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ВІД УПОРЯДНИКА
Збірник наукових праць «Українська культура ХХ-ХХІ ст.: соціоантропо-

логічний аспект» є результатом виконання першого етапу планової фундамен-
тальної науково-дослідної теми «Культура як цілісність матеріального та духо-
вного розвитку суспільства в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії», 
що виконується у відділі культорологічних досліджень Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України під керівництвом доктора історичних 
наук, професора, провідного співробітника відділу культурологічних досліджень 
Гримич Марини Віллівни.

Науковий збірник представляє кілька актуальних тематичних напрямів, се-
ред них – як досить добре розроблені в українській науці, зокрема: «Україн-
ська культура в умовах тоталітарного режиму», так і порівняно нові – «Імаґо-
логія», «Культура і гуманітарна наука в умовах формування інформаційного 
суспільства». Під новим – культурантропологічним кутом зору розглядаються 
окремі теми стосовно Другої світової війни, радянського села, робітничого се-
редовища Радянської України.

Автори збірника – філологи, історики, етнологи, літературознавці, яких 
об’єднує бажання подивитися на українську культуру ХХ – ХХІ ст. (як на-
родну, так і професійну) в динаміці, простежити трансформаційні зміни, що 
відбувалися з нею, а також розробити новий методологічний інструментарій 
для її дослідження.

д.і.н., проф. Марина Гримич
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Розділ І.

КУЛЬТУРА ТА ГУМАНІТАРНА НАУКА 
В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Марина ГРИМИЧ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА СЛУЖБІ 
ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

УКРАЇНОЗНАВЧОГО СПРЯМУВАННЯ

Бурхливий розвиток ІТ-технологій і, відповідно, зростання кількості про-
фесіоналів, які цілесмрямовано працюють у сфері розробки нових технологій, 
комунікацій, виробництва ІТ-продуктів і надання ІТ-послуг, виводить суспіль-
ство на вищий цивілізаційний рівень, який прийнято називати інформаційним. 
Завдяки проникненню ІТ-продуктів і технологій в економічно недосконале 
українське середовище, Україна стає часткою глобального інформаційного 
простору. Переважно першими користувачами і споживачами ІТ-новинок стає 
молодь (якщо не брати професіоналів), тому і виникає інформаційно-техноло-
гічний і ментальний конфлікт поміж різними поколіннями. Щодо гуманітарної 
науки, то вона завжди відзначалася консервативністю, уповільненим ритмом 
застосування нових технологій і введення їх в дослідницький інструментарій. 
Однак у сучасних умовах доступність і порівняна дешевизна ІТ-продуктів і 
ІТ-сервісу, а також простота у їх освоєнні створюють всі передумови, щоб гу-
манітарна наука стала просунутим їх користувачем. 

Бази даних
У зв’язку з величезними обсягами нової інформації, яка просто обвалюєть-

ся на науковців щодня, однією з найбільш нагальних потреб сучасної науки 
є систематизація інформації. Власне, для цього й існують бази даних. Добре 
продумана і реалізована база даних з тієї чи іншої наукової ділянки може стати 
неперевершеним помічником, а головне штурманом і навігатором науковця в 
інформаційному океані.

Мені в житті доводилося активно працювати з кількома канадськими ба-
зами даних. По-перше, це музейна інформаційна система – база даних Канад-
ського музею цивілізації, де я працювала на волонтерських засадах експертом 
східно-європейської колекції. По-друге, це база даних фотоматеріалів експеди-
ції в українські поселення в Бразилії (MIMSY) Центру українського та канад-
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ського фольклору Альбертського університету, яку я поповнювала своїми ма-
теріалами; по-третє, це база даних наукового мультимедійного проекту «Local 
Culture and Diversity on the Prairies» (Канада).

На останній я хочу зупинитися докладніше.
Науковий мультимедійний проект «Local Culture and Diversity on the 

Prairies» («Локальна культура і різноманітність на преріях») є результатом ко-
лективної праці вчених Центру українського та канадського фольклору при 
Альбертському університеті (м. Едмонтон), а також дослідників з інших на-
укових установ. Це багатоступеневий науковий проект, який бере початок в 
2003 році, коли Центр українського і канадського фолькору прийняв рішення 
про проведення масштабного польового дослідження багатокультурного се-
редовища канадських прерій. Метою проекту було задокументувати щоденне 
життя, етнокультурну ідентичність і регіональну варіативність в культурному 
середовищі канадців українського, французького, німецького та англійського 
походження1. Передбачалося, що зібраний і класифікований польовий матері-
ал стане основою для широкомасштабних аналітичних досліджень в області 
шляхів адаптації іммігрантів до нової екологічної та культурному середовищі, 
а також процесів канадизації. В результаті активної польової роботи було зі-
брано 2360 юнітів інтерв’ю від 700 респондентів з 450 населених пунктів ка-
надських прерій. Це приблизно 800 годин аудіозапису, – які були оцифровані, 
заіндексувані і заархівовані. 

База даних проекту «Local Culture and Diveristy on the Prairies» розробля-
ється як багатофункціональна інформаційна система для мережі інтернет, аку-
мулюючи в собі текстову, звукову, візуальну (фото і відео) інформацію про ба-
гатоетнічну побутову культуру та фольклор канадських прерій.

Досвід проекту Local Culture цікавий з точки зору початкової продуманості 
майбутньої пошукової системи. Кожне інтерв’ю ще на стадії запису було роз-
бите на «юніти» (приблизно по 30 хвилин). Це було зроблено з метою уник-
нення втрат при збереженні і переписуванні. Вважається, що це ідеальний 
розмір одного аудіофайлу. Саме в такому вигляді аудіофайли зберігаються на 
аналітичному дослідному порталі університету Альберти (TAPoR)2. На ета-
пі архівування до кожного аудіоінтерв’ю був складений індекс. Це входило в 
обов’язки збирача. Передбачалося, що пошук у базі даних буде відбуватися 
за питаннями запитальника, останні будуть одиницями пошуку. Такою була 
початкова класифікація польового матеріалу, яка і стала основою пошукової 
системи (умовно назвемо її «старою»).

Але через деякий час стало очевидним, що такої класифікації явно недо-
статньо для сучасної пошукової системи високого класу. Зібрана інформація 
(навіть при жорсткій прив’язаності до запитальника) була настільки багатою, 
що виходила за рамки питання.

1 Local Culture and Diversity on the Prairies: A Project Report/ Ed. Andriy Nahachewsky. – Edmonton, 2005. – С.1.
2 http://portal.tapor.ca/portal/portal
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Основою для більш детальної структуризації бази даних Local Culture став 
табличний процесор microsoft exel, високоефективний електронний ресурс для 
структурування та класифікації інформації.

Принцип excel-класифікації бази даних Local Culture такий: кожен unit (30 
хв.) розбивається на childs («дітки») по 3-4 хвилин. Кожен child-дитинка має 
свій рядок у таблиці excel.

Сама таблиця включає такі параметри:
- Шифр юніта,
- Шифри чайлдів,
- Інтерв’юер,
- Респондент,
- Географічні дані,
- Інформація по індексу інтерв’ю (стара класифікація),
- Нова класифікація: питання та короткий зміст чайлда,
- Тривалість чайлда,
- 4 рівні доступу (з орієнтацією на різну цільову аудиторію),
- Коди за системою Етнографічного тезаурусу (Ethnographic Thesaurus).
Етнографічний тезаурус – це наукова розробка Американського фолькло-

ристичного (American Folklore Society) товариства спільно з фольклористичних 
центром Бібліотеки Конгресу (США) (American Folklife Center of the Library of 
Congress). Практично це ієрархічний словник термінів, понять і явищ з об-
ласті фольклору, етномузикознавства, культурної антропології та споріднених 
дослідних областей. З точки зору використання його в практиці баз даних, це 
універсальна пошуково-класифікаційна система, яка дає можливість, подібно 
системі шифрів Бібліотеки Конгресу, уніфікувати класифікацію та категори-
зацію фольклорних явищ в різних культурах і, відповідно полегшити, пошук 
інформації.

Розробка цієї універсальної класифікаційної системи та її доступність в 
онлайн-режимі стала величезним проривом у світовій фольклористиці й ет-
нографії та споріднених дослідних областях, оскільки фахівці давно вже по-
требують єдину систему класифікації та категоризації.

Зараз на порталі OpenFolklore міститься бета-версія тезаурусу, доступ до 
повного обсягу інформації, на жаль обмежена.

Альфа-версія Етнографічного тезаурусу (2007) була доступна в інтернеті 
для всіх користувачів. Саме вона використовувалася для класифікації польово-
го матеріалу в проекті Local Culture. Крім ієрархічного словника, вона містила 
коди.

Зразок: 
Ethnographic Thesaurus – Taxonomic Version (1) September 

2007 
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Lh folk narratives 
 UF oral narratives 
Lha general narratives 
Lhad narratives by structure 
Lhadq narrative cycles 
Lhadt cante fables 
 SN Use for narratives that incorporate songs in 
 their telling. 
Lhb histories 
 UF folk histories 
Lhbb histories by character 
 SN Histories of specific characters, whether 
 fictional, historical, or supernatural. 
Lhbd histories by category 
Lhbdb life histories 
 UF life story 
Lhbdbb autobiographies 
Lhbdbd memoirs 
Lhbdbf reminiscences 
Lhbdbh biographies 
Lhbdh family histories 
Lhbdj labor histories 
Lhbdl local histories 
Lhbdm regional histories 
Lhbf histories by transmission 
Lhbfb material histories 
 SN Histories in which the narrative is conveyed via 
 an object rather than in words, such as a story 
 quilt. 
Lhbfd oral histories 
Lhbff pictorial histories 
Lhbfh written histories 
Lhd personal experience narratives 
 SN Narratives containing a factor of belief in which 
 the teller is the protagonist of the tale. 
Lhdd personal experience narratives by category 
Lhddb narratives of illness 
Lhddbb healing stories 
Lhddd trauma narratives 
Lhdddb crime-victim stories 
Lhddf personal miracle narratives 
Lhddh dream narratives 
Lhddj visionary narratives 
Lhddl religious testimonies 
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Lhddp embarrassing experience stories 
Lhddq memorates 
 SN Narratives of unusual or supernatural personal 
 happenings, generally including a factor of 
 belief, which may pass into tradition. 
Отже, пошукової одиницею в базі даних Local Culture є не питання запи-

тальника (як у першому - «старому» варіанті), не ключове слово, як у більшості 
фольклорно-етнографічних баз даних, а код Етнографічного тезауруса, за яким 
можна знайти родинне явище в будь-якій культурі, що вас цікавить. Власне 
кажучи, у завдання архівіста-класифікатора проекту Local Culture входило «на-
фарширувати» базу даних кодами, щоб кожен шматочок інтерв’ю (child) був 
максимально доступний подальшим дослідникам різних дисциплін3.

Описана вище база даних є зручно в користуванні і її структура (новий 
варіант, включно з тезаурусом) може застосовуватися в класифікації і система-
тизації будь-яких явищ культури.

Мультимедійні проекти
Сучасний розвиток науки передбачає, що дослідник, продукуючи науковий 

текст, паралельно накопичує величезну допоміжну інформацію – біліографію, 
документи, ілюстрації чи власні фото, аудіо- та відеоматеріали, термінологіч-
ний словник, покажчики тощо. Не всі види цієї допоміжної інформації можуть 
знайти місце в паперовому виданні. Власне, це можна втілити у формі мульти-
медійного проекту. Це стосується не лише наукових, а науково-популярних та 
популярних культурних проектів.

Сьогодні в Україні вже є ряд цікавих проектів. Хотілося б зупинитися на одно-
му з них, на мою думку, найвдаліших. Ідеться про мультимедійну збірку «Світ 
Миколи Лисенка» (автор ідеї, художній керівник проекту Ольга Кононенко). До 
неї увійшли два CD і один DVD. Почався цей проект з публікації «паперового» 
видання – книги Тамари Булат і Тараса Філенка «Світ Миколи Лисенка»4, що уві-
начала майже сорокарічну працю двох визначних музикознавців – однієї династії 
дослідників (матері й сина). Паперове видання включає тексти, фото, однак, на 
жаль, воно не може проілюструвати зміст музикою Лисенка. Саме цю прогалину 
компенсував мультимедійний проект, який містить всі записи творів М.Лисенка 
з фондів Національної радіокампанії України. Так, у перший диск увійшли фор-
тепіанні (12 позицій), а в другий диск – камерні та симфонічні (9 позицій) твори 
композитора. Найраніший запис датується 1954-м роком. Це «Великий концерний 
вальс» (D-moll) у виконанні Ради Лисенко. DVD-диск містить мультимедійну пре-
зентацію. В ній викладено популярний варіант біографії і творчості Миколи Ли-
3 Докладніше про це: Гримич М. Опыт использования мультимедийных и цифровых технологий в 

работе Центра украинского и канадского фольклора Университета Альберты (Эдмонтон, Канада) // 
Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора / Сост. 
В.Л. Кляус, Е.В. Миненок. Под ред. В.М. Гацака. М., 2012. – С.59-67.

4 Булат Т., Філенко Т. Світ Миколи Лисенка: Національна ідентичність, музика і політика України ХІХ- 
початку ХХ століття. К., 2009.
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сенка з використанням ілюстрацій, які ввійшли в книгу. Однак крім того, в елек-
тронному варінті можна ознайомитися з великим блоком кольорових ілюстрацій, 
дотичних до теми Лисенка (розділ «Кольорові ілюстрації»), де зібрані портрети 
композитора, ескізи костюмів до вистав його творів, зокрема «Енеїди», «Тараса 
Бульби», «Наталки Полтавки», портрети історичних діяів, чиї імена стоять в на-
звах творів чи є персонажами творів композитора, картини українських худож-
ників на теми, використані композиторам у своїх музичних творах, афіші, при-
вітання, фото з колекції музичних інструментів Лисенка, фото інтер’єрів кімнат 
Лисенка, документи, кольорові обкладинки видань творів тощо.

Особливий інтерес складає розділ «Творча спадщина», куди ввійшов пере-
лік композицій і літературних робіт композитора. Це не просто список тво-
рів М.Лисенка, це можливість прослухати записи його творів (окрім презен-
тованих в першому і другому аудіодисках). Зокрема, сюди ввійшли: обробки 
українських народних пісень та фольклорних пісень інших народів, музика до 
«Кобзаря» Т.Шевенка, записи вокальних ансамблів, хорів, музично-сценічних 
творів, транскрипції, фольклорні і фольклористичні праці. Ця частина проекту 
скидається на точну бібліографію, але разом з тим дає можливість користува-
чеві прослухати записи, якщо вони лишилися в природі, навіть такі тривалі в 
часі, як коміко-лірична опера «Різдвяна ніч» у виконанні хорової капели під ху-
дожнім керівництвом Юрія Тараненка та симфонічного оркестру українського 
радіо (диригент Петро Поляков, 1952 р.).

Стосовно обробок українських народних пісень, то проект дає можливість 
прослухати різні варіанти записів. Так, пісня «Та туман яром котиться» по-
дається а) у виконанні хору та симфонічного оркестру українського радіо (ди-
ригент Климентій Домінчен, 1958 р.), б) в інструментовці Ігоря Марченка у 
виконанні Василя Отаманюка та оркестру народних існтрументів Українського 
радіо (диригент Андрій Бобир, 1988 р.).

У проекті є також матеріали щодо святкування композитора 1892-1903 рр., 
смерті, похорон та вшанування композитора.

Це великий проект, який має подвійну функцію: наукову (як добре упоряд-
кована джерельна база), і просвітницьку (як засіб популяризації творчості Ми-
коли Лисенка і української культури не лише в Україні, а й, завдяки двомовній 
англо-українській формі, загалом у світі).

Як мультимедійність використовують у інших галузях гуманітарної науки? 
Вищезгаданий архів канадського і українського фольклору має такі проекти із 
застосуванням новітніх технологій:

1. Конвертація аудіо- та відеоматеріалів, записаних на старих носіях (ау-
діо- та відеокасетах), в цифровий формат («оцифровка»). Наприклад, в даний 
час проводиться цифрова обробка відеозаписів сучасних українських весіль; а 
також йде підготовка до реалізації проекту з реставрації, збереження та оциф-
рування великого аудіофонду експедиційних матеріалів, зібраних в 1970-х рр. 
в Саскачевані і які зберігаються на аудіокасетах.
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2. Підтримка фольклорного сайту Ukrainian Folklore Centre5, який містить:
2.1. Мережевий ресурс Ukrainian Folklore Sound Recordings (українські 

фольклорні аудіозаписи).
2.2. Мережевий ресурс «Ukrainian Wedding Exhibit», присвячений україн-

ському (в т.ч. українсько-канадському) весіллю. Підбірка відеокліпів доступна 
для перегляду в онлайн-режимі;

2.3. Oнлайн-ресурс Ukrainian Traditional Folklore з підбіркою текстового, 
фото-і відеоматеріалу.

2.4. Мережевий ресурс: навчальні відеофільми на основі фольклорно-етно-
графічних експедицій або локальних польових досліджень.

В Україні також вже є цікаві ресурси інтернет-ресурси з етнології: сайт 
«Етнографія»6, «Етнографія» – сторінка на ФБ7, «Етнотолока»8, сторін-
ка «Ethnоlogy professional»9 і однойменна група на ФБ10 , «Етнографічний 
лікбез»11, сторінка «Рукотвори» на ФБ і сайт12, історичні сайти та відповідні 
сторінки на ФБ «historians.in.ua»13, «Усна історія»14, «litopys.org.ua»15 та багато 
інших ресурсів.

Використання неспеціалізованих ІТ-ресурсів
для прикладних цілей
Якщо в попередніх параграфах мова йшла про спеціалізовані ІТ-продукти, 

які мають осблуговувати і допомагати гуманітарній науці, то нижче я хочу не 
лише запропонувати, а й презентувати як апробовані іні способи використання 
ІТ-технологій.

Сучасний рівень ІТ-технологій створили ситуацію, за якої зовсім не 
обов’язково сторювати спеціальні програмні продукти для потреб науки, осві-
ти чи просвітництва, оскільки є широкий вибір неспеціалізованих ІТ-новинок, 
які можна застосовувати для здійснення окремих технічних завдань, направле-
них на обслуговування чи підтримку проектів. 

Нижче наведу приклади можливості застосування неспеціалізованих ІТ-
ресурсів в галузі освіти. Як приклад береться case study викладання україн-
ської фонетики як галузі української мови. 

Викладання фонетики набагато більше, ніж будь-який інший мовний 
підрозділ, пов’язаний з технічними засобами. Раніше цю функцію викону-
вали лінгафонні кабінети. Це чудовий, однак на сьогодні вже історичний 
5 http://www.arts.ualberta.ca/~ukrfolk/main-about.htm
6 http://ethnography.org.ua
7 https://www.facebook.com/ethnograph.imfe?fref=nf
8 https://www.facebook.com/etnotoloka
9 https://www.facebook.com/pages/Ethnology-Professional/238716932829358
10 https://www.facebook.com/groups/265439353488407/
11 https://www.facebook.com/rukotvory
12 http://rukotvory.com.ua
13 ww.historians.in.ua/index.php/en/
14 http://oralhistory.com.ua
15 http://litopys.org.ua

http://www.arts.ualberta.ca/~ukrfolk/main-about.htm
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етап вивчення мови, який добре виправдав себе у минулому, однак вже є 
дещо старомодним у сучасному світі технологій. На сьогоднішній день 
технічні засоби не потребують окремих кабінетів, важких записувальних 
і відтворювальних машин, все зведене до уміння користуватися одним га-
джетом та інтернетом.

Перед викладачем фонетики постійно виникає потреба здійснювати ау-
діозапис і редагувати аудіофайли. На перший погляд, це видається надза-
вданням як для гуманітарія. Насправді ж сьогодні у вільному доступі існує 
ресурс audacity – редактор та записувач звукових даних16. Ресурс не спеці-
алізується на навчанні/вивченні мови, однак цілком може використовуватся 
для таких цілей. Особливо він корисний для іноземців, що вивчають мову, 
він служить засобом виправлення вимови. Наприклад: Ви надсилаєте на 
електронну пошту студента після аудиторного заняття домашнє завдання: 
аудіофайл і текст («розшифровку» аудіозапису). Студенти удома слухають, 
артикулюють протягом потрібного часу текст, потім роблять самозапис і 
надсилають викладачеві на перевірку. Власне, це потрібно не лише для під-
вищення якості роботи поза класом, а й для тестувальних цілей: викладач 
краще чує помилки чи недоліки вимови студента, коли не бачить його, а 
лише чує запис доброї якості17.

Однак навіть цього прийому часом недостатньо для того, щоб у студента 
зросла мотивація інтенсивніше працювати над власною вимовою. Мотивувати 
його до цього можна за допомогою «незалежних» оцінювачів його мовлення, 
наприклад, у розмовних клубах або через активне його занурення у мовне 
середовище поза стінами навчального закладу. Однак і тут є свої проблеми 
і перепони, а саме: суб’єктивність слухачів, російсько-українське середовище 
багатьох українських міст тощо.

Власне, у цьому випадку абсолютно незамінним є такий «об’єктивний» 
оцінювач мовлення іноземця, як комп’ютер. Тож наступний крок, який про-
понується здійснити викладачам української фонетики для іноземних сту-
дентів, – оперувати програмами розпізнання мови. Це надзвичайно корис-
ний ресурс, значення якого не можна переоцінити під час тестування рівня 
фонетичної компетенції студента.

Зокрема, працюючи для Міжнародної школи україністики НАН України на 
початку 1990-х рр. було розроблено комп’ютерну програму “Київські фрески» 
з елементами штучного інтелекту, що передбачала розпізнання української 
мови18. Ця програма здійснювалася філологами, викладачами української мови 
як іноземної разом зі співробітниками Інституту кібернетики АН України, кан-
16 http://audacity.sourceforge.net/lang=uk
17 Докладніше про це: Гримич М.В. Застосування новітніх технологій у викладанні української фонетики 

для іноземних студентів // Українська мова у світі: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції МІОК. – Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2014. – С.18-25.

18 Гримич М., Осташ І., Людовик Є., Пилипенко В., Сибірцев В. Комп’ютерна програма вивчення української 
мови з ознаками штучного інтелекту “Київські фрески» // Українська мова як іноземна: проблеми методики 
викладання. – Львів, 1994. – С. 106–110. 

http://audacity.sourceforge.net/lang=uk
http://audacity.sourceforge.net/lang=uk
http://audacity.sourceforge.net/lang=uk
http://audacity.sourceforge.net/lang=uk
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дидатами технічних і фізико-математичних наук Є. Людовіком, В. Пилипенком, 
В. Сибірцевим, з останнім також було розробено три пробні “комп’ютерні» 
уроки з української мови для інтерактивного навчання.

На жаль, апробації її так і лишилася в стінах аудиторій однієї установи і не 
вийшла на масовий рівень.

Однак за останні роки українська наука створила інший багатофункціо-
нальний ІТ-продукт «CyberMova»19, одним із ключових компонентів якого є 
програма розпізнання мови. 

Метою цієї програми є «витягати» з отриманого звукового сигналу всю 
можливу інформацію, яка в ньому міститься: а) про що йдеться в повідомлен-
ні; б) хто говорить; в) якою мовою. Власне, з цього переліку для викладання/
навчання фонетики потрібен лише перший пункт. Якщо студента зрозуміла ма-
шина – найбільш об’єктивний і незаангажований слухач – значить його вимова 
знаходиться на рівні норми. CyberMova, окрім розпізнавальної, має ще багато 
інших додаткових можливостей, які дуже помічні у вивченні української мови: 
це і різні словники, в тому числі, акцентуальний, перекладач, диктор текстів, 
консультант з граматики тощо. Дуже важливим для фонетистів є те, що ця 
програма заповнює прогалину, яку досі має пошуковий ресурс google-translate, 
де досі немає опції вимови слова чи тексту українською мовою. Очевидно, за 
рік-два ця прогалина буде заповнена. Однак поки що цю недоробку компен-
сує CyberMova – спеціалізований програмний продукт, який дозволяє вивчати 
українську мову із задоволенням. 

Разом з тим існує неспеціалізованй ІТ-продукт, який можна використову-
вати в класі для тестування вимови комп’ютером. Звичайно, він не має такої 
потужності і таких можливостей, як вищеописаний спеціалізований продукт, 
однак його перевагою є доступність: достатньо мати комп’ютер, ноутбук, ай-
фон чи інший гаджет з інтернетом. Варто лише встановити налаштування на 
голосовий пошук google. Головна мета цього ресурсу – пошук інформації, од-
нак для викладачів української мови важливий той його компонент, який грає 
для пошукової системи допоміжну функцію: а саме розпізнання мови. Зви-
чайно, голосовий пошук google можна використовувати лише для тестування 
вимови окремих слів, словосполуень чи фраз, однак і це є великим прогресом 
для лінгвістичного класу. Крім того, він надає уроку ігровий момент, що зна-
чно поліпшує психологічну обстановку в класі.

Короткі висновки
Я розглянула три способи, до речі, дуже доступні, за допомогою яких су-

часний дослідник українознавчої спеціалізації (етнолог, історик, викладач 
української мови) може долучитися до використання ІТ-технологій у своїй до-
слідницькій чи викладацькій роботі, практично не потребуючи допомоги спе-
ціаліста (програміста).
19 http://cybermova.com/index.htm
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Описані вище способи були апробовані мною особисто. Я, не маючи спеці-
альної освіти програміста, а лише працюючи як користувач, значно оптимізу-
вала свою дослідницьку і викладацьку роботу. Головне, що дає використання 
новітніх технологій – це величезна економія часу і значне збільшення ефек-
тивності праці.

На сьогоднішньому етапі розвитку гуманітарної науки, коли на дослідни-
ка навалилася величезна хвиля інформації, створення тематичних баз даних і 
мультимедійних проектів є не «розкішшю», а «засобом пересування» у дослід-
ницькому середовищі і ефективним способом інкорпоруватися у світову науку.



15

Юлия БУЙСКИХ

ГОРОД КАК ПРОСТРАНСТВО РЕВОЛЮЦИИ:
СОВОКУПНОСТЬ ВЕРБАЛЬНЫХ

И ВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ1

Протестное движение в Украине, возникшее первоначально в среде сту-
денческой молодежи и городской интеллигенции как реакция на решение Ка-
бинета Министров Украины о приостановлении вектора евроинтеграции во 
внешней политике и не подписании соглашения об ассоциации с ЕС, которое 
планировалось подписать 28 ноября 2013 г., называют Евромайданом, а также 
Украинской Зимней Революцией, Еврореволюцией и Революцией Достоинства 
(укр. «Революція Гідності»). После силового разгона мирной студенческой 
демонстрации в поддержку евроинтеграции на Площади Независимости (укр. 
Майдане Незалежності) в Киеве ночью 30 ноября 2013 г., протестные акции 
обрели массовый характер и иную направленность – гражданского противо-
стояния против коррупции и беззакония в органах власти, милиции, силовых 
структур, правовой сфере; за конституционную реформу и смену государ-
ственной власти.

Сам по себе Майдан как явление стал, на мой взгляд, вполне закономерным 
следствием процессов, которые происходили в украинском обществе послед-
ние девять лет. События в Украине конца ноября 2013 – конца февраля 2014 г. 
объединили людей с активной гражданской позицией, которые проявили боль-
шую степень самоорганизации и ответственности по отношению друг к другу 
и стране, в которой мы живем. Все это, а также огромная сила убеждений, 
веры в себя и свою страну, желание изменить жизнь здесь к лучшему, смогло 
оформиться в феномен Майдана без единых лидеров и политического окра-
са, каким он был первоначально. Ведь на всех первых митингах большинство 
участников акций выступало против использования какой-либо партийной 
символики и лозунгов, связанных с той или иной политической силой. И при-
сутствие флагов некоторых партий вызывало у бо́льшего количества демон-
странтов недовольство, поскольку речь шла о смене системы вместе со всеми 
политическими фигурами. В частности, историк А. Плахонин, который был 
постоянным участником митингов и каждодневно фиксировал происходящее 
на своей страничке в социальной сети фейсбук, подчеркивает, что еще в де-
кабре на Майдане говорилось про другое государство, другую политическую 
систему и все чаще звучала мысль, что смена правящей партии или даже пре-
1 Стаття писалася російською мовою для одеського періодичного видання "Постфактум: історико-антро-

пологічні студії" (головний редактор д.і.н. О.А. Прігарін), яке наразі не вийшло друком. У збірнику пред-
ставлена ідентична версія статті. Важливо наголосити, що стаття писалася на "дуже" гарячому матеріалі 
і свіжих емоціях, які ще не "відстоялися" після подій Революції Гідності. Текст було закінчено 10 квітня 
2014 року – тобто, ще до трагічних подій 2 травня в Одесі  та початку АТО. У випадку тематики статті, дата 
її написання є вкрай важливою – прим. автора.

© Юлия БУЙСКИХ, 2015
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зидента, мало что изменит в государстве2. Такая тенденция во многом сохра-
нялась и на протяжении всего существования Майдана, несмотря на наличие 
трех оппозиционных политиков, которые брали на себя ответственность за ак-
ции протеста. Это подтверждается и результатами социологических опросов, 
проведенных фондом «Демократические инициативы» и Киевским междуна-
родным Институтом социологии в три этапа: 7-8 декабря 2013 г., 20 декабря 
2013 г. и 3 февраля 2014 г.3. Возникшая критическая ситуация и всплески эска-
лации конфликта во время всего протеста воочию демонстрировали, насколько 
политики трагически далеки от низовой гражданской инициативы и всего того 
действительно конструктивного, что она предлагала.

