще вмерти, ніж жити в Радянському Союзі!» (висів на
наметі);
«Геть від Москви!»
«Івано-Франківськ за вільну Україну!» (висів у таборі);
«Україна виходить з СРСР!» (несли демонстранти);
«Москва-мама, ми хочемо посиротіти!»
«Волинь не хоче бути в Союзі!» (тримали студенти перед
собою);
«Університет. Львів. За нашу і вашу свободу!» (напис на
куртці);
3) плакати антикомуністичного спрямування:
«Проти групи 239!»
«239 – ганьба!» (стояв у таборі);
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«Комуняку на гілляку!»
«Ганьба КПУ!»
«КПУ – ворог суверенної України!» (висів у таборі);
«КПСС – найзлочинніша організація в світі!»
«Комунізм – туфта!»
«Не вір собаці і комуняці!»
«Чорнобиль – це світле майбутнє нашого народу!»
(варіант: «Чорнобиль – це світле майбутнє всього людства!»);
4) плакати, спрямовані проти комуністичних лідерів, очільників УРСР:
«Кравчука у відставку!»
«Кравчук! Не мордуй себе і народ!» (висів у таборі);
«Геть Масола-Кравчука!»
«Виконайте реальні вимоги голодуючих – спасіть їх життя!» (тримав дуже виснажений студент під Верховною Радою);
Деякі студенти лежали, тримаючи на собі плакати на
кшталт: «Голодую проти уряду Масола» або ж «Голодую проти союзного ярма»; «Тут голодують деструктивні елементи з
Львівського сільськогосподарського інституту!» (у тексті обіграно публічний вислів когось із політиків про події в Києві); «Ми голодуєм день і ніч – до чого ж нас довів Ілліч!» тощо.
Характерно, що всі студентські плакати і транспаранти на
той час були саморобними, мали яскравий, барвистий вигляд, бо були написані на картоні або на полотнищі різними
кольорами (чорним, червоним, синім, зеленим, жовтим), літерами різних розмірів і різної форми, друкованим шрифтом,
курсивом чи напівкурсивом, різними почерками. На деяких
плакатах між рядками траплялися малюнки, наприклад, синьо-жовтого прапорця або постаті запорожця. Іноді самі літери писали так, щоб підкреслити інший, прихований зміст
окремих слів («КПSS»). Вдало використовувались і інші графічні прийоми: виділення кольором важливих слів або частин
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слова, розрядка, підкреслення або закреслення, вживання поруч жовтого і блакитного, чорного і червоного кольорів тощо.
Так наприклад на плакаті «З Москвою на віки! Ні дня більше!»
слово «на віки» було перекреслене навхрест.
Однак уже тоді, в жовтні 1990‑го року, з’явилися й перші
візуально-вербальні тексти на плакатах, що мали полісемантичне наповнення. Так уже згадуваний пан Микола Кучеренко сфотографував цілу низку таких плакатів, завдяки чому
ми й можемо зробити певні спостереження, адже, на відміну від сайтів «Укрінформ» та «Українська правда», його світлини були кольоровими. Так наприклад на одній з демонстрацій протестувальники несли траурний вінок, всередині
якого був розміщений плакат із зображенням кремлівської
башти з п’ятикутною зіркою та з написом «Прощай, немытая
Россия!» У цьому випадку вінок виконував роль тексту і прочитувався приблизно так: «Росія – це смерть для України».
Пригадую подібний плакат-перфоманс, який несли колишні політв’язні на перепохованні Василя Стуса в листопаді 1989 року. Це був великий чорний хрест із написом «Така
наша доля», обрамлений терновим вінком 25. Власне фото
цього вінка передав мені колишній в’язень брежнєвських таборів письменник Володимир Андрушко. Цей вербально-візуальний ряд відсилав і до Хресної дороги Спасителя, і до
Голгофи, якою стало для України XX ст., і до колючого дроту, як символу концтаборів, де страждали й вмирали мільйони українців.
Один із плакатів жовтня 1990 року мав написане гасло, яке,
очевидно, було перетекстівкою невідомого мені радянського гасла: «Чорнобиль – це світле майбутнє нашого народу!»
Іронічний зміст напису підкреслював малюнок черепа з перехрещеними кістками, символу смерті. Такий самий іронічний зміст мав плакат, на якому було написане гасло «Слава
КПСС» в українському розумінні. На ньому зображена чер173

вона п’ятикутна зірка, до якої пришпилений мечем блакитножовтий прапор. Із місця прохромлення тече кров. Дві останні
літери абревіатури КПСС зображені у формі зламаних стрілок (ZZ), що підкреслює фашистську сутність комуністичного режиму. Варіантом цього плаката можна вважати інший,
який зафіксований фотографами 24 серпня 1991 року під Верховною Радою: «Нюрнбернгський процес над КПSS», а також
інший, близький за змістом, – «Ні фашистському Союзу»,
на якому під вербальним текстом була зображена кремлівська вежа зі свастикою замість зірки (фото на сайті «Українська правда»). Між рядками гасла «Новий союзний договір –
нова форма неоколоніалізму» на плакаті, який тримали люди
під Верховною Радою, були зображені ланцюги (кайдани) та
портрети Леоніда Брежнєва й інших комуністичних лідерів.
Антикомуністичне спрямування мав плакат «Марксизм, ленінізм, комунізм, ідіотизм… Що далі?» На ньому були зображені Маркс у вбранні капіталіста, Ленін з колодою («брєвном») і зі свинячим рилом та п’ять орденів «Красная звезда».
Цікавий, у дусі того часу, плакат на тему «Союзному договору – ні!» Під написом бачимо схематичне зображення корови з великим вим’ям, до якого підключений доїльний апарат,
а дві руки тримають корову за дійки. Кожен зображений тут
предмет має смислове навантаження, яке розкривається в написах на ньому: корова – «союзні республіки», доїльний апарат – «центр Москва, договір поставки», руки – «дояри московські». Такими символами була розвінчана система єдиного
економічного простору СРСР. Плакат «Союзний договір – це
тюрма для України» мав таку візуальну складову: напис червоними, чорними (слово «тюрма») та синіми («Україна») літерами, зроблений ліворуч по вертикалі. Справа зображене загратоване віконце, крізь яке видно прапор України. І тут подвійна
гра-прочитання малюнка: чи то прапор (Україна) за ґратами,
чи то ми його бачимо з‑за ґрат. Цей плакат – прообраз тих чис174

ленних плакатів, які ми бачили під час Революції Гідності на
Майдані Незалежності в Києві.
Обмежена кількість першоджерел та обмежений обсяг нашого дослідження не дозволяють простежити ґенезу всіх цих
вербально-візуальних текстів, однак навіть з такого короткого огляду видно, наскільки глибоко ці новотвори закорінені
в українську і навіть загальнослов’янську фольклорну традицію. По-перше, семантика кольору. Загальновідомо, що всі негативні явища (зокрема, танатологічного характеру), починаючи з дитячих малюнків і завершуючи уже згаданими вище
дівочими альбомами, писались і малювалися чорним кольором, червоний завжди уособлював любов, а також і прагнення
привернути особливу увагу, синій – асоціювався з Україною,
бо він входив у колористику її прапорів, як радянського, так
і національного, жовтий – нижня смуга прапора Незалежної
України тощо. Пронизане стрілою серце, з якого капає кров, –
також відомий символ нерозділеної любові й невипадково він
потрапив на плакати, адже їх малювала молодь, для якої він
був близький. Однак у цьому випадку відбулось перекодування старого символу, надано йому глибокого політичного змісту. Замість серця (символу любові) бачимо п’ятикутну зірку
(символ кривавої Москви, СРСР), прикріплений мечем прапор України означав, що Україна була мечем і вогнем приєднана до Росії або ж «братню любов», від якої Україна стікає
кров’ю. Таке переосмислення відомих і зрозумілих кожному
символів працювало на зміну свідомості тих, на кого був спрямований візуальний текст.
Інший традиційний символ – тюрма. «Тюрма народів» – метафора, що виникла десь у середині XIX ст. стосовно Російської
імперії, а у XX ст. була перенесена й на СРСР. Для інклюзії її в
український фольклорний простір важливу роль відіграла пісня на слова Анатолія Свидницького «А вже років двісті, як козак в неволі», що стала народною. В ній є такі слова:
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Не вийду, козаче, не вийду, соколе!
Ой рада б я вийти – сама я в неволі.
Гей, гей! У неволі, у ярмі –
Під московським караулом у тюрмі! 26

Потужним символом поневолення України в XX ст. стали тюремні кайдани. Цей символ поширений у повстанських піснях і
колядах, зокрема, в особливо популярній на Західній Україні коляді «Сумний Святий вечір в сорок сьомім році», де йдеться про
виселення до Сибіру. Вона має численну кількість варіантів, деякі з них виникли буквально тепер, у 2014–2015 роках.
Чи чули ви, браття, сумненьку новину?
Закували у кайдани рідненьку Вкраїну.
В кайдани закули, тюрми заповнили,
Всіх нас, браття-українці, зо сну пробудили 27.

Одним із найкращих зразків фольклору XX ст., що особливо актуалізувався напередодні відновлення української державності, була молитва «Боже, вислухай благання», що виконувалась як автентичними, так і хоровими колективами в
обробках композиторів. Основне прохання:
Боже, умилосердися,
Просим, благаєм тя ми:
Визволи вкраїнський нарід
З тої тяжкої тюрми!
Боже, здійми з нас кайдани,
Не дай загинуть в ярмі,
Волю зішли Україні,
Щастя і долю дай їй! 28

У політичному фольклорі XX ст., зокрема, у стрілецьких і
повстанських піснях, провідним був образ похиленої червоної
калини та зажуреної Матері-України, яка знемагає в неволі,
звичними були формули на кшталт «наш народ в кайданах»,
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«в неволі конає», січові стрільці йшли «визволяти братівукраїнців з московських кайдан» і мріяли, що
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну гей! гей! розвеселимо!

(Гімн Січових Стрільців «Ой у лузі червона калина похилилася»). Ця пісня, яку виконували під час протестних акцій у Києві не лише вихідці з Західної України, а й кияни, зокрема, уже
згадуваний хор «Гомін», яка звучала і в таборі голодуючих, на
початку 1990‑х років стала символом боротьби за незалежність.
Поряд з нею часто звучала на площі і в колонах ще одна популярна повстанська пісня: «Триста літ минає, як наш брат в неволі конає». У ній також провідним символом виступає тюрма,
яку треба зруйнувати, тобто імперія під назвою СССР:
Триста літ, триста літ минає,
Як наш брат в неволі конає
Весь український народ.
Бодай ті вороги пропали,
Що для нас тюрми збудували
На українській землі!
Ми ще раз тюрми поруйнуєм,
Ми ще раз Вкраїну збудуєм
На українській землі!
Уставай, уставай народе,
Здобувай Україні волю
На українській землі!
Поривай, поривай кайдани,
Хай ще раз Україна встане
На українській землі! 29

Немає сумніву, що всі ці фактори впливали на творення
нових текстів на кшталт «СССР – тюрма народів», «Союзний
договір – тюрма для України», «Хочемо жити без кайданів»
тощо. Адже серед голодуючих були студенти зі Львівщини,
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Івано-Франківщини, Волині, які добре знали пісенну традицію свого регіону. До того ж кияни щовечора організовували концерти на тодішній площі Жовтневої Революції, у підземному переході під нею, перед табором, щоб підтримати
голодуючих, серед яких були й їхні діти. Варто нагадати, що
саме в ті дні народ перейменував площу Жовтневої Революції на Майдан Незалежності, що згодом підтримала й київська влада.
Ще один з провідних символів московсько-комуністичної
неволі – символ ярма, у якому перебувають нещасні й покірні
воли, котрих використовують як невибагливу робочу і тяглову силу. Він також потрапив на плакати з фольклорних текстів
(згадаймо й цитовану вище коломийку: «Дожилися-доробились, як той віл у плузі»). А ще – відому всім арку Дружби народів у столиці кияни також називали «ярмом», натякаючи не
лише на її зовнішній вигляд, але й на економічне, моральне,
духовне поневолення України.
Ще варто звернути увагу на окремі антикомуністичні слогани. Механізм їх творення простий – це були антитексти або
ж «антигасла», що заперечували радянські й партійні гасла,
які носили на транспарантах під час травневих і жовтневих
демонстрацій. Протест проти насилля режиму полягав якраз
у створенні таких «перевернутих» гасел:
«Слава КПУ» – «Ганьба КПУ»;
«Народ і партія єдині» – «Брехня і партія єдині»;
«Хай живе КПРС» – «Хай живе КПРС на Чорнобильській
АС» тощо. Цікаво, що останнє гасло, написане на плакаті,
вперше з’явилося 26 квітня 1990 року на мітингу-реквіємі,
присвяченому жертвам Чорнобильської катастрофи, неподалік від Софії Київської. Про це повідомляє у своєму «Щоденнику» Олесь Гончар [7, c. 292].
Деякі з плакатів, що стояли в таборі голодуючих і потрапили у фотокадрах на перші сторінки тогочасних газет та жур178

налів, мали віршовану форму, що також тяжіла до традиційного фольклору:
Хай живе Вкраїна,
І правда, і воля,
Хай на ній не буде
Кравчука й Масола!

(алюзії на гімн «Ще не вмерла Україна», який згодом став Національним гімном).
Не будем їсти, не будем пити,
Поки не будем вільно жити!

Або ж:
Їсти не будем, пити не будем,
Поки не вийдемо із Союзу!

Тут – алюзія на різні фольклорні тексти: на весільні пісні,
якими гості змушували молодого (старшого боярина) поцілувати наречену (старшу дружку):
Не будемо їсти, не будемо пити,
Просим молодого та й посолодити 30;
Не будемо пити цю гіркую юшку,
Нехай поцілує старший дружба дружку! 31;

на баладу про двох голубів:

Не хочу їсти, не хочу пити,
Нема голуба, нема з ким жити! 32

Візьмемо ще один плакат:
Ми голодуєм день і ніч –
До чого ж нас довів Ілліч!

Тут мається на увазі «світле майбутнє», дорогу до якого вказував Ленін на всіх його пам’ятниках. У цій монострофі вбачаємо також і алюзію на фольклорні тексти 30‑х ро179

ків XX ст., у яких штучний голод розглядався як наслідок
політики КПРС та її засновника й провідника Володимира
Леніна:
Ленін грає на гармошці,
Сталін ріже гопака.
Дожилася Україна
По сто грам на їдока;
Устань, Ленін, подивися,
До чого ми дожилися:
Хата раком, клуня боком
І кобила з одним оком 33.

Багато плакатів було на підтримку голодуючих:
Український цвіте! Жінки Києва підтримують твої вимоги!
(тримала жінка над собою);
Політичні в’язні України солідарно голодують зі студентами! (плакат у таборі);
Чимало слоганів, написаних на плакатах, скандували протестувальники під час демонстрацій і мітингів: «Ганьба КПУ!»;
«Кравчука в відставку!»; «Геть Масола-Кравчука»; «Масол на
засол!»; «Кравчука на мило!»; «Геть від Москви!», «Геть КПУ!»,
«Геть!», «Єдність!» тощо. Вони надавалися до скандування завдяки ритмізованій структурі фрази.
У той самий час виникла низка слоганів, які не втрачають актуальності й досі, утворюючи нові модифікації зі зміною історичних подій: «Бог і Україна!», «Одна єдина Соборна Україна!», «Геть московського попа!», «Чемодан, вокзал,
Росія!» тощо. Останній виник у 90‑х роках і був адресований
проросійським комуністичним лідерам. Відомі його модифікації: «Кучма – базар – вокзал – чемодан – Магадан», «Янукович – чемодан – вокзал – Магадан» (плакат, що висів на
«йолці»).
Цікава історія ще одного слогана 90‑х років: «Карманичі».
У липні 1990‑го року мітингувальники скандували його під
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Верховною Радою в модифікованому вигляді: «великий карманич» на адресу новообраного спікера Леоніда Кравчука. Зрозуміло, що його прототекст – газетний штамп радянської доби,
який стосувався партійних лідерів Леніна, Сталіна, а можливо, й самої КПРС (згадаймо: «Партия – наш рулевой!»): «великий керманич». Мені несподівано пощастило виявити першоджерело цього дотепу, який легко увійшов у фольклорне
середовище. Це авторська пісня відомого українського барда, лауреата Першого Всеукраїнського музичного фестивалю
«Червона Рута» (1989), Едуарда Драча «Блюз карманичів» 34,
у тексті якої й обігруються ці два слова. Пісня була написана
ще в 1988 році і звучала в концертах «Червоної Рути» в 1989–
90 роках по Україні. Цей фестиваль, що відбувся 17–24 вересня 1989 року в Чернівцях, мав шалений вплив не лише на молодь, а й на старше покоління українців, викликав небувале
національне піднесення, став важливим етапом наближення
Дня Незалежності. Саме в рамках цього фестивалю українські
барди Василь Жданкін, Едуард Драч та Віктор Морозов уперше публічно виконали гімн «Ще не вмерла Україна», що стало несподіванкою не лише для влади й міліції, а й самих учасників та гостей. Пісні учасників та лауреатів «Червоної Рути»
(Андрія Миколайчука, Андрія Панчишина, Едуарда Драча, Віктора Морозова, Василя Жданкіна, Марійки Бурмаки, «Сестрички Віки» (Вікторії Врадій), рок-гуртів «Брати Гадюкіни», «Не журись», «Мертвий півень», «Кому вниз») приватно
поширювались на касетах, звучали по радіо, виконувались у
концертних залах, та на відкритих майданчиках і буквально
ставали народними хітами. Адже більшість їхніх пісень були
закорінені в усну традицію, базувалися на українському менталітеті й говорили про злободенні речі, про які не почуєш по
радіо. І це була справжня свобода слова і духу! Для прикладу
достатньо процитувати пісні «Братів Гадюкіних» «Наркомани
на городі» та «Ой лихо»:
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Наркомани на городі
Ріжуть маковиння! <...>.
Гей, Стефо, буди чоловіка!
Гей, баба Рузя, біжи до голови!
Гей, сусіди, беріть сокири в руки!
Від людського гніву наркоманам не втекти!!! 35
Або ж:
Ой-ой лихо!
Микола бомбу мав під стріхов.
Сорок років пролежала –
На сорок першім сі зірвала! 36

Назви найпопулярніших пісень стали мемами в молодіжному середовищі 1990‑х років («брехунець», «День злодія»,
«піду втоплюся», «мамо, я дурна», «усьо чотко», «наркомани
на городі», «підпільник Кіндрат» тощо). Чимало слоганів вийшли або актуалізувалися із середовища фестивалю («Ганьба!» – з однойменної пісні «Сестрички Віки», «Україні волю!»,
«Слава Україні!» та ін.). Багато його учасників згодом стали
активними учасниками Революції на граніті. Тож не дивно, що
й слово з пісні Едуарда Драча стало мемом і фігурує дотепер
у політичному лексиконі. «Колись у фірмі «Кобза» на Зелінського, 7 [тепер вул. Покровська, 7 на Подолі. – Л. І.], ми багато імпровізували словесно, – згадує пан Едуард. – Пародіювали суржик. А воно як пішло в народ! Зупинівка, командирівка,
пафіс, телефін, гастронім… А після першої «Рути» навіть політики нас, бардів, цитували. Включно з Кравчуком!» 37.
Вислів із парламентської трибуни став прецедентним текстом до виникнення мему «ковбаса по 2.20», який і нині
продуктивно функціонує у соцмережах як символ обмежених людей, носіїв «совкового мислення». Приблизно
1989‑го року, під час громадських слухань у Верховній Раді,
коли обговорювали Закон про мови, один донецький шахтар з трибуни заявив: «Дайте нам ковбаси по 2,20, а ми заго182

воримо будь-якою мовою!» 38. Це й був момент народження
сумнозвісного мему. Сам вислів шахтаря, завдяки ЗМІ, став
відомий всій Україні й фольклоризувався, Так історик Юрій
Мицик, очевидець тих подій, наводить трохи іншу версію
сказаного: «Це правда! Я сам бачив по ТВ. Це дурень з Донецька (чи нардеп чи запрошений). Прізвище не пам’ятаю. Після його слів у Верховній Раді, що «не важливо, яка мова, хіба
від української мови ковбаси більше стане?», то його завалили посилками з ковбасою (писали в газетах про це)» 39. Ще
одну версію цієї події розповів колишній активіст Народного Руху України Василь Олексієнко: «Це був не шахтар, а металург з Маріуполя! З 1988 чи 1989 років відбувалися гострі
дебати з приводу повернення місту Жданов його історичної
назви Маріуполь. Тележурналіст зупинив на вулиці якогось
металурга і спитав, чи згоден він з тим, щоб його місто перейменували. І той металург сказав: «А мені все одно, хоч і
Гітлерштадт, аби була ковбаса по 2.20!». Це я сам бачив по телевізору, те інтерв’ю!» 40.
Наскільки значний резонанс в українському суспільстві
мали ці виступи, свідчить той факт, що лауреатка «Червоної
Рути» «Сестричка Віка» вставила фольклоризовану версію
вислову шахтаря у власну пісню «Ганьба»: «Ну ось ви ратуєте за чистоту української мови. А мені все єдино: «ковбаса» чи
«колбаса», – аби вона була!» 41. Пісня загалом викриває рабську психологію українського обивателя. Цей самий «витяг з
промови», але вже в оригіналі – на суржику («А мені чи «ковбаса», чи «калбаса» – ліш би ана била») – був використаний як
гасло над заголовком сатиричного часопису «Салцісон», що
виходив у самвидаві в 1990–91 роках в Києві 42.
Результатом усезагального обурення стало те, що, як засвідчує о. Юрій Мицик та інші респонденти, тому шахтареві
вся Західна Україна почала надсилати посилки з вареною ковбасою. Таким чином відбувся перший всеукраїнський полі183

тичний флешмоб. Про це не лише писали ЗМІ, а й ходили усні
чутки, жарти й анекдоти, зокрема, в Києві. За різними версіями, адресат забрав лише кілька перших посилок, а від решти
відмовився, тож невдовзі усе поштове відділення було ними
завалене, А оскільки це відбувалося влітку, працівники пошти
змушені були терпіти їх неймовірний сморід, і цей скандал також просочився у ЗМІ 43.
Наприкінці 1980‑х років, коли ще був достатньо сильним
комуністичний режим в Україні, влада вдавалась до жорстокого розгону мітингів, побиття, арештів та катувань лідерів
Спілки українських студентів (СУС) та інших активістів, особливо тих, що стояли з прапорами, їх рвали і трощили древка.
Часто били прямого у висловлюваннях з трибуни Верховної
Ради народного депутата Степана Хмару, безкомпромісного
письменника Миколу Кагарлицького, навіть жінок і дівчат.
У зв’язку з цим під час протистояння мітингувальників з міліцією, яка поводила себе неадекватно, виник слоган «Міліція
з народом!», якого в такі моменти скандували протестувальники. Також «опоетизований» був і спецпідрозділ «ОМОН»
(«отряд милиции особого назначения»), що відзначався нечуваною жорстокістю:
Хто бачив смерть, той знає нас:
Ми називаємось «спецназ» [31].