Происходящие события глубоко повлияли на меня – как на обычного чело-
века, киевлянку, гражданина с активной позицией, которому были не чужды и 
другие акции протеста, в частности, направленные против рейдерских захватов 
и незаконной застройки исторического центра Киева4. Но для меня, как исследо-
вателя, назвавшегося антропологом, все происходившее вокруг оказалось еще и 
новым Полем, которое не могло не оказывать влияние, в т.ч. и на исследователь-
ские стратегии. Ведь любой уличный политический акционизм отличается зре-
лищностью, продуцирует многочисленные социальные формы и художествен-
ные объекты, а потому исключительно интересен для исследования5.

Уже первые митинги в Киеве, начавшиеся с 21 ноября 2013 г. сопровожда-
лись порождением большого количества фольклора, карнавальной и смеховой 
культуры. Как и протестные движения в других странах, Майдан приобрел 
много ярких черт, в чем-то локально самобытных, а в чем-то схожих с между-
народной культурой протеста и связанных с формами постфольклора и совре-
менного искусства. Это новые слова, лозунги, поэтическое и песенное творче-
ство, анекдоты, мифы, слухи и сплетни в условиях информационной войны и 
запуска «уток», а также открытки, плакаты, карикатуры, уличные граффити, 
перформансы, медиа-эксперименты (вроде проекта Babylon’136), новые ин-
формационные ресурсы (первое гражданское телевидение Громадське ТВ, пря-
мые Интернет-трансляции-стримы событий из самых опасных точек: Еспресо 

2 Плахонін А. Генерали минулих Майданів // Критика. Рік XVII. Число 11 – 12 (193 – 194). Грудень 2013. С. 2. 
URL: http://krytyka.com/ua/articles/heneraly-mynulykh-maydaniv (дата обращения: 23.03.2014)

3 Майдан-2013: Хто стоїть, чому і за що? URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=216&page=2 
(дата обращения: 24.03.2014); Від Майдану-табору до Майдану-січі: що змінилося? URL: http://kiis.com.
ua/?lang=ukr&cat=reports&id=226&page=2 (дата обращения: 24.03.2014)

4 В частности, история борьбы киевлян за сохранение облика Андреевского спуска и против его незаконной 
застройки весной-летом 2012 г. подробно рассмотрена здесь: Тищенко І. Хроніка Андріївського узвозу. 
Історія боротьби за одну вулицю // Анатомія міста: Київ. Урбаністичні студії. К., 2012. С. 160 – 184. Также в 
следующей статье подробно рассмотрена деятельность гражданской инициативы «Збережи Старий Київ» 
и акции протеста против застройки Пейзажной аллеи: Дутчак О., Іщенко В. «Право на місто» або точкові 
протести проти точкових забудов? Дилеми міського руху на прикладі ініціативи «Збережи Старий Київ» // 
Спільне: журнал соціальної критики. 2010. № 2. С. 102 – 117. URL: http://commons.com.ua/?p=10597 (дата 
обращения 30.03.14)

5 Громов Д. Массовые митинги в Москве глазами антропологов, фольклористов, социологов // 
Антропологический форум. № 16 Online. С. 107.

6 Адрес странички в социальной сети фейсбук: https://www.facebook.com/babylonfilms (дата обращения: 
5.04.2014)

file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=216&page=2
file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
https://www.facebook.com/babylonfilms
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ТВ, Спільнобачення). Убеждена, что Майдан является мощным, уникальным 
концентратом событий, культурных практик, кейсов – всего того, что важно и 
нужно должным образом изучать.

Политическая ситуация в государстве в настоящее время очень нестабильна 
и какие формы будет принимать движение протеста в разных регионах в бли-
жайшее время, невозможно предполагать. Очевидно, что материал еще крайне 
горячий, и, кроме того, трудно продуцировать взвешенные научные рефлексии, 
если ты сам находился все это время в эпицентре событий, будучи активистом 
или волонтером, и переживая их через призму личных ощущений. Безусловно, 
у каждого свой уровень эмпатии, и в моем случае оставаться равнодушным 
наблюдателем было невозможно. В тоже время, именно сейчас стоит перехо-
дить от сугубо полевой эвристики к системному научному осмыслению, чтобы 
избежать конъюнктурных спекуляций на материале и неизбежной мифологи-
зации событий. Ведь во что бы не вылились все произошедшие и текущие 
события, они уже изменили общественную и политическую жизнь в Украине 
и стали историческим фактом.

В данном пилотном исследовании мне бы хотелось рассмотреть топологию 
города Киева, пространство его улиц, площадей, зданий, общественных мест 
в контексте революционных событий зимы 2013-2014 гг. Во время массовых 
протестов люди использовали городское пространство, трансформировали его, 
и их каждодневный опыт включался в городскую жизнь, безусловно, сказыва-
ясь на визуальном облике города. Я намеренно не буду проводить параллели с 
другими масштабными акциями протеста, в частности, с Оранжевой Револю-
цией 2004 г., поскольку тогда мое включенное наблюдение не было настолько 
сильным и постоянным; я была в статусе студента и участника, а не исследова-
теля, и не занималась фиксацией и документированием материалов7.

В эти дни Площадь Независимости8 и пространство вокруг нее, которое 
называется общим именем «Майдан», как в социокультурном так и про-
странственно-географическом смысле продолжает быть локусом, где вос-
производятся разные символы и смыслы. Они выражаются во всем много-
образии уличного протестного акционизма: граффити, плакаты, листовки, 
7 См. исследования фольклористов, социологов и философов об Оранжевой революции: Бріцина О., 

Головаха І. Карнавал революції // Критика. 2005. № 3. С. 25 – 32. URL: http://www.ukraine-poland.com/u/
publicystyka/publicystyka.php?id=3463 (дата обращения: 23.03.2013); Britsyna O., Golovakha I. The Folklore 
of the Orange Revolution // Folklorica. 2005. Vol. X. No. 1. P. 3 – 17; Лисюк Н.А. Фольклор як політична зброя 
// Слово і Час. 2005. № 11. С. 65 – 71; Її ж. «Майданный» фольклор: жанровый состав, функции, способы 
распространения // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. КНУ им. Т. Шевченко. 2005. № 5. 
С. 50 – 63; Марценюк Т.О. Про що говорить Майдан: якісний контент-аналіз надписів на плакатах учасників 
«помаранчевої революції» // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. 2005. Т. 46. С. 60 – 65; 
Михайлюк О. Революція і карнавал // Гуманітарний журнал. 2004. № 3. С. 15 – 22; Плахотник О. «Женское 
лицо» украинской революции. URL: http://takaya.eu/texts/essay/imosh/ (дата обращения: 22.03.2013); 
Чебанюк О. “Помаранчева революція» у фольклорі київських майданів і вулиць // Молода Нація. 2005. 
№ 1. С. 177 – 191.

8 Площадь Независимости, в оригинале – «Майдан Незалежності», а в разговорной речи жителей Киева, 
просто Майдан, - центральная площадь, которая находится между улицами Крещатик, Институтской, 
Костельной, Михайловской, Софийской, Малой Житомирской, Б. Гринченко, Городецкого и проулком 
Т. Шевченко.

http://www.ukraine-poland.com/u/publicystyka/publicystyka.php?id=3463
http://www.ukraine-poland.com/u/publicystyka/publicystyka.php?id=3463
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спонтанные мемориалы на местах массовой гибели людей и пространства 
вокруг них. Кроме того, на территории ул. Крещатик и собственно Майдана 
продолжают функционировать особые пространства проживания и общения 
людей – палатки с буржуйками, железными бочками-печками, полевые кухни 
и многое другое. Также в некоторых местах (ул. Крещатик, ул. Институт-
ская, ул. Грушевского) остаются баррикады. Безусловно, многое имеет уже 
иные формы, чем месяц назад, и тем более, два месяца назад, в начале де-
кабря 2013 г., а что-то и исчезло вовсе. Ввиду этого, в данном исследовании 
я ограничусь трехмесячными периодом существования Майдана: от первого 
митинга 21 ноября 2013 до смены власти в Украине 22 февраля 2014 г.9

Основными источниками послужат мой личный опыт, полученный путем 
включенного наблюдения – как в качестве исследователя, так и волонтера на 
Майдане, и участника митингов; мой дневник – как «традиционный» по прин-
ципу «записей в тетрадку», так и записи в социальной сети фейсбук10; мои 
фотоматериалы, которые сейчас помогают восстановить последовательность со-
бытий11. Я осознаю, что саморефлексия является процессом далеко не всегда 
объективным, кроме того, весьма болезненным и вызывающим ряд вопросов, 
в т.ч. об этике исследователя и разграничении личностного и научного отноше-
ния к событиям. Однако я буду стремиться к тому, чтобы сохранить разумный 
баланс между эмпирическим опытом и прагматическими целями исследования.

Итак, коллективное изменение городского пространства под влиянием ак-
ций протеста начало происходить буквально с 22 ноября 2013 г. Напомню, что 
вечером 21 ноября 2013 г. на Площади Независимости в Киеве собралась сти-
хийная акция протеста, которая продолжалась с позднего вечера до утра следу-
ющего дня, и переросла в ежедневный митинг. Важно оговорить роль главной 
площади столицы государства как пространства, в котором реализовывалось 
большинство политических акций протеста, начиная с известной «Революции 
на граните» 1990 г. (тогда Майдан носил еще название «площадь Октябрьской 
Революции»). Здесь также проходили акции протеста «Украина без Кучмы» 
зимой 2000 – 2001 гг., Оранжевая революция 2004 г. и «Податковий Майдан» 
2010 г. Т.е. все более-менее массовые формы уличного политического акцио-
низма12 локализировались в Киеве именно на Майдане, даже если изначально 
9 Как известно, 22 февраля 2014 г. Верховная Рада Украины поддержала постановление про отстранение 

В. Януковича с поста Президента Украины, аргументируя такое решение его самоотстранением от своих 
обязанностей, и назначила внеочередные президентские выборы на 25 мая 2014 г. В тот же день было принято 
постановление о возврате Украины к Конституции 2005 г., т.е. к парламентско-президентской республике.

10 К слову, использование личного опыта как источника для описания современных революционных событий 
в городе, когда исследователь был одновременно и их очевидцем, в историографии имеется. В частности, 
это блог немецкого антрополога С. Шиэлке, посвященный событиям Египетской революции 2011 г.: 
Samuli Schielke. «You’ll be late for the revolution!» An Anthropologist’s Diary of the Egyptian Revolution and 
what followed. URL: http://samuliegypt.blogspot.com/2012/01/writing-anthropology-of-and-for.html (дата 
обращения: 28.03.2014)

11 Все фотографии, подобранные для этой статьи, авторские
12 В том числе это касается и митингов, направленных против «оранжевой» власти в 2005 г. В данном 

случае нет нужды обсуждать меру их спонтанности, но важно подчеркнуть, что обе стороны признавали и 
легитимировали протестную маркированность пространства главной площади столицы.

http://samuliegypt.blogspot.com/
http://samuliegypt.blogspot.com/2012/01/writing-anthropology-of-and-for.html
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они были привязаны к другим местам. Согласно американскому антрополо-
гу-географу Д. Харви, именно главные площади столичных городов – в част-
ности, Синтагма в Афинах, Тахрир в Каире, площадь Каталонии в Барселоне, 
где люди собирались, чтобы выразить свои политические взгляды и выдвинуть 
требования к власти, стали примерами превращения публичного пространства 
в общее городское. Улица – публичное пространство, которое превращается 
социальным действием как в пространство революционного движения, так и в 
место его кровавого подавления13. И именно Майдан как общее пространство 
политического протеста с 1991 г. стал местом и символом уличного акциониз-
ма, гражданского волеизъявления и борьбы за свои права. 

Итак, каждый вечер с 22 по 29 ноября 2013 г., в 18.00 мы собирались на 
митинг возле колонны Независимости. В первые дни людей было немного: 
в основном студенты и творческо-научная интеллигенция. 24 ноября, в вос-
кресенье, прошел многотысячный митинг, который начался возле памятника 
Т.Г. Шевченко в парке напротив красного корпуса Национального универси-
тета им. Т. Шевченко и двигался колоннами частично по ул. Владимирской, 
частично вниз по бульвару Т. Шевченко до Бессарабского рынка и далее по ул. 
Крещатик. Мы пришли на митинг большой компанией друзей, практически 
все из которых принимали участие в протестах Оранжевой революции, а кто-
то будучи студентом, был вовлечен и в движение «Украина без Кучмы». Ко-
нечно же, вольно или невольно, но мы сравнивали стихийность, массовость и 
креативность этого митинга, соответственно, с событиями 2004 и 2001 гг. Этот 
митинг стал ярким всплеском карнавальной культуры, которая проявлялась во 
всем своем многообразии – в одежде, прическах, украшениях, масках людей, 
пришедших на митинг. Именно тогда впервые на митинге этого протестного 
движения появился условно «традиционный» украинский веночек14, как эле-
мент украшения для всех категорий женщин – от маленьких девочек до бабу-
шек, который впоследствии стал очень популярен. Также люди брали с собой 
детей, в т.ч. приходили с колясками, которые украшали национальными флага-
ми, сине-желтыми ленточками и воздушными шариками (Рис. 1). Последними 
также маркировалось пространство протестного шествия: ленточки и шарики 
привязывали к ограждениям улиц, ветвям деревьям, фонарным столбам, руч-
кам дверей административных зданий на ул. Крещатик. С этого дня сине-жел-
тые ленточки и флажки появились в салонах маршруток и как украшение част-
ных автомобилей. Разнообразные карнавальные элементы стали обязательной 
составляющей Майдана, варьируя и продуцируя новые смыслы в течение все-
го этого времени. В этом ключе стоит вспомнить слова М.М. Бахтина о том, 
что именно карнавал означал временное освобождение от «господствующей 

13 Девід Гарві. Творення міського спільного. Із Harvey, D., 2012. Rebel Cities: from the right to the city to the 
urban revolution. New York: Verso, chapter 3. (зі скороченнями). Пер. з англ. Н. Онищенко. URL: http://
commons.com.ua/?p=13437#more-13437 (дата обращения: 30.03.2014)

14 Напомню, что он также был весьма популярен и во время Оранжевой Революции 2004 г., а сейчас его 
значение актуализировалось.

http://commons.com.ua/?p=13437#more-13437
http://commons.com.ua/?p=13437#more-13437
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правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отно-
шений, привилегий, норм и запретов»15. Карнавал как обязательная составляю-
щая часть протестного акционизма сопровождал все формы протеста, которые 
инспирировал Майдан: от автомайдана до воскресных вече и акций под адми-
нистративными учреждениями (в частности, акция литераторов и художников 
под Лукьяновским СИЗО, акция «Диктатурі – ні!» 17 января и др.).

Возвращаясь к тому первому массовому митингу, замечу, что академиче-
ский стиль изложения материала не способен передать всю ту гамму чувств, 
которую мы испытывали тогда, принимая участие в первом массовом ми-
тинге за долгое время. И чувство всепоглощающей радости, пожалуй, было 
основным. Особенно оно усиливалось, когда в толпе – то ли в колонне, то ли 
уже на Майдане, или Европейской площади (в тот день именно там стояла 
сцена и выступали «оппозиционные» тогда политики, которых никто осо-
бо не слушал), встречались знакомые: коллеги, преподаватели университе-
та, однокурсники. Лично для меня, самой неожиданной и теплой оказалась 
встреча с моим школьным учителем физики, с которым мы не виделись со 
времен Оранжевой Революции. Важно сказать, что все мы чувствовали себя 
«своими», как одна большая семья – знакомые, не знакомые, и многие лица 
на митинге казались уже априори близкими и увиденными ранее. Как верно 
15 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса (1965) // 

Собрание сочинений в 7-ми томах. Т. 4 (2). М., 2010. С. 18.

Рис. 1. 24 ноября 2013 г. ул. Крещатик. Первый массовый митинг в поддержку 
евроинтеграции Украины.
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подмечает И. Седакова, «выразить свои политические взгляды, исходя из им-
плицитного, а не формального патриотизма, обозначить свои идентичность, 
увидеть «своих» – вот основные функции неофициальных оппозиционных 
городских акций»16.

Так, воскресные митинги – Вече на Майдане в 12.00 – стали нашей но-
вой киевской традицией, и мы приходили туда с семьями и друзьями, ино-
гда заранее договорившись, кто придет первым, где станет, и какой символ 
он будет держать в качестве опознавательного знака в толпе: например, флаг 
с надписью («Шева Истфак»)17 или определенный плакат. Многие приезжие 
из регионов намеренно писали на своих плакатах или флагах название своего 
населенного пункта, чтобы «свои» узнали друг друга в толпе. Как отмечают 
исследователи уличной протестной культуры, именно плакат является основ-
ным способом коммуникации на митинге, поскольку сочетает в себе как вер-
бальное, так и визуальное сообщения. Ведь даже когда транслируется какая-то 
фраза без дополнительных изображений, используются различные способы 
оформления: цвет, форма букв, материалы и техника исполнения18.

Надо сказать, что на первоначальном этапе – т.е. с конца ноября по вторую 
половину января, ничто так не радовало, как «узнавание» в городском транспор-
те «своих». Символом узнавания «своих» в течение всех трех месяцев была си-
не-желтая ленточка, символизирующая украинский национальный флаг. Но по-
стоянно сине-желтая символика (ленточки, значки, флажки, в меньшей степени 
– шарфики и шапки) активно носилась и использовалась, по моим наблюдениям, 
именно в первые полтора месяца протеста – т.е., до трагических событий на ул. 
Грушевского после 19 января 2014 г. Во многом, именно в первый период суще-
ствования Майдана, несмотря на всплески эскалации конфликта между участни-
ками протестов и силовыми структурами 30 ноября, 1 декабря, 11 декабря 2013, 
11 января 2014, нас не покидало ощущение праздника. Оно складывалось из не-
бывалого единения, чувства локтя и мировоззренческой близости как с друзья-
ми, так и с незнакомыми людьми вокруг. Подобные впечатления встречаем и у 
петербургского антрополога В. Лурье, участника митингов в Санкт-Петербурге 
и в Москве, на Болотной и проспекте Сахарова в конце 2001 – начале 2012 гг.: 
«Для меня эти дни были праздниками. Как для гражданина, который вдруг ощу-
тил не виданное ранее единение и духовную близость с незнакомыми людьми. 
Как для фотографа-репортажника, попавшего в самую гущу визуальной культу-
ры и еле успевающего снимать. Как для антрополога, пытающегося разобраться 
в том, что происходит в современном обществе»19. Впрочем, последний всплеск 
карнавальной культуры на Майдане, как мне кажется, был на митинге 19 января 
2014 г., когда люди в знак протеста против законов «Черного четверга» (16 янва-
16 Седакова И. Политический митинг как праздник: акции московской оппозиции в 2011 – 2013 гг. // Šventės 

šiuolaikiniame mieste = Festivals in the modern city: straipsniu rinkinys. Vilnius, 2013. S. 91.
17 Т.е. Исторический факультет Национального университета имени Т. Шевченко
18 Лурье В.Ф. Митинг как совокупность вербально-визуальных текстов // Визуальное и вербальное в народной 

культуре: тезисы и материалы Международной Школы-конференции-2013. М., 2013. С. 177.
19 Лурье В. От составителя // Азбука протеста / Сост. Вадим Ф. Лурье. М., 2012. С. 3.
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ря 2014 г.) вышли на площадь с дуршлагами, кастрюльками, ведрами, рыцарски-
ми средневековыми шлемами на головах вместо касок, ношение которых один 
из законов запрещал (Рис. 2). После первой эскалации конфликта и смертельных 
жертв карнавальная составляющая Майдана свелась к минимуму (в плакатах) и 
на самих митингах практически не проявлялась.

По мере превращения митингов, пикетов административных зданий (вроде 
лежачего протеста на ступенях здания Генеральной прокуратуры), демон-
страций в более массовое и масштабное движение гражданского противо-
стояния, формировалась своеобразная общность или скорее, временная 
социальная группа, которая влияла на городское пространство и трансфор-
мировала его. По словам А. Брицыной и И. Головахи, которые изучали куль-
туру Оранжевой Революции, в тех обстоятельствах, когда носитель оставляет 
свою нишу и на какое-то время становится членом временной общности, в 
которой все ее члены существуют как единый организм, объединенные об-
щим стремлением лучшего будущего (которое всегда давало жизнь разным 
социальным мифам), активизируются индивидуальные творческие возмож-
ности и фольклорное знание, «традиционная компетенция», унаследованная 
от предыдущих поколений20. В виду этого, мне представляется возможным 
рассматривать Майдан как некое «воображаемое сообщество», опираясь на 
теорию Б. Андерсона, согласно которой, такое сообщество базируется на об-

20 Бріцина О., Головаха І. Карнавал революції.

Рис. 2. Митинг – воскресное Вече 19 января 2014 г. ул. Крещатик.
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щей идентичности, символах и системе социального контроля, и существует 
потому, что его члены считают себя таковыми. По его высказыванию, все со-
общества «крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-
к-лицу, – воображаемые21. Временное «воображаемое» сообщество Майдана 
состояло из представителей разных гендерных и возрастных категорий, со-
циальных слоев, национальностей и религиозных убеждений22. Кроме того, 
отличительной особенностью Майдана от предыдущих протестных акций, 
является факт участия в нем представителей разных городских субкультур, 
в частности: реконструкторы, ролевики, диггеры, байкеры, пейнтболлисты, 
футбольные фанаты-ультрас23. Такое разнообразие не могло не стать площад-
кой для создания особого культурного фона и своеобразного освоения этим 
гетерогенным сообществом пространства центра города.

Ниже я предполагаю подробно рассмотреть два наиболее важных, на мой 
взгляд, явления: фактор баррикад и роль различных зданий в трансформации го-
родского пространства во время гражданского сопротивления. Для того, чтобы 
визуализировать мой рассказ, прилагаю карту центра Киева со всеми улицами и 
21 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. 

с англ. В. Николаева. М., 2001. С. 31.
22 Примером тому могут послужить Еврейская Сотня, Грузинская Сотня, крымские татары, которые поставили 

свои палатки одними из первых и весь декабрь посменно были волонтерами на одной из полевых кухонь 
Майдана, а также украинские ромы, которые назвали происходящее «Трудовой Революцией». Их участие 
в революции вообще крайне интересно и является, конечно же, отдельным кейсом, который стоит изучить. 

23 В частности, мои публицистические попытки по горячим следам осмыслить роль «ультрасов» в протестном 
движении, опубликованы здесь: Julia Bujskikh. Ultras of Ukraine safeguarding the Eurorevolution. URL: http://
euromaidanpr.wordpress.com/2014/01/27/ultras-of-ukraine-safeguarding-the-eurorevolution/#comments (дата 
обращения 30.03.14); Football ‘Ultras’ Defend Freedom. URL: http://euromaidanpr.wordpress.com/2014/02/01/
football-ultras-defend-freedom (дата обращения 30.03.14)

Рис. 3. Карта центра Киева, созданная д.и.н. Дмитрием Вортманом.

http://euromaidanpr.wordpress.com/2014/01/27/ultras-of-ukraine-safeguarding-the-eurorevolution/#comments
http://euromaidanpr.wordpress.com/2014/01/27/ultras-of-ukraine-safeguarding-the-eurorevolution/#comments
file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
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площадями, о которых будет идти речь (Рис. 3). О подробных профессиональных 
картах, созданных историком Д. Вортманом, которые отображают пульсацию ки-
евского пространства с конца января по конец февраля, будет сказано ниже.

Итак, одним из наиболее важных визуальных проявлений коллективного 
архитектурного творчества и в целом манифестацией уличного майданного 
протеста стал фактор баррикад. Первые баррикады на ул. Крещатик появи-
лись утром 2 декабря 2013 г., в понедельник. Одна чуть дальше пересечения 
ул. Институтской и ул. Крещатик упиралась одним концом в середину Дома 
Профсоюзов, вторая на пересечении ул. Городецкого и ул. Крещатик, напро-
тив бокового входа в Главпочтамт; третья под пешеходным мостиком на ул. 
Институтской (Рис. 4). Они носили скорее символический, нежели оборон-
ный характер, т.к. состояли из сдвинутых лавочек, урн, фанеры, досок, сим-
волических элементов искусственных елок24, железных заграждений вокруг 
елки, за которыми до ночи 30 ноября 2013 стояли внутренние войска. Тогда 
24 Елка, она же «йолка» – достаточно популярный в Украине Интернет-мем, который появился еще в начале 

декабря 2010 г., когда был разогнан «Податковий Майдан» и бывший президент В. Янукович мотивировал 
это тем, что на площади нужно ставить новогоднюю «йолку». Последнее слово он использовал в речи 
вместо украинского «ялинка», предварительно запнувшись, что и вызвало к жизни мем «йолка». Он 
приобрел более негативное значение после 30 ноября 2013 г. Жестокость действий представителей 
силовых структур была официально объяснена тем, что демонстранты отказались пропускать на площадь 
коммунальщиков, которые якобы везли оборудование для установления новогодней елки. После это 
мем «йолка» стал «йолкой-на-крови», а В. Янукович получил новое прозвище «Ялинкович». Подробнее 
см. здесь: Янукович, йолка і вінок. URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2013/11/30/7003878/ (дата 
обращения: 2.04.2014)

Рис. 4. 2 декабря 2013 г. Баррикада на ул. Крещатик между Домом Профсоюзов и 
«Сбербанком России». На заднем плане – отель «Крещатик».

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/11/30/7003878/
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же появились и первые палатки собственно на Майдане. Они были одиноч-
ными и небольшими – т.н. «черепашки», популярные как среди туристов, так 
и в экспедиционном снаряжении профессионалов-«полевиков». В течение дня 
эти баррикады обрастали наклейками, плакатами, надписями и сине-желтыми 
ленточками. Со 2 по 6 декабря 2013 г. Майдан уже отчетливо отображал быто-
вую культуру временного сообщества в условиях уличного протеста: на самой 
площади и ул. Крещатик появились большие армейские – шатровые палатки, 
железные бочки с огнем для обогрева, полевые кухни, биотуалеты, инфоцентр, 
пункт, куда киевляне приносили теплую одежду для приехавших участников 
протеста. Кроме того, занятыми митингующими оказались три администра-
тивных здания: Киевская городская госадминистрация (далее – КМДА), Дом 
профсоюзов, Международный центр культуры и искусств Федерации про-
фсоюзов Украины Октябрьский (далее – Октябрьский дворец). О судьбе этих 
зданий будет сказано ниже. Все описанное пространство: ул. Крещатик, Май-
дан, часть ул. Институтской от верхнего выхода метро «Крещатик» до отеля 
«Козацький», площадь перед Михайловским Златоверхим собором – пестрело 
настенными надписями, плакатами и листовками, как самиздатовского харак-
тера, нарисованными, так и отпечатанными с помощью принтера.

В воскресенье, 8 декабря 2013 г., на Майдане прошло Вече под названи-
ем «Марш миллионов», которое собрало небывалое количество людей. Все 
пространство улиц Крещатика и Институтской, собственно Майдана было за-
полнено людьми25. Когда митинг завершился, часть активистов выдвинулась 
в сторону правительственного квартала на Печерске, где они занялись возве-
дением блокпостов и баррикад – в частности, на ул. Грушевского (у Мариин-
ского парка, недалеко от Верховной Рады), Лютеранской, Круглоуниверситет-
ской, также на перекрестке ул. Шелковичной и ул. Богомольца. Таким образом 
участники протеста хотели обратить внимание власти на себя и выдвинутые 
условия. На тот момент они выглядели следующим образом, среди основных: 
отставка Кабмина Н. Азарова, отставка министра внутренних дел В. Захарчен-
ко, возврат к курсу Евроинтеграции Украины. Однако 9 декабря 2013 г. вече-
ром баррикады на Печерске были разобраны внутренними войсками и спец.
подразделением «Беркут». 

Ситуация в протесте при отсутствии диалога с властью заходила в тупик и 
в ночь с 10 на 11 декабря 2013 г. была осуществлена попытка штурма Майдана, 
которая не удалась во многом благодаря тому, что узнавая о происходящем на 
площади из соцсетей и прямых Интернет-трансляций, сотни киевлян начиная 
с 3 часов ночи приезжали на Майдан, чтобы поддержать стоявших там людей. 
После 11 декабря, в течение нескольких последующих дней на территории 
вокруг Майдана начали расти новые баррикады, которые имели уже другие 
формы и функциональный характер. Так, появились баррикады, созданные из 

25 Аэрофотопанораму центральной площади Киев в этот день можно увидеть здесь: URL: http://vikna.if.ua/
news/category/ua/2013/12/09/15619/view (дата обращения: 10.04.2014)

http://vikna.if.ua/news/category/ua/2013/12/09/15619/view
http://vikna.if.ua/news/category/ua/2013/12/09/15619/view
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мешков, набитых снегом и просто утрамбованным снегом, на пересечении ул. 
Крещатик и Богдана Хмельницкого (угол ЦУМа), ул. Крещатик и Прорезной, 
в арочном проходе на ул. Лютеранскую, на ул. Городецкого возле Консервато-
рии, на ул. Крещатик между углом дома Профсоюзов и отеля «Крещатик» с од-
ной стороны и «Сбербанком России» с другой, на ул. Институтской (Рис. 5, 6). 
Тогда же на баррикадах впервые появились шины и колючая проволка. Таким 
же способом были укреплены и существующие баррикады. В качестве под-
ручных несущих конструкций использовались рекламные щиты, киоск, урны, 
лавочки. На баррикадах появились флаги Украины и других стран, представи-
тели которых приезжали в Киев с целью прийти на Майдан, принять участие 
в митингах и выразить поддержку украинцам. Первыми появились флаги Бе-
ларуси (оппозиционный бело-красно-белый флаг), Грузии, Польши и Литвы. 
В течение последующего месяца на баррикадах появлялись все новые и новые 
плакаты, флаги, элементы карнавальной культуры протеста: мягкие игрушки, 
елочные украшения ближе к Новому Году, граффити на широких досках и т.п.

Следующий этап строительства баррикад связан с новой волной эскалации 
конфликта, которая зрела с 16 января 2014, т.н. «Черного четверга», даты при-
нятия Верховной Радой скандальных законов нелегитимным путем поднятия 
рук, т.е. с полным нарушением процедуры. В воскресенье, 19 января, после 
Вече, в результате утраты доверия к оппозиции и отсутствия у политиков чет-
кого плана действий, часть митингующих выдвинулась в сторону Верховной 

Рис. 5. 12 декабря 2013 г. Та же баррикада на ул. Крещатик у Дома Профсоюзов.
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Рады. Улица Грушевского, ведущая к правительственному кварталу в целом 
и парламенту в частности, еще с середины декабря 2013 была заблокирована 
внутренними войсками и спецподразделением «Беркут». Стычки между ми-
тингующими и силовиками переросли в мощное противостояние, пострадав-
шие были с обеих сторон. Относительное затишье 20 января с периодическими 
атаками слезоточивым газом и отказом власти идти на диалог сменилось тра-
гическим усилением конфликта и смертельными жертвами. Утром в среду, в 
День Соборности Украины, 22 января, вследствие огнестрельных ранений, по-
гибли активисты С. Нигоян и М. Жизневский и получили разной степени трав-
мы и ранения около 200 человек. Тогда же, днем 22 января началось массовое 
сооружение новых и укрепление старых баррикад. Основным материалом стал 
снег, который собирали в мешки и укладывали в ряды. Также использовались 
камни брусчатки с ул. Грушевского и все подручные материалы – штахетины 
и заграждения, бигборды, лайтбоксы, мусорные баки. И уже утром 23 января 
2014 г. можно было увидеть новые баррикады, перед которыми лежали ряды 
шин. Последние тоже вскоре стали, кроме средства самообороны, также и ме-
мом, и фольклорным, и эстетическим элементом культуры Майдана. 

Баррикады возводились и укреплялись в течение нескольких дней – с 23 
по 26 января 2014 г. Новые фортификационные сооружения появились на ул. 
Грушевского. Первая – прямо перед кордоном силовиков, которые стояли чуть 
ниже Национального художественного музея. Ее соорудили из сгоревшей во 

Рис. 6. 12 декабря 2013 г. Баррикада на ул. Институтской.
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время столкновений бронетехники и нескольких легковых машин. Следующая 
– баррикада из мешков, наполненных снегом и брусчаткой, и остатками тех-
ники, которая сразу же обрела свое имя – «Передова». В ней сделали КПП и 
«на передовую» пропускали только активистов, волонтеров и журналистов с 
удостоверениями. Почти сразу за ней – баррикада, которая упиралась одним 
концом в сгоревший магазин одежды «Daniel», а вторым уходила в начало Пе-
тровской Аллеи, где пересекалась с баррикадой, стоявшей поперек аллеи. Еще 
одна баррикада начиналась практически у входа в здание Национальной Ака-
демии Наук (Секция общественные науки)26, в холле которого был развернут 
полевой госпиталь и через улицу упиралась другим концом в начало баррика-
ды на Петровской Аллее. Так был создан закрытый периметр с несколькими 
КПП внутри. Следующая баррикада начиналась от середины кафе «Сушия» 
(все то же здание по Грушевского, 4) и тянулась через улицу до ограды Пар-
ламентской библиотеки. Еще одна баррикада перекрывала улицу Грушевского 
между Парламентской библиотекой чуть далее от входа и магазином научных 
изданий «Наукова думка» (Рис. 7). 

В том микроареале появились также баррикады на Петровской Аллее (4), 
на подъеме в парке по направлению к Кукольному театру (3), и у Мости-
ка Влюбленных (1). Это пространство обрело свое новое значение и стало 
называться «Высотой». Соответственно тех мужчин, которые охраняли бар-
рикаду у мостика, стали называть «высотниками». Первая баррикада там 
выросла буквально на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи и 
соединялась с двумя длинными баррикадами по самой ул. Грушевского. Впо-
следствии мешками со снегом и брусчаткой были также заложены и проходы 
в колоннаде стадиона «Динамо». На самой Петровской аллее, кроме первой 
баррикады в самом начале, в течение нескольких дней были сооружены еще 
две далее одна за другой, и последняя, недалеко от Мостика Влюбленных. 
Таким образом «высотники» могли быть в пределах видимости и слышимо-
сти «низовиков». Территория внутри периметра Петровской аллеи и ул. Гру-
шевского сразу же стала «живой»: появились печки-буржуйки, бочки, вокруг 
которых грелись люди, стоящие на вахте, наскоро сколоченные деревянные 
будки с условной крышей, которая могла хоть сколько-нибудь защитить лю-
дей, стоящих на посту, от снега. В начале февраля на самой первой барри-
каде – на крыше сгоревшего автобуса появился один из символов Зимней 
Революции – пианино, на котором в течение недели, пока оно там стояло, 
мог поиграть каждый желающий. Одним из символов «передовой» стала так-
же фигура пингвина. Кто-то принес большую игрушку-пингвина и устано-
вил на первой баррикаде, прямо перед нейтральной полосой между бойцами 
«Беркута» и протестующими. Тогда же родились шутки: «Пингвин против 
«Беркута» и ребята на баррикадах шутили, что, мол, родилось новое спец-

26 В академическом здании по ул. Грушевского, 4 расположен ряд институтов гуманитарного профиля, в т.ч. 
и Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Т. Рыльского, где я работаю.
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подразделение народной самообороны Майдана с неформальным названием 
«Пингвин». Буквально с первых же дней, т.е. с 20-21 января, «баррикады 
Грушевского» пестрели всевозможными плакатами, распечатками и написан-
ными от руки стихами и песнями, граффити, которые, безусловно, требуют 
отдельного исследования. Так, возникали одни граффити, на которые через 
несколько дней накладывались новые. Были как просто надписи, так и целые 
произведения искусства, отличающиеся разнообразными сюжетами, цвето-
вой гаммой, техникой исполнения, смысловой нагрузкой. Так, например, на 
последней баррикаде на Петровской аллее стояло четверо ребят из г. Запо-
рожья. Желая обозначить свое присутствие на Майдане и разбить стереотип 
о том, что жители южных регионов Украины поддерживают В. Януковича, 
они создавали надписи и на доме по Грушевского, 4 и на парковом бордюре 
напротив «своей» баррикады: «Запоріжжя проти Зека27!», «Запоріжжя тут». 
Впрочем, исследование таких граффити составляет отдельную тему. Упомя-
ну лишь, что лично на меня сильнее всего подействовала простая надпись на 
ограде Парламентской библиотеки: «Мамо, я повернусь», которая актуализи-
ровалась после трагедии 18-20 февраля 2014 г. и стала мемориалом памяти 
погибшим, к которому все еще несут цветы и где зажигают свечи… (Рис. 8). 
27 Зек – одно из «имен» В. Януковича, возникшее еще в фольклоре Оранжевой революции 2004 г., наряду с 

Бандюкович, Хам, Вітьок Янык и др., и актуализировавшееся снова вместе с лозунгом «Зека геть!»

Рис. 7. 23 января 2014 г. Баррикада на ул. Грушевского между магазином «Науко-
ва думка» и Парламентской библиотекой.
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Спонтанные мемориалы погибшим, конечно же, тоже заслуживают отдель-
ного исследования, поэтому здесь я только упомяну их. После противостоя-
ния на ул. Грушевского и появления первых погибших, спонтанный мемориал 
появился на площади перед собором Софии Киевской и состоял из цветов, 
свечей и фото ребят. Именно у собора Св. Софии вечером 22 января стихийно 
собрались люди, в основном женщины, со свечами и цветами, чтобы почтить 
память и помолиться за души погибших. На следующий день мемориалы на-
чали появляться по всей улице Грушевского (собственно, место их гибели), 
начиная от первой баррикады, заканчивая Европейской площадью. Многие из 
них исчезли в течение месяца, а некоторые актуализировались после 20 фев-
раля, когда весь центр города от Мариинского парка до Софии Киевской и 
Михайловского Златоверхого Собора стал напоминать один огромный спон-
танный мемориал с грудами цветов, свечей, иконок, рушников, конфет, хлеба, 
игрушек, писем погибшим, стихов-посвящений.

Вернемся, однако, к описанию баррикад. С 23-26 января появились так-
же следующие баррикады: при подъеме на Владимирскую горку справа от 
Украинского Дома; на Владимирском спуске чуть ниже Филармонии, ко-

Рис. 8. 22 февраля 
2014 г. Надпись на 
ограде Парламентской 
библиотеки. 
Кто-то обновил слова, 
появившиеся здесь 
20 января 2014 г.
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торую тематически украсили портретом композитора Бетховена; внизу на 
подъеме по ул. Трехсвятительской, которую через пару дней перенесли 
выше по улице, т.е. ближе к Александровскому костелу; две новые бар-
рикады на Крещатике, одна сразу же за пересечением ул. Крещатик и Ев-
ропейской пл. и сразу же за ней вторая. Также были ощутимо укреплены 
старые баррикады: между отелем «Крещатик» и Сбербанком, и собственно 
на Майдане – между Лядскими воротами и Домом профсоюзов и у Глав-
почтамта (недалеко от посылочного отделения). Новые баррикады появи-
лись также у подножия лестницы, поднимающейся к Октябрьскому дворцу 
и вокруг самого дворца, перекрывая все подходы к нему.

Также обрели новое значение и новый, я бы даже сказала, семиотический 
статус некоторые локусы между ул. Грушевского и Октябрьским дворцом, о ко-
торых нельзя не сказать. В частности, существует известная всем сотрудникам 
академических институтов тропинка на задворках академического здания, ко-
торая начинается во дворе за магазином «Наукова думка» и выходит у тыльной 
стороны Октябрьского Дворца, и, соответственно, позволяет сократить путь с 
Грушевского, 4 до метро Крещатик. В академическом фольклоре старших коллег 
она известна как «Тропа Хо Ши Мина», по которой в «застойные годы ходил еще 
сам Рыльский», основатель нашего Института, также расположенного в данном 
академическом здании. После событий на ул. Грушевского эта тропа стала на-
зываться «Стежка Революції» или «Дорога Революції», или просто «Жовтнева». 
Ее значение также актуализировалось 18 февраля, когда во второй половине 
дня начался силовой штурм баррикад на ул. Грушевского и появились раненые. 
Тогда многие митингующие успели уйти к тогда еще не занятому силовиками 
Октябрьскому дворцу именно по этой тропе, а медики уносили по ней раненых.

Возвращаясь к сооружению баррикад в период 23 – 26 января 2014 г., про-
двинемся от Октябрьского дворца до верхнего выхода из метро Крещатик. 
Первые укрепления появились вокруг вестибюля станции метро и переходи-
ли в новую высокую баррикаду, которая перекрывала Институтскую вверху. 
Перед этой баррикадой лежали шины и стояли сваренные «ежи» (Рис. 9, 10). 
Также ее укрепления продолжалась и над обрывом, который образовался на 
месте бывшего строительного котлована недалеко от Октябрьского дворца.

Спустившись вниз по ул. Ольгинской до пересечения с ул. Городецкого, 
можно было увидеть новую баррикаду у Министерства Юстиции, недалеко от 
среднего выхода м. Крещатик. Далее, дойдя до пересечения с ул. М. Занько-
вецкой, становились видны еще две баррикады. Одна из них была прямо на-
против арочного входа в Пассаж, другая была сооружена ближе к пересечению 
с ул. Лютеранской. Две баррикады также перегораживали Пассаж: со стороны 
ул. Марии Заньковецкой и со стороны ул. Крещатик.

Значительно выросла баррикада и в арке – проходе от ул. Крещатик до ул. 
Лютеранской. Старая баррикада на пересечении ул. Крещатик и ул. Б. Хмель-
ницкого укрепилась и выросла, причем захватила и пешеходную часть Кре-
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щатика – т.е. от угла ЦУМа до магазина одежды «ZARA» в доме сталинской 
постройки. На пересечении ул. Крещатик и ул. Прорезной появилась высокая, 
новая баррикада, а также выросли новые укрепления из мешков со снегом с 
двух сторон от центрального выхода из м. Крещатик. 

Также визуально поменялась и самая старая баррикада, перегораживающая 
Крещатик на пересечении с ул. Городецкого. Так, напротив Главпочтамта, где 
локализировалась Козацкая Сотня, у баррикады появилась деревянная вышка, 
которую члены сотни позиционировали как «традиционную козацкую». 

Таким образом, можно увидеть, что сооружение баррикад имело как оборо-
нительный, так и наступательный характер: протестующим необходимо было 
защитить территорию Майдана и Крещатика от возможных штурмов, а также 
маркировать пространство своего влияния в непосредственной близости к пра-
вительственному кварталу, где локализированы Парламент, Кабинет министров 
и Администрация Президента. Сама Площадь Независимости стала местом, за-
щищенным по периметру, где многие люди жили постоянно, обрастая соответ-
ствующей инфраструктурой: палатки, походные церкви для представителей всех 
христианских конфессий, полевые кухни, печки, бочки для обогрева, биотуалеты, 
места для культурных мероприятий и др. (Рис. 11, 12). В тоже время, баррикады 
на центральных улицах имели изначально символический характер, а по мере пе-
рехода уличного протеста в фазу гражданского противостояния, и практический.

Рис. 9. 26 января 2014 г. Баррикада на ул. Институтской у верхнего выхода м. 
Крещатик
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Все это время, т.е. от 20-х чисел января до 18 февраля, баррикады были тем 
особым визуальным полем, где возникали и воспроизводились фольклорные 
тексты, элементы карнавальной культуры и уличного искусства (в частности, 
граффити). Кроме того, они стали своеобразным местом паломничества твор-
ческой интеллигенции: художников, музыкантов, фотографов, клип-мейкеров 
которые создавали свои произведения искусства, находясь непосредственно в 
пространстве революции. Помимо этого, вокруг каждой баррикады создава-
лась целая инфраструктура, т.е. у нее было лицо, которое творили люди. Ведь 
баррикады украшались национальной символикой, граффити, различными 
текстами, игрушками. У баррикад стояли железные бочки, у которых грелись 
«стражи» - причем, не обязательно представители Самообороны Майдана, 
ветераны-афганцы или каких-то организованных структур вроде «Правого 
Сектора». Во многом, а особенно это было ощутимо после событий на ул. 
Грушевского, это были обычные «цивилы», приезжающие из регионов кто на 
неделю, кто на три. Во время волонтерства на ул. Грушевского28 мне дове-
лось разговаривать со многими из них, и их истории, во многом очень личные, 
остались записанными в моем дневнике, т.к. брать интервью на морозе у этих 
уставших людей в условиях возможной опасности мне казалось как минимум 

28 Так, с 23 января по 5 февраля 2014 я стабильно разносила горячий чай и бульон в этом районе баррикад, 
когда каждый день, когда через день – как получалось.

Рис. 10. 31 января 2014 г. Смотровая вышка на баррикаде на ул. Институтской у 
верхнего выхода м. Крещатик
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не этичным и не приемлемым. 
Для того, чтобы осознать масштаб вовлеченности территории центра 

Киева в революционные события и визуализировать ее, следует обратить-
ся к разработкам историка и картографа Д. Вортмана, упомянутым выше. 
Он скрупулезно составлял карты изменения территории Майдана с подроб-
ным нанесением на план центральной части Киева баррикад, а также объ-
ектов, находящихся в сфере контроля Майдана (административные здания, 
улицы) и силовых структур и внутренних войск. Его карты опубликовал в 
своем живом журнале российский блоггер И. Варламов. Первая карта да-
тирована 27 января, т.е. уже после событий на ул. Грушевского, когда были 
возведены новые баррикады по всему центру города от Стадиона Динамо 
до Александровского костела; от Владимирского спуска за Филармонией до 
Бессарабского рынка, ул. Крещатик, боковые улицы29. Следующая карта да-
тирована ночью 18 февраля, когда происходил штурм Майдана и силовиками 
был осуществлен поджег Дома Профсоюзов30. Третья карта от 19 февраля 
отображает новые баррикады на ул. Костельной и ул. Михайловской, а также 
административные здания, взятые под контроль активистов. В частности, в 
Консерватории и Главпочтамте были стихийно организованы полевые госпи-

29 URL: http://zyalt.livejournal.com/986385.html (дата обращения: 23.03.14)
30 URL: http://zyalt.livejournal.com/1003164.html (дата обращения: 23.03.14)

Рис. 11. 6 января 2014 г. Игра в шахматы возле памятника Основателям Киева. На 
заднем плане – Консерватория.

file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
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тали31. И последняя карта Д. Вортмана отображает вечер самого трагическо-
го дня, 20 февраля, когда Майдан и ул. Институтская превратились в поле 
битвы, место гибели десятков людей и пепелище после пожара. Под вечер 
началось строительство новых баррикад из тротуарной плитки и подручных 
средств (киоски, рекламные щиты)32. Эти баррикады локализировались в ос-
новном на ул. Институтской и ул. Грушевского.

Хотя бы коротко, но все же стоит остановиться и на судьбе зданий, кото-
рые так или иначе были вовлечены в революционное пространство и в виду 
этого получили новые смыслы и значения. Некоторые строения стали рево-
люционными локусами уже второй раз – в частности, Киевгорадминистра-
ция, Дом профсоюзов и Октябрьский дворец были временными домом для 
многих участников гражданского противостояния и во время Оранжевой ре-
волюции. Но большинство оказались немаловажной частью революционных 
событий впервые. У каждого здания своя судьба, которая, безусловно, заслу-
живает должного осмысления и исследования. Но для начала я попытаюсь 
классифицировать и коротко описать основные здания. 

Культовые объекты: Михайловский Златоверхий Монастырь УПЦ КП, Ри-
мо-Католический костел Св. Александра, Немецкая Евангелистско-Лютеран-
31 URL: http://zyalt.livejournal.com/1003858.html (дата обращения 23.03.14)
32 URL: http://zyalt.livejournal.com/1005520.html (дата обращения 23.03.14)

Рис. 12. 15 января 2014 г. Майдан. Пространство возле колонны Независимости. 
Походная церковь для всех христианских конфессий.

file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
http://zyalt.livejournal.com/1005520.html
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ская кирха Св. Катерины, Греко-католический монастырь Отцов Василиан (все 
в пределах центра Киева), Греко-католический Патриарший Собор Воскресе-
ния Христового на Левом берегу. Поскольку внутри двух первых храмов мне 
доводилось не раз бывать и я могу судить об изменении их пространства из 
собственного опыта, то и описание, мне кажется, наиболее логичным начать 
именно с них.

Михайловский Златоверхий Монастырь был вовлечен в революционные 
события начиная с раннего утра 30 ноября 2013 г., когда после жестокого сило-
вого разгона студенческой демонстрации, многие ее участники нашли приют 
именно за стенами монастыря. В главном Соборе монахи укрыли пострадав-
ших, туда же пришли первые медики-волонтеры из числа киевлян, которые 
собрались в ту субботу на стихийный митинг на площади перед собором, ко-
торый вылился в полумиллионное Вече на следующий день, 1 декабря 2013 г. 
С этих дней в Михайловском монастыре постоянно находился Медицинский 
пункт и склад медикаментов, а на площади перед монастырем и чуть в сторо-
не, в сквере, стояли палатки активистов. В ночь штурма Майдана – 11 декабря, 
в Соборе подняли тревогу и звонили в колокола. Помню, что мы с отцом тогда 
приехали на Майдан с первым метро, шли по ул. Владимирской от станции 
«Золотые Ворота» к площади, было еще темно, очень холодно и вокруг слы-
шался звон колоколов Михайловского Собора. И жутко, и страшно, и прекрас-
но одновременно. Всю зиму в Соборе работал пункт обогрева и медицинский 
пункт. Монахи так же предоставляли возможность митингующим поесть в их 
столовой. 26 января, в воскресенье, в Соборе отпевали погибшего активиста 
М. Жизневского, и все пространство перед монастырем от улиц Михайлов-
ской и Большой Житомирской было заполнено людьми, пришедшими про-
ститься и цветами, которыми выкладывали дорогу похоронной процессии. Но, 
пожалуй, наиболее важной оказалась роль этого монастыря и его служителей 
18 – 20 февраля, когда Собор стал и домом, и госпиталем для потерпевших. 
19 февраля мы с друзьями привезли туда еду, медикаменты и теплую одеж-
ду. Вокруг монастыря собрались люди, которые разбирали пострадавших по 
домам – ведь многие совершенно оправданно опасались ехать в больницы в 
«Скорой помощи», откуда их могли забрать представители силовых структур 
и правоохранительных органов. В Трапезной монастыря была организована 
полевая хирургия, в главном Соборе лежали раненые – прямо в притворе, в 
кельях за Собором был организован прием продуктов, а также молока и лимо-
нов для тех, кто пострадал от отравления слезоточивым газом. Возле духов-
ной семинарии слева от главного входа в монастырь находился пункт приема 
теплых вещей. Вокруг монастыря и внутри него было постоянное движение: 
киевляне, несмотря на то, что метро второй день не работало33, несли в Со-
33 Напомню, что 18 февраля 2014 г. около 16.00 по распоряжению и.о. главы Киев.горадминистрации 

А. Макеенко были закрыты все три ветки метро в Киеве, якобы «из-за угрозы терракта». Учитывая 
особенности Киева и расположенность мегаполиса на двух берегах Днепра, город был практически 
обездвижен и стоял в 10-балльных пробках. Так, мы с однокурсницей шли вечером с Майдана домой, 
в спальный район Троещина около 3 часов пешком. Метро, кроме центральных станций, открыли лишь 



37

бор продукты, медикаменты, одеяла, одежду, приехали целые бригады Скорой 
Помощи из Львова и Тернополя и дежурили там. Снизу с Майдана в Собор 
несли раненых. В те же дни во дворе монастыря работала команда спасателей 
из Украинской службы спасения34 и проводила бесплатные тренинги по оказа-
нию первой неотложной (домедицинской помощи), которые оказались весьма 
полезными в сложившихся обстоятельствах.

Что касается Александровского костела ниже по ул. Трехсвятительской, то 
он оказался вовлеченным в события примерно с середины декабря, т.к. тоже 
открывал двери для митингующих, которые приходили туда погреться. 18 фев-
раля, начиная примерно с 16.00, когда уже происходил штурм Майдана и сило-
вики заняли позиции у октябрьского Дворца, практически одновременно в ко-
стеле и Михайловском Златоверхом монастыре начали звонить колокола. Тогда 
же, 18 февраля, костел начал принимать раненых, и уже 19 февраля там был 
организован полевой госпиталь с полноценной операционной, кухня и ночлег, 
а 21 февраля открылся еще и пункт психологической помощи. Визуально это 
все выглядело так: при входе в костел нужно было надеть бахилы, зайдя, от-
правиться налево и помыть руки в маленькой комнатке возле храмового ки-
оска. При входе в зал направо была маленькая полевая кухня, между дере-
вянными исповедальнями, за ней – на полу организованы лежачие места для 
раненных и больных, чуть поодаль сидели врачи. По этой же стороне справа 
от центральной части и алтаря был пункт психологической помощи. По левую 
сторону от входа, там, где в костеле на Рождество всегда ставят вертеп, тоже 
были организованы места для лежачих больных. На ночь, когда заканчивалась 
вечерняя служба и все прихожане уходили (после 20.00), центральный вход в 
костел закрывали, и в зале, как на полу, так и на деревянных лавах организо-
вывались места для ночлега.

Лютеранская кирха Св. Катерины на ул. Лютеранской в первой декаде дека-
бря организовала круглосуточный пункт обогрева и медпункт в своем помеще-
нии. Там находилось также представительство организации Красного Креста. 
Медпункт там не был постоянным, но с 18 февраля в помещении кирхи также 
действовал полевой госпиталь, который принимал раненных, но с травмами, 
не составляющими угрозу для жизни, т.к. вся полноценная хирургия была со-
средоточена на Майдане и в ближайших к нему зданиях.

Греко-католический монастырь Отцов Василиан (она же церковь Св. Васи-
лия) на ул. Вознесенский спуск также стал местом ночлега, обогрева и лече-
ния участников Майдана с 18 февраля практически до конца месяца. Что же 
касается Греко-католического Патриаршего Собора Воскресения Христового 
на Левом берегу (напротив метро Левобережная), то он стал временным жи-
лищем для многих приезжих из других регионов митингующих еще с начала 
декабря 2013 г. А с 18 февраля там был тоже организован госпиталь. Правда, 

после 17.00 вечера 20 февраля 2014 г.
34 ВГО «Українська служба порятунку» при Постійній урядовій комісії з питань техногенної, екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 
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полевая хирургия локализировалась исключительно в непосредственной бли-
зости к Майдану – в Михайловском Монастыре, Александровском костеле, ад-
министративных и общественных зданиях, о чем будет сказано ниже.

Административные здания: Киевская городская госадминистрация, Дом 
Профсоюзов Украины, Здание Секции общественных наук Национальной 
Академии Наук Украины, Главпочтамт, Национальная Музыкальная Академия 
Украины им. П.И. Чайковского (Консерватория) и др.

Киевская городская госадминистрация, которая в разговорной речи еще до 
начала ноябрьских митингов, называлась всеми просто «КМДА»35, была за-
хвачена митингующими еще на воскресном митинге 1 декабря 2013 г. и там 
расположился «Штаб Революции». Кроме места жилья для сотен активистов, 
в КМДА был организован медпункт, пункт психологической помощи, кухня, 
столовая, работало первое гражданское телевидение, стихийно возникшее в 
конце ноября 2013 – Громадське ТВ. Большинство людей жило в главном зале 
КМДА на втором этаже. Здесь же периодически проводились лекции Свобод-
ного университета Майдана и концерты. Возле здания администрации также 
постоянно находился один из символов Революции – т.н. «Европианино», на 
котором мог поиграть каждый.

Руководство Дома Профсоюзов само предоставило свои помещения митин-
гующим, правда, на условиях аренды, которые были предъявлены тогдашней 
оппозиции. На первом этаже, проходя через охрану самообороны, можно было 
пойти волонтером сразу в несколько мест. На втором или третьем этаже медик 
проверял температуру, горло, голову, руки. Потом ты спускался вниз, проходил 
вглубь по центру холла (а сразу же слева от входа был организован пункт пси-
хологической помощи), туда, где начинается профсоюзная столовая, и там тебе 
выдавали шапочку, халат, перчатки и маску. Кухонь было две: одна готовит, 
вторая – на раздаче, в т.ч. не только внутри самого здания. Девочки-волонтеры 
носили подносы с бутербродами и чаем из Дома Профсоюзов по всей тер-
ритории Майдана. На втором этаже был расположен информационный центр, 
пресс-центр и юридическая консультация. На третьем был склад медикамен-
тов и госпиталь. Кроме того, в Доме Профсоюзов люди просто жили. Многие 
и по два месяца подряд. К несчастью, точкой невозврата стала ночь с 18 на 19 
февраля 2014 г., когда силовики при штурме Майдана подожгли здание Дом 
Профсоюзов. Тогда удалось спасти около 50 человек. Но на втором и третьем 
этажах находились тяжело раненные, которых вынести не успели. Количество 
сгоревших заживо в ту ночь внутри Дома Профсоюзов еще не установлено. 
И сейчас это здание стоит пустое и черное, с зияющими провалами окон, как 
живое напоминание тех страшных событий.

Здание Академии Наук Украины по ул. Грушевского, 4 оказалось вовлечено 
в революционное пространство начиная с 19 января 2014 г., ведь именно у его 
стен разворачивались все события противостояния 19 – 22 января 2014 г. Рано 
35 По-украински: Київська міська державна адміністрація
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утром 20 января в холле здания был организован временный полевой лазарет, 
а также медпункт и пункт обогрева с горячим питьем (Рис. 13,14). На втором 
и третьем этаже, соответственно, в Институтах Востоковедения и Литературы, 
митингующие грелись в коридорах у батарей. С 21 января на крыше здания 
сидели снайперы, их можно было увидеть невооруженным глазом, находясь 
на противоположной стороне у Парламентской библиотеки. 22 января в среду 
здание перешло в руки силовиков и медпункт с лазаретом были разгромлены, 
имущество уничтожено, многие митингующие избиты и арестованы. Впрочем, 
23 января здание снова оказалось под контролем активистов Майдана. В тече-
ние более месяца в холле был расположен медпункт, небольшая кухня, на вто-
ром и третьем этажах спали люди. В конце января у активистов, находящихся 
в здании, появился питомец – щенок, которого назвали Мишко в честь извест-
ного историка и политического деятеля Михаила Грушевского, имя которого 
носит и улица.