21 січня 1990 року, у День Соборності України на Софіївському Майдані з’явилося гасло: «Українець ніколи не стрілятиме в українців!» [7, c. 274]. Воно було звернене до української армії у зв’язку з подіями в Литві.
Інша візуально-вербальна форма фольклору – значки з радянською символікою, які продавали біля Верховної Ради,
а також і на розкладках біля Головпоштамту. Як правило, вони
мали кругленьку форму, біле тло, на якому червоним кольором був зображений або герб СРСР, або серп і молот із зір184

кою, або сама лише зірка. Написи мали іронічний характер, на
кшталт: «Я сыт» 44.
Оригінальний перфоманс 45 [12, С. 208] зафіксувала я в липні 1990‑го року під Верховною Радою. Один із протестувальників стояв на підвищенні біля ліхтаря, тримаючись за стовп,
і час від часу (з інтервалом 2–3 хв.) дуже гучним і різким голосом монотонно, як на вокзалі, виголошував гасло: «Комуністи,
не забувайте про Нюрнберг! Нюрнберг вас чекає!» Це викликало всезагальний сміх.
У той самий час, влітку-восени 1990 року, мною був спостережений ще один вид перфомансу, а саме пародійний політичний похорон, що в символічних формах закріплював смерть
імперії зла – СРСР, падіння комуністичного режиму. За традиційними уявленнями, покійника, як такого, що має шкідливий вплив на все живе, слід було оплакати й ізолювати, тобто
винести за межі культурного простору і схоронити. Існували
й символічні форми похорону для міфологічних персонажів
(Смерть, Русалка, Куст, Купала. Ярило тощо). Це могло бути потоплення, спалення, розривання на частини, закопування, але
з обов’язковим оплакуванням [14, c. 79–81]. Учасники протесту в пародійній формі повністю відтворювали традиційний похоронний обряд: виготовляли труну, деколи робили ляльку, що
символізувала певного персонажа, і вкладали її в домовину або
ж робили відповідний напис на віку труни, організовували похоронну процесію, в якій, крім труни, несли траурні вінки, жінки виконували роль голосильниць, які йшли слідом за труною
й імітували традиційне оплакування. Варто зазначити, що персонажем похорону могло бути не лише суспільне чи політичне явище, впливу якого прагнули таким чином позбутися (в даному разі СРСР, комунізм), а й одіозна особистість (колишній
Голова Верховної Ради УРСР Володимир Івашко, пізніше кандидат у Президенти України Віктор Янукович, Президент Російської Федерації Володимир Путін тощо).
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Так, у липні 1990 року В. Івашко склав повноваження Голови Верховної Ради України у зв’язку з переходом на посаду заступника Генерального Секретаря ЦК КПРС і переїхав до Москви. Ця подія викликала зливу народного гумору. Так у своєму
«Щоденнику» Олесь Гончар зафіксував деякі перлини. Запис
від 16 липня 1990 року: «А десь у Москві зализує рани втікач
з України. Вчора на мітингу гумористи пропонували справити
молебень по ньому. Називають Івашка Івашеску, «козачком у
московського пана»« [7, c. 304]. Інший запис зроблений 22 липня: «А учасники мітингу в Києві послали телеграму Горбачову:
«Дякуємо, що дали політичний притулок Володимиру Івашку,
колишньому Голові Верховної Ради України!»« [7, c. 305].
І справді в ті липневі дні на Хрещатику відбувся пародійний похорон В. Івашка. Розповідає очевидець події, єпископ
Вишгородський і Подільський ПЦУ Володимир Черпак: «Коли
Івашка забрали в Москву, мітинг був, і на Площу Революції
принесли труну. – Яка вона була? – Звичайна труна! – Там у ній
щось було? – Нічого не було, пуста! – І що далі? – І голосильниці до неї кинулися, жінки. І плакали й приказували: «На кого
ж ти нас покинув? На кого ж ти нас покинув? Поїхав в Москву!
Поїхав в Москву! Як же ми без тебе будемо? Як Україна без
тебе буде? Що ж ми будемо робити?» Жінки кричали, а народ
реготав. І я реготав… Всі люди сміялися, а плакальниці плакали. Юрба йшла за ним, ті плакали, ті сміялися…І понесли
туди, де пам’ятник Магдебурзькому праву, навпроти філармонії, спустились по сходах і кинули в Дніпро. Пусту труну. –
А хто її ніс? – Хлопці несли. Спустились до самого Дніпра
коло філармонії, там можна спуститись… Символіка була, що
він для України вмер, і його треба хоронити… А він тоді через
певний час умер 46. А всі тоді казали: «Бачиш! Ото труну кинули в Дніпро – а він і здох!» 47.
У вересні 1990 року 48, йдучи в колоні демонстрантів від
Республіканського стадіону до вулиці Хрещатик, я також спо186

стерігала подібну похоронну процесію: група чоловіків, вихідців із Західної України, несла труну, оббиту білою тканиною
(можливо, пофарбовану), на вікові якої був намальований
червоною фарбою серп і молот із п’ятикутною зіркою та напис
«СССР». Ніякими іншими актами це дійство не супроводжувалось, реакція на видовище була однозначна: сміх і схвальні
вигуки демонстрантів. Порівнявшись із пам’ятником Леніну,
один із учасників процесії став перед ним, здійнявши руки догори, й викрикнув тричі: «Ідоле! Падай!!!», що прозвучало як
символічне закляття.
Та все ж найпродуктивнішим фольклорним жанром того
часу був усний слоган. Жодна демонстрація чи мітинг не обходилися без цього. Важко сказати, чи вже тоді працювали політтехнологи, однак слід пам’ятати, що в 1990‑му році вуличними акціями керували переважно люди з мегафонами, тож
слогани творилися «на ходу». Ось найхарактерніші слогани,
зафіксовані мною 23 липня під Верховною Радою, в день обрання її головою Леоніда Кравчука:
Київ проти Кравчука;
Україні волю;
Кравчука в Чорнобиль;
Верховна зрада;
Геть Верховну зраду;
Політичний страйк;
Я-ни-ча-ри;
Слава демократам;
Великий карманич;
«Чорна рада»;
КПУ в Москву;
За-про-дан-ці;
Ре-фе-рен-дум;
Не-по-ко-ра;
Слава Лук’яненку;
187

Слава Чорновілу;
Ка-га-нови-чі;
Кравчук холуй;
Ганьба Кравчуку;
Ганьба Плющу;
Ганьба КПУ;
Геть КПУ,
Геть від корита;
Хай живе КПРС на Чорнобильській АС тощо.
Неважко здогадатися, кому адресований той чи інший слоган.
Переважно ці тексти виникали спонтанно, загал підхоплював чию-небудь фразу, вигук, тут же редагував її. Мною спостережено, як мовленнєвий акт у процесі такого редагування
перетворювався на фольклорний текст. Наведу для прикладу
такі моменти фольклоротворення:
1. «Геть від корита!» – скандували депутатам-комуністам,
коли вони вийшли на майданчик біля вхідних дверей, щоб заспокоїти народ.
2. Кравчук, повернувшись спиною до людей, перед входом
до будівлі Парламенту дає інтерв’ю. Народ тим часом скандує:
«Кравчук, не бреши! Кравчук, не бреши!». Запис інтерв’ю відбувається на тлі цього скандування.
3. Народ масово скандує: «КПУ до суду! КПУ до суду!» Коли
гук стихає, один із мітингувальників голосно вигукує: «За
страждання люду!!!» Тієї ж миті скандування відновлюється
з новою силою, але вже подовженою римованою формулою:
«КПУ до суду за страждання люду!».
4. Так само спонтанно варіювася слоган, присвячений попередньому голові ВР Володимиру Івашку: «Геть Івашка – людям буде важко»; з часом: «Геть Івашка – людям важко»; і насамкінець: «Геть Івашка – жити важко!».
Усе це було реакцією на зміну політичних подій протягом
одного дня.
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Отже, у кінці 80‑х – на початку 90‑х років XX ст. українська народна творчість відігравала важливу роль у боротьбі проти тоталітарного комуністичного режиму та в розбудові Незалежної Української Держави. Фольклор у той час
виконував низку дуже важливих функцій, таких як пробудження національної самосвідомості, особливо на теренах
підрадянської України, проголошення історичної правди за
допомогою впливових емоційних засобів, спростування радянських стереотипів та ворожої Україні пропаганди, консолідація суспільства для боротьби за незалежність та для
побудови власної суверенної держави тощо. У новотворах
кінця XX ст. спостерігається значне тяжіння до традиційних
фольклорних жанрів. Тоді ж розпочався процес реактуалізації заборонених радянською владою епічних та пісенних
жанрів, зокрема, співанок-хронік про події XX ст., стрілецьких і повстанських пісень, колядок і гаївок, у яких звучала
ідея Вільної України. Водночас виникали й нові, переважно паремійні, жанри фольклору, які породило бурхливе політичне життя: слоган, речівка, вірш, коломийка, частушка,
які побутували як в усній, так і в письмовій формі. Домінуючою формою комунікації став політичний плакат. Тоді ж почали з’являтись і цілком нові, акціональні форми фольклору,
такі як перфоманс, один з видів якого – пародійний похорон СРСР та його діячів. Безперечно, що зародження цих нових візуальних та акціональних жанрів сталося не в кінці,
а на початку XX ст., однак свого розквіту вони зазнали саме
в часи трьох українських революцій, здобувши таке небачене розмаїття форм і виявів, що їх дослідження може стати
провідною темою для цілих наукових колективів. Підводячи
підсумок усього сказаного, можу сміливо констатувати той
факт, що фольклор українського спротиву (інакше протестний фольклор), увібравши багатовіковий досвід боротьби за
суверенну державу, став органічною частиною усної тради189

ції нашого народу, яка не тільки не занепадає, а навпаки, активно розвивається, бурхливо реагуючи на всілякі політичні
та історичні виклики.
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38
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Тут під терміном «перфоманс» (від англійського «performans», тобто «виконання») я розумію певний гіпертекст, який включає вербальну,
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SUMMARY
The article is about an important role of folk art in the struggle for Ukrainian
independence. The authoress is making an attempt to follow the longevity of
the tradition of the functioning of protest folklore during the 20th century,
the history of origin of new folklore forms and phenomena. The problems of
scientific terminology are also considered.
Two parallel forms of folklore communication, oral and written, have always
existed in the traditional culture. The scholars have been recording the samples
of modern folklore during the 20th century. These are political anecdotes, jokes,
monostrophes, parodies, songs, chastushki, proverbs and sayings, riddles, graffiti
of satirical anti-bolshevik content. The slogans of Ukrainian revolution have
been recorded in the early 1990s. All these genres of folklore involve often a
combination of verbal and visual texts. Such visual-verbal and actional forms of
folklore as poster, graffiti, slogan, speech / shouting, performance, flash mob are
known. Since the early 1990s this tradition has become relevant in the sphere
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of political folklore. Verbal and visual texts have become dominant in protests,
rallies, demonstrations, and later, thanks to the Internet emergence, gained mass
extension in social networks. The events of the late 1980s – early 1990s have
assisted the actualization of traditional folk genres (rifle and insurgent songs,
kolyadky and hayivky with political sense, singsongs-chronicles), as well as the
creation of new models reflecting political life in Ukraine. They have revealed
the historical truth about the events of the 20th century, disproved Soviet
propaganda, and awakened the national self-consciousness of Ukrainians. The
theme of the struggle for an independent Ukraine, a call for unity in the creation
of an independent state sound in them.
All these neologisms according to their subject matter and content can
be divided into the following categories: 1) texts exposing the crimes of the
KPSU / KPU, expressing protest of the people against the totalitarian regime,
ridiculing its leaders and figures, talking about forced life in the «prison of
nations» – USSR; 2) the works expressing the idea of the struggle for independence
and consolidation of the society, faith in the future of a young Ukrainian state;
3) the texts where the people criticize the negative phenomena of public life in
the first years of independence. New genres, mostly paremic, have started to
develop actively along with traditional folklore genres. A significant number of
the newest paremic forms of folklore has appeared just at the early 1990s. They
have become later a typical and invariable attribute of all following Ukrainian
revolutions. These are a slogan, a shout, a speech, including not only verbal but
also visual components. In particular, the poster has become the main means of
communication between the protesters, society and the authorities. Currently, the
problem of scientific terminology to denote new folklore phenomena is relevant.
Modern researchers distinguish the slogan-call, exclamation-speech, shout
as oral texts, catchword, inscription on the poster, revolutionary graffiti, postcard
as written texts, poster (slogan + drawing), Internet-meme, message as creolized
(verbal-visual) texts, etc. All these terms nominate different forms of the slogan.
A slogan can express a message, glorification, call, denial, suggestion, wish,
demand, indignation, anger, aphoristic utterance, modified quote, etc. The
authoress supposes that these innovations are part of folk paremiology. After all,
the concise form of these paremias, emotional richness, accuracy and wit of the
expression have secured them with a quick entry into the folklore surroundings
and creation of numerous variants. So in the late 1980s – early 1990s Ukrainian
folk art has played an important role in the struggle against the totalitarian
communist regime and in the development of the Independent Ukrainian State.
Keywords: modern folklore forms, paremic folklore genres, protest folklore,
slogan, poster, performance, political folklore.
199