Главпочтамт был занят протестующими 19 февраля в связи с необходи-
мостью развернуть еще один полевой госпиталь, и, в частности, хирургию и 
травматологию. Операции проводились сразу же, на месте, зачастую с ката-
строфической нехваткой анестетиков, медикаментов, необходимых для нар-
коза и шовного материала. Все это подвозилось в течение дня киевлянами и 
всеми теми, кто смог прорваться в Киев, въезд в который, как известно, в этот 

Рис. 13. 26 января 2014 г. Вход в здание Секции общественных наук Националь-
ной Академии Наук Украины. ул. Грушевского, 4.
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день был закрыт. Вплоть до первой декады марта в холле и на первом этаже 
здания Главпочтамта (главный вход) сохранялся медпункт и пункт записи во-
лонтеров на сдачу донорской крови для раненых.

Здание Консерватории загорелось 19 февраля, но пожар достаточно быстро 
потушили, и с 20 февраля там был организован медпункт, куда приносили лег-
ко раненых и пострадавших после атак слезоточивым газом. Операционной 
там не было. Также с 20 февраля в Консерватории локализуется одна из сотен 
Самообороны Майдана.

Национальный Союз писателей Украины на ул. Банковой также ощутил на 
себе результаты уличного гражданского противостояния. Так, 1 декабря 2013 г. 
возле него впервые в истории Майдана появились медики-волонтеры, одетые 
поверх одежды в белые футболки с красным крестом – как напечатанным, так 
и нарисованным краской вручную. На первом этаже дома, с разрешения его 
администрации, они организовали небольшой медпункт, который вечером того 
же дня был разгромлен представителями правоохранительных органов. Тогда 
от действий силовиков впервые пострадал медик.

Также в разное время участниками противостояния были заняты зда-
ния Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, На-
ционального союза архитекторов Украины, Министерства энергетики и 
угольной промышленности Украины, Министерства агрополитики и про-

Рис. 14. 21 января 2014 г. Медпункт и госпиталь в холле здания Секции обще-
ственных наук Национальной Академии Наук Украины. ул. Грушевского, 4.



41

довольствия Украины, Центральный комитет профсоюза работников потре-
бительской кооперации Украины и другие здания по ул. Крещатик и в ее 
окрестностях.

Общественные здания: Украинский Дом, Октябрьский Дворец, Националь-
ная Парламентская библиотека, гостиница «Украина», а также многочислен-
ные фаст-фуды, кофейни, пив-бары, магазины одежды и мобильной связи в 
основном на ул. Крещатик, но также на ул. Грушевского.

В Украинском Доме примерно с первой декады декабря локализирова-
лись внутренние войска. В ночь с 25 на 26 января 2013 г. здание стало ареной 
противостояния между митингующими и внутренними войсками. Среди акти-
вистов Майдана появилась информация, что в том случае, если власть будет 
«зачищать» улицу Грушевского, то «спецподразделения» (тогда прошел слух, 
что там именно силовики, а не внутренние войска) могут атаковать людей с 
тыла, т.е. именно из Украинского Дома. Тогда большое количество протесту-
ющих собралось возле здания и перед ним, на Европейской площади, чтобы 
заблокировать все входы и выходы из него. Началось возведение баррикад на 
Владимирском спуске, возле здания на подъеме к Владимирской горке, а также 
штурм здания. Рано утром внутренние войска покинули помещение, а Украин-
ский дом был занят участниками гражданского противостояния. С этого дня на 
территории Украинского Дома жили активисты (1-2 этаж), была расположена 
кухня и столовая (в подвале), работали художники, которые объединились в 
«Мистецьку сотню» и прямо на месте расписывали каски и щиты для само-
обороны (что стало новой формой искусства, возникшей на Майдане), а также 
проводили арт-терапию, библиотека Майдана36, Свободный университет Май-
дана с открытыми лекциями и кинопоказами, медпункт, пункт психологиче-
ской помощи, пункт приема вещей и офис «Автомайдана» (все на 1-м этаже). 
В ночь с 18 на 19 февраля после занятия силовиками и внутренними войсками 
Украинского Дома, были фактически уничтожены фонды Музея истории Ки-
ева, которые находились на верхних этажах. В частности, по словам сотруд-
ников Музея, пострадали и ценные археологические коллекции. 20 февраля 
здание снова перешло под контроль народной самообороны Майдана, а фонды 
музея взяты под защиту новосозданной организации охраны памятников куль-
туры и музейных коллекций Blue Shield Ukraine (официальная дата основания 
21 февраля 2014 г.)37

Октябрьский дворец культуры и искусств был занят активистами Майдана 
еще в начале декабря – почти одновременно с КМДА и Домом Профсоюзов. 
Там жили приезжие в Киев участники акций протеста, был организован мед-
пункт, пункт психологической помощи, кухня и столовая. Кроме того, после 
противостояния на ул. Грушевского 19 – 22 января 2014 г., стараниями ме-
диков-волонтеров и пожертвованиями всех неравнодушных, в Октябрьском 
36 К слову, у истоков создания Библиотеки Майдана стоят к.и.н., заведующая научной библиотекой Института 

археологии НАН Украины В. Колесникова и известный киевовед, искусствовед В. Осьмак.
37 Адрес странички в социальной сети фейсбук: https://www.facebook.com/icbs.ukraine
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был создан «Народный госпиталь» со всем оборудованием, необходимым для 
диагностики, терапевтического лечения и проведения хирургических опера-
ций. К сожалению, он был полностью уничтожен силовиками после захвата 
ими здания 18 февраля около 16.00. 20 февраля Октябрьский был отвоеван 
повстанцами. Территория вокруг Октябрьского Дворца стала одним сплошным 
спонтанным мемориалом, в виду того, какое огромное количество людей38 по-
гибло непосредственно возле него и на ул. Институтской.

Дом офицеров на ул. Грушевского напротив Мариинского парка на корот-
кое время, а именно, в первой половине дня 18 февраля, стал местом, где ис-
кали укрытия участники «Мирного шествия» к Верховной Раде после стол-
кновений с «титушками» и силовиками в Мариинском парке. В холле и на 
первом этаже здания стихийно возник медпункт, туда же принесли и первых 
погибших. Один из активистов был убит прямо у дверей Дома Офицеров, и 
цветы к этому месту приносят и по сей день. Медпункт был жестоко разогнан 
представителями силовых структур, и волонтерам-медикам не предоставили 
возможности унести раненных в безопасное место. 

Национальная Парламентская библиотека (главный корпус) по ул. Гру-
шевского тоже оказалась в центре гражданского противостояния. На первом 
этаже начиная с 20 января 2014 г. там действовали медпункт и пункт обо-
грева. Собственно, еще около 13.00 во вторник, 18 февраля туда еще можно 
было попасть с лекарствами, необходимыми для пострадавших в уличных 
боях. Через несколько часов медпункт был разгромлен, и возобновлен уже 
20 февраля. На ограде библиотеки в первые же дни противостояния в том 
микроареале появились граффити, об одном из которых я упомянула выше. 
Там же прошла уличная фотовыставка разных фотографов и фотохудожни-
ков, посвященная зимним событиям в Киеве. Кроме того, здание библиотеки 
вместе с оградой стало также и частью спонтанных мемориалов, которыми 
буквально покрылась улица Грушевского после 20 февраля.

Гостиница «Украина» чуть в стороне от подъема на ул. Институтскую 20 
февраля стала и полевым госпиталем, и, к несчастью, моргом для многих де-
сятков участников противостояния. Именно в ее холл медики приносили ра-
неных и погибших, и именно там священники проводили церемонии отпева-
ния… Там же находился один из информационных центров Майдана.

Многочисленные фаст-фуды, кофейни, пивбары, и, в частности, такие 
как «Мак-Дональдс», «Мафия», «Барабан», «Шоколадница», «Кофе-Тайм», 
«Soocre», «Шато», «Сушия», «Бар Лондон», тоже были вовлечены в события 
еще с начала декабря. Так, некоторые заведения предоставляли свои поме-
щения для обогрева и поили чаем и кофе участников протестов бесплатно. 
В декабре в пределах улиц Крещатик, Прорезной, Гринченко и собственно 
38 Общий список погибших на сегодня с января 2014 г. насчитывает 115 человек, включая милиционеров, 

и это не учитывая тех, кто «пропал без вести» (в списке, распространяемом на Майдане медиками-
волонтерами примерно 150 человек): URL: http://society.lb.ua/accidents/2014/03/15/256239_poyavilsya_
predvaritelniy_spisok.html (дата обращения 3.04.2014)

http://society.lb.ua/accidents/2014/03/15/256239_poyavilsya_predvaritelniy_spisok.html
http://society.lb.ua/accidents/2014/03/15/256239_poyavilsya_predvaritelniy_spisok.html
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Майдана в кафе и фаст-фудах можно было увидеть надписи: «Участникам 
Евромайдана чай и кофе бесплатно». Некоторые заведения предлагали «рево-
люционные обеды» по экономной цене от 15 до 25 грн. Многие ресторации 
и кафе предоставили свои помещения для временных полевых госпиталей в 
дни 18 – 20 февраля, например, «Шато» и «Шоколадница». В здании «Мак-
Дональдса» на Майдане был открыт пункт психологической и психотерапев-
тической помощи. В магазине одежды «Mango» на ул. Крещатик с этого же 
времени был расположен госпиталь для ветеранов-афганцев, которые были 
на Майдане. Многие общественные места стали местом проживания и дис-
локации сотен самообороны Майдана и представителей тех организаций, 
которые составляют «Правый Сектор»: салон мобильной связи «Киевстар», 
магазины одежды «Bosco» и «LTB jeans» на ул. Крещатик, ресторации япон-
ской кухни «Сушия» на ул. Грушевского и др.

В целом, такова была общая картина вовлеченности культовых объектов, 
административных и общественных зданий в революционное пространство го-
рода. Возможно, о каких-то зданиях я забыла упомянуть, или где-то допустила 
небольшую неточность, но все же я старалась описать все предельно точно.

В это же время, не стоит забывать и о том, что революционным про-
странством стал не только лишь центр Киева в границах названных улиц и 
площадей, но и отдельные объекты за его пределами. Если мы стремимся к 
объективности, то не следует выпускать из поля внимания и такое явление 
как «Антимайдан» - совокупность провластных митингов, акций в поддержку 
В. Януковича, Партии регионов, иногда и Коммунистической партии, в орга-
низации которых широко использовался административный ресурс39. «Анти-
майдан» локализировался в Мариинском парке, преимущественно в непосред-
ственной близости к Верховной Раде. С первых дней своего существования, 
а именно, с начала декабря, он получил вполне фольклорные названия: «зоо-
парк», «вольер с титушками» или «Титушбург» по названию основной его со-
ставляющей – т.н. «титушек»40. Сферой распространения «Антимайдана» стал 
39 В качестве сравнения нельзя не привести такое явление как «путинги» - митинги в России в поддержку 

президента В. Путина и его правящей партии, значительная часть участников которых собрана 
путем угроз, подкупом и со значительным использованием админресурса. URL: http://traditio-ru.org/
wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (дата обращения 8.04.2013)

40 Слово «титушки» имеет негативные коннотации и сравнительно недавно появилось в разговорной речи 
украинцев, а во время революционных событий в Киеве и других регионах Украины, актуализировалось 
и стало популярным мемом. Это сборное название криминальных элементов, гопников, бывших 
спортсменов, которых нанимала власть для применения физической силы и нанесения увечий при участии 
в массовых уличных акциях. Они использовались для провокаций, поджогов машин и зданий, запугивания, 
избиения, издевательств над активистами оппозиционных митингов. Изначально слово «титушка» 
появилось в мае 2013 г., когда спортсмен Вадим Титушко из г. Белая Церковь Киевской обл. совершил 
нападение на журналистов. Правда, после январских событий в Киеве, он выступил со словами поддержки 
Евромайдана и отмежевался от действий титушек. Во время революции появились также производные 
слова от «титушек»: «беркутушки» (представители силовой структуры «Беркут»), «гоп-титушки» 
(гопники), «путинушки» (путинисты). Подробнее см. здесь: Myслово. Словник сучасної української мови 
та сленгу. URL: http://myslovo.com/?dictionary=%D1%82%D1%96%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%
D0%B8 (дата обращения 8.04.2014); также можно посмотреть и соответствующую статью в Википедии. 
Тітушки. URL. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%
B8#cite_note-23 (дата обращения 8.04.2012)
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собственно Мариинский парк до его пересечения с Крещатым парком – т.е. до 
Мостика Влюбленных, который оказался между баррикадой активистов Май-
дана со стороны Крещатого парка (упомянутая ранее «Высота») и кордоном 
силовиков с другой (со стороны Мариинского парка). Кроме того, местом ча-
стого скопления той категории населения, которая составляла «Антимайдан», 
стал кинотеатр «Зоряный» на ул. Московской (улица, идущая прямо от м. Ар-
сенальной к м. Печерской), место постоянных съездов Партии Регионов, из-
вестное также еще в 2004 г. как предвыборный штаб В. Януковича. Именно 
там участников «Антимайдана» организованно собирали в автобусы и отвоз-
или в регионы. Сфера влияния «Антимайдана» отображена на картах Д. Вор-
тмана, упомянутых выше. 

Впоследствии хотелось бы также рассмотреть изменения, происходившие 
в пространстве улиц, их фольклоризации, исчезновение одних памятников и 
спонтанное, стихийное возникновение других, появление спонтанных мемо-
риалов, их трансформация, видоизменение, и установление постоянных па-
мятных знаков. В качестве самого раннего примера появления новых смыслов 
в уличном пространстве, можно указать на дорожный знак, который появился 
на ул. Банковой, недалеко от ее пересечения с ул. Институтской в начале дека-
бря. Им стал треугольник с красным ободком, где на белом поле представитель 
силовых структур в шлеме бежит с резиновой дубинкой за мальчиком и девоч-
кой с портфелями, которые, взявшись за руки, убегают от него. Этот знак явно 
указывал на жестокий разгон студенческой мирной демонстрации под утро 30 
ноября 2013 г.

Подводя предварительные итоги, хочу еще раз подчеркнуть, что это пи-
лотное исследование, во многом автоэтнографическое и основанное, прежде 
всего, на личном опыте участия в протестном движении и личных источниках. 

Очевидно, что пространство центральной части города Киева отображало 
изменения в украинском обществе, которые начали происходить с конца но-
ября 2013 г. Различные массовые проявления уличного политического акци-
онизма и гражданского противостояния начиная с 1990 г. легитимизировали 
протестную маркированность пространства главной площади столицы. Май-
дан стал своего рода символом гражданского волеизъявления и борьбы за свои 
права. В течение декабря 2013 – января 2014 это пространство расширялось 
и становилось революционным. Постоянная пульсация пространства делала 
город живым, инспирировала возникновение новых смыслов определенных 
зданий, улиц, памятников, парков. Центр Киев, ставший сердцем простран-
ства Революции, отображал ценности, интересы, нужды, эстетические вкусы 
временного сообщества Майдана. В условиях гражданского протеста, а потом 
и противостояния, формировались особая бытовая культура и народное «май-
данное» искусство, которые находили свое выражение в этом качественно но-
вом городском пространстве, которое из публичного стало общим.

10.04.2014
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РОЗДІЛ ІІ

ІМАҐОЛОГІЯ

Дмитро Дроздовський

СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ «СВОГО» І «ЧУ-
ЖОГО» В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ: ІМАҐОЛОГІЧНІ ПРОЕКЦІЇ 
ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАУВАГИ

1.
Проблема рецепції творів інших культур належить до пріоритетних у ца-

рині сучасних компаративістичних досліджень. Процес рецепції пов’язаний із 
розумінням комунікативного суб’єкта, якому належить інший тип мислення, 
інша форма існування в часі, інші культурні коди. Як писав І. Франко, одне із 
завдань у вивченні літератури полягає в тому, щоб «показати, як вона засвоює 
собі чужий матеріал, чужі форми, і що вносить свойого в загальну скарбівню 
літературних тем і форм; мусить показати, чим були для неї літератури сусід-
ніх народів, і чим вона була для них»1. Д. Наливайко справедливо зауважує, 
що для «кожного народу становить неабиякий iнтерес, як його життя й iсторiя 
сприймалися iншими народами, як ними оцiнювалися i трактувалися. Особли-
во загострюється цей iнтерес в переломнi перiоди <…> активiзацiï процесiв 
його самоусвiдомлення i самоствердження»2. 

Літературна рецепція може реалізовуватись «як на індивідуальному рівні, 
так і на рівні літературного напряму чи школи. Рецепція передбачає свідому та 
несвідому повноту сучасного використання матеріалу, що й забезпечує орга-
нічне продовження попередніх історико-культурних епох. Взаємодія свідомого 
та несвідомого ставить перед дослідником завдання збагнути автора, можливо, 
навіть краще, ніж він сам себе розуміє. Для цього авторську комбінацію еле-
ментів змісту та форми потрібно аналітично перевести на понятійно-логічний 
рівень»3.

Як справедливо зазначає український компаративіст І. Лімборський, про-
блема рецепції творів <…> пов’язана також із розширенням парадигм худож-
ності літератури-реципієнта. «Висунутий Й. Гете наприкінці доби Просвітни-
цтва концепт «світової літератури» (Weltliteratur) наповнюється для нас сьогодні 
1 Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. / І. Я. Франко. – К. : Наукова думка, 1979. – Т. 23. – С. 17.
2 Наливайко Д. С. Очима Заходу. Рецепцiя Украiни в Захiднiй Європi XI – XVIII ст. / Д. С. Наливайко. – К. : 

Основи, 1998. – С. 5.
3 Папушина В. Конкретизація змісту та сутності понять “міфема», “міфологема», “рецепція», “інтертекст» 

/ В. Папушина // Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід роботи і проблеми. – Тернопіль : 
ТДПУ, 2006. – С. 156.
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новою семантикою: історичний горизонт національних літератур не може стати 
заручником доцентрових процесів сучасного постіндустріального суспільства. 
Власне, тут і відкривається важливий шанс для компаративістики, яка сьогодні, 
звільнюючись, за словами П. Брюнеля, від «шовінізму та провінціалізму», здатна 
поглянути на людську цивілізацію як на історичний процес, який супроводжу-
ється постійним взаємообміном між окремими країнами, де не може бути для 
компаративіста певних стереотипних преференцій»4.

Наголосимо, що імаґологія як відносно молодий напрям сучасної компа-
ративістики (яка в західній – передусім американській – науковій традиції 
передбачає залучення інструментарію та методології як культурної антропо-
логії, як і загалом культуральних студій) утверджує важливість розуміння су-
часної соціокультурної реальності як такої, в якій існують нелінійні й усклад-
нені моделі розуміння і сприйняття «Іншого» (представленого за допомогою 
образів «Свого», «Чужого» тощо). Компаративістика загалом ґрунтується на 
важливості цієї світоглядної позиції, яка передбачає сприйняття художньої 
дійсності як особливої форми репрезентації соціокультурної реальності. Будь-
яке сприйняття передбачає зустріч із «Іншим», експлікованого у різноманітних 
етнокультурних образах. Причому, і на цьому варто наголосити, Інший постає 
як фундаментальна епістемологічна категорія, важливий компонент людської 
індивідуальності. 

Водночас варто зазначити, що в інтенціональному художньому світі (на-
приклад, у «просторі літератури», за М. Бланшо) сприйняття Іншого може від-
буватися спрощено, що актуалізує різні стереотипні форми репрезентації цієї 
епістемологічної категорії. Світ сучасної культури (кіно, література, різні фор-
ми соц-арту та ін.) демонструє важливість «Іншого» як іманентного складника 
мультикультурного світу, водночас постулюючи його гібридність, складність 
для миттєвого сприйняття, перетворення «Іншого» на «Чужого» з усім комп-
лексом ворожості та агресивності. Розгляд сучасної культури із постколоні-
альних позицій мав би передусім акцентувати на формах взаємодії «Свого» 
і «Чужого», акцентуючи на проблемних аспектах такої зустрічі з «Іншим». 
Яскравим прикладом експлікації цього феномену у просторі культури можна 
назвати фільм «Божевільне весілля» (2014), в якому зазначена проблематика 
набуває пародійно-іронічного характеру, конфліктність у взаємодії «Свого» 
і «Чужого» в сучасній Франції стає ключовим проблемним вузлом сюжету. 
Кожна з дочок у французькій родині (батько – «голліст», прихильник погля-
дів Ш. де Голля) виходить заміж за іммігранта, представника іншої культури: 
араба, юдея, китайця, а у фіналі також і африканця. Прийняття цих «Інших» 
як нових членів родини набуває проблемних, конфліктних форм для францу-
зів. Отже, для сучасної культури зображення форм зустріч з «Іншим» набуває 
важливого значення. 

4 Лімборський І. В. Творча спадщина Й. В. Гете й українська література / І. В. Лімборський // Відродження. – 
1998. – № 1. – С. 30.
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Розвиток імаґології припав на фундаментальні зміни в самій структу-
рі літературознавчих і культурологічних досліджень наприкінці ХХ ст. На 
теоретико-методологічному рівні найхарактернішою рисою цього «пово-
роту» можна вважати активне застосування концептів і методів сучасно-
го літературознавства й суміжних із ним гуманітарних дисциплін, а також 
численні дискусії, детерміновані відмінностями підходів і браком єдиної 
методологічної концепції новітньої компаративістики. Як зазначає грузин-
ська дослідниця І. Модебзаде, «специфіка цього теоретико-методологічно-
го дискурсу засвідчує процес формування нової компаративної парадигми. 
За визначенням Д. Фоккеми, «ця нова парадигма складається з: а) нової 
концепції об’єкта літературознавчих досліджень; б) введення нових мето-
дів; в) нового бачення наукової цінності дослідження літератури; г) нового 
соціального дослідження літератури»5. Зауважимо, що наприкінці XX ст., 
звертаючи увагу на взаємодію та співпрацю різних теоретичних концепцій 
і компаративних течій і шкіл, К. Гільєн вказав на те, що «вони допомагають 
один одному, уміщуються один в одному; певно, що завтра вони перепле-
туться іще міцніше»6. 

У теорії інтертекстуальності, якає набуває особливого успіху в річищі но-
вітньої компаративістики, «принциповим вихідним концептом є інтертекст, 
який розуміється як простір сходження різних дискурсів, із яких складаєть-
ся культура і в атмосферу яких, незалежно від власного бажання, занурений 
автор. Як слушно наголошує І. Модебзаде, «у такий спосіб інтертекстуаль-
ність сприяла перенесенню уваги <...> від джерел і впливу – до всеохопної та 
спорадичної циркуляції неоднаковості в дискурсі, від спадкового розвитку та 
еволюції – до гетерогенного тексту, який сприймається як перемішування усіх 
можливих фрагментів»7. Варто наголосити, що інтертекстуальність передбачає 
окреслення специфіки взаємодії «свого» та «чужого» всередині генотексту, по-
стаючи своєрідним діалогом «культур у межах одного тексту, є не лише харак-
терним показником певного художнього стилю (у мистецтві постмодерну вона 
стала одним із основних художніх засобів і обов’язковою частиною худож-
нього дискурсу), але й типом художнього мислення, що відповідає сучасній 
культурній ситуації. У центрі уваги компаративістів – проблема сполучення 
різних культур і культурних традицій, тобто власне дискурс, що розуміється 
як «дискурсний ґрунт», «початок іншості, наявний у будь-якому дискурсі», і 
різні форми його прояву. Адже основна тема компаративістики – це зустріч 
«свого» та «чужого» і процеси, що відбуваються при цьому, експлікація того, 
як «чуже» стає «своїм»»8.
5 Захід – Схід : основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства ; упоряд. проф. 

Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – С. 208.
6 Guillén C. The Challenge of Comparative Literature / C. Guillén. – Cambridge : Harvard University Press, 1993. 

– P. 12. 
7 Захід – Схід : основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства ; упоряд. проф. 

Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – С. 209. 
8 Там само.
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Процес розширення епістемологічних завдань компаративістики у XXI ст. і 
різноманітність застосованих методик повністю підтвердили слушність цього 
припущення. В умовах інтенсифікації процесу інтеграції національних літера-
тур у загальнолюдський культурний простір, «вільно оперуючи як у рамках на-
ціональних координат, так і зовні, компаративістика встановлює комунікативні 
та інтеграційні можливості різних національних культур і літератур, за умови 
збереження їх національної ідентичності»9. Як слушно зазначають В. Будний 
і М. Ільницький, «співпрацюючи з іншими спорідненими імаґологічними га-
лузями, лі тературна імаґологія обрала доволі конкретний спектр дослідних за-
вдань: намагаючись, певна річ, не випускати з поля зору літературну об разність 
як таку, вона зосередилася на етнічних образах – літературних репрезентаціях 
інших національних культур. До середини XX ст. дослідники вивчали окремі 
аспекти імаґологічної проблематики на межі літературознавства та етнографії, 
етнопсихології, антропології культури, соціології»10.

Значним поштовхом у розвитку імаґології стали дослідження спершу фран-
цузьких, а згодом американських і голландських компаративістів, спеціаліс-
тів у царині культурної антропології та літературознавства. Так, у 1950-х ро-
ках у французькому літера турознавстві виникла дослідницька спеціалізація 
під назвою «імаґоло гія», присвячена вивченню образів інших етнокультур у 
національній лі тературі. Біля початків цієї царини стояли Жан-Марі Kappe 
(Jean-Marie Carre) і його учень та послідовник Маріус-Франсуа Ґюйяр (Marius-
Francois Guyard). «Зазнавши чимало критики і недоброзичливого ставлення 
впродовж 1950-1980-х років, літературна імаґологія, хоча ще й досі змагається 
за визнання, тепер перебуває на злеті. Її методологія виводить компара тивне 
дослідження у сферу вивчення міжкультурних взаємин. Наукові зацікавлення 
зосереджені на актуальних для сучасного суспільства про блемах національної 
і культурної ідентичності, «деколонізації» тощо. Особливо інтенсивно ця спе-
ціалізація розвивається у Франції та Німеч чині. Основні школи європейської 
імаґології очолили Д.-А. Пажо та Г. Дизеринк»11.

Свої порівняльні досліди французький компаративіст Даніель-Анрі Пажо 
(Daniel-Henry Pageaux) розгорнув у напрямі оновленої «національної психо-
логії». Його цікавлять взаємні культурні уявлення народів, зокрема образи 
певного етносу у свідомості й літера турі іншої нації («Образи португальців 
у французькій літературі», 1971), етнічні стереотипи масової літератури («Від 
культурних уявлень до політичного міфу – Пригоди Ґалла Астерікса», 1979), 
відображення на ціональної психології у компаративістиці («Перспектива до-
слідження у порівняльному літературознавстві: культурні уявлення», 1981; 
«Міфи, образи, репрезентації», 1985; «Від культурних уявлень до уявного», 
9 Ратиани И. Методологические возможности сравнительного литературоведения / Ирма Ратиани // 

Материалы ІІІ международного симпозиума «Актуальные вопросы современного литературоведения. – 
Тбилиси : Издательство Института литературы, 2010. – С. 86. – (грузинською мовою).

10 Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство : Підручник / Василь Будний, Микола 
Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 350. 

11 Там само. 
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1989). Французький дослідник всіляко підкреслює вагу імаґологічної пробле-
матики для сучасної теорії літературної компаративістики. 

Гуґо Дизеринк (Hugo Dyserinck) конкретизував основні поняття й завдан-
ня сучасної імаґології як компара тивної дисципліни, спрямованої на вивчення 
колективних уявлень про «Іншого», репрезентованого в різних когнітивних 
моделях. За словами Г. Дизеринка, імаґологія «не лише стала врешті-решт до-
слідницькою галуззю par excellence всього порівняльного літературознавства, 
а й спеціальною ділянкою, що обіцяє збудувати міст до інших гуманітарних 
галузей»12.

У річищі сучасної вітчизняної компаративістики особливу увагу здобува-
ють імаґологічні студії. Передусім ця тенденція пов’язана із науковими праця-
ми Д. Наливайка13, в яких окреслено гносеологічну основу імаґології як осо-
бливого напряму новітньої компаративістики. Протягом останніх десяти років 
науковець активно розробляє цей напрям в українській науці, утверджуючи 
його важливий епістемологічний, науково-пізнавальний статус. Д.Наливайко 
у статті «Літературознавча імаґологія: предмет і стратегії» акцентував на тому, 
що за «своїм характером вона (імаґологія – Д.Д.) є га луззю міждисциплінар-
ною, поряд з літературознавцями нею займаються антрополо ги і етнологи, со-
ціологи і культурологи, історики ментальностей та історики ідей та ін ші»14. 
Г. Дизеринк у визначальній для розвитку сучасного порівняльного літера-
турознавства студії «Компара тивістика. Вступ» (1982) визначив імаґологію 
як напрям порівняльного літературо знавства, який найбільше відповідає за-
вданням сучасності. Предметом імаґології науковець уважає вивчення образу 
певного народу з точки зору іншої національної свідомості. Літературозна-
вець наголошував на тому, що «література є най важливішим, хоч і не єдиним 
джерелом з цього напряму, оскільки саме в художній творчості формуються 
найтиповіші моделі кітчевого чи іміджмейкерського мис лення15. Нагадаємо, 
що в зарубіжному літературознавстві основи імаґології як наукової царини в 
системі компаративістичних досліджень (але також і інших новітніх студій, на-
приклад, постколоніальних, транскультуральних, герменевтичних та ін.) сфор-
мували такі літературознавці, як М. Беллер, Е. Бенсон, П. Вілліамс, А. Герард, 
Ґ. Ґріффітc, Д. Джонсон, Г. Дизеринк, Л. Конноллі, Дж. Лірсен, Дж. Маклеод, 
П. Поддар, П. Рікер, Є. Томпсон, Р. Янг та ін.

Сучасні методики дослідження літературних етнообразів – контактологічний 
і типологічний, рецептивно-естетичний і дискурсивний – ґрунтуються на «філо-
софії взаємин між Я та Іншим, яку імаґологія проек тує на царину міжкультурних 

12 Dyserinck, Н. Imagology and the Problem of Ethnic Identity // Intercultural Studies: Scholarly Review of the IAIS. 
- Spring, 2003. - № 1. Цит. за: http://www.intercultural-studies. org/ICS 1 /Dyserinck.shtml

13 Див.: Наливайко Д. Літературознавча імагологія: Предмет і стратегії / Дмитро Наливайко // Літературна 
компаративістика. Вип.1. – К., 2005. – С. 27-44; Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / 
Дмитро Наливайко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 347 с.

14 Наливайко Д. Літературознавча імагологія: Предмет і стратегії / Дмитро Наливайко // Літературна 
компаративістика. Вип.1. – К., 2005. – С. 27.

15 Dyserink H. Komparatistik: eine Einfuhrung / H. Dyserink. – Bonn : Bouvier, 1982. – s. 34.
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процесів»16. Західна традиція тривалий час розглядала ті взаємини в рамках уні-
версального про тиставлення тотожності й відмінності, коли Інший мислився як 
Чужий, іншість якого підлягає підпорядкуванню й асиміляції або ж виключен-
ню. На противагу бінарній опозиції у XX ст. виникла діалогічна модель, яка ін-
тегрує Іншого, зберігаючи його відмінність, в ідентичність Я (М. Бахтін, Е. Ле-
вінас, П. Рікер, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда та ін.). Згідно з діалогічною моделлю, 
будь-яка культура у певний спосіб завжди відкрита для впливів Іншого.

З огляду на перспективу імаґологічних студій та окреслюючи їхню іма-
нентну сутність, Жиль Делез доволі точно сформулював, що «Інший не є ні 
об’єктом у полі мого сприйняття, ні cуб’єктом, що мене сприймає, – це пере-
дусім структура поля сприйняття, без якої це поле не функціонувало б так, як 
воно функціонує»17. Зауважимо, що за «своєю природою і структурою імаґо-
логічний літературний образ є ансамблем уявлень та ідей про Іншого, не-свій 
світ і культуру, що неминуче виводить цей образ на перехрестя проблем ідео-
логічних і культурологічних, нерідко й політичних. Він аж ніяк не є фотогра-
фічним відбиттям Іншого/Чужого, за ним стоїть і в нього інкорпорується автор 
зі своєю суб’єктивністю, зі своєю культурою й ментальністю, своєю ідеологі-
єю й ангажованістю, який не просто розгортає образ, а й експлікує його…»18. 

Варто наголосити, що дослідження літературних етнообразів ґрунтується 
на філософії взаємин між Я і Іншим, але «західна логоцентрична традиція 
тривалий час розглядала ті взаємини в рамках універсального протиставлення 
тотожності й відмінності, коли Інший мислиться як Чужий, іншість якого під-
лягає підпорядкуванню й асиміляції або ж виключенню. На противагу бінар-
ній опозиції у ХХ ст. виникла діалогічна модель, яка Іншого, зберігаючи його 
відмінність»19.

Нинішня увага зарубіжних та вітчизняних літературознавців до імаґологіч-
них студій пов’язана з їхньою іманентною актуальністю, зокрема для аналізу 
української пострадянської соціокультурної ситуації, в особливий спосіб ві-
дображеної в літературних текстах. У центрі таких досліджень – осмислення 
літературних механізмів конструювання образів «Іншого», «Чужого», «Свого». 
Згадані когнітивні структури візуалізують певні світоглядні константи, окрес-
люють форми сприйняття одного етносу із власного боку (автообрази), а також 
із боку інших етнічних/національних/соціокультурних спільнот (гетерообрази). 
Поль Рікер має рацію, зазначаючи, що «етично нейтральної оповіді взагалі не 
існує, адже, література є завжди заанґажованою, власне тому що кожен пись-
менник має свою візію, він позначений як своїм Я, так і полем Іншого...»20.
16 Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Д.С. Наливайко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – С. 93.
17 Там само. – С. 94. 
18 Там само. – С. 95. 
19 Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство : [підручник] / Василь Будний, Микола 

Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 352. 
20 Рікер П. Сам як інший [пер. з франц. В Андрушка та О. Сирцової] / Поль Рікер. – К. : Дух і літера, 2002. – 

С. 140. 
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Зауважимо, що проблема чужого, як і загалом ідентичнісна проблематика, 
реалізована в національних творів, а також специфіка функціонування в них 
етнічних стереотипів, які належать до іншої літератури та їхньої семантики, 
ґрунтовно проаналізовані на матеріалі німецької та французької літератур у 
збірнику праць «Нація як стереотип» (2002) за редакцією Р. Флорак. Специ-
фічна семіологія стереотипу постає предметом аналітичного вивчення у студії 
французької дослідниці Рут Амоссі «Усталені ідеї: семіологія стереотипу». 

Окреслені імаґологічні проекції показують особливості мислення різ-
них суб’єктів нарації в різні культурно-історичні епохи. Так, динаміка 
взаємозв’язків у тричленній системі «свій – чужий – інший» буде по-різному 
оприявнена в романі домодерного часу (скажімо, який репрезентує реалістичні 
тенденції др. пол. ХІХ ст. і генетично належить літературній традиції імпер-
ської «великої» нації), модерної доби, періоду постмодерну і ситуації після-по-
стмодерну. У такому разі дослідження імаґологічних структур (в основі яких 
– когнітивні особливості, укорінені в національному психотипі, різних гносео-
логічних ментальних настановах, а також у специфічних моделях розгортання 
соціокультурної реальності) дає можливість літературознавцеві виявляти осо-
бливості розвитку літератури в аспекті наратології, сюжетної побудови, спе-
цифіки образного конструювання тощо. Крім того, імаґологічні студії окрес-
люють специфічне поле проблем, пов’язаних із функціонуванням етнічних і 
етнокультурних стереотипів, репрезентованих у художньому наративі. Мов-
леннєвий дискурс персонажів дає можливість концептуально «визначити такі 
стереотипи, які водночас демонструють специфічні когнітивні аспекти певного 
наративу»21.

Наголосимо, що за своєю «природою і структурою імаґологічний літера-
турний образ є ансамблем уявлень та ідей про Іншого, не-свій світ і культу-
ру, що неминуче виводить цей образ на перехрестя проблем ідеологічних і 
культурологічних, нерідко й політичних. Він аж ніяк не є фотографічним від-
биттям Іншого/Чужого, за ним стоїть і в нього інкорпорується автор зі своєю 
суб’єктивністю, зі своєю культурою й ментальністю, своєю ідеологією й анга-
жованістю, який не просто розгортає образ, а й експлікує його…»22. 

Варто зауважити, що дослідження літературних етнообразів ґрунтується 
на особливій діалектичній філософії взаємин між Я і Іншим, але «західна ло-
гоцентрична традиція тривалий час розглядала ті взаємини в рамках універ-
сального протиставлення тотожності й відмінності, коли Інший мислиться як 
Чужий, іншість якого підлягає підпорядкуванню й асиміляції або ж виключен-
ню. На противагу бінарній опозиції у ХХ ст. виникла діалогічна модель, яка 
Іншого, зберігаючи його відмінність»23.

21 Royce A.P. Ethnic Identity / A.P. Royce. – London : Routledge Bloomington, 1982. – Р. 15. 
22 Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Дмитро Наливайко. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. – С. 95. 
23 Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство : [підручник] / Василь Будний, Микола 

Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 352. 
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2.
Спробуємо окреслити можливості експлікації імаґологічних підходів до 

аналізу конкретних літературних творів і сконструйованих у їхньому лоні ге-
теро- та автообразів. Для цього зупинимося на кількох текстах, що репрезен-
тують специфіку конструювання «свого» і «чужого», а також показують моделі 
трансформації Іншого на «свого».

2а. У романі Л. Хайд «Омріяний край» (український переклад – 2014 р.) 
експлуатовано колонізаторські та антиколоніальні мотиви, які водночас демон-
струють, що радянська політика, що кардинальним чином уплинула на долю 
кримських татар, мала імперський характер. Крім того, доречно говорити про 
особливі форми конструювання орієнталізму як специфічної світоглядної по-
зиції стосовно представників «зі Сходу», вписаного в лоно радянської імперії. 
«Інші» мешканці СРСР (передусім кримські татари, але також вірмени, азер-
байджанці, грузини та ін.) мали бути інтегровані в «наратив колонізованого» 
згідно з законами імперського центру. 

На сучасному етапі розвитку постколоніальних студій і досі одним із на-
ймасштабніших досліджень про Схід залишається праця «Орієнталізм» [див.: 
13] Е. Саїда. Нагадаємо, що в ній виокремлено три типи орієнталізму й запропо-
новано три визначення цього етнокультурного й почасти ідеологічно марковано-
го феномену: науковий, образний і такий, що пов’язаний зі структурами влади 
з метою конструювання цілісної системи західних уявлень про Схід. Перше ви-
значення орієнталізму є надто загальним: «Найпоширенішим визначенням орі-
єнталізму є академічне… Кожен, хто викладає предмети, які стосуються Сходу, 
пише про Схід або досліджує проблеми Сходу, – хай то буде антрополог, соціо-
лог, історик чи філолог, – чи то в специфічних, чи в загальних аспектах, є орі-
єнталістом, а те, чим він або вона займається – орієнталізмом» [13, 12]. Друга 
дефініція така: «Орієнталізм – це спосіб думки, що спирається на онтологіч-
ну та епістемологічну різницю, яка проводиться між «Сходом» і (в переважній 
більшості випадків) «Заходом» [13, 13]. Третє визначення, на думку самого до-
слідника, є найконкретнішим: «Взявши кінець вісімнадцятого сторіччя за дуже 
приблизну відправну точку, орієнталізм можна обговорювати й аналізувати як 
корпоративну інституцію зі Сходом – через формулювання тверджень про нього, 
узаконення певних поглядів на нього, викладення певних дисциплін про нього, 
упокорення його, управління ним: тобто йдеться про орієнталізм як західний 
спосіб панувати над Сходом, реструктуризовувати його, здійснювати над ним 
владу» [13, 13]. В іншій праці «Культура й імперіалізм» Е. Саїд підкреслює, що 
кожна нація прагне самовизначення та національної ідентифікації: «Самовиз-
начення – один із видів діяльності, практикований усіма культурами: воно має 
власну риторику, систему подій і авторитетів (наприклад, національні світи, кри-
зові моменти, отці-засновники, базові тексти тощо) та свою власну внутрішню 
обізнаність» [11, 78]. Як зазначає Д. Наливайко, «засобом асиміляції за рахунок 
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відмови підлеглому народу у національній ідентичності і нав’язування Іншої 
ідентичності домінуючої нації» [7, 95].

У романі Л. Хайд оприявнений у ньому дискурс орієнталізму репрезентує 
радянський спосіб панування над Сходом, передусім Кримом, який був ідео-
логічно важливим компонентом імперії, маркером «Русского мира», за який 
тисячі представників Російської імперії, формальною колонізаторсько-імпер-
ською правонаступницею якої став СРСР, віддали своє життя. Натомість іс-
торія з точки зору кримських татар не те що не бралася до уваги, а всіляким 
чином мала бути переписана і знищена. Етнічна пам’ять містить загрозу для 
радянської, по суті, антиетнічної ідеології. 

Концепт «Сходу» в радянську епоху втілював передусім стереотипи та 
радянські ідеологізовані уявлення про мешканців цього світу, постаючи шир-
мою, за допомогою якої радянський простір приховував свою імперську полі-
тику стосовно Сходу. Ця політика мала відверто деструктивний характер і була 
спрямована на переписування кримської історії як суто радянської. Стереотип, 
за одним із визначенням, є тим когнітивним феноменом, «що містить мінімум 
інформації з максимальним значенням» [17, 8]. Теоретики постколоніалізму 
Е. Саїд та Ф. Фенон справедливо підкреслювали накладання стереотипу як 
частини колоніальної влади на підкореного [22, 24]. 

Найчастіше уявлення про Інший народ у свідомості закріплюється у 
вигляді стереотипів. Сам термін стереотип увів до науково-понятійного 
апарату американський дослідник В. Ліппман у праці «Суспільна думка» 
(1922), де визначив його роль як спосіб створення у голові індивіда «кар-
тини світу», що допомагає вийти за обмежені рамки навколишньої реаль-
ності. Стереотип містить у собі сконденсоване знання про певне явище, 
що дає можливість мінімізувати мисленнєві зусилля індивіда, підлягаючи 
доволі легкому засвоєнню. Водночас варто зауважити, що такі уявлення 
не завжди відповідають реальності, позаяк становлять переконання пев-
ної групи «в історично визначених умовах, часто детермінованих ідео-
логічними установками» [23, 48]. З часом ці поняття або уявлення закрі-
плюються у суспільстві на рівні колективної пам’яті, трансформуються 
та передаються новим поколінням, змінюючись відповідно до нових іс-
торичних та соціокультурних обставин. Засвоєння стереотипів, уявлення 
одного народу про інший, передача їх у наступні покоління відбувається 
за допомогою літератури. З одного боку, література сприяє поширює сте-
реотипів, а з іншого – змінює їх у найвищих своїх формах (літературних 
шедеврах). 

Таким чином стереотип відбиває суб’єктивне враження колонізатора про 
підкорену націю. Найчастіше такий стереотип мав негативну конотацію щодо 
підкореної спільноти, що яскраво показано в романі «Омріяний край». Зау-
важимо, що одним із завдань імаґології, як вважає Беллер, є «аналіз стерео-
типів та упереджень, щоб піддати їх критиці та спростувати чи підтверди-
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ти. Дослідник імаґології, на думку науковця, має починати дослідження від 
суб’єктивності у іміджі та проаналізувати їхню мотивацію та функцію концен-
труючись цій власне суб’єктивності [17, 12].

Роман «Омріяний край» Л. Хайд показує, що радянські стереотипи стосов-
но автентичних мешканців Криму втілювали саму таку стратегію – накладан-
ня колоніальної влади й використання негативної конотації. Схід, уписаний у 
ментальну мапу Радянського Союзу, втрачав усі автентичні іманентні ознаки, 
перетворюючись, по суті, на симулякровий феномен. Такий Схід, безперечно, 
позбувався усіх ознак небезпеки для радянської людини. Така політика засвід-
чує страх імперії перед «Іншим», який позиціонувався передусім як «Чужий», 
тобто такий, що був наділений потенційною загрозою. Кримські татари вті-
лювали небезпеку для радянської ідеології та імперського центру, а момент 
співпраці із нацистами під час Другої світової війни став контрапунктом, який 
змінив хід кримськотатарської історії. 

Особливо репрезентативними в цьому плані є назви окремих розділів (ро-
ман складається з 25 частин, вступу та епілогу), а саме: «Ви так і не вибачили-
ся» (19), «Чи повинна я пам’ятати?» (розділ 21), «Чому вони нас ненавидять?» 
(розділ 22). У назвах цих розділів акумульовані ідеї, пов’язані з особливим 
сприйняттям історичної пам’яті етносом, який став жертвою імперської (ра-
дянської) ідеології. Дискурс пам’яті в романі є травматичним і загрозливим. 
Час у романі припадає на реальний історичний період після проголошення 
Україною Незалежності, проте особливі стосунки прибулих кримських татар 
із мешканцями Криму детерміновані специфічною радянською політикою, яка 
мусила закріпити в радянських людях уявлення про цей етнос як «чужий», а 
отже, чинити опір будь-яким формам його реінтеграції та інкультурації. Асимі-
ляційні процеси для кримських татар у пострадянський період є травматични-
ми, позаяк доводиться долати опір агресивного ставлення до себе. Таке став-
лення зумовлене ідеологічним майже п’ятдесятилітнім вихованням радянської 
людини, яка сприймала «Іншого» через посередництво нав’язаних стереоти-
пів. Це нав’язування відбувалося в різний спосіб: і через шкільні програми, 
зокрема в курсах історії, і через засоби масової інформації, які мали відверто 
пропагандистський характер. У шкільних підручниках з історії написано, що 
радянські росіяни, українці, вірмени, азербайджанці… боролися проти нациз-
му й фашизму, але в тих книжках немає жодного слова про кримських татар. 
На зауваження Сафі вчитель різко відповідає: «Цю книгу писали поважні іс-
торики, а ти – неосвічена мала дикунка й цілковито помиляєшся» [15, 78]. В 
інші часи Сафі взагалі могли виключити зі школи за подібне нахабство, яке 
полягало в незгоді з позицією офіційних істориків. Ідеологія заміщує в радян-
ській людині питомо людські емоційні реакції (співчуття, прагнення допомог-
ти) стосовно і дорослих кримських татар, і дітей. 

Так, у підлітковому середовищі форми ідеологічного виховання візуалі-
зовані ще інтенсивніше: діти відверто згущаються з Сафі, прагнучи показати 
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свою вищість порівняно з «брудною татаркою». Зазначена вищість є результа-
том імперської політики Радянського Союзу, яка мала колоніальний характер, 
зокрема стосовно вихідців зі «Сходу». Крим – це специфічний топос Великого 
Сходу, особливе обличчя культури Орієнту, яке потрібно було вписати в радян-
ську історію. Сталінська депортація кримських татар стала карколомним мо-
ментом, який уможливив конструювання іншого історичного наративу, в якому 
кримські татари постають «чужими». Імперія, створюючи своєрідний мікс із 
представників різних народів, етнічних спільнот і народностей, використовує 
пропагандистські ідеологічні прийоми, які в результаті мають витворити ін-
ший тип ідентичності – радянську людину, homo soveticus. 

Роман оприявнює мотив колоніального вивищення «радянської людини» 
над «чужим Сходом», представленим у творі кримськими татарами. Радян-
ський Союз удавався до стратегій внутрішньої колонізації, елімінуючи зі 
своєї історичної пам’яті всіх, хто виступив проти політики етнічної гомоге-
нізації й перетворення на радянську людину. А. Еткінд зазначає, що «Росія 
колонізувала саму себе, освоювала власний народ. То була внутрішня коло-
нізація, самоколонізація, вторин на колонізація власної території» [див.: 16]. 
Т. Гундорова доповнює це твердження, яке, на її думку, відображає ключову 
специфіку радянського орієнталізму, зауважуючи, що така внутрішня колоні-
зація «вела до орієнталізації власного народу як свого «іншого». Саме тому 
російський орієнталізм, за Еткіндом, спрямований все редину власного на-
роду, а не в заморські колонії. Виникає враження, що під виглядом «вну-
трішньої коло нізації» криється нова форма народництва – вельми впливового 
інтелектуально-духовного напрямку ро сійської філософської думки ХІХ-ХХ 
століть» [3, 28]. Проте Л. Хайд у «Омріяному краї» демонструє, що орієн-
талізація власного народу в лоні радянської імперії відбувалася не лише як 
«іншого», а і як «чужого». 

У романі показано неоднозначність мотивів депортації татар, бо загони са-
мооборони, які співпрацювали з нацистами, сформувалися і, зокрема, через 
потребу утворити свою державу, на яку розраховували етнічні мешканці Кри-
му. Колабораціонізм із армією Гітлера був спричинений вірою в те, що нацисти 
дозволять кримським татарам утворити свою державу. Отже, це уможливлює 
припущення про надмірний ідеологічний тиск із боку імперії та імперського 
центру на кримських татар іще до початку Великої Вітчизняної війни. Гіпер-
трофований страх перед «Іншим», який існував у Радянському Союзі, підштов-
хував керівників імперської системи до агресивного винищення всіх, хто був 
джерелом такого страху, передусім тих, хто належав до орієнтального світу. 

Доля кримських татар була в руках керівника великої імперії, в якій пану-
вали ідеологія й культ вождя, а маленький народ не брався до уваги. Згідно з 
рішенням Й. Сталіна, татар було депортовано до Узбекистану, до Голодного 
степу. Там не росло нічого, «крім колючок. Глиниста земля була перемішана з 
крупною білою сіллю, яку здувало вітром, і на губах постійно був її присмак, 
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а в очах – пісок. Це був наче злий жарт: постійний присмак солі нагадував про 
їжу, а їсти було нічого» [15, 22]. 

Л. Хайд у своєму наративі показує, як відбувалось відчуження Криму, в 
який спосіб функціонували механізми переписування історичної пам’яті про 
етнос, який опинився під забороною з боку імперського центру. Кримський 
світ потрібно було «переписати», дати нові назви його географічним місцевос-
тям, аби в такий спосіб знищити пам’ять про народ. «Бахчисарай так сильно 
змінився, що тепер він майже сумнівався, чи існувало взагалі коли-небудь те 
чистеньке жваве місто з його спогадів» [15, 29]. «Щасливе – так тепер називав-
ся Керменчик» 15, 121], Акмесджит тепер – Сімферополь 15, 90]. 

Імперія й після свого формального падіння тримається на культі сили, який 
підказує, що будь-які форми інакшості мають бути нівельовані. «Забирайтеся 
додому… Брудні татари» [15, 32]. Світ, до якого повертається Сафі, агресивний 
і жорстокий, його представники живуть за законами стереотипів і викривлених 
уявлень, побудованих на роками утверджуваних ідеологічних імперських мис-
леннєвих структурах. Зрештою, сформований тип мислення не приймає «Іншо-
го», конструюючи з нього тільки образ «Чужого». Радянські люди вважають, 
що Крим – це їхня земля. Перебороти такий стереотип для кримських татар 
практично неможливо. Крім того, образ татарського населення, закріплений 
у дискурсі радянської влади, має в романі цілковито негативне маркування. 
Скрізь у етнічно кримськотатарському Криму відчуваються впливи імперської 
політики, яка не визнає етнічної закріпленості татар за цією землею. 

2б. Роман «Енциклопедія російської душі»24 російського письменника Ві-
ктора Єрофєєва – спроба звести воєдино величезний культурно-історичний 
корпус і міфологічно-ідеологічний субстрат, які витворюють образ російсько-
го континенту. Про потребу російської душі в європейських вливаннях писав 
іще Володимир Соловйов. Російська душа постає в Пушкіна, Чехова, Салтико-
ва-Щедріна, Рємізова, Мєрєжковського, Пастернака, Солженіцина, Михалкова, 
Мамлєєва, Сорокіна та ін.

Як переконливо показує В. Єрофєєв у романі «Енциклопедія…», Росія – 
утворення, небезпечне насамперед для себе. «Інвалід викликає в росіян спазм 
сміху, злобу та бажання прикінчити» (С. 211). «Серед суперечливих істин, 
які становлять сутність Сірого, є така, що видається мені безсумнівною. Це 
– схильність до саморуйнування» (С. 76). Це вулканічне явлення людського 
духу, яке не знає розумних меж. Письменник обирає форму «Енциклопедії», 
хоча, звичайно, це особлива, «деконструйована» енциклопедія. В оповіді на-
явні відсилання до «Проб» М. Монтеня, в яких автор прагне розібратися в 
сутності власного «Я». «Я – як емансипований циган із золотими зубами, який 
пише про злодійкуватість своєї нації» (С. 142). Єрофєєв не вагається і не за-

24 Цитується за виданням: Єрофєєв В. Енциклопедія російської душі. Пер. з російської В. Шкляр. – К. : 
Ярославів вал, 2010. – 224 с.
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питує, а лише констатує. Його фрази різкі і категоричні, але дуже часто вони 
відображають стан абсурдності російської дійсності (історичної, культурної). 
«Росія моїх снів – паркан. Паркан. Паркан. Цвинтарний паркан» (С. 113). «Ро-
сіянин – радикально неісторичний, і в цьому його самобутність» (С. 85).

Росія в романі В. Єрофєєва – це і щось аж до болю «миле» серцю, але, 
водночас, і небезпечне, як міфічна Медуза Горгона, яка своїм поглядом пе-
ретворює гостей на кам’яні скульптури. З одного боку, роман-енциклопедія 
(обіграно просвітницький код цієї літературної форми) – це імаґологічний 
роман, в якому описано характери, психологію народності, в якому кон-
струйовано російський автообраз. «Мами немає. Тата немає. Нікого немає. 
Народу – багато. Сірий знає: щоб вижити, потрібно все зрадити» (С. 90). 
«Філософією 90-х стала комп’ютерна гра. Віртуальність клубочилася в пові-
трі весняним туманом. Кожному належало кілька життів….» (С.15). «Народ» 
– одне з найточніших понять російської мови. Воно має на увазі подвійне 
перекладання відповідальності: з «я» на «ми» і з «ми» на – рід: «ми-вони», 
зовнішньо-внутрішній фактор, що означає вічні пошуки не самопізнання, а 
самовиправдання» (С10-11). Хоча і дуже часто на компаративному тлі з ін-
шими образами інших кран і спільнот (Франція, Греція, Африка, США, папу-
аси). «Греція згоріла від релігійного формалізму, Росія горить від формальної 
релігійності (С.20). «Чукча – гіперболізація російської безпутності, гіпербез-
путність, яка, з російського погляду, здаєть ся тотальною, а росіяни виходять 
помірно розумними істотами» (С. 72). 

З другого боку, роман постає спробою конструювання нового міфу Росії. 
«Замість того, щоб звідси тікати, я поринаю в цю вигадку з головою» (С. 94). 
«Я увібрав у себе Росію як художній твір» (С.12). Розвінчуючи міфи про «до-
бру» Росію-Месію, показуючи спід культурного життя, агресію і жорстокість 
російського суспільства до себе і до Іншого, В. Єрофєєв також пропонує й 
новий міф. Часом брутальність Росії в романі опоетизовується: «От кажуть: 
бандити, російська мафія, – при мружився Сірий. – Але чому з’являється гор-
дість за батьківщину, коли довідуєшся, що половину Лазур ного берега ску-
пили росіяни…» (С. 95). Здається, що Росія і справді не може існувати поза 
міфологічною оболонкою, інакше вона розсиплеться, як мумія, яку вийняли з 
саркофагу і з якою зняли оболонку. Лишається лише пісок, що осипається до 
ніг історика-археолога. «Російська думка – сліди на піску» (С. 162).

Фінальна крапка роману – невпинне бажання постати перед обличчям но-
вої духовної, трансцендентної реальності. «Головною подією ХХІ століття ста-
не народження нового, планетарного Бога» (С. 219). Ця реальність потребує 
вигадування нового Бога, планетарного Бога. Але прикметно, що цей новий 
Бог для всіх знову-таки виринає з російської безодні. Герої йдуть закладати 
каміння нової релігії. В такому разі, попри відверту деконструкцію образу Ро-
сії, розвінчання міфів, Єрофєєв також постає і як конструктор міфологічної 
планетарної свідомості. Він розуміє, що Росія – це жорстокість і брутальність, 
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бруд і агресія. «За радянських часів групові портрети поступово змінюються у 
бік «морди». Морда – не просто грубість. Морда – обличчя нижчої проби» (С. 
105). Але це його Росія. Він має критикувати свою країну, щоб вона остаточно 
не зійшла на пси, не розпалася на фрагменти, як невдало зібраний монстр док-
тора Франкенштейна. Єрофєєв збирає Росію докупи, бо не може жити без цієї 
Росії. Від любові до ненависті лише один крок.

Художній простір у романі В. Єрофєєва розгортається як переплетіння 
наративної подієвості і контемплятивності (споглядальності), європейської 
активності й азійської пасивності. В. Єрофєєв у романі репрезентує «шизоф-
ренічний» стан російської душі, яка прагне врятувати себе і вбити водночас. 
Також у романі актуалізовано устелені стереотипи щодо США, Європи, Азії в 
контексті конструювання міфу російської душі. 

Висновки
У підсумку варто зазначити, що рецепція завжди відбувається у просто-

рі зустрічі з «Іншим», а отже, вона має передовсім герменевтичну природу. 
Досліджуючи форми експлікації рецептивних феноменів у соціокультурному 
просторі, важливо враховувати, у яких формах відбувається рецепція, за до-
помогою яких механізмів і стратегій, у якій модифікації і філософському об-
рамленні тексти інших культур потрапляють у новий художньо-національний 
простір. Саме тому потрібно брати до уваги особливості культурно-історичної 
свідомості періоду, в якому відбувається рецепція. Наголосимо, що рецепція 
визначає особливі типи зв’язку між текстом і претекстом. Окреслення харак-
теру цих зв’язків належить до питомих завдань сучасної компаративістики та 
літературознавчої імаґології, яка постає особливим доменом знань у царині 
культурної антропології.
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Наталія Жмуд

КОНОТАЦІЇ «ЧУЖОГО» У СУЧАСНІЙ 
РОДИННІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ СТУДІЙ 
НА ВІННИЧЧИНІ)

Унікальність будь-якої культури можна розглядати через призму ставлення 
до «чужого», яке задає семантичне поле (простір смислу) для самоідентифіка-
ції. Беручи до уваги те, що українці за етнопсихологічним типом етико-інту-
їтивні інтроверти, когнітивна парадигма «свій/чужий» є тим засадничим кон-
цептом, через який сприймається та конструюється світ. 