УДК
Рыма Кавалёва

КЛАСІФІКАЦЫЯ ФАЛЬКЛОРНАЙ
МЕТАДЫСКУРСІЎНАЙ ПРОЗЫ: З ВОПЫТУ
ВЫКЛАДЧЫКАЎ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА
ЎНІВЕРСІТЭТА
Фальклорны метадыскурс вядомы даследчыкам галоўным
чынам праз пераказы збіральнікаў. Гэта выключала з поля зроку
навукоўцаў аўтэнтычную форму народнага метадыскурсу, у якім
вербалізаваліся веды інфарманта аб уласнай культуры, яго перакананні, уяўленні і г. д. У артыкуле абгрунтоўваецца тэматычны
прынцып класіфікацыі метадыскурсу, у тым ліку падчас правядзення
фальклорнай практыкі студэнтаў. Ён разглядаецца як своеасаблівы
квазіжанр, што актуалізуецца ў працэсе камунікацыі збіральніка
з інфармантам, крыніца народнай тэрміналогіі. Падкрэсліваецца
важнасць атрыбутыўнай уніфікацыі запісаў метадыскурсіўнай
прозы для дыгітальнага фальклорнага архіву.
Ключавыя словы: Дыскурсіўная фальклорная проза,
фальклорны метадыскурс, квазіжанр, фальклорная практыка,
дыгітальны архіў.
The folklore metadiscourse is known to the researchers mainly
through the narrations of collectors. As a result, the metadiscourse in its
authentic form as a verbalization of the informants’ knowledge on their
own culture, their beliefs, ideas, etc., is excluded from the researchers’
sphere of interest. The thematic principle of metadiscourse classification,
also during the students’ folklore practice, is substantiated in the article.
The folklore metadiscourse is considered as a peculiar quasi-genre being
actualized in the process of communication between the recorder and
the informant, and as a source of folk terminology. The importance of the
attributive unification of the recordings of metadiscoursive prose for the
digital folklore archive is emphasized.
Keywords: discoursive folklore prose, folklore metadiscourse, quasigenre, folklore practice, digital archive
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Ніякага табу на збіранне фальклорнай метадыскурсіўнай
прозы ніколі не існавала. Праўда ў тым, што няказкавая проза ўспрымалася перш за ўсё праз сюжэтныя наратывы, якія
да таго ж часцей за ўсё паўставалі ў пераказе збіральніка,
а не ў аўтэнтычным выказванні інфарманта. Пры публікацыі
яны звычайна падаваліся на беларускай літаратурнай мове,
як, напрыклад, у выданні «Легенды і паданні» (2005) са зводу беларускага фальклору, што сведчыла аб іх другаснасці.
Выказванні носьбітаў традыцыі аб уласнай культуры, якія
траплялі ў палявыя дзённікі і навуковыя справаздачы, зноў
жа былі пераказамі саміх збіральнікаў, часам з уключэннем
больш-менш дакладных цытат. На архіўных картках дадзены
матэрыял пазначаўся як «апісанне», што ў ХХI ст. пры суцэльнай узброенасці студэнтаў уласнымі тэхнічнымі сродкамі не
магло нас задавальняць.
Пры падрыхтоўцы студэнтаў да фальклорнай практыкі
выкладчыкі БДУ зрабілі крок да навукова абгрунтаванага
азначэння расповедаў жыхароў аб уласным успрыманні сваёй
культуры як метадыскурса, чым яны і ёсць насамрэч. Не будзем спыняцца на разнастайным значэнні слова «дыскурс»
(фр. discours азначае «маўленне», «гаворка»), тым больш што
гэта неаднаразова рабілася [3, с. 549–550], ні на разуменні
метадыскурсу Ж. Ф. Ліатарам, які прапанаваў гэты тэрмін.
Для нас важна наступнае. Рэальны фальклорна-этнаграфічны
факт роўны самому сабе, а ў свядомасці носьбітаў фальклорнай традыцыі ідэнтычнасць факта паўстае праз яго фенаменалагічную дадзенасць, якая пэўным чынам актуалізуецца падчас выказвання. У якасці прыкладу прывядзем запіс Генадзя
Лапаціна ад Варвары Грэцкай (1925 г. н.) з пасёлка Амяльное
Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці аб каляндарным свяце
Саракі і выпяканні птушак: «Называецца – соракі, такія вот
пцічкі із цеста. Ета матка дзелала. Цеста дзелаець з пшанічнае
мукі. Тады ж прасты памол быў, не так як спярва белая мука,
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дак яны іх учыняць і пякуць: як вутачкі, як цыпляткі, і ножкі
дзелаюць ім...».
Такім чынам, пад метадыскурсам у шырокім сэнсе мы
разумеем следам за Ж. Ф. Ліатарам агульную апісальнатлумачальную сістэму, якая існуе ў свядомасці носьбітаў народнай культуры, а ў канкрэтным – мову апісання ўласнага
фенаменалагічнага, якой карыстаецца інфармант. Адсюль
вынікае патрабаванне дакладнай фіксацыі аўтэнтычных
выказванняў. Збіральнік скіроўвае інтэнцыю суразмоўцы
на патрэбны яму фрагмент традыцыйнай культуры, але
навукоўцы могуць па-рознаму падыходзіць да запісаў. Калі,
напрыклад, этнолаг будзе аналізаваць змест выказвання,
то фалькларыста-філолага будзе цікавіць, акрамя зместу,
само маўленне, то-бок тое, як пра гэта паведамляецца. Для
антрапалогіі фальклору метадыскурс нават больш важны элемент, чым тое, пра што паведамляецца.
Не будзе адкрыццём той факт, што даследчыкі карыстаюцца
народнай тэрміналогіяй, запазычанай менавіта з дыскурс-прозы, а не толькі навуковай. Падобнае становішча з’яўляецца дадатковым аргументам на карысць больш уважлівага стаўлення
да народнага метадыскурсу. Ён мае розны камунікатыўны статус: 1) веды інфарманта, 2) яго перакананні, 3) меркаванні,
4) разуменні, 5) уяўленні і да т. п.
Напрыклад, Варвара Грэцкая ведае, як фарбаваць яйкі:
«Туда шалупайкі накладзеш у чугунок ці ў кастрюлю і гарачым кіпяткам наліваіш, яна пастаіць і прыкіпіць, а тады ўжо
яйцы кідаіш, яна красная вада, і яйцы красяцца. А тая вада,
шалупайкі, стаяць да Радуніцы на дварэ...».
Яна пераканана: «Стралу» водзяць, «штоб ужо ўражай быў.
Ета ж – Ушэсце. Ета ж ішчэ рана, ета да Троіцы ішчэ...».
Мае ўяўленне пра чарцей і анёлаў. Мяркуе, што трэба мець на ўвазе і Бога, і чорта: «...Патаму што з табой ангел ідзець паўз адзін бок, паўз правы, а чорцік ідзець паўз
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левы. І каждага чылавека саправаждаюць. І як наш Сяргей
едзя экзамены здаваць, я гаварю: «Па правай руцэ ў цібе ангел. А па левай – чорцік. Гаворяць: «Богу малісь, і чорта не
гняві».
Няказкавы дыскурс звязаны або з натуральнай камуні
катыўнай падзеяй з удзелам дзьвюх ці больш асоб, або са
штучнай, калі адной з асоб з’яўляецца збіральнік. Менавіта ён
пазначае тэму гутаркі і задае пытанні, якія абавязкова трэба
запісваць. Напрыклад, збіральнік Генадзь Лапацін удакладняе
пра ваджэнне «стралы» і песні-лёлюшкі:
[Лёлюшкі ў пост пелі?].
«Як Стрялу водзяць, вой лі, вой люлі скрозь пяюць. У пост
пяюць «Як жыла ўдава пасярёд сяла...». Дак ета паставая. Люлілюлі етыя пяюць, а словы толькі паставыя...».
[Песні бываюць кругавыя?].
«Як Стрялу водзяць, пасярод сяла, а як Закружжа
дліннюшчая, там, можа, і тры раза, дзе шырэйшая места, карагод водзяць, пяюць: «Ой, ёрь-рі маёррі...».
[А гэтыя як называюцца, дзе лёлюшкі?].
«Ета ж гаворяць, давайця кругавую, а тыя стрэлавыя. Стралу ж вядуць, за рукі бяруцца, ідуць...».
Прыклады ўзяты з кнігі Генадзя Лапаціна «Варвара Грэцкая
як з’ява беларускай народнай культуры» (Гомель, 2015), у якой
вельмі шырока прадстаўлены метадыскурс суразмоўцы.
Відавочна, што метадыскурс імкнецца да зліцця з фальклорнаэтнаграфічным фактам, вобраз якога існуе ў свядомасці
інфарманта, але не роўны яму.
Для класіфікацыі народнага метадыскурсу ў кропцы «цяпер» мы палічылі прадуктытыўным тэматычны прынцып, які найбольш адпавядае яго прыродзе. Заўважана, што
менавіта зададзеная тэма актывізуе памяць суразмоўцы і дае
магчымасць агучыць нешта значнае, тое, што захоўваецца ў
свядомасці і нясе адбітак суб’ектыўнасці.
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Да ведама студэнтаў даводзіцца, што няказкавы празаічны
дыскурс не мае строгай жанравай формы і класіфікуецца згодна з тыповай тэматыкай. Адпаведна вылучаюцца асноўныя
віды тэматычнага дыскурсу:
1. Міфалагічны дыскурс.
2. Магічны дыскурс.
3. Каляндарна-святочны дыскурс.
4. Сямейна-абрадавы дыскурс.
5. Народна-хрысціянскі дыскурс.
6. Сацыяльна-бытавы дыскурс [4, с. 17–18].
Мы патрабуем, каб кожны запіс абавязкова меў загаловак, які
прысвойвае яму сам практыкант, што прыблізна выглядае так:
Народна-хрысціянскі дыскурс пра святога Мікалая і
малітоўны зварот пры пачатку сяўбы.
Мікалаю-чудатворцу так усюды просяць. Ён чудатворыў
багата гдзе. І ў лес ідуць, і сеяць ідуць, сеялі ж тады з каробкі.
Прыдзе, панюхае хазяін зямлю вясной: ці варта яна ўжэ,
прытуліць, пацалуе, перакрэсьціць і просіць: «Зарадзі, Божа!
Дай на ўсякага долю і пшанічку, і масьнічку...».
У падрыхтаваным намі трэцім выданні «Фальклорнай
практыкі» (2021) студэнты атрымоўваюць звесткі пра кожны
дыскурс, парады, даведкі, праграму-апытальнік, якія суправаджаюцца адпаведнымі прыкладамі.
Пазначаецца, што да міфалагічнага метадыскурсу адносяцца вусныя выказванні інфармантаў аб вядомых ім
міфалагічных уяўленнях, якія датычацца персанажаў вышэйшай і ніжэйшай міфалогіі беларусаў, міфалагізаваных прыродных з’яў і стыхій, расліннага і жывёльнага свету, міфалагічнай
семантыкі рэчываў, прадметаў, чалавека і частак яго цела,
працы і г. д., па сутнасці, літаральна ўсяго, што нас акаляе. Падкрэсліваецца, што атрыманыя тлумачэнні, апісанні,
паведамленні, меркаванні не жанры, а форма міфалагічнага
дыскурсу. Напрыклад:
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Міфалагічны дыскурс-тлумачэнне, чаму ў русалкі вянок на
галаве.
Кожная дзеўка, што памрэ ў русальным тыжні, на том свеце
жыве Русалкаю, а ходзіць з вянком на галаве голая, штоб відна
было, што яна яшчэ не саграшыла...
Міфалагічны дыскурс-паведамленне аб Халеры і яе
згубіцельнай сіле.
Халера – то чорная, худая, страшная баба, яна зусім бы то
з імглы злеплена была: дзе яна пяройдзе, то там зараз народ
пачне ўміраць.
Лічыцца, што ў народнай свядомасці амаль не захавалася ўяўленняў, звязаных з вышэйшай міфалогіяй. Дакладных звестак аб ёй занатавана няшмат, маштабных росшукаў
у гэтым кірунку не праводзілася. Не ўсе навукоўцы згодны, напрыклад, з тым, што ў беларусаў існавалі багіня Лада,
Чарнабог і інш. Калі суразмоўцы згадваюць пра гэтых
персанажаў, студэнты абавязкова павінны ўдакладніць, адкуль у іх звесткі пра Ладу і іншых персанажаў вышэйшай
міфалогіі, імёны якіх прыводзяцца ў даведцы: ад людзей (ад
каго канкрэтна, пры якіх абставінах, калі), з кніжак (якіх),
з інтэрнета? Далей прыводзяцца ўзоры сучасных запісаў.
Напрыклад:
Міфалагічны дыскурс пра Перуна і яго стрэлы.
Перуну пакланяліся, яго стрэлам – каменным і жалезным
рэчам. Жанкі закопвалі стралу на полі, каб яно радзіла, каб
маланак не было.
Гэтаксама, як пры збіранні звестак аб персанажах вышэйшай міфалогіі, запісваюцца тлумачэнні адносна прадстаўнікоў
ніжэйшай міфалогіі: хто яны такія, адкуль узяліся, чаму так называюцца, дзе жывуць, калі яны з’яўляюцца і куды знікаюць,
які маюць выгляд, чым займаюцца, які ў іх характар, як ставяцца да людзей, чаму спрыяюць або шкодзяць, як да іх ставяцца людзі і г. д.
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Студэнты карыстаюцца даведкай аб апекунах зямнога жыцця, духах прыроды і духах культурнай прасторы, насельніках
неба і паветра, жыхарах падземнага свету і пекла, шкодніках,
хваробах і насланнях, нечысці і смерці. Прыводзяцца ўзоры
сучасных запісаў. Напрыклад:
Міфалагічны дыскурс пра дамавіка
І ў хлеві, і ў хаті е домовік. От прікінеца – іде чэловек які,
а ун жэ не чэловек, а бо яо зна што такее. Он і собакой мо
скінуца ці котом.
Магічны метадыскурс складае вобласць празаічных выка
званняў носьбітаў фальклорна-этнаграфічнай традыцыі аб
магічнай практыцы бытавога характару, яе мэтах, рэгламентах
правядзення, выніках і г. д. У працэсе бытавой камунікацыі, выключанай з поля зроку збіральнікаў, магічны дыскурс тычыцца парад, патрабаванняў, тлумачэнняў, перасцярог, забарон, рэгламентацый, якія актуалізуюцца падчас правядзяння тых ці
іншых магічных дзеянняў або папярднічаюць ім. Напрыклад:
Магічны дыскурс пра выгнанне ваўка.
Воўк пойдзе з пэўнай мясцовасці, калі абнесці вакол яе і
ўтыркнуць на шост галаву зарэзанага ім сабакі.
Каб запісаць магічную прозу, студэнт-практыкант з дапамогай пытанняў павінен стварыць штучную сітуацыю. Напрыклад:
– А што неяк выходзяць грошы з-пад зямлі?
– Дык эта ж закалдованая золата выходзіла. Закалдуюць,
ляжыць, ляжыць, тады яно ўжо стане гаварыць:
– Ляжала, яшчэ буду ляжаць.
Так, кажуць, гавораць. А тады ўжэ, каб тоя золата дастаць, тады нада ўжо тую скацерку, што на стол накрываюць,
пасьвяціць у цэркві, штоб сьвечаным пасьцяліць туды. Тады
яно выкачваецца на эту скацерку. Так гаварылі.
Зразумела, што адказы на пытанні – гэта магчымы карэлят магічнай прозы, які дае ўяўленне аб яе змесце і форме.
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У рэальным жыцці звесткі пра тое, што трэба зрабіць, каб
пазбавіцца ад хваробы (напрыклад, закапаць волас з галавы
хворага на крыжавой дарозе), паспрыяць ураджаю (напрыклад, раяць выбіраць самую доўгую дарогу, калі едзеш сеяць
лён, каб ён вырас доўгі), з дапамогай варажбітных прыёмаў
даведацца пра свой лёс і да т. п., перадаваліся з вуснаў у вусны. У адказах інфармантаў фігуруюць розныя абярэгі, якія,
на іх думку, дапамагаюць пазбегнуць няшчасцяў, перамагчы
іх; пазначаюцца забароны, якіх трэба пільнавацца, каб не здарылася дрэннага; агучваюцца нормы правільных паводзін,
якія спрыяюць надыходу пажаданых вынікаў і да т. п. Часам
паведамленні грунтуюцца на крытычным стаўленні да магіі
як невуцтва.
Магічны дыскурс не мае жанраў, таму адзінай яго
класіфікацыі не існуе.
Класіфікаваць празаічныя выказванні студэнт-практыкант
будзе з улікам: 1) функцыі магіі (дыскурс пра засцерагальную, ахоўную, прадуцыравальную магію і г. д.); 2) тэматыкі
прадметаў, якія выкарыстоўваліся ў магічных мэтах (дыскурс
пра магічнае выкарыстанне хлеба, посуду, ткацкіх вырабаў,
пражы, адзення, травы і г. д.); 3) мэтанакіраванасці, зыходзячы з таго, каго ці што імкнуліся засцерагчы, каму ці чаму магла пагражаць небяспека, г. зн. з той сістэмы каштоўнасцей,
якая была для соцыуму галоўнай.
У традыцыйным грамадстве яе аснову складалі чалавек,
яго маёмасць, свойская жывёла, ураджай, прычым чалавек
успрымаўся з боку яго стану, статуса, становішча (здаровы/
хворы, нованароджаны, нявеста, парадзіха, жняя, жанчына/
мужчына, падарожны і г. д.). Сказанае, напрыклад, ілюструе
магічны дыскурс пра павелічэнне надою:
На вербну нядзелю ў цэркаў ідзём, вербу свецім. Этай вербай кароў первы раз паганяем. С хлебам кароў вуганяюць.
Кажу: «Не будзь урочна, а будзь малочна».
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Мы палічылі неабходным дадаць, што магічная проза звязана таксама з каляндарнымі святамі і сямейнымі абрадамі.
Напрыклад, падчас першых зімовых гулянак маладая пара
выходзіла з хаты праз кажух, разасланы поўсцю ўверх, каб
засцерагчы сябе ад нечаканай бяды; «аладак на Масленіцу
пяклі столькі, колькі ў двары жывёлы, каб каровы, авечкі,
коні былі здаровыя»; «на Тройцу хадзілі ў лес, ламалі май.
Упрыгожвалі ім хату, вароты, брамку, веснічкі. Казалі: «Будзе хадзіць ведзьма, дык каб у каровы малако не адабрала»;
«на граной нядзелі забаранялася ўсякая работа, каб худоба
не нарадзілася калекай».
Прапанаваны намі апытальнік уключае вузлавыя пытанні і
разлічаны на творчае выкарыстанне, у чым студэнту дапамагаюць нашы парады, узоры запісаў і іх афармлення. Напрыклад:
Магічны дыскурс аб ратаванні дзіцяці ад начніц.
Трэба прынесці ў новум вядры з трох калодзесяў ці з-пад
млына ваду, паставіць пад калыскаю і кінуць у тую ваду нож,
іголку і тры вугалькі. Калі маці гэта зробіць, хутка і бы ненарокам, так што ніхто не прыкмеціць, то дзіця адразу засне і
начніцы мінуцца.
Каляндарна-святочная і сямейна-абрадавая проза існуе ў
дзвюх формах: натуральнай – падчас размовы аднавяскоўцаў і
штучнай – ў адказах на пытанні збіральніка.
Арыентуючы студэнтаў на метадыскурсы каляндарна-святочны і сямейна-абрадавы, мы папярэдне прадстаўляем корпус структурна-тэматычных кампанентаў, з якімі практыкант
будзе мець справу. Як вядома, ён дастаткова шырокі. Каляндарная метатэма мае шэраг узроўняў, але мы пазначаем толькі
агульны, які складаецца з наступных комплексаў: каляднанавагодняга, стрэчаньскага, масленічнага, гукання вясны,
провадаў вясны, велікоднага, юраўскага, ваджэння і пахавання
«стралы», траецка-сёмушнага, куставага, русальнага, купаль208

скага, жніўнага, восеньскага. Тое ж самае тычыцца радзіннахрэсьбіннага, вясельнага і пахавальнага дыскурсаў. Іншыя
ўзроўні (часавы, прасторавы, персанажны, атрыбутыўны, акцыянальны і інш.) складаюць змест апытальнікаў для збору
празаічных матэрыялаў.
У якасці прыкладу прывядзем скарочаную версію
апытальніка для збору празаічных матэрыялаў па абрадавасвяточнаму комплексу ваджэння і пахавання «стралы», арэал якога знаходзіцца ў межах ў ГБЧ-рэгіёна (Гомельшчына –
Браншчына – Чарнігаўшчына):
1. Як у вашай вёсцы адзначаюць «Стралу» («Ушэсце»,
«Хрэн», «Сена»)? Калі гэта адбываецца? Да якога каляндарнага свята прымеркавана? Чаму песні называюцца «лёлюшкі»?
Узоры запісаў:
Стралавы дыскурс пра грамадскае значэнне абраду.
Па-калісяшнаму, па-божэскі «Стрялу» правесць – ета большое дзела. І баба гаворя: «Дай, Госпадзі, штоб я і на лета правяла «Стрялу»... Штоб я дажыла і да таго года...».
Стралавы дыскурс-апісанне абраду «Хрэн».
У нашай мясцовасці празднавалі «Хрэн» («Страла») пасля
Пасхі на шастой нядзелі ў чацвер. Спачатку дзеўкі ёлку дзелалі
з сухога дзерава, дзелалі бумажныя цвяты на ёй. Потым ідом
таўпой па вуліцы, нясом ёлку да жыта, танцуем і пяём «Хрэна»
(далей ідзе тэкст песні «У пастын хаджу, хрэн-рамон саджу»).
Пасля ў жыце ўжэ не пяём, елку ў жыта ставім. Нітачкі з хустак дзеўкі ў зямлю закапываюць, штоб жыта расло...
2. Што сабой уяўляе «страла»? Што з ёю рабілі? З якой мэтай?
3. Ці ўдзельнічалі ў абрадзе пераапранутыя? Які іх склад?
Як яны сябе паводзяць? Як да іх ставяцца прысутныя?
Узор запісу:
Стралавы дыскурс пра ўдзел у абрадзе пераапранутых.
На Ушэсце стралу вадзілі. Ідуць тры-чатыры рады па вуліцы.
Выбіралі старцаў, якія ішлі спераду. Старцаў рабілі для шу209

так. Ляльку рабілі. Цыган і цыганка ідуць, з лялькай шуцяць.
Пелі песню «Ды ідзець страла ды ўдоль сяла» (поўны тэкст).
Да жыта вадзілі стралу. Там ставяць стол, выносяць хлеб-соль,
карагод водзяць. Бяруць зямлю і кідаюць уверх, каб лён радзіў.
Ад Пасхі да Ушэсця пелі лёлюшкі, а потым ужо нельга пець іх.
4. Што адбывалася на полі? Якой была функцыя дзяцей і
пераапранутых? Ці выкарыстоўвалі абрадавыя стравы? Якім
чынам? З якой мэтай? Што закопвалі ў зямлю?
Узор запісу:
Стралавы дыскурс пра дзеянні на полі.
Потым вядом стралу ў жыта. У нас так казалі, што страла ходзя па малання, то людзей б’е, то хаты паля. Так кажуць,
што трэба яе адвесці ў поле і закапаць, каб яна не хадзіла
па дзярэўне і шкоды не рабіла. Калі закапвалі, то гаварылі:
«Ляжы, мая страла, ды на лецейка, пакуль я прыду». Хто
каласкі закапваў, а хто капейкі, хто што закапвалі… А тады
шчэ рвуць тры каласкі, нясуць дамоў, над крышай торкаюць,
штоб вецер крышу не рваў.
Мы даводзім да ведама практыкантаў, што яны могуць
выкарыстоўваць два падыходы да збірання звестак: якасны і
колькасны. Пры якасным падыходзе задаецца агульная тэма
размовы (напрыклад, Гуканне вясны, Вялікдзень, сватанне,
пярэпыты і г. д.), каб інфармант свабодна абіраў накірунак
паведамлення, зыходзячы са сваёй дасведчанасці. Колькасны
падыход скіраваны на атрыманне як мага большай колькасці
звестак ад розных інфармантаў па канкрэтным пытанні.
Калі інфармант не схільны да доўгага аповеду, раім распачынаць з ім мінідыялог. Напрыклад, аб прымеркаваным да
гукання вясны звычаі выпякаць з цеста «жаўранкаў», «буськавы лапы», «галёпы» (што з выпечаным рабілі?), гушканні
на арэлях (дзеля чаго?), аб звычаі вадзіць карагоды (дзе?
калі? якія?), пускаць па вадзе дошчачку з хлебам і свечкай,
кідаць у ваду булачку, распальваць вогнішчы, скакаць цераз
210

вогнішча, запальваць кола, качаць колы, абходзіць двары (навошта?), аб звычаі завіваць бярозкі стужачкамі, выбіраць сярод дзяўчат Вясноўку, вырабляць для дзяцей-загукальнікаў
птушкі-свісцёлкі, закідваць на бярозу вянкі, а потым збіваць
іх з дрэва, насіць упрыгожаную маленькую ёлачку, «чыркаваць» (пець вяснянкі), аб звычаі перарываць 40 шнуркоў (каб
разбурыліся маразы?), перакідваць 40 палачак цераз страху,
паламаць 40 дошчачак (для дзяўчат), разбіць 40 колаў (хлопцы), падкідваць у карагодзе кавалачкі сыру, яек, масла ўверх
і г. д. У такім выпадку пры афармленні справаздачы пазначаюцца пытанні і адказы.
Апошнім часам збіральнікі ўважліва ставяцца да корпуса наратываў «народнай Бібліі». Напрыклад, А. М. Боганева,
укладальнік кнігі «Беларуская «народная Біблія» ў сучасных
запісах» (2010) і аўтар навуковых каментарыяў, змяшчае ў ёй
пераважна этыялагічныя і эсхаталагічныя легенды. З пункту
гледжання ступені фалькларызацыі яна падзяляе пераказы
на чатыры падгрупы: пераказы-копіі; пераказы-удакладненні;
пераказы з этыялагічным вывадам або пераказы-легенды; пераказы-інтэрпрэтацыі [1, с. 8–11], але там сустракаюцца і ўзоры метадыскурсаў. Мы звяртаем увагу студэнтаў,
што народна-хрысціянскі дыскурс стаў вынікам асіміляцыі
і трансфармацыі не хрысціянскіх сюжэтаў, а рэлігійных
уяўленняў. У яго складзе знаходзяцца па-свойму асэнсаваныя:
1) персанажы хрысціянскай міфалогіі, іх імёны; 2) асноўныя
ўяўленні хрысціянскай міфалогіі (напрыклад, аб трыядзінстве
Бога, аб выратавальніцкай місіі Ісуса Хрыста, яго ўкрыжаванні,
уваскрэсенні, ушэсці і г. д.); 3) хрысціянская тапаніміка (зямля,
нябёсы, рай, чысцілішча, апраметная, Галгофа і інш.); 4) імёны
некаторых святых прыпадобных і іншых асоб, якім прысвечаны пэўныя дні ў народным календары (Андрэй, Васіль, Іаан
Хрысціцель, Аўлас, Мікола, Ілля, Юрый і інш.); 5) назвы фалькларызаваных хрысціянскіх свят і пастоў (Піліпаўка, Ража211

ство, Вадохрышча, Звеставанне, Тройца, Пятроўка, Спас, Пакровы і г. д.).
Народныя уяўленні пра Госпада Бога, Ісуса Хрыста, Божую
Маці (Прачыстую), святых прападобных, хрысціянскія святы
і звязаныя з імі агульнабеларускія і мясцовыя звычаі, прыкметы, павер’і, прыказкі, забароны, перасцярогі, дазволы і г. д.
вельмі арыгінальныя, фантастычныя і далёкія ад хрысціянскіх,
хоць генетычна і звязаныя з імі. Вось што, напрыклад, расказвала палеская жанчына пра Іллю: «Ілля громамэ, хмарамэ владэе. До Ллі хмара, кудэ надумае, ідэ. Она борэтца з вітром. Мы
думалэ, Лля дэ Лля, А він нэ жэнчына, а мужчына. А после
Ллі він хмарамэ нэ владэе. Его просять: «Ілля-пророк, розжэнэ гэты оболок!».
Студэнты ведаюць, што з цягам часу працоўны каляндар
селяніна пачаў сувымярацца з хрысціянскім, свяціцелям надавацца нязвыклыя ім рысы і функцыі, але канкрэтныя звесткі
яны атрымоўваюць з нашых даведак. Напрыклад, да іх ведама даводзіцца, што 31 студзеня, дзень, прысвечаны свяціцелю
Афанасію, у народнай традыцыі атрымаў розныя назвы –
Апанасся, Апанас, Апанасій і, акрамя таго, Гусінае свята,
Гусеўнік. Апанас пачаў лічыцца абаронцам жывёлы ад марозу, яго прасілі аб захаванні жывёлы: «Святы Уласій, Ахванасій,
саблюдзі, божа, красуль нашых». Лічылі, калі на Апанасся
мяцеліца, то выведзецца многа гусянят, да гэтага дня гусей
кармілі «зірнятамі ў абручыку».
Падчас практыкі яны маюць магчымасць прычыніцца
да мясцовага метадыскурсу. Дзень прападобнай Еўдакеі
(14 сакавіка) наогул атрымаў ў народным календары шэраг
жаночых і мужчынскіх назваў: Яўдоха, Аўдоння, Аўдуська –
Галдакей, Аўдакей, Аўдокій. Аўдоццю называлі вясноўкай
і лічылі, што гэтае свята трымае ў руцэ лета. У мясцовай
традыцыі святы могуць называцца так, што іх нават бывае
цяжка ідэнтыфікаваць. Напрыклад, 15 лютага, вядомае як
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Грамніцы, Стрэчанне, у Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці
мае назву «Ровнэцэ». І толькі пасля аповеду можна здагадацца, якое агульнабеларускае народнае свята маецца на увазе:
«Святэлэ свічку в цэрквэ. Проходэлэ до хатэ і спірша подпалювалэ косэ крэшку у каждого в своюй сымні, шоб ны боелыс
грому. Потом віпалювалэ крэжа на стэлі, на бальцэ. Гэто тожэ,
шоб грім в хату ны влэтяв.
На Ровнэцэ нап’ецца півінь водэцэ,
А на Юрія найісця він травэцэ».
З прыведзеных прыкладаў бачна, які багаты матэрыял назапашаны народна-хрысціянскай дыскурс-прозай.
Практыкант павінен паспрабаваць запісаць больш-менш
складныя выказванні на тэмы, пазначаныя ў апытальніку,
ідэнтыфікаваць іх як тэматычны дыскурс, адрозніваючы ад
наратываў. Напрыклад:
Народна-хрысціянскі дыскурс пра Госпада Бога
– Вы сказалі: Ісус Хрыстос з Госпадам Богам. Бог – гэта хто?
– Самы глаўны. Ета саздаціль усяго міра. Баба казала.
Саздаціль усяго міра. Ета – Гасподзь. А ета ўжо Сын Божжы.
Ён ад Духа Святога радзіўсь. Ну, можа, як ціпер іскуствінна
дзелаюць дзяцей, і скот асеменяюць.
Мы звяртаем увагу практыкантаў на тое, што ў народным календары ёсць дні, прысвечаныя святым прападобным.
Даведка па іх падрыхтавана на падставе кнігі Алеся Лозкі
«Беларускі народны каляндар» (Мінск, 2002). Напрыклад:
Дні, прысвечаныя святым, наступныя: Пракоп, Васіль, Іаан
Хрысціцель, Аксіння, Таццяна, Апанас, Трыфан, Валянцін,
Аўлас, Збор (Ізбор), Аўдоцця Вясноўка, Аляксей Цёплы, Дар’я
Вясенняя, Юрый (Юр’е) і г. д.
Народныя звычаі, павер’і, прыкметы, забароны, звязаныя з
наступнымі хрысціянскімі святамі і пастамі: Піліпаўка, Ражаство, Вадохрышча, Стрэчанне (Грамніцы), Сорак пакутнікаў
(Саракі), Дабравешчанне (Звеставанне), Вялікі Пост, Вербніца,
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Вялікдзень (Паска, Пасха), Ушэсце, Тройца, Пятроўка, Казанская (градавы дзень), Спасаўка (пост) і Спасы (Макавей,
Яблычны, Хлебны), Узвіжанне, Прачыстая, Пакровы (Трэцяя
Прачыстая), Увядзенне і інш.
Для лепшага засваення матэрыялу прыводзім прыклады:
Народна-хрысціянскі дыскурс пра святога Міколу
Адзін прэсвяты Мікола засявае, штоб ўсё ўражайная было,
ета – веснавы. А восеньскі, ета, ужо, ён уражай пасабірая і
людзей усіх панаграждая, штоб у каждага на зіму есць штонібудзь. Дак усё калісь казалі...
Народна-хрысціянскі дыскурс пра Юрыя і гром
Як гром, яна гаворя: «Юрый-Ягорый на калясніцы едзя».
Не казала на калёсах – на калясніцы. «Во, на калясніцы ўжо
едзя Юрый-Ягорый. Ён пешкі ні ходзя».
Сацыяльна-бытавы дыскурс існаваў здаўна. Магчыма, ён
суправаджае чалавецтва яшчэ з дагістарычных часоў, а вывучацца пачаў толькі з другой паловы ХХ ст., больш актыўна –
з 90‑х гадоў у сувязі з агульнай дэмакратызацыяй грамадства.
У рэшце рэшт сацыяльна-бытавы дыскурс быў адзначаны ў
кнізе «Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии» (Минск, 1993) праз такія тэрміны, як
чуткі, пагалоска (бел.), слухи, толки (рус.), чутки, поголоски,
гутірки (укр.) [2, с. 332]. Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя далучаць да галіны сацыяльна-бытавой прозы плёткі.
Чуткі і плёткі мінулых часоў даносяць да нас пісьмовыя
крыніцы (летапісы, мемуары, прыватныя дзённікі, лісты
і інш.). З адной такой плёткай – аб нізкім паходжанні Кія, легендарнага заснавальніка Кіева, спрачаўся аўтар «Аповесці
мінулых гадоў», сцвярджаючы, што насамрэч Кій быў князем.
Некаторыя чуткі ахопліваюць цэлыя кантыненты, краіны,
гарады. Здаецца, зусім нядаўна ўпарта цыркулявалі чуткі,
што, згодна з расшыфраваным календаром індзейцаў мая,
у 2012 годзе будзе канец свету.
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У звычайным паўсядзённым маўленні тэксты сацыяльнабытавой прозы ўяўляюць сабой цяжкавызначальныя адзінкі.
Аднак ёсць сітуацыі, калі іх пачатак добра маркіраваны. Яго
знакі – словы «я чула», «кажуць», «ёсць чутка» і пад. Напрыклад, «кажуць, што грыбы і ягады людзі вязуць з чарнобыльскай зоны і ніхто іх не спыняе», «а я чула, што БНФ трымаецца на амерыканскіх грошах», «мне сказалі, што малы бізнес
перамясціўся ў Расію» і г. д. Справа ў тым, што ўсе мы ў той
ці іншай ступені, усведамляючы гэта або зусім неўсвядомлена,
з’яўляемся носьбітамі розных чутак, нават у сітуацыі, калі
падсмейваемся з іх, выкрываем іх бязглуздасць, адмаўляемся
ім верыць. Зразумела, што для фалькларыстыкі катэгорыя
«праўда – хлусня» ў дачыненні да чутак і плётак не мае значэння. Гэтыя выказванні прэтэндуюць на дакладнасць падобна традыцыйным жанрам фальклору, у прыватнасці легендам,
бываліцам, прымхліцам і інш., а насамрэч з’яўляюцца вельмі
суб’ектыўным, прычым масавым, перажываннем сучаснасці і
недалёкай гісторыі.
У сацыяльна-бытавых метадыскурсах фіксуецца станоўчае,
нейтральнае або негатыўнае стаўленне да інфармацыі аб падзеях, якія быццам бы ўжо адбыліся або прагназуюцца (наконт
пенсій, экалагічных і антрапалагічных катастроф, палітычнага
і эканамічнага становішча, навуковых сенсацый і г. д.). Зразумела, што чуткі запаўняюць недахоп інфармацыі. А вось тут
назіраецца цікавая рэч: афармленне можа ісці згодна з даўно
вядомымі ў фальклоры клішэ, матывамі, формуламі. Задача
збіральніка – паспець занаваць прыклады сацыяльна-бытавога дыскурсу. Яго тэксты бессюжэтныя і пазначаюцца паводле
дамінантнай тэмы.
Падводзячы вынікі, падкрэслім наступнае. Метадыскурс мае складаную прыроду: кагнітыўную, псіхалагічную,
фенаменалагічную, аксіялагічную, эстэтычную. Тэма можа
падавацца скарочана, прыблізна, суха або разгалінавана,
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дакладна, эмацыйна. Пры гэтым паведамленне застаецца квазіідэнтычным факту, а сам дыскурс – выключна
індывідуальным выказваннем аб ім.
Мы прыйшлі да высновы, што з катэгарыяльнага пункту
погляду метадыскурс – адмысловы квазіжанр, якому ўласціва
розная ступень экспрэсіўнасці. Напрыклад, вядомы магічны
дыскурс: «Каб карова давала многа малака, трэба яе выганяць
на Юр’еву расу». Высвятляючы, што гэта за раса, можна атрымаць па-мастацку значныя юраўскія метадыскурсы:
а) На Юр’я рано, рано, до сонца выгонялы коровы на Юр’еву
росу. Старалыся першым выгнать, а гэто до чого, шоб корова много молока давала (в. Балоты Кобрынскага р‑на Брэсцкай вобл.);
б) На Юр’я, кажуць, што Бог дае расу, і пагэтаму гоняць першы раз скаціну на раніцу, каб з расою паела скаціна тае травы.
Кажуць, як на Юр’я карова паесць травы з Божаю расою, то
будзе многа малака, малочна будзе карова (в. Манчыцы Пружанскага р‑на Брэсцкай вобл.);
в) Людзі ж хадзілі і расічку збіралі цадзілачкамі, каб
кароўка малака давала многа. Назбіраюць Юр’евай расы і ў гэтай расе цадзілку мылі, што малако цэдзяць... (в. Падбарэчча
Ляхавіцкага р‑на Брэсцкай вобл.).
Атрыбутыўная уніфікацыя запісаў мае важнае значэнне
пры фарміраванні дыгітальнага архіву. Гэта неабходная прыступка да выніковых пошукаў архіўных матэрыялаў, патрэбных даследчыку. На жаль, сістэмнае вывучэнне дыскурсіўнай
прозы дагэтуль застаецца ўбаку, нягледзячы на ўсё больш зразумелую практычную значнасць дадзенай справы і запатрабаванасць яе вынікаў ў бібліяграфічнай і архіўнай працы.
Няўвага збіральнікаў да дакладнай фіксацыі запісаў,
а аналітыкаў да класіфікацыі метадыскурсіўнай народнай прозы пазбаўляе фалькларыстыку перспектыў у галіне вывучэння
антрапалогіі і эстэтыкі фальклорна-этнаграфічнай культуры.
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SUMMARY
Anthropology of folklore works is one of the priority areas in modern
university folklore, which is reflected in the organization of the folklore
practice of students, the enrichment of its content and the educational
and methodological manual Folklore Practice: Methodical Advices and
Programme-Questionnaire (2021), prepared by a team of lecturers of
the Belarusian State University. Along with the development of the con217

cepts of genoauthor, folklore author, authoritative performer, the concept
of bearer of folklore-ethnographic metadiscourse is introduced. Metadiscourse refers to any prosaic statements of informants about their culture.
It is noted that the folklore-ethnographic metadiscourse is actualized
during the communicative act of the collector (student-trainee) → the
informant who is addressed with a question → the collector, fixing the
answers or messages on the audio medium.
Prose metadiscourse does not have a strict genre form. When preparing a report on folklore practice, the student is guided by the metadiscourse classification developed by us, based on the thematic principle as
the most adequate in relation to the collected materials. Their content
consists of informants’ knowledge of local-regional culture, their beliefs,
opinions about a particular phenomenon, understanding (or misunderstanding) of its essence and function. The following main types of metadiscourse are distinguished and characterized: 1) mythological; 2) magical; 3) calendar-holiday; 4) family ritual; 5) folk Christian; 6) social and
domestic. It is emphasized that these are not plot narratives (narratives),
but quasi-genres and infra-genres. They relate to the characters of the
higher and lower mythology of the Belarusians, various mythologized
objects and phenomena, household and ritual magical practices, the regulations of calendar and family holidays, folk ideas about Christianity, its
characters, holidays, customs (quasi-genres); moral and ethical responses
in the form of rumours, judgments, etc. to everyday events, actions, cases
(infra-genres). The theoretical basis for the allocation of metadiscourses
is the idea of t he existence in the folklore consciousness of informants of a
mental-phenomenological segment related to folk culture as a whole and
its individual parts. The real application of the classification of metadiscourses is demonstrated on concrete examples. The result of the work of a
student-trainee is the decoding of audio recordings and their description
in the aspect of a certain type of metadiscourse and specific topics, which
is significant for the scientific formation of a digital folklore archive.
Keywords: discoursive folklore prose, folklore metadiscourse, quasigenre, folklore practice, digital archive
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ПЕРСОНАЛІЇ

УДК
Тетяна Руда

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ У КОЛІ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ СВОЄЇ ЕПОХИ
У статті розглядаються взаємини М. Рильського з видатними
вченими-філологами в період 1940–1960‑х років: лінгвістами М. Калиновичем і Л. Булаховським, літературознавцями М. Алексєєвим,
О. Білецьким та М. Гудзієм. Відзначається, що в них були певні
спільні наукові інтереси, що вони співпрацювали над деякими науковими проєктами (підготовка «Російсько-українського словника», видань творів класиків української і світової літератури). Ці непересічні особистості були не лише однодумцями та колегами, а й
добрими друзями.
Ключові слова: М. Рильський, М. Алексєєв, М. Калинович, Л. Булаховський, О. Білецький, М. Гудзій, творчі та особисті контакти.
M. Rylskyi relationships with outstanding scientists-philologists in
the period of the 1940s – 1960s are considered in the article. These are
linguists M. Kalynovych and L. Bulakhovskyi, literary critics M. Aleksieiev,
O. Biletskyi and M. Hudzii. It is noted, that they have certain common
scientific interests, they have collaborated on some scientific projects
(preparation of Russian-Ukrainian Dictionary, publications of works of
Ukrainian and world literature classics). These extraordinary individuals
are not only like-minded people and colleagues, but also good friends.
Keywords: M. Rylskyi, M. Aleksiev, M. Kalynovych, L. Bulakhovskyi,
O. Biletskyi, M. Hudzii, creative and personal contacts.

У широкому колі знайомих і друзів Максима Тадейовича
Рильського було багато представників різних галузей науки –
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фольклористів, етнологів, мистецтвознавців, літературознавців, лінгвістів. Серед них – люди різних поколінь, деякі – відомі вчені, навіть зі світовим ім’ям, інші – лише початківці,
що робили перші кроки на своєму професійному шляху. Ці
стосунки часто дають приклади творчого співробітництва у
вирішенні актуальних культурних проблем (розвиток перекладацької справи як фактора взаємодії культур, укладання
словника тощо), безкорисливої взаємодопомоги в підготовці
наукових кадрів, доброзичливості, а іноді – справжньої щирої
дружби. Ці стосунки свідчать про певну спільність інтелектуального середовища епохи, у яку митці і вчені (особливо гуманітарії) мусили йти на компроміс з владою, якщо й не були
впевнені в її правоті, – без цього їхня самореалізація була б
повністю неможливою.
Взаємини М. Рильського з колегами і друзями сьогодні можна відтворювати, звернувшись до спогадів сучасників, до епістолярію, опублікованого у двох останніх томах
двадцятитомного видання його творів, до книжки його сина
Богдана «Мандрівка у молодість батька», до архівних матеріалів (наприклад, в архіві Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ зберігаються листи О. Білецького, М. Гудзія до
М. Рильського). Іноді цінні свідчення трапляються в текстах
монографій про творчість М. Рильського. Так, Л. Новиченко в
праці «Поетичний світ Максима Рильського» (у другій її частині, присвяченій періоду з 1941 по 1964 рр.) поезію Максима Тадейовича аналізує у зв’язку з катастрофічними і зламними подіями цієї чверті століття, а також з біографією поета.
Включає дослідник і власні враження від зустрічей з М. Рильським.
Найдовшими були контакти М. Рильського з Михайлом
Павловичем Алексєєвим (1896–1981) – одним із найвидатніших літературознавців радянської доби. У працях М. Алексєєва постають питання порівняльного літературознавства, вза220

ємозбагачення культур, методології філологічних досліджень.
Йому належать роботи про творчість Пушкіна, Гоголя, Тургенєва, Шекспіра, Байрона, Діккенса, Вольтера, інших класиків
світової літератури.
Біографія Михайла Павловича пов’язана з Україною: він
народився й навчався в Києві, 1918 року закінчив Київський
університет, у 1920–1924 роках був професорським стипендіатом Новоросійського університету (Одеса), у 1924–1927 роках
завідував науково-бібліографічним відділом Одеської публічної бібліотеки. З 1916 року виступав у київських і одеських періодичних виданнях як музичний критик, історик культури,
публікував архівні матеріали. Друкував в Україні статті про
творчість О. Пушкіна, О. Островського.
Кілька його праць опубліковано українською мовою («Українські козаки, як їх змальовує французький поет 17 віку», 1927,
«Лист князя Рєпніна до Шлегеля», 1939, «Беранже і французька пісня», 1930). Написав також статті про О. Білецького і
М. Рильського, з якими був особисто знайомий. З 1928 року
М. Алексєєв обіймає посади професора Іркутського, пізніше –
Ленінградського університетів.
З Михайлом Алексєєвим Максим Рильський заприятелював під час навчання в гімназії Науменка. Кілька разів на запрошення свого друга Михайло приїздив до Романівки, де познайомився з братами Максима – Богданом та Іваном і його
сільськими приятелями.
Богдан Максимович Рильський у «Мандрівці у молодість
батька» розповідає про свою зустріч у 1967 році в Ленінграді з
М. Алексєєвим і наводить слова старовинного батькового друга: «Ну що ж, помандруємо в мою молодість, – пропонує він і
поринає в спогади про Київ початку нашого століття, про гімназію на Великій Підвальній, де вперше зустрівся з майбутнім
українським поетом. Не перебільшуючи, скажу, що ближче за
Максима друга у мене в гімназії не було. Нас ріднила любов до
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літератури й слова, до музики й пісні. Виступи корифеїв української сцени, концерти М. Лисенка або хорової капели, якою
керував О. Кошиць, щойно прочитана книга – все це відлунювалось у наших молодих душах, хвилювало» [7, с. 355–356].
Богдан Максимович отримав від М. Алексєєва подарунок для нещодавно відкритого Літературно-меморіального
музею Максима Рильського – листи, написані юним Максимом у 1911, 1913, 1914 роках (надруковані в 19-му томі зібрання творів Рильського) і кілька автографів його віршів.
Серед автографів є «Морозний сонет» з присвятою М. Алексєєву (у збірці «Під осінніми зорями» надрукований під назвою «Срібний»). Михайло Павлович показав гостеві й численні книги його батька «з милими, щирими написами – від
першої поетичної збірки “На білих островах” до останньої
розвідки про Т. Г. Шевченка, написаної разом з Олександром
Дейчем» [7, с. 369]. М. Алексєєв розповідав Богданові Рильському, що в ранній молодості він займався композицією,
виступав з власними музичними творами в концертах, що
влаштовувалися в гімназії, і навіть думав присвятити себе
музиці. Відомо, що Максим Тадейович також був музично
обдарованим і не раз казав, що якби не став поетом, то, очевидно, став би музикантом.
У листі від 24 червня 1911 року він пише: «Может быть,
талантливый украинский композитор Степовый-Акименко
напишет также на мои слова romans. Это будет “недурственно”, тем более, что Степовый у ж е (он очень молод, хоть и
окончил каж[ется], консерваторию) пользуется успехом и популярностью» [11, с. 131].
Яків Степанович написав у той час три романси на слова
М. Рильського – «Не грай, не грай», «Ноктюрн», «Без хвилювань, без мук...».
Листи 1911–1914 років дають уявлення про інтереси й настрої юних гімназистів, коло їхнього читання, життєві пла222