Актуальність вивчення образу «чужого» в етнічній культурі українців де-
термінована рядом причин і чинників. По-перше, наявністю у вітчизняній ет-
нології лакуни комплексного студіювання соціокультурних явищ та процесів 
у смисловому полі «свій-чужий». По-друге, ще досить помітна залежність ви-
вчення «чужого» у вітчизняному гуманітарному дискурсі від радянської істо-
ріографії. Це, з одного боку, через «закритість» тоталітарного суспільства по-
родило демонізоване сприйняття кожного зовнішнього сусіда як потенційного 
ворога, з іншого, – вузькі і поверхневі конотації «чужості» внаслідок доміну-
вання примордіалізму як базової методології. По-третє, важливість досліджен-
ня взаємовідносин у парадигмі «свій-чужий» продиктована також пануванням 
в українському соціумі деконструктивного анахронізму щодо монокультур-
ності спільноти, яка протиставляє себе іншим – «чужим» у соціальному, кон-
фесійному та етнічному вимірах. Дані опозиції мають, зазвичай, не стільки 
агресивний, як ізоляційно-екзистенційний вияв. Це породжує численні перма-
нентно-латентні фобії народу щодо своєї спроможності етно-, і націєтворення. 
Така ситуація вдвічі небезпечна з огляду на ключову ментальну складову укра-
їнців – індивідуалізм як намагання уникнути контактів із зовнішнім світом.

В умовах культурного релятивізму ми отримали потребу на рівні життєвої 
необхідності вести активний діалог із полікультурним світом. Звідси студію-
вання «чужого» виводиться у площину потенційного «свого». А розширення 
рамок соціальної свободи і стирання етнічних рис уможливило множинні кон-
струювання своєї ідентичності. 

На тлі глокалізаційних процесів головною одиницею соціально-просторо-
вої ідентифікації стали регіони і менші локуси (район, село, навіть куток)1. 
З огляду на досвід перебування у складі інших держав з різним рівнем соці-
ально-економічного та культурно-історичного розвитку, регіони сьогоднішньої 

1 Замятин Д. Геоспациализм: Онтологическая динамика пространственных образов  [Електронный ре-
сурс] // Режим доступу: http: //sociologica.hse.ru/data/2012/01/25/1264320960/10_02. pdf 10. – Дата доступу: 
12.10.2013.

© Наталія Жмуд, 2015
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України є такими ментальними конструктами2, унікальність яких дозволяє роз-
горнути широкий дискурс у когнітивній парадигмі «свій-чужий». 

Тому першочерговим завданням дослідження виявів «чужості» є увираз-
нення численних феноменів та конфігурацій соціокультурного простору, що 
можуть бути класифіковані як «чужі», та за необхідності вироблення ефектив-
них механізмів прийняття їх як «своїх». 

Попри глобалізаційні процеси, які десакралізували, спростили або навіть 
місцями повністю знищили звичаєво-обрядову сферу, на сьогодні вона як чин-
ник ідентифікації і консолідації не позбавлена значимості для людини. Поси-
лену увагу викликає трансформація функцій, структури та змісту обряду. 

За методологічні засади обрано феноменологічні студії Е.Гуссерля3 та 
М.Хайдеггера4, які спрямовані на дослідження механізмів появи феноменів. А 
також концепцію Б.Вальденфельса5, що передбачає споглядання смислів «чу-
жого» у його конкретній локалізації в межах культурного хронотопу. За основу 
конструювання «чужості» взято структурно-семантичний підхід Арнольда ван 
Геннепа 6 в інтерпретації українським етнологом М. Маєрчик, за яким не окре-
мий етап ритуалу, а весь ритуал є здійсненням переходу, що відбувається через 
перемикання фази елімінаціїї на фазу інтеграції 7. 

Порівняно із календарною родинна обрядовість зазнала менших змін через 
те, що сім’я як приватна сфера піддається важче впливам, ніж соціум. Набуття 
нової соціальної ролі на певному життєвому етапі завжди створює опозицію 
«свого» - «чужого») світів. А відтак, a-priori, з метою забезпечення порядку та 
уникнення хаосу в «своєму» світі та успішному переході в «чужий» вимагало 
санкціонування сакральними чи соціально-юридичними конструкціями. Звід-
си семантика «межі» через такі базові світоглядні категорії як час і простір 
визначала зміст обрядової сфери. 

Позбавлення «чужості» та конструювання «своїсті» відбувається на тлі 
втрати старих й здобутті нових тілесних функцій8. Кодування ініціанта як 
«свого»/«чужого» відбувається через дію певних маркерів. Так, фундаменталь-
ною «прикметою» «чужого» світу є його «невидимість». Звідси відчуття без-
силості перед можливістю сприйняти, осмислити, а значить і освоїти. Напри-
клад, на тему зачаття і до сьогодні в народній традиції говорити відкрито не 
прийнято, особливо з чужими – аби «не наврочити». Цим пояснюється під час 
2 Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія / І.Колесник. – К.: Інститут історії України 

НАН України, 2013. – 566 с.
3 Феноменология Гуссерля [Електронный ресурс] // Режим доступу: http: //eurasialand.ru/txt/kanke/57.htm. – 

Дата доступу: 24.10.2014.
4 Философия Мартина Хайдеггера [Електронный ресурс] // Режим доступу: http: // heideger.narod.ru › О 

Хайдеггере. – Дата доступу: 24.10.2014.
5 Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «Чужом» // Режим доступу: http: // 

anthropology.rinet.ru/old/6/wald.htm. – Дата доступу: 26.10.2014.
6 Геннеп ван. А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов : пер. с фр. / А. ван Геннеп. – М., 1999. 

– Режим доступу: http://kuchaknig.ru/show_book.php?book=190034. – Дата доступу: 22.02.2013.
7 Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / 

М.Маєрчик. – К.: Критика, 2011. – С. 47.
8 Маєрчик М. Ритуал і тіло. – С. 54. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQ6QUoADAH&url=http%3A%2F%2Fheideger.narod.ru%2Fvon%2Fvon.html&ei=QGVPVLemLdjgarGggNAN&usg=AFQjCNEsWLO50rd41Qgq_3k-JMHPd1UhIw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQ6QUoADAH&url=http%3A%2F%2Fheideger.narod.ru%2Fvon%2Fvon.html&ei=QGVPVLemLdjgarGggNAN&usg=AFQjCNEsWLO50rd41Qgq_3k-JMHPd1UhIw
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польових інтерв’ю обтічність відповідей і ухиляння від них: це «їх діло», «я 
за то не знаю», «про таке не кажут» тощо. Інформатори активно підтверджу-
ють уявлення про зачаття як сакральний акт (а значить – «невидимий»): «Коли 
«чоловік й жінка роблять дитину, то треба, шоб ніхто не знав і не мішав, бо це 
дитя не зробиться, воно з другого світу приходить, а шось нехороше може спи-
нити його…шо нехороше? Не знаю цього»9. Акцентують на тому, що дитина 
приходить із «чужого» простору, який не підвладний людям: «дитину Бог дає, 
як він не захоче, то сіки не старайся, оно: і багаті, і інстітути покончали, а ді-
тей нема,… а поїхала в монастир, по-настоящому попросили, – і на тобі через 
десіть років, вже й ніхто не надіявся, – народила. І нічого ті врачі зробити не 
можут…»10. Звідси, відомий вислів «я їм свічки не тримала» прочитується як 
табу на втручання не просто в справи іншої людини, а в «чужий» світ. Тому, 
на відміну від європейської та американської традицій, повідомляти на загал 
про факт вагітності і влаштовувати із цього приводу гостини, для українців не 
характерно. 

Народний світогляд під «невидимістю» розуміє також «чужий» (сакраль-
ний) час, з яким пов’язує заборони на зачаття як початок нового11. В цьому 
концепті вбачається необхідність чергування життєвого і нежиттєвого стану 
для нормального кругообігу життя і смерті12. Певна частина опитаних (пере-
важно літні люди та уцерковлені) й досі зараховують великі свята, пости, дні 
менструального циклу, фази місяця, навіть частини доби, що припадають на 
«межі» (захід/схід сонця) до часових проміжків, які є табуйованими для зачат-
тя: «якесь не таке, як треба може народитися»13. Підтвердженням небезпечнос-
ті таких «меж» є досить поширена порада «не можна спати в години, коли за-
ходить сонце, бо буде голова боліти», або «на захід сонця не можна думати чи 
говорити шось погане, бо справдиться. Ну кажуть, шо це така лиха минута»14. 

Звідси красномовними є польові свідчення про певні категорії дітей, яких 
за гріхи батьків чи родичів вважають не до кінця «своїми». Зокрема, мова йде 
про дітей-калік (як підкидьків нечистого або богообраних) та незаконнонаро-
джених: «… щитаються до кінця життя вроді як «чужими» на цему світі, бо 
родилися від «чужого» чоловіка, а «своїм» чоловік стає тільки після весілля»15. 

В площині конструювання «чужим» часом «чужого» простору розуміється 
табу на облаштування дитячої кімнати і купівлю дитячих речей до народження.

9 Записано автором від Карасєвич Г.І., 1946 р.н., с. Одая, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2009 р.
10 Записано автором від Тарасенко К.Г., 1954 р.н., с. Одая, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2014 р. 
11 Ковальков О. Сприйняття часу в українській традиційній культурі (XIX – початок XX століття) [Електронний 

ресурс] : автореф. дис... іст. філол. наук: 07.00.05 / НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 
етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2008. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/346006.html. – Дата 
доступу: 10.02.2013.

12 Рыбаков Б.Н. Язычество Древней Руси / Б. Н Рыбаков. – М., 1981.
13 Записано автором від Жмуд Г.М., 1942 р. н., с. Одая, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2012 р.
14 Записано автором від Марчук О.П., 1959 р. н., с. Одая, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2012 р.
15 Польові матеріали студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (далі - ВДПУ): записано Ящук Н.Д. від Фалтус Галини Арсенівни, 1945 р.н., с. Миколаївка, 
Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р. 
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Уявлення (часто неусвідомлені) про «сліпоту» («невидимість») та «ні-
моту» («глухоту») як ідею тілесної неповноцінності наречених автоматич-
но виконуються й під час сучасних весільних обрядів. Вважається поганою 
прикметою демонструвати себе нареченому у весільній сукні до весілля: 
«плохий знак, бо ж весілля ше нема, то тоді в совместному житті можут 
сваритися, або й розвестися. Провєрєно.»16. Натяк на стан «сліпоти» є на-
кривання голови наречених хусткою під час обряду покривання. По деяких 
селах Вінниччини зняття «сліпоти» (позбавлення «чужості») закріплюють 
ще й кропленням водою молодих, яка підкреслює семантику виведення із 
світу «чужих».

 «Німота» виявляється у перебуванні наречених під час певних обрядів 
(сватання, заручини тощо) у мовчазному стані, вони не промовляють самі об-
рядових текстів й не співають.: «…молоді мають бути скромними, тихими, бо 
коли вони скачуть, як другі гості, то це не красіво, не положено…і самі не 
цілуються, «горька» чекають» 17. Позбавленням «німоти» можна вважати на-
дання нареченим права на вербальну подяку батькам та родичам, взаємообмін 
привітаннями, зазвичай, уже після реєстрації шлюбу чи вінчання. 

«Сліпота» у поховальній обрядовості як концепт тілесної неповноцінності 
прочитується через обряди завішування дзеркал («щоб мрець («чужий») не ди-
вився на живих»)18, вставляння у руки мерця свічки («щоб на тому світі було 
йому виднося»)19. Оплакування через закриття очей хусткою чи долонями теж 
дає змогу припустити конструювання «сліпоти» як лімінальну характеристику 
рідних померлого. 

Мотив сну-пробудження є співзвучним із маркером «сліпоти». Адже сон є 
станом, який передає символічну смерть, а відтак вказує на «чужість» для жи-
вих. Так, в різних регіонах України у поховальній обрядовості відомий звичай 
«будити покійника» на другий день після похорону. На Вінниччині, зокрема, 
це називається «нести сніданок». Аналогічну семантику має і запрошення мо-
лодого подружжя на їх перший спільний сніданок, що трактується як адапта-
ційна дія у «новому» світі.

Обрядова «німота» та «глухота» як ознаки «чужості» покійника про-
стежуються у звичаї підв’язування вилиць, щоби рот був закритий. Польові 
матеріали засвідчують, що відкритий рот мерця однозначно пояснюється як 
ознака живого, а відтак – поганий знак для живих: «живим зашкодить», «у 
родині хтось скоро помре», «покійник затягне» тощо. У родинній обрядовості 
пов’язування вилиць було характерно для ряду лімінальних персонажів (наре-
чена, староста, літні люди), що мали яскраві ознаки «чужості»20. 
16 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Вознюк Л.О. від Морванюк Євгени Іванівни, 1958 р.н., 

с.Конищів, Мурованокуриловецького р-ну, Вінницької обл., 2010 р.
17 Записано автором від Рабенчук С.І., 1949 р. н., с. Сальник, Калинівського р-ну, Вінницької обл., 2012 р.
18 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Кришталь І. від Горбонос Мотрі Євдокимівни, 1927 р. н., смт. 

Стрижавка, Вінницького р-ну, Вінницької обл., 2010 р.
19 Там само.
20 Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Вовк. – К.: Мистецтво. – 1995. – С.136.
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Одним із маркерів перебування у «чужому» часі й просторі є «нерухо-
мість». Пасивність ініціантів підкреслюється звичаєм їх «водити», табуювати 
певні дії або виконувати їх замість них. Ця лексема передавала ідею символіч-
ної безпомічності у «чужому» світі. 

Як акцент нерухомості можна розглядати заборону на статеві зносини в 
стані вагітності»: «або вобше бєременній нільзя, або не туди, ну, понятно, 
звідки потом вилазить дитина…»21. Тому хвороби дитини та жінки пов’язують 
часто із статевими зносинами в період вагітності. 

Після повернення матері й дитини із пологового будинку практикують 
першу купіль не тільки із власне гігієнічної мети, а як ритуал позбавлення 
«нерухомості» і залучення до «нового» світу. Звідси активно використовують 
атрибути-маркери живого світу – трави, цукор, гроші: «треба обмити те все, … 
а я знаю, домашня вода чи шо, так кажут»22, «щоб усе нечисте/«чуже» зійшло 
з водою в землю»23 тощо. Ця ж функція розкривається і у ритуальному обми-
ванні покійника: «…це вже чужий, тіло нада обмити, ну, вроді, підготовити на 
той світ…»24. Звідси і особливі приписи подальших маніпуляцій із «чужою» 
водою, яка може нашкодити живим («своїм»): «Винести за межі будинку, дво-
ру і вилити в ямку, перехрестивши те місце. Навіть в унітаз виливати не мож-
на – хтось заболіє»25.

Повсюдно на Вінниччині на поминальний обід після кладовища всі гості 
повинні помити і витерти руки (подекуди – і обличчя), що теж зчитується як 
«виведення» живих із «чужого» часу й простору: «негативну енергетику, яка 
шкодить живим, змивають»26.

Виведенням із стану “кокономорфності» та андрогінності є важливі об-
ряди ім’янаречення та хрещення, які мають на меті “доробити» тіло дити-
ни, надати їй фіксованих антропоморфних рис. В народному світогляді через 
звичай називати/не називати дітей іменами покійних родичів прочитується 
уявлення про прихід душі дитини із «чужого» світу: «Моя бабця Ганька була 
така скажена, шо най Бог милує, не то шо люди – собаки обходили стороною, 
так боялись. То хотіли внучечку Анічкою назвати. Я сказала: обіжайтесь-не 
обіжайтесь, не позволю. Хоч я сама Ганя. Бо ше імінєм долю бабину прикли-
че, нашо воно дитині?»27. В контексті протистояння старої і нової традицій є 
пояснення, наприклад, табу на фотографування і відеозйомку новонародже-
ного до хрещення, що розуміється як потенційно небезпечне оприлюднення 
21 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Ящук Н.Д. від Горошко Надії Володимирівни, 1931 р. н., 

с. Миколаївка, Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р. 
22 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Степанкевич М.П. від Науер Зіни Адольфівни, 1937 р. н., 

с. Миколаївка, Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р. 
23 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Ружицьким С.С. від Реслер Вероніки Йосипівни, 1930 р. н., 

с. Миколаївка, Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р. 
24 Записано автором від Рабенчук С.І, 1949 р. н., с. Сальник, Калинівського р-ну, Вінницької обл., 2012 р.
25 Польові матеріали студентів ВДПУ. Зібрано у м. Вінниця, 2010 р.
26 Записано автором від Гаврилюк Г.М., 1981 р. н., с. Мітлинці, Гайсинського р-ну, Вінницької обл., 2014 р.
27 Записано автором від Щасливої-Баланчук Г.С., 1926 р. н., с. Круподеринці, Погребищенського р-ну, 

Вінницької обл., 2008 р.
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у «чужому» стані: «До хрещення не можна фотографірувати, бо наврочити 
можна»28. До цього контексту можна віднести і поширені заборони на фото-
графування померлих. Про незахищеність немовляти до хрещення інформа-
тори говорять наступне: «на ній немає хреста, вона не відзначена Богом», «не 
прийнята цим світом», «не представлена Богу, і тому він її не може оберігати 
і покровительствувати», «не отримала церковного імені» (район Старого міс-
та м. Вінниці), «вона не хрещена і не має захисту», «тому що Бог її не благо-
словив» (Свердловський масив м. Вінниці), «не має ангела-охоронця», «не 
має долі від Бога», «священик не дасть християнське ім’я», її не «поцілував» 
Бог (Замостянський район м. Вінниці)29.

Символом розірвання із «чужим» світом є практикування обрядів «розрі-
зання» між ногами дитини символічної «нитки» в момент перших кроків і «по-
стрижин» в перший рік життя. З цього приводу кажуть: «закопати або спалити 
під деревом волосся, щоб на тому світі не збирала свого волосся»; «пустити 
на воду, бо якщо за вітром пташка рознесе, то в дитини буде боліти голова або 
«зуроки» будуть робити… а на воду, щоб волосся гарно росло, щоб тільки на 
текучу воду. Кажуть «за водою»»30. Щодо живих уникають вислову «пішов за 
водою», що має конотацію «загинути»31, «пропасти», «піти в інший світ»32. 
Одним із ритуалів «розривання» зв’язку із «чужим» світом є розв’язування ди-
тиною, яка йде до першого класу своєї пуповини.

Набування активності в поведінці породіллі свідчить церковний обряд 
«виводу» жінки після хрещення її дитини із «чужого» світу та повернення у 
«свій»: «…Треба вивести її звідти… а я знаю звідки? А хто його знає? З друго-
го якогось світу. З неї виходить усяке, «чуже» для неї…»33.

У весільній обрядовості ідея «нерухомості» ініціантів є наскрізною й теж 
реалізується звичаєм «водіння». Так, нареченим обов’язково допомагають одя-
гатися. Немовлячий дискурс як семантика безпомічності прочитується у жар-
тівливій формі годувати наречених. Під час весільного переміщення ключовим 
залишилося слово «поїзд» (а не «перехід») як черговий акцент на ідеї пасив-
ності та далекої дороги у «чужий» світ. І в сільській, і в міській місцевості 
відомими є перейми весільного поїзду як ускладнення дороги в «чужий» світ 
(те, що в будь-якій ініціації є етапом екзаменування). 

Маркерами «межі» також можна вважати мотиви «воріт» і «порогу» (про-
пускні пункти для «чужих» – сватачів, а згодом й сватів), води (переливан-
ня, кроплення)34. На Вінниччині популярною весільною піснею залишається 
28 Записано автором від Саліженко М.А., 1930 р. н., с. Круподеринці, Погребищенського р-ну, Вінницької 

обл., 2008 р.
29 Польові матеріали студентів ВДПУ. Зібрано у м. Вінниця, 2010 р.
30 Записано автором від Федорчук І. П., 1972 р. н., м. Вінниця, 2009 р.
31 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Степанкевич М.П. від Скакуна Олександра Володимировича, 

1949 р. н., с. Миколаївка, Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р. 
32 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Степанкевич М.П. від Супрігана Василя Павловича, 1928 р. 

н., с. Миколаївка, Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р. 
33 Записано автором від Жмуд Г.М., 1942 р. н., с. Одая, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2011 р.
34 Терещук В. Полісемантичність символу межі у родинній обрядовості [Електронний ресурс]: Науковий блог 
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так звана подяка нареченої всім, хто долучився до її виховання: «Дякую вам, 
пороги, що збивали хлопцям ноги, дякую вам, ворота, що стояла хлопців 
рота…». Демонстрування нареченими своєї повноцінності та дієздатності 
увиразнюється традицією виводити їх на перший танець. У новій весільній 
традиції мотив «воріт» представлений таким смисловим конструктом як ве-
сільна арка, що за народними уявленнями символізує вівтар, небеса, на яких 
здійснюються шлюби. Найбільш типовими формами арки є дуга як образ не-
бесного склепіння, або підкова як знак удачі. Зустрічаються також і чотири-
кутні форми, що символізують будинок достатку, або ж у формі серця – як 
мотив кохання. Поширеною формою є анфілада по колу або кривій лінії. 
Арка прикрашається в залежності від стилістики весілля. 

Мотив «воріт» часто представлений у пологовій і похоронній обрядовос-
ті: «коли приносять дитину з пологового будинку, то треба перенести три 
рази через поріг», що пояснюється як «прочищання шляху» із «чужого» сві-
ту35, а в похоронному обряді – при винесенні труни із хати тричі торкнути-
ся порогу, «закривання» воріт після винесення покійника із двору як ритуал 
прощання із «своїм» світом36. Поширеними є вірування про те, що покійни-
ків у воротах кладовища «зустрічають» душі. Тому на Вінниччині прийнято 
в день поховання стояти у воротях родичам попереднього покійника і розда-
вати солодощі всім, хто заходить із поховальною процесією на кладовище37.

Втрата старих і здобуття нових тілесних функцій реалізується також че-
рез маркер «зв’язаності» рук (перев’язування родичів хустками, рушниками, 
полотном, сорочками). У весільному обряді це прочитується як символ по-
єднання «чужих» родів: «жиніх і свати – це ж вроді як чужаки, а від чужих 
шо хочеш можна ждати, самі понімаєте, то треба їх зв’язати, це я шуткую, 
зв’язати тіх і тіх»38. А в поховально-поминальних обрядах – із обереговою 
метою для нейтралізації можливого негативного впливу покійника («чужо-
го») та символічне «прочищання» дороги у «чужий» світ: перев’язування 
хустками/рушниками хреста і рук тим, хто несе домовину, віко, вінки, пор-
трет, допомагає готувати і накривати на стіл. 

У весільному обряді попарно зв’язуються стрічкою й інші атрибути, на-
приклад, келихи, весільні кільця як символ поєднання двох «чужих» світів і 
захист пари від злого («чужого») ока.

Ритуальні дії із мерцем при винесенні його із хати теж вибудовуються в 
площині протиставлення «нерухомості» – «рухомості». Символічне надання 

НаУ «Острозька академія» // Режим доступу: http://naub.org.ua. – Дата доступу: 8.03.2011.
35 Ф.1: Вінницька обл. – Оп. 4: Гайсинський р-н. – Спр. 60: Етнопедагогічні традиції, що збереглися у 

нашій родині (родина Климчик, с. Гнатівка, Гайсинський р-н, Вінницька обл., 2006 р. – Арк. 5 (8 арк.) // 
Рукописний фонд навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля інституту історії, етнології та права 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

36 Записано автором від Борканіної Н.Г., 1948 р. н., с. Одая, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2013 р.
37 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Корнійчук Ю. від Корнійчука Віктора Ілліча, 1957 р. н., м. 

Погребище Вінницької обл., 2011 р.
38 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Степанкевич М.П. від Супрігана Василя Павловича, 1928 р. 

н., с. Миколаївка, Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р.

http://naub.org.ua
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рухомості тілу здійснювалося через розв’язування ніг покійника перед вине-
сенням труни. Сюди ж можемо віднести звичай класти взуття в домовину «…
бо потом, як людина воскресне, то треба ж у чомусь ходити» 39, «…шоб там їм 
легшечко було до Бога на гору підніматися… воно ж тіла нема, то й капців не 
треба»40. Остаточно його називали «чужим» тільки після поховання: «Чужий 
тоді, як поховали»41.

Життя рідних померлого після похорону супроводжували певні припи-
си, поведінкову програму яких наближено до лімінальної: обмеження рухо-
вої, звукової та вербальної активності (заборона на танці, співи, галас, крик), 
встановлення особливого одягового коду (зменшення колористики, обмеження 
святковості)42. Про особливий статус родичів покійника, що на певний час та-
кож підкреслюють їхнє наближення до «чужого», є табу під час похоронних 
дій на виконання господарських робіт: «Під час похорону рідним нічого не 
можна робити: ні варити, ні на стіл носити. До дев’яти день не можна при-
бирати і прати. До року не можна красити і білити»43. Після похорону (цей 
період розумівся як вихід із «чужого» часу) накладали заборону на плач, «аби 
не приплакати покійника».

Важливим кодом при конструюванні «чужості» є маркер «вживання/не-
вживання» їжі. У розмежуванні «чужого»/«свого» є ступінь готовності їжі. 
В українській традиції концепт сира/холодна позначений семантикою «чужо-
сті». У пологових та весільних обрядах «гаряча» співвідноситься із значенням 
«готова». У сороміцьких піснях, які виконуються в контексті «циганщини», 
слово «гарячий» означає готовність до репродуктивних функцій (регіональні 
варіанти: «завести», «розбудити», «запалити»). А у поховальному обряді слово 
«гарячий» має опозиційне значення44. Так, гарячий поминальний обід призна-
чений для душі.

Межа між їжею/не їжею розкриває причетність до «свого»/«чужого» світів. 
Так, споживання крихт є фокальною точкою лімінальності й потойбіччя. По-
всюдно в Україні прийнято крихти під час поминальних обідів до наступного 
ранку зі столу не прибирати, залишаючи цей харч мертвим. Або ж давати пта-
хам, які уособлювали душі померлих.

Маркер «дотримання/не дотримання» правил етикету в організації риту-
ального тексту теж посідає важливе місце. Сьогодні можемо спостерігати, що 
наречені сидять, за звичай, за окремим столом разом із свідками. Це вказує на 
символічне відмежування їхнього простору з ознакою «чужості». 

39 Польові матеріали студентів ВДПУ. Зібрано у м. Вінниця, 2010 р.
40 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Мельник Є.В. від Марценюк Євгенії Олександрівни, 1935 р. 

н., смт. Шпиків, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р.
41 Записано автором від Берецької Ю.А., 1992 р. н., Вінницького р-ну, Вінницької обл., 2012 р.
42 Маєрчик М. Ритуал і тіло. – С. 83.
43 Записано автором від Жмуд Г.М., 1942 р. н., с. Одая, Тульчинського р-ну, Вінницької обл., 2012 р.
44 Маєрчик М. Ритуал і тіло. – С. 131. 
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Тілесна активізація через спільну трапезу реалізувалася через усі ритуаль-
ні післявесільні виходи молодої (прибирання та готування їжі в хаті свекрів) 
й молодого (запросини батьків дружини в гості, пригощання): «невістка має 
вгодити свекрусі, прибрати, нагодувати, шоб та її прийняла за свою, хотя воно 
смішки вроді, но від цього тоже багато завісит, як до неї будут обращатися»45. 

Через ритуальні дії з одягом теж простежуємо деконструкцію «чужості» та 
конструювання «своїсті». Зокрема, під час пологів розстібають, розв’язують 
все на породіллі та на її чоловікові (як варіанти, на родичах, на присутніх при 
пологах), знімають персні, обручки, сережки, розпускають волосся, відчиня-
ють двері в домі та інших приміщеннях, пересувають меблі (Замостянський 
район м. Вінниці)46. Польові записи підтверджують часте ініціювання ритуалу 
«розв’язування» саме лікарями-акушерами (зазвичай, середнього чи літнього 
віку), що свідчить про збереження традиції. Тут натуралізацію тіла треба ро-
зуміти як звільнення від усіх культурних та соціальних маркерів, які можуть 
зашкодити приходу дитини із «чужого» світу.

На відміну від традиційної схеми «надмірності» одягу наречених як сим-
волу презентації своєї фертильної готовності, у сучасному весіллі спостерігає-
мо тенденцію до їх багаторазового переодягання чи незвичайності святкового 
вбрання. Наприклад, тематичні весілля, що вимагають відповідні дрес-коди 
від наречених і гостей. Що в обох випадках можна трактувати як маргіналь-
ний стан «чужості». Конотація «чужого» простежується також у наративі кон-
флікту старої і нової традицій щодо одягу наречених: «…шо це за нівєста в 
купальнику? (прим. автора – мова йде про телевізійний проект «Чотири ве-
сілля» на каналі «1+1»). Вона повинна бути, як положено. А таких весіль я не 
понімаю»47. 

Якщо «циганщина» («кури», «дурна молода») у сільській місцевості про-
довжує залишатися важливою складовою післявесільного обряду у більш тра-
диційному форматі, то у місті вона включається до заключної фази весілля і 
проходить за сценарієм тамади. В обох варіантах концептом залишається жар-
тівливе травестування. Воно виражається через використання функціонально 
невідповідних елементів одягу до невідповідних частин тіла, відсутності по-
трібного компоненту, одягання «навиворіт», оголення (конкурси з елементами 
стриптизу). Такі дії мають на меті порушити порядок і підкреслити ступінь 
чужинності, несправжності. Подарунки-відкупи засвідчують розуміння цих 
гостей як «чужинців», яких треба пригостити і прогнати, аби ті не нашкодили 
нареченим і присутнім гостям.