ни (ще досить наївні), перші любовні переживання... Тут є
чимало жартів, згадок про гімназичних викладачів, їхні дотепні фрази. А ще в них звучить молодечий оптимізм, радість
життя, властива юності: «Мишенька, солнце, радость, лазурь,
цветы <...> – чистая вода и белая девушка, стройные ноги которой омывают волны, белая девушка в венке из самоцветов –
вот как н у ж н о представлять себе жизнь» [11, с. 133].
Зберігся ще один, пізніший, лист М. Рильського до М. Алексєєва (19 вересня 1924 р.), у якому автор пише про поновлення
взаємин, запрошує свого друга до Києва, цікавиться його роботою. У зрілому віці вони бачилися нечасто, але ніколи не забували один одного. Зустрічалися в Києві, Москві, Ленінграді під час наукових сесій і з’їздів, а також спільних зарубіжних
поїздок – наприклад, у Варшаві, куди делегація АН СРСР прибула на сесію Польської академії наук (1958).
Ім’я М. Алексєєва згадується і в публікації «В атмосфері дружнього співробітництва (Нотатки з Міжнародного
з’їзду славістів)». З’їзд відбувся в Москві в 1958 році. Серед
доповідей першою М. Рильський називає виступ М. Алексєєва «Слов’янські літератури і їх роль в історії світової культури». На цьому форумі Максим Тадейович виступив з доповіддю про український героїчний епос, під час якої кобзар
Єгор Мовчан виконав думу «Невільничий плач» і власну пісню «Ниво моя». «Спів кобзаря, – зазначив Рильський, – справив на присутніх величезне враження» [10, с. 213].
В одній із «Вечірніх розмов», надрукованій у газеті «Вечірній Київ» 1 лютого 1964 року і присвяченій Дмитру Миколайовичу Ревуцькому («Учитель словесності»), М. Рильський
згадує «аматорські гімназіальні вистави», які влаштовував
улюблений учитель і з гумором пише: «Сучасним читачам
варто, між іншим, знати, що в чоловічих учбових закладах жіночі ролі грали тоді хлопці. З усміхом згадую, що в фонвізінському “Недоросткові” роль Софії виконував мій товариш по
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шкільній лаві і друг, а нині академік Михайло Павлович Алексєєв (до речі, обраний до всесоюзної Академії в один день зо
мною)» [10, с. 652].
Це була остання з «Вечірніх розмов» М. Рильського...
***

«Не бійтесь заглядати у словник,
Це пишний яр, а не сумне провалля...».

Цитата з поезії «Мова» – одне зі свідчень шанобливого, буквально любовного ставлення Максима Тадейовича до словників, що містять воістину безцінний матеріал для майстрів
слова, науковців, перекладачів та й для кожної культурної людини. Сам поет часто звертався до них (найчастіше – до словників Б. Грінченка і В. Даля), працюючи над своїми перекладами або редагуючи чужі.
М. Рильський ще до війни цікавився питаннями мовознавства, зокрема писав про необхідність створення сучасних словників. У «Літературній газеті» за 16 липня 1939 року
була надрукована його стаття «Про мову» – як відгук на замітку Ю. Яновського «Народна мова», уміщену в цій газеті 4 липня. Автор статті з болем пише про стан української
мови, безнадійну «сірість» і «штампованість», що пробиваються в публіцистику, наукову й навіть художню літературу;
говорить і про шкідливість русифікації. І вперше згадує проєкт, у якому невдовзі взяв безпосередню участь: «У науковому Інституті мовознавства іде нині жвава робота: складають
новий російсько-український словник. Ця річ аж надто вчасна і потрібна» [9, с. 349].
Робота над цим словником, розпочата співробітниками Інституту мовознавства наприкінці 1930-х років, продовжилася
у воєнний час, в Уфі, куди були евакуйовані установи Української академії наук. За дорученням Президії АН була призна224

чена редколегія у складі М. Калиновича (відповідальний редактор), Л. Булаховського, М. Рильського. Максим Тадейович
розповідав про цю складну і тривалу роботу в статтях «1‑й том
російсько-українського словника», «О русско-украинском
словаре». Він описує труднощі, з якими зіткнулася редколегія:
до війни був завершений лише словник, частково набраний у
друкарні, частково надрукований на машинці. До Уфи не дійшли картки й допоміжні матеріали, не вистачало необхідної
літератури – як наукової, так і художньої.
«Довелося почати та й провадити працю з тим, що є, керуючись в основному мовною практикою і живою пам’яттю членів комісії. У великій пригоді стало тут усе, що зберіг у своїй
пам’яті відповідальний редактор М. Я. Калинович, многолітній, невтомний та блискучий працівник на полі української
лексикографії, плідно позначились на редагуванні словника
широкі знання в слов’янських мовах, якими орудує такий учений, як Л. А. Булаховський. Автор цієї замітки входить до колегії, так би сказати, як представник від літератури і від тієї
мовної стихії, що його зростила» [9, с. 362].
Спільна праця над укладанням словника зблизила вчених,
відірваних від рідної землі, змушених жити у складних побутових умовах. Бракувало фактично всього: житла для співробітників та їхніх родин, приміщень і матеріалів для наукової
праці, палива, електроенергії. Евакуація була драматичною
сторінкою історії Української академії наук. На жаль, цей період висвітлений порівняно слабко.
Леонід Новиченко згадував: «Прибувши до Уфи в січні
1943 р. на пленум Спілки письменників України, мав приємну
нагоду відвідати (разом з А. Малишком) Максима Тадейовича
і побачити його житло: маленька кімнатка в готелі “Башкирія”,
де мешкало чотири чоловіка родини з мінімумом зручностей,
меблів і речей; справді, писати поетові доводилося часом і на
коліні» [6, с. 39].
225

Дочка Л. Булаховського Юлія Леонідівна у своїх спогадах
пише: «Наша родина (мій батько, моя мама, мамина сестра,
я і ще хлопчик, трохи молодший від мене – Георгій (Зьозя) –
син маминої подруги – лікаря-онколога, яка часто залишала
його в нас) мешкає в маленькій кімнатці (9 квадратних метрів) комунальної квартири у досить великому за розмірами, але абсолютно холодному (без опалення) Будинку спеціалістів. Сюди часто приходять до нас у гості “на літературні
розмови” і Рильські (Максим Тадейович, Катерина Миколаївна – його дружина – і їхній син Богдан – мій одноліток і однокласник). Діти (тобто Богдан, Зьозя і я) сидимо за браком
місця на колінах у дорослих. Рильський і мій батько жваво дискутують про переклади, які робить Рильський» [1,
с. 216].
Інститут суспільних наук, у якому працювали М. Рильський, М. Калинович і Л. Булаховський, об’єднував і науковців-гуманітаріїв, і митців (серед них – П. Тичина, В. Сосюра,
П. Панч, Ю. Яновський, П. Козицький, Г. Верьовка, М. Вериківський, О. Шовкуненко та ін.). Працювали фактично без
вихідних, збирали матеріали для майбутніх досліджень, для
створення літопису війни, літературно-художніх творів, видавали книжки, брошури, статті, журнали, писали розділи до історії української літератури, записували башкирський фольклор тощо. Башкирські колеги допомагали евакуйованим в
організації наукової роботи й побуту, запрошували читати
лекції у вишах Уфи.
У серпні 1943 року більшість установ Української АН переїжджає до Москви, навесні 1944‑го почалася реевакуація до
Києва, відновлення наукового життя в Україні.
І весь цей час в Уфі, у Москві, у післявоєнному Києві тривала робота над укладанням «Російсько-українського словника». Словник, запланований як двотомний, був виданий одним томом у 1948 році й відіграв, без сумніву, важливу роль
226

у культурному житті України, у мовній практиці, у перекладацькій праці.
Збереглося кілька листів Рильського до своїх співавторів,
де йдеться переважно про роботу по здійсненню цього проєкту. Ось один із листів:
«Дорогі Михайле Яковлевич і Леоніде Арсенович!
Посилаю свіжу порцію – по 2850 сторінку, решту того, що в
мене є, привезу 15‑го, після чого зможу прийняти участь в роботі колегії.
З щирим привітом
М. Рильський
11/ІХ 44
Деякі слова, особливо вислови, яких зараз не можу перекласти, записав собі, буду думати й розпитувати.
М. Р.» [11, с. 223].
Як видно з листів, стосунки між членами редколегії були
ділові, творчі й водночас приятельські. 3 жовтня 1944 року
М. Рильський тепло вітає М. Калиновича з нагородженням
його орденом Трудового Червоного Прапора:
«Vivat Мовознавство, дорогий Михайле Яковлевичу, поздоровляю від щирого серця з тим, що нарешті дано Вам те, на що
Ви заслуговуєте. Тисну руку, сердечний привіт Вашим...» [11,
с. 223].
Академік М. Калинович (1888–1949) протягом 1930–
1949 років обіймав посади завідувача відділу загального мовознавства, директора Інституту мовознавства АН УРСР.
Він, як і Максим Тадейович, був людиною широких культурних і наукових інтересів. Найважливіше місце в його науковому доробку посідають праці із загального та українського
мовознавства («Поняття окремого слова», 1935; «Походження слова», 1946; «Вступ до мовознавства», 1947). М. Калиновичу належать також праці з індології, дослідження в галузі
західноєвропейських літератур (монографія «Шляхи новіт227

ньої французької поезії», 1924; розвідки про Г. Дж. Уеллса,
Дж. Конрада, Р. Стівенсона, Д. Дідро), російської літератури.
Він займався і перекладацькою роботою (перекладав твори
А. Чехова, М. Горького, Дж. Конрада, Е. Золя та ін.). Можливо, співпраця М. Рильського із цією талановитою особистістю не обмежилася б складанням «Словника», якби не рання
смерть Михайла Яковича.
А ось творчі та особисті контакти з Л. Булаховським з роками міцніли – це була тривала і плідна співпраця. Леонід Арсенович – відомий мовознавець, академік АН УРСР з 1939 року,
у 1944–1961 був директором Інституту мовознавства, одночасно
завідував кафедрою слов’янської філології Київського університету. Автор досліджень з української та російської етимології,
стилістики, методики викладання мов, загального мовознавства. Займався і проблемами славістики, зокрема акцентології. Саме тому М. Рильський звертався до нього з питаннями
щодо перекладів зі слов’янських мов. Серед праць Л. Булаховського – «З історичних коментаріїв до української мови» (1946–
1952), «Український літературний наголос» (1947), «Нариси з
загального мовознавства» (1955) та ін. Залучаючи дані української, російської, болгарської, чеської та інших слов’янських
мов, учений реконструював найдавнішу слов’янську акцентологічну систему і пояснив різноманітні факти історії наголосу
в окремих слов’янських мовах («Акцентологический комментарий к польскому языку», 1950; «Акцентологический комментарий к чешскому языку», 1953–1956; «Болгарский язык как
источник реконструкции древнейшей славянской акцентологической системы» (доповідь на ІV Міжнародному з’їзді славістів, 1958). Написав також низку статей про «Слово о полку Ігоревім», мову Т. Шевченка, О. Пушкіна та ін.
У М. Рильського й Л. Булаховського були спільні творчі інтереси. Як відомо, Максим Тадейович високо цінив поезію
Адама Міцкевича, створив неперевершені переклади «Пана
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Тадеуша» й інших поем та віршів великого польського поета. У своїй монографії «Поезія Адама Міцкевича» він неодноразово посилається на думки Л. Булаховського щодо окремих
поезій, а також належності А. Міцкевича до двох художніх напрямів – «романтизму» і «реалізму».
Леонід Арсенович, будучи знавцем у галузі славістики й перекладознавства, написав прекрасну передмову до підготовленого М. Рильським збірника перекладів «Сербські епічні пісні»
(1946). Автор передмови дає стислу характеристику сербського
героїчного епосу і його інтерпретацій Рильським [3]. Максим
Тадейович засвідчував, що Л. Булаховський був йому «дорогим
порадником» у цій праці.
Леонід Арсенович глибоко знав поетичну творчість
М. Рильського, визначив притаманні їй риси – гармонійність,
точне відчуття художньої міри, багатство тропів і віршових
форм, природна органічність тону – «з мужньою урочистою
домінантою і м’якими теплими обертонами» [2, с. 598]. Ці спостереження викладені у статті «Максим Рильський – поет-патріот» (1946). Тут розглядаються твори поета воєнного періоду – «Слово про рідну матір», збірки лірики «За рідну землю»,
«Світова зоря», «Світла зброя», поема «Жага».
Протягом 1941–1944 років М. Рильський працював над великою автобіографічною поемою «Мандрівка в молодість»,
яку більшість тогочасних критиків і колег по перу вважали
«неспівзвучною» подіям доби. Л. Булаховський був одним із
небагатьох, хто зрозумів і високо оцінив цю поетичну сповідь,
назвав її «прекрасними художніми мемуарами, поетичною історією України» [2, с. 595].
У листах Максима Рильського до Леоніда Арсеновича часто обговорюються справи чисто професійні – питання перекладу, обмін книжками, розповіді про закордонні відрядження, і водночас звучать теплі ноти поваги, дружньої підтримки
й турботи.
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Багаторічні дружні стосунки пов’язували Максима Тадейовича і з академіком Олександром Івановичем Білецьким (1884–1961) – видатним літературознавцем, директором академічного Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка.
Знайомі вони були ще з 1930‑х років, але тісніші взаємини
склалися з 1943 року, коли обидва проживали в готелі «Москва» після переведення установ Української академії наук
до Москви.
Цих надзвичайних людей єднали й наукові інтереси, і деякі спільні риси вдачі. Це були особистості винятково ерудовані й неймовірно працелюбні, усебічно обдаровані. Усі, кому
випала честь співпрацювати й спілкуватися з ними, згадували цих людей з великою повагою й нерідко – великою вдячністю. Адже багато філологів (літературознавців і фольклористів), що розпочинали свою наукову діяльність у 1940‑х – на
початку 1960‑х років, вийшли зі шкіл, створених О. Білецьким
і М. Рильським.
Олександр Іванович – насамперед прекрасний педагог (ще
з молодих літ він викладав у Харківських вишах, під час війни – у Томському університеті, у повоєнний час читав лекції в Київському університеті) і вчений, що зробив значний
внесок у різні галузі науки про літературу. У його працях розглядаються питання методології, теорії та історії літератури,
творчість письменників різних епох і країн – від античності
до сучасного йому періоду. О. Білецький розробляв теми, які
й сьогодні є актуальними для літературознавства – періодизація історії літератури, творчість другорядних письменників
як представників певних художніх напрямів, читач і взагалі проблема масовості художньої літератури. «О. І. Білецькому притаманна важлива риса: жодну його працю не написано
з умоглядних позицій; кожна насичена, майже перенасичена
матеріалом з найрізноманітніших літератур. Олександр Іванович, як, може, ніхто з наших сучасників-співвітчизників,
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володіє фактичними знаннями в галузі своєї спеціальності,
знаннями, котрі часто видаються надсилу одній людині. <...>
На цьому міцному фундаменті добре вивчених фактів зводить він свої теоретичні побудови...» [4, с. 29], – писав його
колега і друг Л. Булаховський.
О. Білецький, виявляючи великий інтерес до західноєвропейської й античної літератур, вивчав творчість корифеїв
світового письменства, надрукував статті про Есхіла, Гомера,
Лонга, Арістофана, Овідія, Данте, Сервантеса, Шекспіра, Рабле, Мольєра, Свіфта, Гюго, Жорж Занд, Й. Бехера та ін. Часто це були блискучі передмови до видань цих авторів. М. Гудзій, який також входив до кола друзів і колег М. Рильського,
зазначав: «Багато з цих нарисів і етюдів, написаних з великим
літературним смаком і чудовим знанням матеріалу, на жаль,
загубилося в журналах, здебільшого малодоступних, або були
вступними статтями до окремих видань, які стали тепер бібліографічною рідкістю» [5, с. 18–19].
О. Білецький мав бажання створити хрестоматію з історії
зарубіжних літератур в українських перекладах – за прикладом горьківської «Всемирной литературы». Залучив до цього
проєкту видатних українських поетів на чолі з М. Рильським,
а також здібних аматорів. У 1931 році вийшов третій том хрестоматії (охоплював в основному літературу ХVІІ–ХVІІІ ст.).
Отже, його співпраця з М. Рильським розпочалася набагато
раніше, ніж склалися тісніші особисті контакти.
Максим Рильський – насамперед прекрасний поет і неперевершений перекладач, публіцист. Науковою діяльністю він займався переважно з початку 1940‑х; у довоєнний період опублікував ряд статей з проблем перекладознавства, виступав з
доповідями про творчість українських письменників минулого і своїх сучасників.
Єднали О. Білецького і М. Рильського інтереси до античної міфології та літератури, сучасного письменства, проблем
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українського театру (Олександр Іванович брав участь у створенні першого дитячого театру в Україні, Максим Тадейович
писав і перекладав лібрето для Київського театру опери і балету, завідував його літературною частиною). Обидва зверталися до таких знакових постатей у світовій літературі, як
Т. Шевченко, О. Пушкін, А. Міцкевич – як дослідники їхньої
творчості, а Рильський – ще і як перекладач.
До речі, Олександр Іванович також був усебічно обдарованою людиною, його письменницький талант знайшов утілення в юнацьких віршах і поемах, у п’єсах, написаних для
Театру юного глядача, у сатиричній прозі і філософській ліриці...
М. Рильський у рецензії на двотомник праць О. Білецького
називає автора «одним з найглибших і найтонших наших літературознавців», а деякі його статті про українських письменників «новим словом» в науці про літературу [8].
У вже згаданих нотатках з Міжнародного з’їзду славістів
(«В атмосфері дружнього співробітництва») Максим Тадейович відзначав: «З великою увагою була прослухана на підсекції історії слов’янських літератур ХVІІІ і ХІХ ст. і їх зв’язків
блискуча доповідь О. І. Білецького “Українська література серед інших слов’янських літератур”. Окресливши роль української літератури в слов’янському світі, доповідач вийшов і за
межі своєї теми, показавши світове значення української літератури, змалювавши на весь зріст велетенські постаті Тараса Шевченка і Івана Франка. Цей “вихід за межі теми” був
цілком правомірний і викликав схвалення аудиторії» [10,
с. 212–213].
«Правомірність» такого «виходу» за межі слов’янського контексту підтверджується неослабним інтересом О. Білецького
до з’ясування ролі й місця української літератури у світовому
літературному процесі. Ще в 1946 році в кількох газетах була
опублікована його стаття «Міжнародне значення української
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літератури», на основі якої вчений написав програмну працю
«Українська література серед інших літератур світу» (вперше
надруковану в журналі «Радянське літературознавство», 1958,
№ 6, с. 3–31). Послідовники О. Білецького, що займалися проблемами порівняльного літературознавства, обов’язково згадували це невелике за обсягом, але надзвичайно насичене фактами та ідеями дослідження, розвиваючи накреслені в ньому
напрями наукових студій. Наприклад, необхідність визначення не лише спільних рис, а й індивідуальних особливостей кожної національної літератури, специфічних особливостей вкладу української літератури у слов’янську і загальноєвропейську,
своєрідності й неповторності творчості окремих майстрів слова та їх впливу на інонаціональне письменство тощо...
Максим Рильський в рецензії на двотомник «Від давнини
до сучасності» вважає, що статті Олександра Білецького «дають читачеві в своїй сукупності картину загального історико-літературного процесу, набагато живішу, ніж деякі наші
підручники та посібники, що складені цілими колективами літературознавців» [8, с. 81] і, як підсумок, називає «узагальнююче дослідження “Українська література серед інших літератур світу”» [8, с. 83].
Творчість М. Рильського була предметом багаторічних дослідів Олександра Івановича; перша стаття – передмова до творів поета в російських перекладах – надрукована в 1935 році.
Остання ж праця – критико-біографічний нарис «Творчість
Максима Рильського», що включає в себе і наслідки попередніх досліджень, – уперше вийшла друком у виданні «Від давнини до сучасності» (т. 2). Автор відносить поета до класиків
«не тільки української, а й всесоюзної» літератури. О. Білецький підкреслює різноманітність і своєрідність жанрів лірики
М. Рильського, поєднання ліричного й епічного струменів у
його поемах, «невимушеність і природність» віршових форм,
філософічність багатьох творів, «майже фетівське світовід233

чуття», любов до природи... І водночас «еволюція» його поетичної творчості зображена тут як рух від «споглядальності», «статики, спокою, констатації», «естетичної тюрми» – до
«втягнення в орбіту великого Жовтня» завдяки перелому в
свідомості. Вдумливий аналіз поезій поєднується тут з ідеологічними штампами (про позитивний вплив керівництва партії
на художників, про любов до країни соціалізму», «устремління в сонячне майбутнє» тощо). При цьому автор, безперечно,
прекрасно розумів (бо й на власному досвіді відчув), наскільки болісним був для багатьох талановитих митців той «перелом у свідомості»...
У листуванні вчених обговорюються питання підготовки видань, опонування дисертацій, підготовки кадрів; іноді Олександр Іванович просить проконсультувати молодого
колегу (Г. Вервес, аспірант О. Білецького, з вдячністю згадував поради М. Рильського з питань творчості А. Міцкевича),
або ж посприяти влаштуванню на роботу тих, хто повернувся з евакуації. Ідеться й про нові видання та взаємні «книжкові подарунки». Олександр Іванович розповідає також про
свої приватні справи: труднощі при переїзді на нову квартиру,
проблеми зі здоров’ям. Вони вітають один одного зі святами і
ювілеями, запрошують у гості. Від цих листів віє теплом, приязню, готовністю підтримати й допомогти...
До дружнього, досить згуртованого кола вчених-філологів
належав і академік Микола Каленикович Гудзій (1887–1965).
Він керував відділом російської літератури (1945–1952) і відділом давньої української літератури (1952–1961) в Інституті
літератури ім. Т. Г. Шевченка в той час, коли цією установою
керував О. Білецький, який надрукував до 70‑річчя М. Гудзія
статтю з аналізом творчого доробку видатного вченого («Радянське літературознавство», 1957, № 3).
Микола Каленикович також був фахівцем широкого профілю. Навчаючись у Київському університеті, він був учасником
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семінару східнослов’янської філології професора В. Перетца.
Досліджував літературу Київської Русі, східнослов’янські літератури ХІV–ХVІІІ ст., українську і російську літератури
ХІХ–ХХ ст. До кола його наукових інтересів входила також
агіографія, давня східнослов’янська белетристика, українські
інтермедії, творчість Феофана Прокоповича, протопопа Аввакума, М. Ломоносова, М. Гоголя, О. Пушкіна, Ф. Тютчева,
В. Брюсова, Т. Шевченка, І. Франка та ін. Текстологічно опрацьовував і редагував видання творів І. Вишенського, Л. Толстого, Т. Шевченка, В. Стефаника. Написав кілька статей,
присвячених «Слову о полку Ігоревім». Як відомо, в О. Білецького є також праці про цю пам’ятку, зокрема про вплив
«Слова» на українську літературу ХІХ–ХХ ст. А Максим Рильський у 1939 році опублікував поетичний переклад цієї дорогоцінної пам’ятки давньої літератури. Праці М. Гудзія, як і
О. Білецького, – завжди стилістично блискучі й вражають не
лише глибиною змісту, а й досконалою формою викладу. Варто прочитати розлогу передмову до 5‑томного видання праць
О. Білецького (1965).
М. Гудзій створив курс історії давньоруської літератури
(1938), багаторазово перевиданий, та хрестоматію до нього
(1935), які й досі залишаються цінними навчальними посібниками.
У листах до Миколи Калениковича Максим Рильський
торкається питань, пов’язаних з виданнями і перекладами
«Слова о полку Ігоревім», просить підтримати публікацію
віршів Миколи Зерова (13 вересня 1963 р.), дякує за «добре
слово», за книжку «“Кобзарь” Тараса Шевченко» (очевидно,
«Поезія Тараса Шевченка», Київ, 1961), обговорює прочитані книги.
Не обходилося й без певних непорозумінь між М. Рильським і М. Гудзієм. У листі від 23 грудня 1962 року відповідає
на «гневное письмо» Миколи Калениковича з приводу надру235

кованої в журналі «Народна творчість та етнографія» рецензії на книжку білоруського літературознавця і фольклориста
С. Василенка, різко розкритикованої Д. Лихачовим. І завершує свої пояснення словами:
«Дорогий Миколо Калениковичу! Я хочу дивитись на Ваш
лист, як на “последнюю тучу рассеянной бури”, бо мало є людей, яких би так глибоко поважав я й любив, як Вас!» [12, с. 373].
І через тиждень пише другові сповнений доброти і смутку лист:
«6 січня 1963 р. Київ
Милый, милый Николай Каллиникович!
Да махните же Вы рукой на этого несносного “редактора”
М. Рыльского, вспомните того Рыльского, с которым у Вас
была не одна задушевная беседа и который Вас – повторяю
это – любит и уважает, как немногих из людей. Мы ведь остались одни, – нет с нами Александра Ивановича, нет Леонида
Арсеньевича, – мы далеко не молоды, основное, что мы любим и ценим на земле, у нас, мне кажется, общее...» [12, с. 274].
Непорозуміння, як видно, було залагоджене, теплі стосунки між вченими тривали, про що свідчить, наприклад, лист
від 4 червня 1964 року, коли М. Рильський перебував на лікуванні в Кунцевській лікарні Москви.
«<...> Ваши письма действительно были мне отрадой в
этом доме скуки и муки. Скоро я отсюда вырвусь – болеть н а
в о л е – и даже лелею надежду встретиться с Вами в Киеве...»
[12, с. 544].
Це був один з останніх збережених листів Максима Тадейовича...
Ім’я М. Гудзія трапляється в деяких нотатках М. Рильського зі з’їзду славістів, у публіцистиці, листах до Є. і О. Дейчів та
інших кореспондентів.
Тема «Максим Рильський в колі інтелігенції своєї епохи»,
звичайно, далеко не вичерпується наведеними тут фактами.
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Максим Тадейович підтримував контакти і з С. Масловим,
родиною Дейчів (О. Дейч – письменник, перекладач і літературознавець), І. Білодідом, який після смерті Л. Булаховського був директором Інституту мовознавства АН УРСР.
А також з представниками молодшого покоління дослідників – Л. Новиченком, Г. Вервесом, зі співробітниками керованого ним ІМФЕ. Подальший розгляд цих стосунків допоможе відтворити атмосферу наукового життя 1930‑х – першої
половини 1960‑х років, а також умови, у яких працювали
тоді українські вчені.
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SUMMARY
M. Rylskyi relationships with outstanding scientists-philologists in
the period of the 1940s – 1960s are considered in the article. These are
linguists M. Kalynovych and L. Bulakhovskyi, literary critics M. Aleksieiev,
O. Biletskyi and M. Hudzii. The reminiscences of the contemporaries on
these figures, their scientific and journalistic works, epistolary heritage
of M. Rylskyi are used. M. Rylskyi has been friends with M. Aleksieiev
from the gymnasia years. The closer contacts have been formed with the
other personalities mainly in the post-war years. M. Rylskyi, M. Kalynovych and L. Bulakhovskyi have been the members of editorial board
of Russian-Ukrainian Dictionary (published in 1948). L. Bulakhovskyi
has written a preface to the collection of translations Serbian Epic Songs,
prepared by M. Rylskyi, and also published an article Maksym Rylskyi –
A Poet-Patriot. Several works on M. Rylskyi poetry belong to O. Biletskyi.
The critical and biographical essay Works by Maksym Rylskyi is the largest among them. M. Rylskyi has published a review on O. Biletskyi twovolume edition From Antiquity to Modernity, mentioned the names of his
colleagues and friends in scientific and journalistic works. In his letters
he discusses the issue of the translation studies, new books publishing,
training of personnel, creative plans, etc. as well as personal affairs. The
relationships of these extraordinary people can serve as an example of
creative cooperation, mutual respect, selfless, warm friendship.
Keywords: M. Rylskyi, M. Aleksieiev, M. Kalynovych, L. Bulakhovskyi,
O. Biletskyi, M. Hudzii, creative and personal contacts.
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IN MEMORY

ЄВГЕН ПАЩЕНКО

Українська славістика зазнала непоправної втрати. 8 травня
2021 року пішов із життя Євген
Миколайович Пащенко, відомий
український фольклорист-славіст, літературознавець, професор, доктор історичних, кандидат
філологічних наук. Один із фундаторів україністики в Хорватії.
Народився Євген Пащенко
9 вересня 1950 року в м. Воркуті
Комі АРСР (тепер РФ), куди трагічна доля закинула його батьків. Після повернення в Украї(09.09.1950 – 08.05.2021)
ну його шкільні та юнацькі роки
проходили в Запоріжжі.
Освіту отримував на філологічному факультеті Київського
державного університету (нині КНУ імені Тараса Шевченка),
де після першого курсу в межах програми міжнародного обміну був направлений на навчання до Югославії. У 1974 році паралельно закінчив Белградський та Київський університети.
Після завершення університетського навчання його наукове становлення було пов’язане з відділом слов’янської фольклористики (нині – відділ української та зарубіжної фольклористики) Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії
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ім. М. Т. Рильського АН УРСР (нині – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України). Кандидатську дисертацію «Фольклоризм у творчості
Владимира Назора» (науковий керівник – акад. Г. Д. Вервес) захистив у 1981 році. Працюючи в ІМФЕ, на основі кандидатської
дисертації він видав свою першу монографію «В. Назор і фольклоризм у хорватській літературі» (Київ, 1983). Брав участь (як
співавтор) у колективній плановій роботі відділу слов’янської
фольклористики «Історія слов’янської фольклористики (нариси розвитку, матеріали». Київ, 1988) під керівництвом кандидата філологічних наук В. А. Юзвенко (завідувачка відділу).
Упродовж 1990–1991 років за відрядженням міністерства
освіти колишнього СРСР читав курси з української мови в Белградському університеті, здійснював популяризацію української науки і культури. 1991–1995 роки – співробітник кафедри слов’янської філології КНУ імені Тараса Шевченка, читав
курси з хорватської і сербської літератури, окремі спецкурси
з фольклористики та країнознавства. З лютого 1995 року обіймав посаду першого секретаря Посольства України в Республіці Хорватія. Під час перебування на дипломатичній роботі
Є. Пащенком було підготовлено й видано сім книжок, присвячених Україні. У 1996 році захистив докторську дисертацію на
тему «Українсько-сербські літературні й культурні зв’язки доби
бароко XVII–XVIII століть: контакти, типологія, стилістика».
У 1999 році в Загребі було надруковано хорватською мовою його дослідницьку працю «Etnogeneza i mitologija Hrvata u
kontekstu Ukrajine». Zagreb, 1999 («Етногенез і міфологія хорватів у контексті України». Загреб, 1999). Вихід у світ цієї книжки
сприяв створенню в Загребському університеті кафедри україністики. Після завершення дипломатичної діяльності Є. Пащенко пристав на пропозицію щодо роботи в Загребському
університеті, згодом очолював згадану кафедру, де почалося вивчення української мови. На кафедрі ним було створено музей
241

української культури. Під час роботи в загребському університеті він публікує цілий ряд видань, зокрема такі як «Hrvatska –
Ukrajina. Kulturne veze između Jadrana i Dnjepra». Zagreb, 1996
(«Хорватія – Україна. Культурні зв’язки між Адріатикою і Дніпром». Загреб, 1996); «Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između
Galicije, Malorusije i Ukrajine». Zagreb, 2010) («Славіст і імперії.
Ватрослав Ягич між Галичиною, Малоросією і Україною», Загреб, 2010); «Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija».
Zagreb, 2010 («З Києва до Поліца. Шляхами давніх міграцій». Загреб, 2010; «Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe». Zagreb, 2010
(Українсько-хорватські літературні порівняння. Загреб, 2010).
У 2008 році Пащенко започаткував серію «Хорватська україніана» (Ucrainiana croatica), що на сьогодні нараховує близько
11 книжок. У межах бібліотеки «Хорватської україніани» започатковано серію збірників «Подорож Україною», у якій у монографічних виданнях представлено окремі регіони України.
Перша книга репрезентує Закарпатську Україну («Zakarpatska
Ukrajina. Istorija – tradicija – identitet» («Закарпатська Україна.
Історія – традиція – ідентичність» (2013). У ній наведено праці відомих дослідників цієї проблематики, зокрема П. Чучки і
О. Мишанича. Збіркa «Ukrajinski Karpaty» («Українські Карпати», 2014) мала на меті ознайомити хорватську громадськість
із карпатським регіоном, а «Galicija» («Галичина», 2015) містить
переклади наукових праць зі Львівської області. Серія продовжується виданням книги про Прикарпаття («Prikarpatje»,
2017), яка містить переклади праць дослідників цього регіону. Далі побачили світ видання «Bukovina» («Буковина», 2017)
і «Ukrajinski Karpaty» («Українські Карпати», 2018), де наведено
переклад праць науковців з Чернівецького університету і професора Прикарпатського університету Миколи Кухучака. Особливо важливими у світлі подій сьогодення є книжки «Istočna
Ukrajina. Donjecki region» («Східна Україна. Донецький регіон»,
2019) і «Krim kroz istoriju» («Крим крізь історію», 2020), у яких
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подано переклади праць визначних українських істориків. Було
заплановано також підготовку публікацій про Волинь і творчість Лесі Українки та ще багато інших. Передмову до всіх видань підготував проф. Євген Пащенко.
Сприяв він також публікації видань «Hrvatski Ševčenko»
(«Хорватський Шевченко», 2011), «Bogdan-Igor Antonić. Most
iznad vremena» («Богдан-Ігор Антонич. Міст через часи»; переклад Д. Цесар, 2011), «Taras Ševčenko. Izabrana poezija» («Тарас Шевченко. Вибрана поезія»; переклад О. Менца) та ін.
Є. Пащенко постійно керував студентською практикою хорватських студентів в Україні. Не втрачав наукових контактів з
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України та Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка; під час перебування в Україні
завжди передавав до бібліотеки ІМФЕ свої нові книжки, зустрічався з дирекцією та колегами. Він сприяв організації в Загребі
культурних подій та художніх експозицій, залучаючи до їхнього
проведення також співробітників ІМФЕ – акад. Дмитра Степовика та чл.-кор. Олександра Найдена. Він був постійним учасником багатьох міжнародних наукових конференцій в Україні,
міжнародних конгресів україністів, з’їздів славістів. Протягом
багатьох років очолював Асоціацію україністів Хорватії, сприяв
популяризації української мови та культури, позитивного іміджу України та розвитку українсько-хорватських взаємин.
З 1993 року був членом Комісії з дослідження слов’янського
фольклору при Міжнародному комітеті славістів. Його наукові інтереси сягали багатьох дисциплін гуманітаристики; саме
міждисциплінарні дослідження були найбільш важливими для
його наукового доробку. Водночас уже під новим кутом зору
він починає звертатися до фольклористичних студій. Готуючи до друку унікальне видання «Український політичний фольклор» (упоряд. Є. М. Пащенко, 2008), звертався також до трагічної теми Голодомору, адже сам походив з родини репресованих.
Пам’ять про колегу завжди буде в наших серцях!
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ХРОНІКА

Лариса Вахніна
Оксана Микитенко

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ДО 150-річчя БОЛГАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
17–18 жовтня 2019 року в Інституті етнології і фольклористики з Етнографічним музеєм БАН відбулася міжнародна наукова конференція з нагоди 150‑ї річниці Болгарської академії
наук «Актуальні проблеми дослідження нематеріальної культурної спадщини та імплементація Конвенції 2003 року. Внесок
учених БАН», організована під егідою ЮНЕСКО спільно з Регіональним центром із захисту нематеріальної культурної спадщини для Південно-Східної Європи та під патронатом президента
Болгарської академії наук академіка Юліана Ревальського. Конференція, що проходила в пленарному режимі в центральній будівлі БАН, зібрала науковців з Австрії, Болгарії, Естонії, Марокко, Польщі, Румунії, Сербії, України, які представили досвід своїх
країн щодо збереження нематеріальної культурної спадщини та
наголосили на ролі болгарських колег як дослідників і практиків
стосовно імплементації Конвенції ЮНЕСКО 2003 року. Офіційними мовами конференції були болгарська та англійська.
Для Болгарії, яка має значний досвід у справі захисту, збереження й вивчення національної культурної спадщини, конференція була справді етапною, що засвідчив її широкий міжнародний резонанс. Проблематика конференції є складовою
наукової діяльності Інституту етнології і фольклористики з
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Етнографічним музеєм БАН; вона представлена також у міжнародному співробітництві Інституту, зокрема у спільних
проєктах з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН (далі – ІМФЕ).
Як відомо, Болгарія однією з перших ухвалила Національний реєстр з нематеріальної культурної спадщини, що стало
імпульсом для створення у 2006 році відповідної Національної ради, якою координувалася діяльність у межах країни. Наприкінці 2007 року розпочалася масштабна Національна програма «Живі людські скарби – Болгарія» і було висунуто п’ять
перших номінантів, що їх включено до Репрезентативного
списку НКС, а також розроблено перелік елементів культурної спадщини країни, які потребують нагальної підтримки.
Подією міжнародного значення стало створення у 2012 році
першого в Європі Регіонального центру (охоплює своєю діяльністю Південно-Східну Європу) з нематеріальної культурної спадщини, що діє при ЮНЕСКО. Тоді ж при Інституті етнології і фольклористики з Етнографічним музеєм БАН було
організовано Національний центр, а в місцях побутування
культурних явищ міжнародного масштабу відкрито локальні
центри з нематеріальної культурної спадщини.
На відкритті конференції прозвучали вітання від президента БАН, міністра науки і освіти, зарубіжних учасників. Високий статус конференції було засвідчено присутністю працівників Посольства України в Республіці Болгарія. Співробітники
ІМФЕ – завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Л. Вахніна та провідний
науковий співробітник, доктор філологічних наук О. Микитенко – передали Інституту етнології і фольклористики з Етнографічним музеєм БАН вітальну адресу від директора ІМФЕ, академіка Г. Скрипник та подарували видання ІМФЕ.
На пленарному засіданні було заслухано доповіді Вольфганга Вісхайдера (Австрія) – «Юридичні аспекти захис245