Часто у весільних розважальних конкурсах мають місце завдання 
розв’язування/зав’язування вузликів, що є своєрідним кавером на традиційну 
45 Польові матеріали студентів ВДПУ: записано Ящук Н.Д. від Шевчука Олексія Івановича, 1939 р. н., 

с. Миколаївка, Козятинського р-ну, Вінницької обл., 2010 р. 
46 Польові матеріали студентів ВДПУ. Зібрано у м. Вінниця, 2010 р.
47 Записано автором від Мельник Г.І., 1954 р. н., с. Куруподеринці, Погребищенського р-ну, Вінницької обл., 

2013 р.
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схему обов’язкової наявності вузликів на одязі молодих. Це конструює смисли 
непрохідності межі між «чужим» і «своїм» світами і має гарантувати захист 
пари від «потойбічних» сил. Сучасною варіацією на тему «розв’язування» 
як подолання «чужості» є знімання нареченим з ноги нареченої «щасли-
вої» підв`язки та кидання її до гурту хлопців, а букету – до гурту дівчат. Ті, 
хто їх упіймали, фактично ініціюють себе на швидкий перехід у потенційну 
роль «своїх» серед одружених. Другу підв`язку, яку називають «медовою», на-
речений має зняти у першу шлюбну ніч, що теж розуміється як подолання 
«чужого» стану.

Через ритуальні дії з одягом простежуємо конструювання «чужості» по-
кійника. Елімінативні коди, пов’язані з його одягом, набувають негативної се-
мантики у світі живих і позитивної у потойбіччі. Наприклад, в тлумаченні снів 
вдівство пов’язують із псуванням або нестачею предметів одягу, взуття, голо-
вних уборів, а також втратою або відсутністю частин тіла, особливо парних48. 

Мерця одягають обов’язково у новий або весільний одяг, що у першому 
випадку прочитується як не ношений у світі живих, а в другому –непрагма-
тичний для «того» світу. Тканину для оббивання труни та накривання тіла ви-
бирають тонку, що в сенсі функціональності має риси непрактичності, а отже 
й «чужості» для світу живих. Одяг померлого як «чужого» (такого, який вже не 
повернеться) відразу після похорону за традицією роздають. 

Ще одним важливим маркером кодування «чужості» є гендерний розподіл. 
Варто розрізняти гендерну символіку та семантику і власне виконання ген-

дерних ролей. У сьогоднішній родинній обрядовості практично не залишилося 
місця гендерним символам. У весільній та пологовій обрядовості такий обмін 
був симетричним, в похоронній – асиметричним. Наприклад, для одягу покій-
ника використовували, за звичай, гендерно чужі елементи насамперед для чо-
ловіка: оперезування хусткою чи стрічкою, накривання обличчя жіночим голо-
вним убором, атрибутами пологових сюжетів. Натомість чоловічих елементів 
на одязі жінок не зафіксовано, що, ймовірно, пояснюється концептом жінка/
смерть/низ на відміну від чоловік/життя/верх. 

Щодо ролей, то традиційно у родинній обрядовості очевидною залиша-
ється активність жінки в ролі суб’єкта і об’єкта. Найбільше це стосується ве-
сільних і похоронно-поминальних обрядів, де увиразнюється асиметричність 
гендерної диференціації. Тому виконання «чужих» гендерних ролей й до сьо-
годні вважається табуйованим. Наприклад, роль коровайниці, покривальниці, 
рядільниці, голосільниці при покійникові виконує тільки жінка. 

Отже, у сучасній родинній обрядовості «чужість» вибудовується через такі 
ментальні категорії як час і простір у незворотній спосіб, тобто «чужий» час 
задає координати «чужого» простору, а не навпаки.

Ключовим концентром конструювання «чужості» є схема переходу від елі-
мінації до інтеграції. Опозицію «свого»/«чужого» світів створюють два осно-
48 Маєрчик М. Ритуал і тіло. – С.146.
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вних рівні ініціацій. Перший стосується набуття нових соціальних ролей на 
певному життєвому етапі. Другий ілюструє перехід із світу живих у світ мерт-
вих. Конотації «чужості» увиразнюються через різні маркери втрати старих та 
набуття нових тілесних функцій. 

Окрім зміни ролей безпосередньо для самого ініціанта, семантику «чужо-
сті» окреслюють додаткові концентри. Зокрема, гендерний розподіл ритуаль-
них ролей, конфлікт старої і нової традицій.

Сьогодні сфера обрядовості зазнала суттєвих змін трансформаційного і де-
формаційного характеру. Найголовнішими, на нашу думку, є десакралізація, 
яка позбавила обряд таємничості і значущості, і зміщення акцентів з етнічної 
в соціокультурну площину, що через багатоваріантну ідентифікацію створює 
для людини можливість широкої реалізації.

 Незважаючи на втрати у змісті обряду, традиція залишається тим «цемен-
туючим» фактором у збереженні його структури, функцій і механізмів і висту-
пає дієвим провідником у нові інтелектуально-практичні суспільні дискурси.
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РОЗІЛ ІІІ

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 
В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Олексій Зарецький

УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО 
У ТРАНФОРМАЦІЯХ РАДЯНСЬКОЇ ВІДЛИГИ

Українське відродження 1960-х років є значною мірою підґ   рунтям сьо-
годнішньої етнокультурної ситуації, і розвивалося воно в умовах хрущовської 
відлиги. Тому принципово важливим уявляється аналіз відлиги саме як періо-
ду радянської історії. 

Шістдесятники були виховані в радянській ідеологічній системі. Тоді всі 
обов’язково вивчали марксизм-ленінізм у вищих навчальних закладах. Шістде-
сятники цікавилися питаннями теорії. Відмінності між класичним СРСР доби 
Сталіна – Брежнєва і ортодоксальним ученням Маркса-Енгельса були настіль-
ки очевидні, що можна говорити про етнокультурну деформацію, яка їм про-
сто кидалася у вічі. Ос   мислення й трактування цієї деформації було певним 
феноменом у суспільній свідомості, дискусіях у шістдесятницькому середови-
щі, а у підцензурній формі і у літературі, публіцистиці 1950 – 80-х рр.1. Суть 
її в то   му, що «справжній», «чистий» марксизм, Леніна, Революцію, які були 
перекручені людьми без революційної іскри в серці, рене   гатами, пристосуван-
цями, можна і треба «знайти», очистити від нашарувань сталінщини, брежнєв  -
щини тощо й утілити в життя.

У суспільній свідомості шістдесятників Ленін і Сталін розглядались як 
різні сутності. Сталін підмінив Леніна та приб   рав добрих вождів – Кірова, Ор-
джонікідзе, Рудзутака, Куйбишева. Зинов’єв, Каменєв, Бухарін, Риков і Том-
ський мали невизначе   ний, сумнівний ореол, а Лев Троцький – взагалі загад-
кова постать.

Проблеми шістдесятників знайшли відображення у перебудовчій публі  -
цистиці 1987 – 90-х років. Два найболючіших питання, яких вона торкалася – 
чому став можливим фантастичний розмах сталінських репресій, і чому після 
Леніна владу взяв Сталін? Де проходив той «перелом» від Леніна до Сталіна? 
Коли Сталін пов   ністю зосередив у своїх руках владу? Одна з найпоширеніших 
вер   сій пояснення цього історичного явища – була випадковість, що залежала 
від суб’єктивних характеристик Леніна та Сталіна. Найбільшим «відходом від 
справжнього Леніна» були сталінські репресії, жорстокість і розмах яких і досі 
1 Зарецький О. Доля Алли Горської: джерела та стан досліджень // Українознавство – 2009. – №4. – С. 76 – 85.

© Олексій Зарецький, 2015



74

намагаються применшити, а архівні матеріали приховати. Чи не найпопулярні  -
ша книга про репресії часів перебудови – «Архіпелаг ГУЛАГ» О.Солженіцина, 
так само як у фокусі дискурсу 60-х був його ж “Один день Івана Денисовича». 
Цей твір давав про репресії нову інформацію, якої не було в доповіді Хрущова 
на ХХ з’їзді і якої не мала переважна більшість шістдесятників. О.Солженіцин 
показує також, що механізм репресій виник одночасно з жовтневим переворо-
том 1917 року і що ГПУ-НКВС та ГУЛАГ були alter ego більшовицької систе-
ми і держави. В Україні такі публікації зявились лише наприкінці 1980-х.

Провісником початку відлиги стала, як відомо, смерть Сталіна 5 березня 
1953 року  . Це була точка зламу, коли історичний час зупи   нився [3]. Значна 
частина мешканців величезної країни була в стані шоку, істерії, нервового 
виснаження. Сталін залишив спад   щину, яка вимагала термінового перегляду 
і вирішення: справа лікарів, полі   тичний конфлікт з Югославією, переповнені 
табори.

Хрущовська ре   абілітація з відстані років видається самоочевидною, але 
це бу   ла подія глобального характеру – революція. Ламався механізм таємни-
ці та страху. Якщо спробувати проаналізувати можливі мо   тиви Хрущова, то 
матимемо цілий набір мотивів, який не об’єдну   ється спільним знаменником – 
від людського неприйняття Хрущовим якихось аспектів сталінщини до так-
тичного розрахунку в апарат   ній боротьбі. У своїх спогадах Хрущов трактує 
цю ситуацію з позицій здорового глузду. Він висуває такі тези: правду вза-
галі важко приховати, найавторитетніша парткомісія Поспелова засвідчила 
   необґрунтованість багатьох вироків, версія про те, що у всьому винен Берія, 
слабенька і таке інше.

Принципово хрущовську відлигу визначаємо як поворот від сталінщини до 
ленінщини, тобто як явище суто більшовицьке, таке , що відбувалося в межах 
системи. Відлига була спробою зняти етнокультурну деформацію та сконсолі-
дувати державу. Метод Хрущова – це побиття сталінщини її ж методами. Була 
ілюзія звільнення від Сталіна, якого викинули з Мавзолею. Хрущов відк   рив 
брами таборів, але закрив Мінюст; у травні – червні 1961 року було видано два 
Укази: за крадіжку в особливо великих роз   мірах і за порушення правил про 
валютні операції – розстріл. Це нагадувало закон від 7 серпня 1932 року, коли 
за підібраний на полі колосок також можна було отримати смертну кару. До-
повідь на ХХ з’їзді була напівправдою, яка заганяла хворобу всередину. Крім 
двох вищезгаданих заходів, які видава   лися надзвичайними, дивовижними, всі 
інші заходи Хрущова в гро   мадській свідомості 60-х сприймалися як половин-
часті. Від Хру   щова сподівалися рішучих кроків, але він не спромігся на них у 
своїй реформаторській діяльності.

Для шістдесятників Хрущов був принципово важливою фігурою, тому 
варто зупинитися на ґенезі його як політика й особис   тості2. Це була і міфоло-
гічна постать у світовому вимірі.
2 Гефтер М. Судьба Хрущева. История одного неусвоенного урока // Октябрь. – 1989. – N1
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На початку 50-х років в ешелонах влади можна було виділи   ти три групи 
керівників – вельможі-холопи старого призову, функ   ціонери, що сформувались 
у 30-ті роки, типові кар’єристи третього призову. У 20-ті роки було ліквідовано 
середній клас    непманів; у 30 – 33-му фізично винищено головний – середній 
про   шарок села; в 37 – 38-му роках середній прошарок апарату – функ   ціонерів. 
Той функціонер відчував себе деміургом історії, рів   ним в цьому тільки своєму 
лідерові – кумиру. Він не знав пощади ні для себе, ні для інших.

Хрущов – не знищений у 30-ті роки функціонер. Це носій рафіно   ваної ста-
лінщини. Але Сталін – втілення безособовості, а Хрущов мав щось людське, 
що перебувало за межами політики. У сталінсь   кій ієрархії збереглася подоба 
людини, індивідуальності. Стиль Сталіна – помпезність державного, нищення 
людей та їх принципо   ва сірість. Стиль Хрущова – антисталінщина: ХХ з’їзд і 
розпуск таборів, відчуття себе вільною людиною, курс на «дедалі більше задо-
волення дедалі зростаючих потреб людей». «Хрущоби» – малі і тісні помеш-
кання, але вперше багато людей почали жити в окремих квартирах. 

Коли Хрущов дозрів до історичного Хрущова, то почав втра   чати сам себе 
і пішов з політичної арени банкрутом. Здійснена утопія в один момент пере-
творюється на антиутопію – суцільну руйнацію.

Як Ленін та Сталін, Хрущов був крупним ідеологом. Його ідеотворча діяль-
ність повністю відповідає більшовицьким принци   пам. Творилася власна міфо-
логія, і цьому надавали виняткового значення. Творення масової свідомості на 
ґрунті ідеї абсолютної справедливості (комунізму) зробило новий виток. Хру-
щов прагнув, щоб ця ідеологія стала універсальною – відпові   дала потребам 
різних груп населення – і в цьому розумінні дуже показова хрущовська Про-
грама КПРС 1961 року, в якій чи не кожен прошарок суспільства міг знайти 
щось позитивне для себе. Крім Програми – міфу про комунізм, серед його 
найбільших ідеологічних звершень – міф «Куба» та міф «Юрій Гагарін». Це 
був подальший творчий розвиток більшовизму.

Ідея побудови комунізму через 20 років та обіцянка наздогнати й перегнати 
США спочатку за валовим виробництвом, а потім на душу населення – макси-
мум абсурдності, епідемія самообману    навіть порівняно з ленінською «світо-
вою революцією». Абсурдом є й те, що ці ідеї мали економічну інтерпретацію, 
яку дав, зок   рема, академік С.Г.Струмилін (На путях построения коммунизма. – 
Москва, 1959). Але громадська свідомість і не сприймала ці ідеї з пози   цій здо-
рового глузду, а в річищі міфопоетичних традицій. І.Драч, тонко відчуваючи ці 
настрої, у своєму першому збірнику «Соняшник» пи   ше про саму Програму як 
про самодостатню цілісність, а не про те, що в ній йдеться.

«Куба» – просторова експансія більшовизму по Землі, а «Юрій Гагарін» – в 
космос. Обидва міфи пов’язані з улюбленим дітищем Хрущова – балістичними 
ракетами. З ракетами пов’язана найважливіша ланка змагання у військовій га-
лузі зі США і чи не найбільша військова провокація. Ракети на Кубі поставили 
світ на межу катастрофи – це Карибська криза. І того ж 1962 року від   бувся 
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розстріл в Новочеркаську. Політ Гагаріна став можливим   завдяки вдосконален-
ню ракетної техніки. Але в 60-ті це сприйма   лось як невідпорна «божественна» 
потуга соціалізму.

Хрущов постійно змінював курс – як Ленін чи довоєнний Ста   лін. Порівня-
но з пізнім Сталіним та Брежнєвим це видавалось во   люнтаризмом, саханням 
то в один бік, то в інший. Хрущовський підхід до співіснування країн – то 
було визнання відмінності від інших країн нормальним станом. Хрущов робив 
численні зару   біжні візити з щирим інтересом до життя в інших країнах. Але 
інтерес той мав більшовицьку суть. Зовнішня політика Хрущова    агресивна, з 
водневою бомбою і ракетами. Все це не зводилося до ініці   ативи Хрущова – сві-
това історія йшла своєю дорогою. Наприкінці 50-х років відбувались глобальні 
геополітичні зміни – припинила своє існування колоніальна система – 1960 рік 
став «роком Афри   ки». В повітрі запахло духом Другого конгресу Комінтерну.

Тій добі була властива аритмія – чого варті колізії в сільському господар-
стві. І шістдесятники звертали на це увагу. Це за часів Хрущова країна мала 
ка   захстанська цілину, пилові, а потім соляні бурі, хімізацію, повсюдно садили 
кукурудзу; то заохочували присадибні ділянки, то ліквідовували МТС і при-
силували село купувати непотрібну техніку тощо. Пригадаємо також відмову 
від обов’язкових позик і одночасно відмову погашати старі облігації. Хрущов 
залишив у спадщину досвід Будапешта, Карибської кризи та Берлінської сті   ни, 
які стали підґрунтям Праги 1968 року й Афганістану 1979 ро   ку. За Хрущова 
вдосконалювалася сталінська метода боротьби з дисидентами, яка за його на-
ступників набула масових та доверше   них форм.

На той час українську культуру було поставлено в опозицію «добро – зло» 
(«світло – темрява») і, звичайно, на бік «темряви». Порівняно з перспекти-
вою побудови комунізму українська проблема мала виг   лядати анахронізмом та 
пережитком. У 30-ті роки з’явилась тео   рія боротьби двох культур, головною 
тезою якої було те, що ро   сійська культура в Україні пов’язана з прогресивним 
пролетаріа   том і містом, тоді як українська – з відсталим селянс   твом і селом. 
Тому російська культура рано чи пізно переможе, і    обов’язок комуністів – під-
тримувати такий природний процес. Слід віддати належне пропагандистам та 
агітаторам – ця теорія міцно закріпилася у підсвідомості. (Свого часу царські 
політики намагалися втілити доктрину щодо української мови і культури – «не 
було, немає і бути не може»). Хоч УРСР і мала низку національних і державних 
атрибутів, але при цьому здійснювалися заходи, спрямовані на те, щоб зробити 
українську мову і культуру другосортними – як шляхом нищення українського 
селянства, кооператорів, інтелігенції, священиків у 30-ті роки, так і методами 
тотального тиску, залякувань та обмежень у повоєнні післясталінські роки ( 
див. «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби). 

Українська культура втрачала привабливість для певної частини людей, 
що давало привід для твердження про ущербність на   шої культури. Є всі під-
стави вважати етнокультурний простір УРСР 50-х років деформованим. «Роз-
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лом» проходив між українською «оболон   кою», до якої формувалося іронічно-
поблажливе ставлення, і вини   щуваним справді українським «осердям», між 
деформованим українським культурним простором і престижним російським 
(радянським).

Формувався образ «радянського способу життя», «радянської людини», 
який містив такі атрибути: велике, світле, спрямоване у майбутнє, надійне, 
колективне, інтернаціональне, відкрите, романтичне, святкове. «Нерадянське»: 
буржуазне, старе, капіта   лістичне, загниваюче, декадентське, релігійне, боже-
вільне, із збоченнями, злочинне, непорядне, націоналістичне, українське, мі-
щанське, хуторянське, заощадливе. Епітети та визначення, які виникали на 
основі цього ідеологічного ряду, щедро роздавались у пресі, судових вироках 
та на партійних активах українським буржуазним націоналістам та їхнім при-
бічникам (наприклад, фейлетон у журналі «Перець» «Про містера Стецька та 
великомуче   ницьке жабеня», підписаний якимось Василем Осадчим).

У 50 – 80-і роки, як і нині, ставлення до етнокультурного ста   ну значною 
мірою було утилітарним: «від мови ковбаси не буде», «від того, що мясо на-
звемо м’ясо, його не побільшає» тощо.

Шістдесятники як культурний та ідеологічний феномен.
Повоєнна сталінська система була гіпернормованою до    окостеніння як у га-

лузі ідеології, так і в інших сферах. За хрущовщини було зроблено спробу дати 
поштовх більшовизму як ідеології. Цей ідеологічний наступ проходив у рамках 
тих самих ідей революції та абсолютної справедливості, які становили ідеоло-
гічну основу системи. Вони знайшли відображення в літературі та мистецтві. 
Класиком цього напряму був Є.Євтушенко, але не тільки він. Так, «Десять днів, 
які вразили світ» А.Вознесенського на Таганці – часова мета   фора революції; ін-
терпретація Кубинської революції в багатьох жанрах – просторова (поширення 
революції на Американський континент). Цю лінію можна простежити і в укра-
їнській літературі, зокрема у творчості Б.Олійника, В.Коротича. Багато людей у 
процесі своєї творчої та професійної діяльності поступово ставали в опозицію 
до цих принципових складових частин більшовицької системи    утилітаризму, 
псевдокультури, соціалістичного реалізму, сірос   ті, поліційного тиску, настирли-
вої планомірної русифікації. 

Отже, шістдесятництво – культурно-ідеологічна опозиція системі, причо-
му опозиція індивідуальна, а відтак випливає, що за своєю суттю неоднорідна. 
Її неоднорід   ність мала кілька рівнів: політичний, ідеологічний, національ   ний 
чи індивідуальний спротив, психологічне неприйняття систе   ми.

У конфлікт із системою за цим принципом міг стати і предс   тавник ре-
жиму – війська, партійних чи правоохоронних органів. Згадаємо феномен 
генерала П.Григоренка і реакцію на нього влади – надзвичайно хворобливу 
та жорстоку. Опозиція більшовицьке – шістдесятницьке мала культур   но-
психологічний характер: більшовицьке (сталінське) – жорстко ідеологізоване, 
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зашорене. Шістдесятницьке – святкове, роз   куте. У суспільстві, яке стомилось 
від постійного страху, ареш   тів, доносів, з’явився культ спілкування, дружби, 
атмосфера свята. Не можна не пригадати і посилення західного впливу – «сти-
ляг» і джазу. Гемінгвей став «головним радянським письменни   ком 60-х». Від-
бувалась трансформація сприйняття адміністратив   ної ієрархії, виникали нові 
соціально-культурні жанри. П.Вайль та А.Геніс зазначають, що правдивість 
шістдесятників хова   лася під маскою жартівливої грубості. Найвагомішим 
було фаміл’яризоване. Імпровізоване застілля – кульмінація карнавалу 60-х і 
саме у цей час між іншим говорилося про найважливіше, суттєве. Стиль 60-х 
років вимагав неабиякої загостреної мужності, що підтвердилося в подальшій 
долі шістде   сятників, хоч і пішли вони різними шляхами.

Цікавим видається погляд О.Пахльовської щодо проблеми шістдесятни-
цтва, яке вона не пов’язує з відлигою, а розглядає в контекcті європейської 
метаісторії як філософську категорію. «Рухомість і незаданість історичної 
перспективи, її залежність від людської дії, яку утвердили шістдесятники, 
кардинально змінили ставлення суспільства до свого майбутнього. Це була 
велика перемога над жорстким детермінізмом Системи, яка скручувала іс-
торичну перспективу в нерухомі зміїні кільця своєї марксистської «спіра-
лі». Так, на її думку, «у шістдесятництві (як, зрештою, і в екзистенціаліз-
мі) категорія сумління нерозривно пов’язана з категорією свободи ... Поезія 
шістдесятників займає чільне місце в процесі літератури, тому що вона є 
основним естетичним носієм енергії «я» та його збунтованої іпостасі. Але 
шістдесятництво охоплює практично всі сфери інтелектуального та мис-
тецького самовияву української еліти …Шістдесятництво є філософським 
феноменом. І як таке є новим відліком часу інтелектуальної історії України 
… Шістдесятництво – це був духовний Рух опору підрежимної України. 
Це був бунт проти Чуми …У цьому сенсі шістдесятники – можливо, в 
той час парадоксально навіть ще не усвідомлюючи цього до глибини, – 
працювали над тим, що і справді тоді ще видавалося історичною утопією: 
над створенням конституційних основ правової Української держави, над 
перетворенням «заповідника імені Берії» (В.Мороз) на «відкрите суспіль-
ство» … Це була етична революція… Явище шістдесятників у найглибшо-
му своєму вияві відкликається до революційного для сучасної філософії ї 
взагалі до європейської цивілізації образу: L’Homme revolte, «збунтованої 
Людини» Альбера Камю»3.

«Шістдесятники відновили комунікативну функцію культури завдяки но-
вій ролі Слова. Одна з кардинальних проблем філософії ХХ ст. – проблема 
комунікації – особливо ускладнювалася в комунікативному контексті радян-
ського простору, що його демагогічна природа була антитетична саме приро-
ді діалогу, природі дискусії. Радянська система утворила софістиковану сітку 
фальшивих комунікацій, в якій жодне слово не відповідало предмету конотації, 
3 Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – №4. – С.70–73
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в якій воно пунктуально розминалося зі своїм реальним значенням, простуючи 
в протилежний бік. Вербалізовані фікції ковзали поверхнею реальності»4. 

* * *
Щодо розуміння феномену українського шістде   сятництва існує два підхо-

ди: у розвідках М.Коцюбинської5, І.Дзюби6, Є.Сверс   тюка7, І.Геля8, Л.Танюка9, 
Г.Касьянова10 шістдесятники трактуються як моральна, культурницька та гро  -
мадсько-політична опозиція радянській системі. Інший підхід простежується в 
есеях Ю.Гудзя11, В.Івашка12, які абсолютизують міру політизації шістдесятни-
ків та їхній зв’язок з радянською системою.    Є.Сверстюк наголошує на таких 
рисах шістдесятників: оборо   на своїх традиційних цінностей, єства, гідності, 
поганьбленої національної стихії; їм було прита   манне протистояння морального 
характеру13.

Шістдесятники прагнули до творення української культури на ґрунті світо-
вого мистецького досвіду у справді сучасних мистецьких формах, в атмосфері 
політичного плю   ралізму. Це були сплески демократії, вільного самовиявлення 
і самовисловлення особистості14, «…спонтан   ний вияв духовного дозрівання, 
нового мислення, нової системи цінностей, нового осмислення національного 
досвіду в надрах то   талітарної системи»15. Тож варто замислитися над прин-
ципово важливим питанням: що саме було тут новим – в мисленні, системі 
цінностей, осмисленні національного досвіду? 

І.Гель звертає увагу на неоднорідність шістдесятництва, яке «... з самого 
початку мало два крила: культурно-національне і національно-політичне. Пер-
ше крило, або напрям руху шістдесят   ників було літературно-мистецьким. Біля 
його колиски стояли та   кі блискучі літературознавці й публіцисти, як Іван Світ-
личний, Іван Дзюба, Євген Сверстюк ... обидва напрямки в шістдесятницт   ві 
були взаємозалежні і взаємно доповнювали один одного»16.

В.Івашко (спеціально аналізуючи міф про В.Стуса в кон   тексті міфу про 
шістдесятників)17 та Ю.Гудзь18 вказують, що самими шістдесятниками ви-
4 Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. – С.71, 73.
5 Коцюбинська М. Епістолярна панорама шістдесятих // Київська старовина. – №2. – С.71 –83. №3. – С. 100 

– 117
6 Дзюба І. Душа, розпластана на пласі...: Передмова // Світличний Іван. Серце для куль і для рим. К., 1990. – 

С. 5 – 20
7 Сверстюк Є. Шістдесятники і захід // Блудні сини Ук   раїни. – К. – 1993. – С . 24 – 26.
8 Гель І. У вінок в’язням свободи // За Україну, за її волю... Матеріали ІІ Всесвітнього конгресу українських 

політич   них в’язнів. – К.,1994. – С.34 – 42.
9 Танюк Л. Сяйливий дух доби // В’ячеслав Чорновіл. Твори в 10 томах. Том 2. – Київ, «Смолоскип». – 2003. 

– С. 24 – 57
10 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К., 1995. – С.12 – 31
11 Ґудзь Ю. Доповнення до статутів мовчання // Світовид. – 1994. – №1(14). – С. 65 – 73
12 Івашко В. Міф про Василя Стуса, як дзеркало шіст   десятників // Світовид. – 1994. ІІІ (16). – C.104 –120
13 Сверстюк Є. Шістдесятники і захід // Блудні сини Ук   раїни. – К. – 1993. – С . 24 – 26
14 Коцюбинська М. Поет: передмова // Стус Василь. – Львів, 1994. – Т.1. – Кн. перша
15 Коцюбинська М. Іван Світличний, шістдесятник: Перед   мова// Світличний Іван. У мене тільки слово. – 

Харків, 1994. – С.5
16 Гель І. У вінок в’язням свободи. – С. 37-38.
17 Івашко В. Міф про Василя Стуса, як дзеркало шіст   десятників. – С. 105-113.
18 Ґудзь Ю. Доповнення до статутів мовчання. – С.65-73.
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творено міф про шістдесятництво, який закриває від нас історичну прав-
ду, хоч сам міфотворчий механізм не аналізують. Не можна не відзначити і 
справді політичного аспекту ситуації, адже чимало шістдесятників причетні 
до виборен   ня незалежності Україною 1991 року і є сьогодні реально діючи-
ми державними, політичними, громадськими діячами. Слід визна   ти, що на 
емоційному рівні В.Івашко має слушність – враження від читання поетич-
них текстів В.Стуса у зіставленні з долею самого поета та історією його кола 
може викликати психологічний дискомфорт: «... символічно наснажене, таєм-
ниче і величне буття поета невмолимо вивертається назовні, відчужується і 
фетишизу   ється»19.

В.Івашко визнає феномен шістдесятників, домінантою якого вважає 
«волю до влади»: «Ключем до коду тої мови, якою створю   ється міф про Сту-
са, є воля до панування: поняття «вічність», «універсальність», «природа», 
«загальнолюдське» тощо. …Зводячи його до рангу «етичного ідеалу», твор-
ці міфу заявляють про свою причетність до цього ідеалу, до істини, а від-
так – про своє «право» промовляти від їхнього імені». Натомість «творчість 
Драча, Вінграновського, Олійника вся підкорена волі до пануван   ня й тому 
здатна бути корисною (справі побудови комунізму, не   залежної держави), але 
неспроможна самостійно тривати»20 [7, 109 – 113].

Однак, на нашу думку, методично некоректним є об’єднання в синкретич-
не ціле естетичних, філософських, історико-політичних проблем та аспекту 
міфотворення. У філологічній традиції, нап   риклад, творчість Й.-В.Гете чи 
В.Гумбольдта розглядається неза   лежно від їхньої політичної та державницької 
діяльності. В.Івашко також зазначає, що існує соціальне замовлення на міфо-
логізацію, та визначає міф про шістдесятництво як «міф справа» – міф про 
По   рядок – для закріплення свого панування та пану   вання буржуазії і маску-
вання її справжнього обличчя21.