ту нематеріальної культурної спадщини», Сабіни Іспас (Румунія) – «Роль мультимедійних архівів із захисту культурної
спадщини; техніки консервації; перелік», Міли Сантової (Болгарія) – «Роль учених БАН при впровадженні Конвенції із захисту нематеріальної культурної спадщини в Болгарії».
Доповідачами першої сесії, яку було присвячено питанням
міжнародного академічного співробітництва, були Йоанна
Спасова-Дикова (Болгарія) – «Дослідження БАН в галузі виконавського мистецтва у ХХІ ст. у світлі Конвенції із захисту нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО 2003 р.»;
Мирослава Лукич-Крстанович (Сербія) – «Міжакадемічне
співробітництво: впровадження нематеріальної культурної
спадщини в межах ЮНЕСКО, БАН і САНМ»; Оксана Микитенко (Україна) – «Роль академічних наукових досліджень
нематеріальної культурної спадщини в процесі глобалізації і
інтеграції».
Окрему сесію, на якій виступили болгарські колеги, склали
доповіді з проблем освітньої політики. Було обговорено низку
питань, пов’язаних із програмами стосовно збереження традиції в галузі нематеріальної культурної спадщини і трансмісії знань, умінь і навичок до традиційних ремесел як через досвід музейної практики, так і через неформальні мережі. Було
також підкреслено важливу роль, яку в Болгарії традиційно
відіграють місцеві культурно-просвітні осередки читалища,
зокрема й щодо збереження нематеріальної культурної спадщини: Іва Станоєва (Болгарія) – «Читалища і нематеріальна
культурна спадщина – відкриття нових можливостей»; Стелла
Ненова (Болгарія) – «Читалища, місцеві громади та дослідники у захисті нематеріальної культурної спадщини».
Питання культурної політики, популяризації різних жанрів фольклорної творчості на міжнародних фестивалях,
зв’язок традиції та сьогодення порушували на сесії, якою керувала Лариса Вахніна (Україна). Доповідачі: Радка Братанова
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(Болгарія) – «Храмові свята, фестивалі, конкурси та нематеріальна культурна спадщина – деякі актуальні проблеми»; Євгенія Гренчарова – «Програма Живі людські скарби – Болгарія та
захист хореографічної спадщини»; Ваня Матеєва (Болгарія) –
«Сучасні практики та інституційні форми із захисту нематеріальної культурної спадщини: внесок дослідників ІЕФЕМ при
БАН»; Бояна Богданович (Сербія) – «Популяризація нематеріальної культурної спадщини: Фестиваль Пряничне серце»; Мілена Любеноава (Болгарія) – «Громади і експерти у захисті нематеріальної культурної спадщини – приклад Сурва у регіоні
Перник» та ін.
Загальнотеоретичні, правові й культурологічні проблеми,
вирішення яких вимагає особливої уваги та обміну досвідом як
у національному, так і міжнародному масштабі, склали окремий блок, що його було представлено доповідями Маргарити
Каішевої (Болгарія) – «Критерії і стандарти якісної інтерпретації та комунікації культурної спадщини, прийняті та впроваджені у Європі та світі та підтримані міжнародною асоціацією Interpret Europe»; Мірени Станевої (Болгарія) – «Реєстр:
шляхи використання»; Теодори Конах (Польща) – «Приєднання громад до Міжнародного закону про спадщину»; Ірени Бокової (Болгарія) – «Нематеріальна культурна спадщина
та жива спадщина – теоретичні аспекти та приховані послання»; Ніколая Ненова (Болгарія) – «У пошуках нематеріального
виміру культурної спадщини»; Івайла Прванова (Болгарія) –
«Матеріалізація нематеріальної культурної спадщини».
Цікавими були доповіді, об’єднані в сесії «Інтерпретації»,
які представили досвід міждисциплінарного дослідження нематеріальної культурної спадщини. Виступили, зосібна, Ваня
Лозанова (Болгарія) – «Проект Онлайн Енциклопедія з античної культурної спадщини у Південно-Східній Європі при Національній науковій програмі Культурно-історична спадщина, національна пам’ять та суспільний розвиток Центру
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фракології при БАН»; Іво Велинов (Болгарія) – «Рильський
монастир у семіотичному просторі нематеріальної культурної спадщини»; Маріяна Витанова, Калина Мичева-Пецчева
(Болгарія) – «Духові музичні інструменти в болгарських діалектах (етнокультурні аспекти)»; Міглена Іванова (Болгарія) –
«Графіті та нематеріальна культурна спадщина»; Петьо Крстев
(Болгарія) – «Дослідницькі парадигми, нематеріальна культурна спадщина і традиційна культура».
Важливою подією стала сесія, присвячена Україні, зокрема українсько-болгарським науковим взаєминам і проєктам
у галузі дослідження нематеріальної культурної спадщини.
У виступах було наголошено на традиційних українськоболгарських зв’язках у вивченні народної культури і фольк
лору (Антоніна Якімова, Петко Христов (Україна / Болгарія) – «Роль Михайла Драгоманова у створенні фольклорної
програми СбНУ»; Ольга Вовк – «До історії вивчення нематеріальної культурної спадщини у Східній Європі: внесок Василя
Каразіна») та підкреслено актуальність спільних досліджень
у сучасних умовах (Лариса Вахніна (Україна) – «Нематеріальна культурна спадщина України в умовах сучасних соціокультурних змін»; Елена Воденчар (Болгарія) – «Нематеріальна
культурна спадщина болгар у Бессарабії. Позитивна практика захисту»).
З огляду на те, що статус нематеріальної культурної спадщини набувають традиції, що побутують, особливу увагу було
привернуто до локальних традицій, досвіду громад та експертів стосовно захисту нематеріальної культурної спадщини
в конкретних місцевостях по всій території Болгарії, де вже
створено центри, у яких вивчають та популяризують народну
культуру. Про це, скажімо, ішлося у виступах і презентаціях
Мирослава Василєва (Болгарія) – «Жива спадщина: хореографічна традиція в регіоні Карлово»; Вані Йорданової (Болгарія) – «Свята та звичаї Смолянського регіону: за матеріалами
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студентської практики 2017–2018 рр.»; Емілії Бояджиєвої-Пеєвої (Болгарія) – «Нематеріальна культурна спадщина – приклад новорічного звичаю»; Юлії Попчевої (Болгарія) – «Створення та передача традиції у селі із зростаючим населенням
(етнологічне дослідження у с. Здравец, регіон Варни»; Ірини
Аргірової (Болгарія) – «Збереження архітектурного середовища та життя у ньому. Культурні ініціативи у с. Долен, Західні
Родопи».
Конференція, якою було засвідчено вагомі здобутки, насамперед науковців Інституту етнології і фольклористики з
Етнографічним музеєм БАН, у галузі вивчення нематеріальної
культурної спадщини, знову продемонструвала актуальність
порушених проблем теоретичного, нормативно-правового,
практичного характеру, пов’язаних із презентацією та збереженням традиції, зосередила увагу на культурологічному та
прагматичному аспектах, наголосила на питаннях соціологічного та гендерного аналізу тощо. У виступах учасників було
представлено багатогранність виміру традиційної культурної
спадщини, її мовні, архітектурні, музичні, хореографічні, мистецькі, харчові маркери і коди, якими окреслюється ідентичність кожної національної культури.
Учасникам конференції було запропоновано широку
культурну програму: відбулося відкриття виставки фотографій «Образи елементів, внесених до Болгарського національного Репрезентативного списку нематеріальної культурної
спадщини»; кулінарна виставка «Місцева кухня»; концерт
автентичного фольклору у виконанні носіїв народної творчості, які представляли осередки, внесені до Болгарського національного Репрезентативного списку нематеріальної
культурної спадщини; ознайомлення з експозицією нещодавно відкритого (після оновлення) Етнографічного музею;
фольклорна вистава за мотивами класика болгарської літератури Й. Радичкова.
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УДК
Мирослава Карацуба

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВА І КУЛЬТУРА»
(КУТАЇСІ, ГРУЗІЯ)

7–9 травня 2021 року за підтримки Фонду розвитку гуманітарних і педагогічних наук і Кутаїського державного університету імені Акакія Церетелі проходила чергова, шоста Міжнародна наукова конференція «Мова і культура», добре знана
на пострадянському просторі, з року в рік у ній бере участь
велика кількість грузинських науковців-гуманітаріїв, а також
фахівців з мовознавства, літературознавства, фольклористики та культурології з країн близького зарубіжжя.
Програмою конференції було передбачено роботу таких
секцій:
• Граматика – сучасний стан, тенденції розвитку;
• Взаємодія мовних світів;
• Методологічні і гносеологічні проблеми сучасної лінгвістики;
• Функціональне та когнітивне дослідження мовної семантики і граматики;
• Проблеми лексикології;
• Міфологічні та фольклорні мотиви;
• Семіотичні ідеї;
• Мова сучасного мистецтва;
• Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту;
• Міжкультурна комунікація;
• Переклад та міжкультурні комунікації;
• Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії;
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• Художня література в контексті культури;
• Теорія і методологія журналістики;
• Методичні аспекти викладання філологічних дисциплін;
• Історія і сучасність.
Робота конференції проходила в онлайн-режимі. Після
масштабного пленарного засідання було передбачено роботу
секційних засідань. Робота секції «Міфологічні та фольклорні
мотиви» виявилась однією з найплідніших, у ній взяло участь
близько 35 доповідачів, переважну кількість доповідей було
виголошено грузинською мовою, проте у межах секції працював мініблок англомовних доповідачів і науковців, що підготували доповіді російською мовою. Там було проголошено і мою
доповідь «Балада й історія: особливості висвітлення історичних подій у народній баладі південних слов’ян», яку грузинська аудиторія сприйняла із великою цікавістю, було чимало
схвальних виступів на її підтримку і жваве обговорення. Було
запропоновано і надалі продовжувати співпрацю у межах конференції та в інших міжнаціональних культурних проектах.
Робота інших секцій проходила у дружній, приязній атмосфері, було запропоновано для гостей культурну онлайнпрограму з метою їхнього ознайомлення із культурою Грузії,
зокрема із пам’ятками архітектури і культурним надбанням
м. Кутаїсі.
Учасникам конференції було видано сертифікати, що підтверджують участь, на момент відкриття конференції було
підготовлено електронну версію збірника наукових праць
конференціалів.
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Оксана Микитенко

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АНДРИЧ У ПЕРЕКЛАДІ»
У цьому році виповнюється 60 років від тієї значної дати,
коли Іво Андричу було присуджено Нобелівську премію у галузі літератури. Цієї відзнакою високо оцінено, як зазначалося у дипломі Шведської академії, «епічну силу», що її втілив
письменник у своїй творчості, яка постійно привертає увагу
читачів та перекладачів. Твори Андрича перекладено багатьма мовами світу, продовжують перекладати його і сьогодні.
Відтак цілком природно, що на відзначення 60‑ї річниці присудження Андричу Нобелівської премії Інститут Андрича у
Белграді (Сербія) 24–26 вересня 2021 року провів міжнародну міждисциплінарну онлайн конференцію, обравши темою
«Андрич у перекладі».
Конференція відкрилася презентацією монографії Мілоша Окуки (Німеччина) «Від магії до подвигу: Іво Андрич німецькою мовою», в якій автор представив рецепцію творчості
визначного сербського письменника у німецькомовному середовищі. Цю тему продовжив, виступаючи на пленарному
засіданні, Роберт Ходел (Гамбург, Німеччина) у доповіді «Мовно-національні відмінності у перекладах Андрича». Доповідач
зупинився на аналізі перекладу німецькою мовою етно-релігійних ознак Андричевого тексту, зазначивши дистанціювання та відчутну авторизацію перекладача в сучасних німецькомовних перекладах задля «політичної коректності» (заміна
етнонімів «цигани», «волохи» на «роми», «румуни», «фрау» замість «жінка» тощо), що веде до втрати оригінальної та епічно
забарвленої письменницької нарації.
На першій секції було виголошено чотири літературознавчі доповіді. Із доповіддю «Зустріч оригіналу та перекладу:
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оповідання Андрича у німецькій культурі» виступила Милена Владич-Йованов (Белград, Сербія), зупинившись як на перекладах художніх творів письменника, так і на його власних
поглядах на перекладацьку діяльність, представлених у збірці
есе «Художник і його твір».
У доповіді Персиди Лазаревич Ди Джакомо (Пескара, Італія) «Перекласти Андричевий «третій світ» італійською» було
розглянуто роль дескриптивного контексту та діалогів персонажів як медіаторів тексту у двох різночасових перекладах італійською мовою (1961 р. та 2001 р.) роману І. Андрича «Травницька хроніка».
У доповіді Оксани Микитенко (Київ, Україна) «Іво Андрич
і Україна – діалог культур» йшлося про рецепцію творчості письменника в Україні, починаючи від перших перекладів
1956 року. Зупинившись на мовних особливостях українського перекладу історичного роману «Міст на Дрині», доповідачка зазначила концептуальну відповідність фольклорної
стихії, зокрема епічної нарації сербської мови, українській літературній традиції.
Доповідь Анджелки Пейович (Белград, Сербія) «Антропоніми і топоніми в іспанських перекладах роману Іво Андрича «Міст на Дрині» мала контрактивний та дескриптивний
характер і була присвячена співставному текстологічному
аналізу двох різночасових перекладів, зроблених різними перекладачами у різних видавництвах. Аналіз дозволив зробити
висновок про відчутне втручання перекладача у текст оригіналу (напр., «Львів» перекладено як «Лемберг»).
Засідання другої – мовознавчої – секції відбулися наступного дня, також у пленарному режимі. Було заслухано три
доповіді. Драгана Керкез (Белград, Сербія) зупинилася на
розгляді фразеологізмів із компонентом «пам’ять» у російськомовних перекладах Андрича. Про характерні особливості
передачі часу дієслів у перекладах творів письменника фран253

цузькою мовою (на матеріалі перекладів оповідань Андрича
«Єлена, жінка, якої немає», «Слон візира» та «Розмова з Гойом») йшлося у виступі Тетяни Самарджиї (Белград, Сербія).
Тамара Йованович-Стратієв (Гамбург, Німеччина) звернулася
до порівняльного аналізу просторових визначень оригіналу
та німецькомовного перекладу у романах-хроніках І. Андрича «Міст на Дрині» та «Травницька хроніка», зауваживши значення адекватного перекладу турцизмів задля збереження семантичної та стилістичної еквівалентності твору.
Підсумовуючи цікаву і змістовну розмову фахівців різних
спеціальностей, котрих об’єднало Слово письменника, організатор і головуюча на засіданнях, керівник Інституту Андрича
проф. др. Александра Вранеш (Белград, Сербія) підкреслила
важливість як теоретичного, так і практичного міжнародного
наукового досвіду, зазначивши перспективу перекладів творів
Андрича також мовою есперанто. Доповіді, що було виголошено, будуть представлені на сайті Інституту Андрича та опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
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Леся Мушкетик

НОВИНИ З ТЕРЕНУ УГОРСЬКОЇ
УКРАЇНІСТИКИ
26–27 листопада 2021 року у м. Ніредьгаза в Угорщині відбулася міжнародна конференція на тему «Україністика в Угорщині
та поза її межами ІІ», організована кафедрою української мови
та культури Ніредьгазького університету та самоврядуванням
українців м. Чепела. Від 1992 року в Ніредьгазькому виші функціонувала кафедра української та русинської філології під керівництвом відомого славіста, україніста Іштвана Удварі, який
2005 року пішов з життя, далі її очолював професор Золтан Андраш, а згодом її ліквідували разом з іншими кафедрами іноземних мов вишу. Діяльність кафедри було відновлено 2017 року,
завідувачкою стала доцентка Вікторія Штефуца. У 2018 році відбулася перша конференція на згадувану тематику.
Нинішній форум тривав у гібридному режимі, тобто онлайн
і офлайн, у ньому брали участь дослідники з різних вишів та дослідницьких центрів України та Угорщини. Уранці 26 листопада
його відкрила Вікторія Штефуца, яка привітала учасників, окреслила коло завдань, зауважила, що цьогоріч порівняно з першою
конференцією число дослідників, що зголосилися, значно зросло – усього понад 50. Вона повідомила також, що планується публікація збірника з тематики конференції. Директор Інституту
мовознавства та літературознавства, габілітований доктор, професор Ніредьгазького університету Карой Міня також привітав
учасників і наголосив, що вважає за честь організацію подібного
заходу в його установі. Він побажав усім успіхів і підтвердив намір видання наукового збірника матеріалів форуму.
Далі тривало пленарне засідання. Модератором була доцентка Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ та співробітниця ніредьгазької кафедри Єлизавета Ба255

рань. Професор Микола Васьків з Київського університету
ім. Бориса Грінченка у доповіді «Угорська поезія в перекладах Павла Мовчана» розповів про підбірку угорської поезії в
журналі «Всесвіт» за 1988 рік в українському перекладі Павла Мовчана, поезію якого своєю чергою перекладав угорською
Міклош Вереш. Завідувачка кафедри української мови Ужгородського національного університету, докторка філологічних наук Наталія Венжинович виступила з темою «Фразеологія та фразеографія української мови: здобутки і перспективи
досліджень», тут йшлося про сучасні надбання у цій царині,
зосібна праці: словники, монографії, дисертації та ін. Доповідачка подарувала ніредьгазьким колегам низку книг.
Відомий угорський славіст, професор Андраш Золтан розповів про «Поширення одного галичанського канцелярського латинізму («господар»)». Він простежив його витоки як староукраїнського і подальше запозичення литовцями, росіянами
(государь), молдованами і угорцями. Професор Мігай Кочіш із
Сегедського університету у виступі «З історії формування українського правопису. А. Метлинський та П. Куліш» розглянув
українські правописні норми у тогочасному суспільстві і висунув твердження, що значення «кулішівки» на той час не було таким значним, як вважають деякі дослідники. Вагомими на цьому терені були й здобутки Харківської школи. Професор Віктор
Мойсієнко з Житомирського держуніверситету ім. Івана Франка
у доповіді «Перспективи діахронних студій з україністики» говорив про важливість та актуальність студій з української мови
давнього періоду, повернення до України пам’яток та зазначення їх приналежності до староукраїнської, а не лише давньоруської версії мови. Провідна наукова співробітниця Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Леся Мушкетик розглянула «Українські народні пісні у творчому доробку Бели Бартока: до 140‑річчя з дня
народження» і розповіла про збирання та дослідження Барто256

ком українського фольклору, українсько-угорських взаємовпливів у народній музиці, використання цих пісень у його композиторській творчості, контакти з українськими дослідниками.
Славістка, професорка Ержебет Ч. Юнаш з Ніредьгази у доповіді «Наука про переклад на службі перекладацької практики» наголосила на необхідності гарного знання перекладачами теорії
перекладу, застосування у своїй праці здобутків різних дисциплін – теорії комунікації, семіотики, прагматики, психології, семантики, стилістики, етнології та ін.
Далі засідання тривали у таких секціях: 1. Українське мовознавство: сучасний стан і перспективи; 2. Україністика в європейських країнах. Українсько-угорські міжмовні контакти;
3. Світовий контекст української літератури, компаративістика. Теорія і практика перекладу; 4. Фольклористика та культура України. Поетика художнього твору. Зосібна у мовознавчих
секціях розглядалися питання граматики, лексики та стилістики української мови (доповіді Михайла та Наталії Торчинських,
В. Денисюка, О. Сулими та ін.), чимало уваги приділялося українсько-угорським взаємовпливам, зокрема угорським запозиченням у закарпатських говірках тощо (виступи І. Сабадоша,
В. Штефуци, А. Галас, Є. Барань та ін.). Різним аспектам вивчення української літератури присвятили свої доповіді Т. Чонка,
О. Кордонець, С. Супруненко. Розглядалися тут і проблеми перекладу з угорської художньої літератури українською мовою
(А. Барань, Е. Балла та ін.). У культурологічній секції виступили докторки філологічних наук Ужгородського національного
університету В. Барчан, О. Тиховська з доповідями про етнологію та фольклор Закарпаття, йшлося тут і про українсько-угорські зв’язки у фольклорі (Л. Терещенко), питання поетики художніх творів тощо. Після виголошення доповідей учасники
підвели підсумки конференції, наголосивши на її науковому та
суспільно-культурному значенні, міжнародному резонансі. Потому вони отримали можливість оглянути Ніредьгазький уні257

верситет, здійснити прогулянку містом. Наступного дня відбулася екскурсія до сусіднього з Ніредьгазою міста Мішкольца.
Останніми роками значно пожвавилися публікація праць з
українсько-угорських контактів – мовних, історичних, культурних та ін., підготовлених як українськими [6], так і угорськими
дослідниками [9], а то й спільними зусиллями учених обох країн [7; 1]. Є серед них і перекладні видання. У Будапешті угорською мовою побачила світ цінна пам’ятка давньоруської літератури – «Києво-Печерський патерик» (A kijevi barlangmonostori
paterikon. Budapest: Attraktor könyvkiadó kft., 256 old.) (далі – Патерик). Переклад Патерика з церковнослов’янської мови був
здійснений угорським істориком Іштваном Долманьошем ще
близько 1990 року, обидва тексти зіставив філолог Аттіла Голлош, однак до видання його підготував лише зараз згадуваний
вище славіст, доктор наук Андраш Золтан, який написав також
післямову і подав примітки до тексту. Як уже згадувалося, Золтан тривалий час очолював кафедру української філології Будапештського університету, а згодом і кафедру української та
русинської філології Ніредьгазького інституту (нині університету). Зацікавлення професора стосуються різних аспектів
славістики, це польсько-українсько-білорусько-російські мовні та культурні зв’язки, офіційні мови східних слов’ян у середні віки, питання етимології, словотворення слов’янських мов,
слов’янські запозичення в угорській мові, письмова передача
слов’янських кириличних назв угорською мовою, слов’янські
рукописи Угорщини; бібліографія та історія славістичного напряму угорського мовознавства. Серед іншого Золтанові належить заслуга оприявнення іншої важливої пам’ятки українства – репринтного видання «Нягівських повчань чи постилл»
1758 року на основі петербурзької публікації О. Петрова, він
написав також передмову до книги і вмістив у ній дослідження
відомого угорського славіста Ласло Дежьо «Няговські повчання та їх автор».
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Отже, можемо констатувати, що Патерик підготовлений
до видання справжнім фахівцем, спеціалістом у даній області знань. Крім приміток він підготував післямову, у якій подає
огляд тогочасних обставин виникнення пам’ятки, пише про поширення візантійської літератури у Київській Русі, а далі характеризує саму книгу, що складається з історій та оповідей, легенд
про виникнення і діяльність Києво-Печерської лаври – однієї з
перших і найбільших православних святинь України, заснованої ще 1051 року, і нині діючого монастиря, життя і діяння його
ченців. На його думку, Патерик служив важливим джерелом тогочасного релігійного життя, а ще повчальним зразком, прикладом для монахів. Золтан пояснює слова патерик, лавра та ін., говорить про жанрові особливості текстів, їх тематики тощо. Він
повідомляє, що переклад І. Долманьоша був здійснений з другої книги московської книжкової серії «Памятники литературы
Древней Руси ХII век», укладеної Л. Дмитрієвим і Д. Лихачевим (1980 р.), до якої долучено 1 легенду з попередньої збірки
1978 року. І хоча існують різні редакції Патерика, починаючи з
XIII ст., він містить відомості з давніших часів, а саме Несторалітописця (7–8 легенди), ченця Симона, який згодом став єпископом у Володимирі на Клязьмі (14–23 легенди), ченця Полікарпа (24–32 легенди), його листування з Симоном тощо. До книги
увійшли й згадки про війни з сусідніми державами та кочовими
племенами, внутрішній розбрат поміж князями та ін.
Андраш Золтан наводить цікавий факт того, що до угорців відомості про Патерик дійшли завдяки українській літературі. Знаний угорський славіст Оскар Ашбот попросив
Івана Франка дати огляд історії української літератури для
угорськомовного видання «Історія всесвітньої літератури IV.
Уральсько-алтайські народи і слов’яни» (1911) [10], в якому
Патерик згадано на с. 464. Професор інформує і про звертання угорських дослідників до Патерика у зв’язку з 30 легендою
про святе життя Мойсея Угрина, угорця за походженням. Про
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цей твір ще на початку ХХ ст. згадував Шандор Бонкало у своїх оглядах, а переклади легенди угорською були здійснені в
різні періоди Золтаном Трочані, Ендре Іглої, Яношем Петерфалві, останні долучали до публікацій і власні дослідження,
цим питанням присвятив книгу Іштван Іванчо [11].
Золтан робить і деякі зауваги щодо перекладу, зосібна про
посилання на біблійні джерела у перекладі Гашпара Каролі, інші
джерела, він пише про те, що в передачі церковнослов’янських
назв редакція дещо відійшла від усталених академічних перекладів (див. книгу: Золтан А., Гадровіч Л. «Передача угорською
мовою слов’янських кириличних назв – Передача угорською
мовою новогрецьких назв») [8], намагаючись, де можливо, наблизити їх до тогочасної київської, тобто сучасної української
вимови.
Науковцем підготовлено і примітки до книги – пояснення
певних реалій, імен, історичних фактів тощо. А. Золтан згадує,
що в перекладі Долманьоша залишено для них місце, однак
вони або не були зреалізовані, або не збереглися. Так, на с. 25
знаходимо дані про Нестора-літописця та його «Повість временних літ», її переклад угорською тощо, на с. 90 – пояснення
слова лавра, на с. 157 – архимандрит, на с. 123 з’ясовано, хто
такі в’ятичі. Є тут примітки про тогочасних місцевих князів
та багато інших.
Маємо зробити деякі зауваги щодо вживання слів «orosz» (російський) у книзі, що, вочевидь, обумовлене перекладом з російського видання кілька десятиріч тому. У перекладі з угорської
«оrosz» загалом перекладають як «російський (росіянин)», хоча
деякі словники, зосібна, останній тезаурусний двотомний «Угорсько-український словник» (Ніредьгаза, 2006) дає і переклад
«руський», «русинський» як історизму (істор.). Отже, при читанні Патерика першочергово приходить на думку переклад цього слова як «російський». Таким чином, читаємо: «Oroszország»
(Росія, російська держава), чому не Київська Русь, коли йдеть260

ся саме про неї? (слово Kijevi Rusz є в угорській мові, хоча це
теж російське написання (згідно з вимовою), нині англійською
ми передаємо Kyiv); «Лавра – найбільший тогочасний російський монастир»; «російський давній літопис» (про Повість временних літ), «російська земля», «давня російська мова» (про
церковнослов’янську) та ін. На нашу думку, доцільніше було б
вжити слово «rusz», «ruszin», ачи зазначити, про що саме йдеться.
Відомо, що вже багато століть поспіль російська традиція присвоює собі всі набутки Київської Русі, у дореволюційній науці
вважаючи її лише власною протодержавою, чи – як у радянські
часи, лише номінально – колискою трьох братніх народів. Знаємо, що на цих територіях жили предки українців – племена полян, сіверян, древлян та ін. і націй тоді не було, радше йшлося
про певні групові ідентичності, див. книгу С. Плохія [5]. А Московське царство Петро Перший проголосив «Російською імперією» лише 1721 року, розповсюдивши назву давньої української
держави на Московське князівство, тож московити стали росіянами (русский – від русь), див. книгу Є. Наконечного [3]. Український історик Ярослав Дашкевич пише: «За часів існування держави Київська Русь про Московську державу не було ні згадки.
Відомо, що Московське князівство як улус (володіння монгольського хана) Золотої Орди засноване ханом Менгу Тимуром тільки в 1277 році. До того часу Київська Русь уже існувала понад
300 років» [1]. Та й праці українських мовознавців доводять, що
в давньоруських літописах церковнослов’янською мовою є чимало народнорозмовних українських слів та висловлювань [4].
Коли першого російського історика Н. Карамзіна запитали, якою
мовою говорила Київська Русь, він сказав: «Тем языком, на котором сей час говорят малоросы». Тобто українською.
Оприявнений уперше в Угорщині Андрашем Золтаном «Києво-Печерський патерик» є важливою пам’яткою слов’янства,
історії релігії та культури загалом, його публікація угорською
мовою розширює горизонти пізнань, сприяє взаємообміну
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духовних надбань між народами, які хоч і різняться, та проходять однакові періоди у своєму розвої, взаємозбагачуючись
і сприяючи формуванню загальнолюдських знань і цінностей.
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Давид Бзорек
(Варшава, Польща)

ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРО ЕГО-ДОКУМЕНТИ ПОЄДНАЛА НАУКОВЦІВ
З ПОЛЬЩІ, УКРАЇНИ, ФРАНЦІЇ ТА УГОРЩИНИ
20 грудня 2021 року на кафедрі україністики Варшавського університету відбулася Третя міжнародна наукова конференція із циклу «Філософія буття і витривалості в
его-документах українських письменників, художників, кінематографістів (від часів Орлика до сучасності)» (Filozofia
bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy i
filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesnych)).
Тема цієї наукової зустрічі вчених з Польщі, України, Франції та Угорщини звучала так: «Автори щоденників як свідки
доби». Організатором конференції і цього разу, як і в 2019му та 2020 роках, стала Майстерня історії польсько-українських літературних взаємин (керівник – Валентина Соболь).
Учасників привітала декан з наукової роботи факультету
прикладної лінгвістики Варшавського університету професорка Ева Жебровська (Ewа Żebrowskа), яка побажала успішної роботи, наголосила на традиції проведення наукових
конференцій у Майстерні. Наступне слово взяла завідувачка
кафедри україністики докторка Катажина Якубовська-Кравчик (Katarzyna Jakubowska-Krawczyk). Вона зробила акцент
на тому, що циклічність цього наукового свята є своєрідним
місцем до креації і розвитку діалогу між науковцями університетів з різних країн. Організаторка конференції професорка Валентина Соболь подякувала всім, хто зацікавився
запропонованою проблемою і запросила на першу частину
міжнародної наукової зустрічі під назвою «Ad fontes». Першу
частину наукової сесії модерували професорка Тереса Хин263

чевська-Геннель (Teresa Chynczewska-Hennel), завідувачка кафедри новітньої історії та джерелознавства факультету історії та міжнародних відносин Білостоцького університету, та
кандидат історичних наук Ігор Стамбол, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Як і належить, у першій частині конференції вчені справді сягнули найглибших джерел. І це підтвердив виступ професорки Оксани Сліпушко, завідувачки кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості
Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У своїй доповіді дослідниця порушила актуальну проблему: «Ідея свободи у творчості середньовічного книжника Іларіона: антична й
автентична традиції». Вона обстоювала тезу, що перше окреслення екзистенційної проблематики з’являється завдяки образам-символам, на які багате «Слово про закон і благодать»
Іларіона Київського – унікальна пам’ятка першої половини
XI ст. Віддаючи шану середньовічному канонові, автор намагався утвердити свою власну конфесійну ідентичність, а це,
власне, як наголосила О. Сліпушко, i стало найбільшим виявом свободи. Наступну доповідь на тему «Антін Жданович,
козацький полковник, у світлі діаріуша і кореспонденції гетьмана литовського Юзефа Радзивілла» («Anton Żdanowicz płk
kozacki w świetle diariusza i korespondencji hetmana litewskiego
Józefa Radziwiłła») виголосив професор Мирослав Нагельський (Mirosław Nagielski) з кафедри новітньої історії історичного факультету Варшавського університету. Постать київського полковника Антона Ждановича досить часто виступає
в діаріуші та кореспонденції гетьмана литовського Юзефа
Радзивілла, і то не тільки у зв’язку з кампанією 1651 року,
а насамперед завдяки медіації, яка за посередництвом його
козацького воєначальника була проведена гетьманом у 1653–
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1654 роках між Річчю Посполитою та Богданом Хмельницьким. Гетьман литовський був переконаний, що в справі війни
з Москвою в 1654 році належить зробити поступки в ставленні до запорізького козацтва і схилити Богдана Хмельницького
до ліквідування угоди з Москвою.
Академік НАН України Ростислав Радишевський, завіду
вач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виголосив доповідь «Йосип
Верещинський. Листи про Україну». Наратив ученого був
присвячений проблематиці семи малознаних листів Йосипа
Верещинського. Дослідник зібрав, проаналізував і переклав з
польської мови українською, а також підготував до друку унікальні пам’ятки про Україну. Доповідач наголосив, що листи
Йосипа Верещинського мали й конкретних польських адресатів, таких, наприклад, як Ян Замойський чи Станіслав Жолкевський.
Кандидат історичних наук Андрій Бовгиря, науковий співробітник Інституту історії НАН України презентував дослідження на тему: «Матеріали про політичні злочини в Гетьманщині XVIII ст. як різновид его-документів». Як зазначив
молодий учений, матеріали слідчих політичних інституцій
російської імперії XVIII ст., так звані справи «слова і чину»,
які стосувалися візерунка маєстату, є цінним джерелом реконструкції ментальності людності Гетьманщини. Вони,
безперечно, є надзвичайно повчальними в контексті щоденного, несакрального сприйняття влади та її атрибутів, а також
свідчать про свідомість і роль пересічних мешканців української автономії в політичних подіях.
Доктор габілітований Маріуш Роберт Дроздовський
(Mariusz Robert Drozdowski), науковий співробітник кафед
ри новітньої історії і джерелознавства факультету історії та
міжнародних відносин Білостоцького університету, зацікавив учасників конференції доповіддю на тему: «Візії Івана Ма265

зепи в козацькій історіографії» (Wyobrażenia Iwana Mazepy w
kozackiej historiografii).
Його виступ був присвячений аналізу постаті гетьмана Івана Мазепи в козацькій історіографії кінця XVII – першої половини XVIII ст. Автор виразно показав, що образ Івана Мазепи,
який постає зі сторінок аналізованих творів, був неоднозначний і багатоплановий. Moжна віднайти в них портрети, які
представляють гетьмана як особу шляхетного роду, інтелігента, мудрого дипломата, витривалого козацького провідника,
який, однак, упродовж років вірно служив московському цареві; гетьмана цілої України, що пильно дбав про її політичні, господарські та релігійні інтереси. Водночас – підступного хитрого лиса, незломного захисника козацьких вольностей
і прав, гетьмана, який прагнув об’єднання і розбудови незалежної України, зрештою, визволителя України з московської
неволі.
Після короткої перерви розпочалася друга частина міжнародної конференції на тему «Батько і син. До 350‑ї річниці від
дня народження Пилипа Орлика (1672–1742) та 320‑ї річниці
від дня народження Григора Орлика (1702–1759)» (Ojciec i syn.
Rocznica 350‑lecia urodzin Filipa Orlika (1672–1742) i 320‑lecie
urodzin Hryhora Orlika (1702–1759)). Цю сесію наукового зібрання модерували докторка Оксана Ковач (Oxána Kovács) з
кафедри україністики Інституту слов’янської і балтійської філології гуманістичного факультету Будапештського університету імені Лоранда Етвеша та доктор габілітований Маріуш
Дроздовський.
Валентина Соболь проаналізувала розчитаний нею рукопис
із п’ятого тому діарія Пилипа Орлика через порівняння оригінального тексту зі скороченою копією анонімних польських
палеографів. Це найбільш емпатичний фрагмент про зустріч
гетьмана із сином Григором у Салоніках у 1730 році. Син привіз листа від Станіслава Лещинського, у якому король вислов266

лює захоплення молодим дипломатом. Щоденникові нотатки
батька-гетьмана про 25 днів перебування incognito сина-дипломата в Салоніках позначені радістю і смутком, надмірним
обсягом інформації – часом неспівмірної: справи родинні поєднані з дипломатичними, неспростовні факти з переказами
та легендами. Дипломатичні заходи відновили надію гетьмана
вирватися з неволі, поєднатися з родиною. Професорка Ірина Дмитришин з Інституту східних мов і цивілізацій у Парижі
виголосила доповідь на тему «Меморандуми Г. Орлика в ракурсі самоідентифікації». І. Дмитришин, яка є авторкою монографічного дослідження «Григорій Орлик або Козацька нація
у французькій дипломатії («Темпора», Київ 2019)», проаналізувала кілька меморандумів старшого сина гетьмана-вигнанця – Героя України і Франції Григора Орлика. Наголосила, що
у Франції залишилося багато документів про Григора Орлика, розкиданих по архівах. Логічним продовженням розмови про батька і сина був виступ докторанта Давида Бзорка,
який студіює в Докторській школі гуманістичних наук Варшавського університету, є членом Майстерні історії польськоукраїнських літературних взаємин та секретарем редакції щорічника. Дослідник презентував доповідь на тему «Мотив
приязні і самотності в Діарії подорожньому Пилипа Орлика»
(Motyw przyjaźni i samotności w «Diariuszu podróżnym» (1720–
1723) Filipa Orlika), яка є складовою його дисертації. Доповідач представив методологічні засади своєї праці, пославшись
на авторитетне видання школи Анналів «Історія приватного життя» (Historia życia prywatnego). Д. Бзорек проаналізував
мотиви самотності та приязні в початковій частині, виданій у
1936 році у Варшаві, діарія гетьмана Орлика – тому фрагменті,
який з повним правом може називатися «подорожнім».
Tретю частину конференції на тему «Виклики ХХ–ХХІ століть» (Wyzwania XX–XXI wieku) модерували професори Оксана Сліпушко та Мирослав Нагельський (Mirosław Nagielski).
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Розпочала цю сесію професорка Тереса Хиннчевська-Геннель
(Teresa Chynczewska-Hennel). Вона вшанувала пам’ять колеги – професора Ігоря Скочиляса в доповіді «Між Slavia Latina
і Slavia Orthodoxa. Дискусія Ігоря Скочиляса (1967–2020) з
концепцією Ріккардо Піккіо» (Między Slavia Latina a Slavia
Orthodoxa. Dyskusja Ihora Skoczylasa (1967–2020) z koncepcją
Riccardo Picchio). Науковці – український та італійський – не
були знайомі, як наголосила сама доповідачка. Їх розділяли два покоління, утім, людська думка не має віку, так само,
як не знає вона кордонів, долає і перемагає те, що є нетривким і смертним на землі. Італійський славіст Ріккардо Піккіо
(Riccardo Picchio) створив поняття «Slavia orthodoxa» i «Slavia
romana (latina)», які спричинили дискусію в науковому світі, викликали чималі сумніви. Ігор Скочиляс упродовж років своєї наукової діяльності полемізував з тими поняттями, будучи переконаним, що, по суті, маємо справу з образом
слов’янського світу в трьох його вимірах: «Slavia latina», «Slavia
orthodoxa» i «Slavia unita».
Провідна наукова співробітниця Інституту літератури
НАН України професорка Людмила Тарнашинська висвітлила цілий комплекс проблем его-документів (щоденники, епістолярій) Івана Дзюби, Леся Танюка, Івана Світличного, Ірини
Жиленко, Валерія Шевчука, Михайлини Коцюбинської в дискурсі українського шістдесятництва. Доповідачка наголосила,
що в цих документальних свідченнях із потужним фактором
суб’єктивного «Я» віддзеркалено зріз епохи «вивільненої свободи», коли розвінчання культу Сталіна й «хрущовська відлига» спричинили появу генерації українських інтелектуалів.
Це був новий етап суспільної та соціокультурної трансформації українського суспільства в умовах підімперської України та намагання визволитися з-під цього поневолення. Цей
розгалужений его-дискурс висвітлює внутрішній світ людини, вимушеної перебувати у трансформаційних, часто склад268

них умовах (подальші утиски, арешти, заслання). При цьому
фактографічність, увага до точного датування, опис подій і деталей, аналітичність поєднуються з відвертістю, інтонаціями
інтимного переживання, щирістю, емпатією. Так через сповідальність, діалог з конкретним адресатом чи апеляціями до
уявного адресата презентується «духовна ситуація доби» середини – другої половини ХХ ст., у фокусі якої постає нескорене людське «Я», спрагле свободи.
Дослідниця з Будапешта докторка Оксана Ковач (Oxána
Kovács) представила пізнавальну синтетичну доповідь під заголовком «Україністика в Угорщині». Тема її виступу торкалася як сьогодення, так і досить непростої історії становлення
україністики в Угорщині. Сьогодні україністика в Угорщині
представлена у трьох вишах: у Будапештському університеті
ім. Лоранда Етвеша, у Сегедському та у Ніредьгазькому університетах. Історія виникнення україністики починається з
кінця ХІХ – початку ХХ ст. й тісно пов’язана саме зі столичним (Будапештським) університетом. На розвитку україністики в різні періоди позначалися як історико-політичні події,
досягнення тогочасної славістики, так і розбіжності в баченні майбутнього української мови серед галицької та закарпатської інтелігенції. З розвитком угорської україністики тісно
пов’язана діяльність Ласло Чопея, Гіадора Стрипського, Шандора Бонкало, Еміля Балецького. Значний вплив на становлення україністики в Угорщині мав журнал «Ukránia» (1916).
Ігор Стамбол, кандидат історичних наук, доцент кафедри
бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка зацікавив
усіх присутніх доповіддю «Мемуари першого дипломатичного призначенця незалежної України: від задуму до книги».
Його виступ було присвячено особливостям створення книги мемуарів першого дипломатичного призначенця незалежної України та першого посла до Росії Володимира Крижа269

нівського. Доповідач окреслив технічні й теоретичні аспекти
інтерв’ювання, транскрибування, укладання та редагування
спогадів. Було розкрито й основні погляди автора на найважливіші моменти новітнього українського державотворення,
а також визначальні міжнародні угоди та становлення дипломатичної і парламентської роботи. Особливе місце в спогадах
займає тема українсько-російських відносин, щодо яких у Володимира Крижанівського простежується ціла низка оригінальних ідей та концепцій.
По завершенню останньої наукової сесії і конференції загалом відбулася дискусія, у якій активну участь взяли фактично
всі учасники зібрання. Відтак мала місце коротка презентація
щойно виданих монографічних праць Андрія Бовгирі та Ігоря
Стамбола. На думку учасників та організаторів, Третя міжнародна конференція із циклу «Філософія буття і витривалості
в его-документах українських письменників, художників, кінематографістів (від часів Орлика до сучасності)» цього року
відбулася в ще більш цікавій та динамічній атмосфері, на високому науковому рівні та накреслила перспективи для подальших міжнародних україністичних досліджень.
Переклад з польської Валентини Соболь
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Вимоги до наукових статей *, що подаються в журнал
«Слов’янський світ»
Оформлення

Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows
6.0 і вище, а також роздруковується на папері формату А 4 шрифтом Times
New Roman, кеглем 14 (малюнки, таблиці теж кеглем 14) з інтервалом 1,5 без
переносів. Сторінки обов’язково мають бути пронумерованими (унизу сторінки, праворуч).
Розміри полів:
– ліве – 30 мм;
– праве – 15 мм;
– верхнє – 20 мм;
– нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково подаються:

– розгорнуте резюме обсягом 2 сторінки (українською та англійською мовами);
– коротка анотація (українською, російською та англійською мовами);
– ключові слова (українською, російською та англійською мовами);
– інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю),
вчене звання (якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.),
електронна адреса, коло наукових зацікавлень;
– література, оформлена згідно з вимогами ВАКу (див.: Введення
в дію нового стандарту з бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ
7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84. Нові правила
бібліографічного опису. http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm).
– рецензія з підписом рецензента.
Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам
чинного правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст, правильність написання власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та висновки повну відповідальність несе автор (автори).
Докладніше див.: http://www.etnolog.org.ua
Статті надсилати на e-mail: redaktsiia@etnolog.org.ua
* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкований аркуш.
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