Гадаємо, помилковим є припущення, що шістдесятники витворили самі 
про себе міф. Звичайно, вони були духовним та організаційним центром сам-
видаву, який суттєво впливав на наст   рої суспільства. Протягом 60 – 80-х ро-
ків про шістдесятників хо   дили легенди – «Голос Америки», «Свобода», інші 
«ворожі голоси» постійно розповідали про дисидентський рух, політв’язнів. 
Влас   не, й КДБ доклав зусиль до розповсюдження чуток про дисиден   тів-
шістдесятників. 

Для осмислення шляхів виникнення міфу про шістдесятників у 60-ті роки 
необхідно виробити певну методику, потрібні нагромадження фактів та їх 
об’єктивний ана   ліз. Так, досліджуючи феномен шістдесятництва, І.Бондар-
Терещенко22 говорить про «Великий Міт», тоді як ми використаємо поняття 

19 Івашко В. Міф про Василя Стуса, як дзеркало шіст   десятників. – С. 107.
20 Івашко В. Міф про Василя Стуса, як дзеркало шіст   десятників. – С. 109-113.
21 Івашко В. Міф про Василя Стуса, як дзеркало шіст   десятників. – С. 105-108.
22 Бондар-Терещенко І. «Бог і Україна» – віра чи забобон»? (Про семантику національного симулякра) // Пост 

поступ. – 1995. – №5, 10 – 16 лют
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мі   фу в розумінні Леві-Строса. Він дає загальну естетичну оцінку доробку 
шістдесятників і дисидентів з позицій a priori відомої йому êпарадигми сучас-
ної культури», які розглядає як один феномен. І ця оцінка дається. Складаєть  -
ся враження, що І.Бондар-Терещенко виходить з дуалістичного чорно-білого 
уявлення про світобудову, говорячи про «зраду» ди   сидентів, про «соціальне 
замовлення» на національне відродження 60 – 70-х років, про причетність од-
них і непричетність інших до «справжнього» історичного процесу. У згаданих 
працях домінує оцінний аспект з емоційним політичним забарвленням. Такий 
підхід можна визначити як суб’єктивістську ретроспективу, тобто це певною 
мірою і є шлях міфотворення, що ми намагатимемося показати нижче. Нато-
мість хотілося б підійти до явища шістдесят   ництва, послуговуючись певною 
методою аналізу і об’єктивізувати його у контексті тогочасних реалій.

Спробуємо виявити один принциповий аспект більшовицької системи, 
який, гадаємо був основним у виникненні шістдесят   ництва. Більшовизм ви-
творив психологічно напружену міфологізо   вану ідеологію та відповідну їй 
автономну міфологічну культуру – «соціалістичну за змістом, національну за 
формою». Висловимо припущення, що шістдесятники не сприймали ні цієї 
ідеології, ні цієї культури, а якщо й сприймали, то спонтанно та напівусві-
домлено. І передусім з позицій здорового глузду (Арістотелевої логіки) та на-
ціонального українського і традиційного європейського світосприйняття, в тім 
числі мистецтва та літе   ратури. На цьому ґрунті сформувалися Клуб творчої 
молоді «Сучас   ник», кілька квартир-«клубів», самодіяльних хорів тощо, і лю-
дей, які входили в ці нестійкі соціальні утворення, згодом почали називати 
шістдесят   никами.

Розглянемо передумови, які робили певною мірою виникнення більшовиз-
му необхідним для збереження специфічної етнокультур   ної гіперсистеми ро-
сійської держави, та спробуємо виділити у більшовицькій етнокультурі низку 
ознак, співвідносних з міфоло   гічною свідомістю. 

Головні риси міфологічної свідомості ми визначаємо за Леві-Стросом23. Міф 
– форма організації суспільної свідо   мості. Традиційно – міф є текстом (оповід-
дю), але він може мати й іншу реалізацію – в царині образотворчого мистецтва 
чи музики. Міф є од   ночасно синхронічним і діахронічним: існує і в даний мо-
мент, і в минулому, і в майбутньому також. У міфі йдеться про те, що було рані-
ше, але що існує і поза часом. Міф пояснює як минуле, так і сучасне, і майбут   нє. 
Міфічний час має специфічний характер: зворотність і нез   воротність, синхрон-
ність і діахронність.

У міфологічному мисленні замість законів виступають конкрет   ні уніфіко-
вані образи, частина функціонально тотожна цілому, весь космос побудований 
за однією моделлю і артикульований опо   зицією «профанне – священне».

Міфологічне мислення має не логічний, а метафоричний ха   рактер. Міф за-
лишається міфом, поки його сприймають як міф. У традиційному розумінні 
23 Леві-Строс К .Структурна антропологія. – К., 2000.



82

він співвідносний із стереотипами політич   ної ідеології. Знання, наприклад, 
про Велику французьку революцію мають не тільки історики та політики, 
воно існує і в гро   мадській свідомості. Це певна схема політичних підходів як 
для сьогодення, так і на майбутнє, яка певним чином формує відчуття людьми 
політичної ситуації в країні24. 

Якщо говорити про нетоталітарне суспільство, яке в сучасному світі сфор-
мувалося в типових буржуазно-демократичних державах, слід зазначити, що 
воно не артикульоване певною міфологічною систе   мою, а лише передбачає 
деякі міфологічні компоненти. Повертаючись до тез Ю.Гудзя та В.Івашка, 
можна заз   начити, що виникнення міфу про шістдесятництво було зумовлено 
об’єктивно і є історично типовим.

Люди, відірвані від традиційних місць життя, релігії, батьківських зви-
чаїв, професій, прагнули ідеології, на яку вони могли б спертися. Сверстюк 
відзначає, що шістдесятники існували в світі ра   дянських категорій – «за-
хищали соціалізм від імперського шові   нізму, здоровий глузд і людський хист 
від ідеологічної напасти; підставові загальнолюдські цінності, прикриваючи 
їх ідеалами соціалізму»25. Можна стверджувати, що на виникнення шістде  -
сятництва в СРСР, і українського зокрема, ліберально-західницькі віяння в 
умовах радянської системи мали певний вплив. Можливо, саме в цьому і по-
лягає зв’язок українського шістдесятництва зі світовим феноменом «шіст-
десятих». СРСР і певну частину його на   селення було підхоплено пасіонар-
ним сплеском західноєвропейсь   ко-американського світу.

Шістдесятників, як, утім, і громадську думку протягом усього ХХ сто-
ліття, теоретично цікавила й глибоко хвилювала відповідність «класичного 
марксизму-ленінізму» існуючій держав   ній практиці. Підсумком цих роздумів і 
шукань став один із найпо   мітніших документів шістдесятництва – згаданий 
вже «Інтернаціоналізм чи ру   сифікація?» Івана Дзюби 1965 року26. У цій книзі 
досліджувалась розбіжність між трактуванням В.Леніним національного пи-
тання в соціалістичній державі і наслідками національної та мовної політики в 
Україні, яка проводилася в 60-ті роки.

Публікація (експонування, постановка) творів, у яких знаходили щось 
відмінне від унормованих естетич   них принципів, могла бути приводом для 
розгляду на найвищому рівні, а передання їх за кордон було вже дуже серйоз-
ним злочином. Становить інтерес, де саме фокальні точки зітк   нення шістде-
сятників та більшовицького режиму. Чи не найвагомішим можна вважати 
сам   видав, який є типовою ідеологічною опозицією, адже читання сам   видаву 
зовсім не обов’язково спонукало до дії. Сама система визнавала свій ідео-
кратичний та репресивний характер. М.Яковлєв у книзі «ЦРУ проти СССР» 
пояснював жорстку і постійну боротьбу з самвидавом тим, що прочитана 
24 Леві-Строс К .Структурна антропологія. – К., 2000. – С. 186 – 194.
25 Сверстюк Є. Шістдесятники і захід. - . 29.
26 Дзюба І. Душа, розпластана на пласі...: Передмова // Світличний Іван. Серце для куль і для рим. К., 1990. – 

С. 5 – 20.
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книга може змінити свідомість людини, а це з погляду системи, було зовсім 
неприпустимо27.

КДБ прослуховував особисті розмови людей, перлюстрував листи. Метою 
цього було забезпечення вільного простору для функціонування міфу. Держ-
безпека фіксувала неприйняття міфів на індиві   дуальному рівні, відсутність 
страху перед партійним начальством та КДБ, поборники партійної чистоти ви-
шукували відсутність соц   реалістичних штампів у творчості.

Спробу більшовицької системи сформулювати свою позицію можна зна-
йти у дискурсі оцінки вітражу після його знищення в Чер   воному корпусі уні-
верситету 8-9-го березня 1964 року, звинувачен   нях заарештованих 1965 року 
і засуджених 66-го року, матеріалах адміністративних та партійних утисків з 
приводу «листа 139» у 1968 році.

Шістдесятництво як суспільна група порушувала соціопсихологічні 
прин   ципи будови ієрархічного тоталітарного суспільства. Як правило, ста-
більне сформоване суспільство (громадянське суспільство) створюється 
сукупністю груп – «класів-у-собі». Більшовизм праг   нув сформувати сус-
пільство на основі опозиції вождь – партія – прості радянські люди з вер-
тикальною іє   рархічною будовою; все мало перетворитись на певним чином 
струк   туровану сіру масу. Держава монополізувала стосунки між людьми і 
руйнувала самокеровані групи – класові, національні, профе   сійні, творчі, 
територіально-сусідські, сукупність яких і фор   мує громадянське суспіль-
ство28. Виникнення горизонтальних суспільних зв’язків і виникнення груп 
(класів-у-собі) має такі передумови: рівень політичної та правової культури, 
порівняно високий рівень матеріальної забезпеченості, особиста свобода та 
політичні права, почуття людської гідності, трудова етика та культура праці 
– основа людської самоповаги та професійної гор      дості. Ментальність класів-
у-собі була властиві шістдесятникам, як носіям тради   ції, і вони шукали її 
ознаки в собі і в оточенні. На ґрунті неп   рийняття системи шістдесятники і 
сформувались як певна сус   пільна група.

Вже саме виникнення суспільної групи, яка за низкою ознак не відпові-
дала існуючим стереотипам або заперечувала систему, стало однією з при-
чин того, що проти шістдесятників бу   ло кинуто всесильне КДБ. Протягом 
60-х років один з напрямів шістдесятництва сформувався як дисидентський 
рух. Боротьба за   гострилася в 70-ті роки. Слід зауважити, що дисидентський 
рух мав і інші витоки, крім шістдесятництва. Частина дисидентів вийшла з 
шістдесятництва, зазнавши певної еволюції, але група Л.Лук’яненка («група 
юристів») та деякі інші сформувались окре   мо. У політико-ідеологічному плані 
дисиденти спирались значною мірою на підсумки ідейного розвитку Україн-
ської нації протягом останнього століття – традицію української державності – 
виз   вольних змагань 1918 - 21 років , на боротьбу ОУН – УПА тощо29 .
27 Яковлев М.М. ЦРУ проти СРСР. – К., 1983.
28 Стариков Е.Н. Маргиналы // В человеческом измере   нии. – М., 1989. – С. 185 – 187.
29 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. –С. 4-11.
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Говорячи про два підходи до вивчення шістдесятництва, можна зазначити, 
що підхід М.Коцюбинської, Є.Сверстюка, І.Дзюби, Р.Корогодського, Л.Танюка 
тяжіє до певної апологе   тичності, підкреслює ліберально-демократичну ан-
титоталітарну спрямованість цього феномену. На таких позиціях стоїть і 
Г.Касьянов. Підхід В.Івашка, Ю.Гудзя та інших представників цього напряму 
має очевидні риси політичної публіцистики з її синкретичністю, метафорич-
ністю аргументації, емоційністю оці   нок. Власне, такі тексти і є засобом мі-
фотворчості.

* * *
На середину 1960-х відбувалися два процеси, які можна назвати пара-

лельними або такими, що опосередковано впливали один на одного: наці-
онально-культурне піднесення і арешти 1965 року. В. Чорновіл писав: «Ми 
проіснували на підйомі ... ще кілька років, десь до 1966 року, хоч перша 
хвиля арештів відбулася 1965 року, і це були арешти творчої інтелігенції». 
Розшифровуючи формулу «підйому» не помилюся, якщо скажу: це був пе-
рехід з мистецько-громадської на політичну площину, це вже було те, що 
ми іменуємо в шістдесятництві національно-демократичним рухом, – з усіма 
його складниками – агітацією, конспірацією, розробкою планів, тактикою і 
стратегією боротьби, самоосвітою та «наведенням мостів» з представника-
ми інших міст, республік і країн. Міцніють зв’язки з українською діаспо-
рою: інформація про українство в Україні починає ставати надбанням світо-
вої громадськості»30. У серпні-вересні 1965 року пройшли арешти. Цій темі 
присвячено багато досліджень. Принаймні можна вважати, що рішення про 
арешти було прийнято вищим політичним керівництвом СРСР в обстановці 
коливань і сумнівів, але гору взяла група прихильників сталінських методів. 
Втім В. Чорновіл, людина з величезною політичною інтуїцією, приділив най-
серйозніше значення цим подіям, уклавши і видавши у самвидаві збірники 
«Правосуддя чи рецидиви терору» (1966) та «Лихо з розуму» (1967). Збірни-
ки перевидали і на Заході. «Вихід цих робіт був подібний вибуховій бомбі. 
Разом з працею Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація? », яка була 
закінчена в грудні 1965 року, правозахисні дослідження Вячеслава Чорно-
вола заявили, що Україна на глобусі є – і що вона бореться»31. В. Чорновіл 
та його однодумці бачили події в Україні в широкому політичному , та й іс-
торичному контексті.

Арешти стимулювали розвиток нонконформістської думки, політизацію 
руху опору. Але й відбулася й певна суспільно-політична поляризація. Ті, хто 
розумів зловісне значення цих подій, тихо відійшли, або присилувані були йти 
на співпрацю з партійними та гебістськими структурами. «З першорядних зна-
кових постатей один лише І. Драч, почавши з, безумовно, самовідданих акцій 
30 Танюк Л. Сяйливий дух доби. – С. 24_57.
31 Танюк Л. Сяйливий дух доби. – С. 45.
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на захист арештованих, після оголошення йому суворої догани й низки погроз 
зламався й покаявся в заяві до парткому...»32. Попереду був 1968 рік – рік зни-
щення «соціалізму з людським обличчям», «Празької весни». У Радянському 
Союзі відбувалась часткова реставрація сталінізму.

32 Танюк Л. Сяйливий дух доби. – С. 49.
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Олена Брайченко

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО СЕЛА 
В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ДИСКУРСАХ ХХ-ХХІ СТ.

Вивчення культури українського радянського села є вкрай затребуваним 
сьогодні. Трансформації української культури ХХ ст. мали глибинний характер 
та були спричинені різноманітними факторами. Усеохоплюючих досліджень, у 
яких на основі сучасних методів та підходів були б проаналізовані культурні 
процеси, досі немає. Між тим є велика потреба позбутися стереотипів та пере-
осмислити історію. Величезний пласт праць, присвячених історії, культурі ра-
дянського села, писалися в радянську добу, і, хоча вони мають наукову цінність 
і сьогодні, адже містять фактичний матеріал, аналізують певні явища та фак-
ти, все ж таки усі ці праці написані під впливом радянської ідеології. З 1990-х 
років дослідники отримали змогу незаангажовано досліджувати історію, проте 
їх увага зосередилася на традиційному періоді. Змінам у культурі українського 
радянського села присвячені лише поодинокі праці, хоча в останні роки спосте-
рігається тенденція до заповнення прогалин, і все більше науковців приділяють 
увагу вивченню української культури радянського періоду. 

Для України дослідження в сфері культури особливо актуальні. Адже ба-
гато років нація фактично була бездержавною, піддавалася тиску русифікації, 
культурній експансії, фізичному знищення через репресії, Голодомор, депорта-
ції, довготривале руйнування селянства, яке в Україні у ХХ ст. становило осно-
ву нації. Очевидно, що за таких умов українська культура не мала можливості 
природного розвитку. Сьогодні ми можемо констатувати втрату безперервності 
культурної традиції. Тому дослідження сучасних тенденцій культурного просто-
ру України не можливі без глибинного вивчення умов розвитку культури ХХ ст. 
та аналізу наукових праць, істориків, етнологів, культурологів, соціологів, котрі 
у своїх дослідженнях торкалися б питань культури. 

Не секрет, що науковий дискурс минулого був часто наповнений фальсифіко-
ваними даними, а новітній час не лише не позбувся радянських міфів та стерео-
типів, але й породив ще більшу кількість міфотворчості з питань українського ми-
нулого, надбань української культури. Легкий доступ до інформації та можливість 
швидко поширювати серед великої кількості людей ті чи інші дані, використовую-
чи інтернет, ЗМІ, створюють нові виклики перед суспільством та наукою. 

Вчені не залишали поза увагою дослідження в сфері культури села, вважаю-
чи, що українське село є носієм генетичної пам’яті українського народу, колис-
кою духовності, енциклопедією народних знань, умінь та навичок. Наскільки 
це відповідає дійсності і які основні тенденції розвитку української культури в 
умовах будівництва держави з комуністичною ідеологією спостерігалися в укра-
їнському селі, актуально досліджувати і сьогодні. Тому вкрай важливими є істо-

© Олена Брайченко, 2015
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ріографічні праці з цього питання, у яких було б акцентовано увагу як на провід-
них досягненнях в історичній науці з даної проблематики, так і на аспектах, що 
лишилися поза увагою дослідників або дослідженню яких приділено мало уваги 
в історико-культурних дискурсах ХХ-ХХІ ст. Вчені О. Вовк1, Н. Романець2, О. Ів-
ченко3 у своїх працях вже торкалися питань історіографії дослідження різних 
аспектів розвитку українського села радянського періоду, котрі безумовно мають 
значення і для тенденцій культурного розвитку. Окремі особливості історичних 
досліджень післясталінської доби висвітлені дослідником В. Яремчуком4. Зна-
чну увагу в історіографічних розвідках надано питанням дослідження економіки 
села, розбудови інфраструктури та змінам в господарстві, майнової диференці-
ації селян5. Наявні й історіографічні напрацювання, присвячені суспільно-полі-
тичному розвитку другої половини ХХ ст6. У деяких історіографічних роботах і 
далі поєднуються соціально-політичний та культурно-духовний розвиток7.

Відомо, що встановлення радянської влади позначилося на всіх аспектах 
життя населення: від макрозначень – зміна державного устрою, економіки, 
внутрішньої, зовнішньої політики – до мікрозмін, відчутних на рівні побуту 
всіх верств населення. 

У 1920-х роках вчені мали змогу досліджувати різні аспекти культурного 
розвитку, такі умови були забезпечені, попри матеріальну скруту, політикою 
українізації. У ті роки видавалися фахові журнали, проводився збір польового 
матеріалу, аналізувалися зміни умов розвитку культури, публікувалися рецензії 
на іноземні видання. Про певні аспекти розвитку гуманітарних наук у 20–30-х 
роках ХХ ст. можна дізнатись з праці В. Ткаченка8. Ми ж зосередимось на окре-
мих працях, у яких вивчаються питання культури українського радянського села. 

Представлені й історіографічні напрацювання з окремих аспектів повсякден-
ної культури9, особливостей взаємовідносин держави та церкви, що відобража-
1 Вовк О. Історіографія соціокультурних процесів в українському селі в умовах радянізації у 20-х – на 

початку 30-х років ХХ ст. /О. Вовк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: 
Українознавство. – 2007. – Вип. 11. – С. 36–39.

2 Романець Н. Репресивна політика радянської влади в українському селі (1928–1933 рр.) у висвітленні 
сучасної зарубіжної історіографії / Н. Романець // Чорноморський літопис. – 2013. – Вип. 7. – С. 124–132.

3 Івченко О. Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953-1959.: історіографія / О. Івченко 
// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2012. – Вип. 34. – 
С. 326–330.

4 Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / В. Яремчук. – Острог: 
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 526 с.

5 Олянич В. Радянська історіографічна школа вивчення «непманівської буржуазії» та «експлуататорських 
класів» / В. Олянич // Сіверянський літопис. – 2010. – № 1. – С. 86–93.

6 Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х – на початку 90-х років 
ХХ століття: українська історіографія: автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 / Катерина Миколаївна 
Ніколаєць. – К., 2012. – 24 с.; Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-
х – першої половини 1960-х років; українська історіографія / Ю.О. Ніколаєць. – Вінниця, 2007. – 360 с.

7 Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-
духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. : дис. … д-ра іст. наук.: 07.00.06.– К., 2008. – 416 с.

8 Ткаченко В. В. Наука у суспільно-політичному дискурсі розвитку УРСР (20-30-ті рр. ХХ ст.): Монографія/ 
В.В. Ткаченко. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2009. – 375 с.

9 Лукашевич О. Джерела та історіографія 20-30-х рр. про побут та дозвілля сільського населення радянської 
України / О. Лукашевич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – 2003. 
– Вип. 10. – С. 294–300.



88

лися на культурних перетвореннях у радянському селі10.
Здійснимо спробу окреслити загальні праці, статті, розвідки, присвячені ви-

вченню культури українського радянського села. Розглянемо роботи вчених ра-
дянського часу та періоду незалежності. 

Оскільки, як відомо, ХХ століття виявилося багатим на події різного харак-
теру, що безумовно позначилися й на культурі, вважаємо за доцільне запропо-
нувати умовну періодизацію праць, які розглянуті в даному дослідженні за хро-
нологічним принципом:

Перший етап: праці, замітки, опубліковані документи, статті в ЗМІ, у яких 
висвітлюються окремі аспекти життя села у період від початку встановлення ра-
дянської влади в Україні до кінця 20-х років ХХ ст.

Другий етап розпочинається з моменту згортання політики «українізації» та 
позначається початком масових арештів, репресій, переслідувань і залякуван-
ня населення. Цей період досліджений фрагментарно, оскільки містить велику 
кількість подій, що й досі всебічно не проаналізовані. Умовно до цього етапу 
можемо віднести й роки війни.

Третя група праць випадає на період від завершення Другої світової війни, 
охоплює хрущовське потепління до кінця 1960-х років.

Четвертий етап: з початку 1970-х років і до 1985 р. – час тотального контр-
олю держави над духовним життям, впровадження нової радянської обрядовос-
ті, злиття націй, активної пропаганди.

П’ятий етап: період незалежності, поява нових праць з новітніми методика-
ми та залученням нових архівних матеріалів для подальшого їх осмислення та 
аналізу.

Завершення військових баталій у 20-х роках ХХ ст. та встановлення ра-
дянської влади мали неабиякий вплив на суспільство та подальший розвиток 
культури. Цей період досі маловивчений в розрізі культурологічних досліджень, 
позначений бурхливими змінами суспільства. Адже у професійній культурі спо-
стерігається період оформлення революційно-новітніх художніх напрямків аван-
гарду, кубофутуризму, нові настрої панують в музиці та літературі, кардинально 
змінюються мода, поведінка, формуються нові моральні цінності, шаблони по-
ведінки. Використання нових досягнень науки і техніки, війна запустили меха-
нізм змін. 

Для українського села це період драматичних змін та новацій, з одного боку, 
з іншого – село й далі лишається консервативним та традиційним. Культура се-
лян опинилася під прицілом вчених етнографів при Українській Академії наук. 
Етнографічна комісія, котру очолював Андрій Лобода (1921-1933), займалася 
збиранням етнологічного матеріалу, поширювала запитальники, публікувала 
свої наукові доробки11. Вченим вдалося зібрати величезний фактичний матері-
10 Киридон А.М. Держава-церква-суспільство в радянській Україні: історіографія, джерела, методологія 

дослідження / Алла Миколаївна Киридон. – К., 2007. – 96 с.
11 Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років / Валентина Борисенко. – К., 2002. – 

С. 8–10.
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ал, котрий лише частково був опрацьований, у подальші роки ці праці піддано 
жорстокій критиці як такі, що написані з «буржуазним» нахилом тощо. До того 
ж багато документів лишилися в архівах неопрацьованими на довгі роки, нині 
вони зберігаються в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського.

Вчені зазначали, що їм бракує загальних новітніх праць, і часто в багатьох 
питаннях вимушені бути самоуками. Переважно увага дослідників, як зазначе-
но у статті Андрія Лободи, зосереджена на збиранні та записуванні фольклору, 
головне ж, підкреслював вчений, «стежити за сучасною долею давніх форм на-
родного життя та мистецтва, не минати й того, що утворилося й утворюється, 
тільки під теперішній час»12. Це було слушне зауваження, яке мало значення в 
час, коли змінювалася ціла епоха і творилися нові форми та засоби культури, 
коли поступових змін зазнавав традиційний уклад українського селянина. Ці 
зміни були спричинені як внутрішніми факторами, так і зовнішніми. У 20-х ро-
ках ХХ ст. наука перебувала в стані нагромадження фактичного матеріалу, мало 
хто мав змогу належним чином аналізувати вплив нового часу як на традиційну 
культуру, так і суспільство загалом, а наступні роки відкинули природний розви-
ток гуманітарних наук в минуле. 

Та попри подальшу важку долю дослідників до першої половини 1930-х ро-
ків ученим вдалося нагромадити величезний пласт матеріалу, досліджень ми-
нулого та сучасності, торкнутися багатьох важливих питань розвитку культури, 
мови, зафіксувати появу нових явищ у культурному житті, які були реакцією на 
політичні, економічні зміни. Значну увагу було приділено поширеності та ново-
творам в українській родинній традиційній обрядовості, святковому календарю 
тощо. Особливу цікавість вчені виявляли щодо вивчення поховального обряду. 
Так, дослідник Корнелій Червяк13 не лише вивчає, аналізує та порівнює похо-
вальний обряд українських селян у різний час, але й ставить питання, за яких 
умов виникають нові елементи у похоронному обряді (наприклад, економічно-
побутові зміни призводять до появи нових речей, у які вбирають покійників в 
одних випадках, з одночасним збереженням інших речей, котрі вже вийшли з 
ужитку, але їх зберігають чи виготовляють саме для поховання; дослідник вказує 
й на те, що помітним серед населення є практичне ставлення до одягу, з ужитку 
виходять предмети колишнього шляхетного одягу (із зрозумілих причин), усе 
більше елементів вбрання набувають утилітарних рис – коли в однаковій мірі 
підходять як чоловікам, так і жінкам14) тощо15. У статті К. Червяк наголошує, що 
нові елементи, явища обряду свідчать про зміни у віруваннях і світогляді народу. 
У цій статті показано збереженість архаїчного поховального обряду українців у 
20-х роках ХХ ст. і стійкість давніх елементів та символів як у поховальному, 
12 Лобода А. Сучасний стан і чергові завдання етнографії / А. Лобода // Етнографічний вісник. – К., 1925. – 

Кн. 1. – С. 4.
13 Червяк К. Дослідження похоронного обряду / К. Червяк // Етнографічний вісник. – К., 1927. – Кн. 5. – С. 

143–178.
14 Там само. – С. 150–153
15 Там само. – С. 144.
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так і весільному обрядах, що втратили своє практичне значення, але й надалі 
зберігаються у суспільстві.

Відповідно серед великого обсягу матеріалів є достатня кількість записів 
фольклорного характеру цього періоду, а от щодо його опрацювання ситуація 
гірша. Яскравим відображенням щоденної дійсності, котра змінювалася прак-
тично щотижня, були пісні, оповідки, коротенькі пісні, частушки. Такі форми 
усної словесності швидко реагували на зміни або нові явища та факти у житті. 
Детальніше з прикладами, що побутували у вказаний період, можна ознайоми-
тися на сторінках Етнографічного вісника у працях О. Олексієвої16, А. Лободи17. 
У статтях дослідників розглянуті невеликі пісні-частушки, які ілюструють від-
ношення до влади, війни, політики, спекулянтів, продавців, хліборобів та вка-
зують на нові проблеми у суспільстві. Нові форми фольклору мають витоки з 
давніх джерел, під тиском загальних змін трансформувалися і лірницькі, та коб-
зарські пісні. Кобзарі продовжували ходити на ярмарки, базари, в інші людні 
місця, але репертуар їх був змінено – все більше пісень було нового змісту18. 
Багатьох кобзарів та лірників переслідували, саджали до в’язниці. 

У 1920-х роках чимало досліджень було виконано на замовлення партії. Ці 
роботи подавали загальний стан на селі з урахуванням новітніх змін у культурі 
та побуті селян. До таких робіт відноситься праця О. Триліського19 та праця, ви-
конана на замовлення Київського Губкому «Как живет украинское село». Ці праці, 
хоча і написані на замовлення партійних установ, в цілому відображають загальну 
ситуацію у визначених селах та побудовані на власних спостереженнях автора. 
Зазначимо, що праця «Как живет украинское село» вміщує фактичний матеріал з 
особливим наголосом на економічну ситуацію в селі та має вигляд офіційного зві-
ту. Детальніше про спроби дослідників аналізувати, описувати життя українського 
селянства у 1920-х рр. можна дізнатися з розвідки В. Петрова20. 

З приходом радянської влади стають поширеними «русизми» та «блатні» 
вислови та слова, запозичені з арештантського лексикону. Про це повідомляє 
у своїй статті В. Щепотьєв21. Попри офіційно оголошену політику українізації, 
статус української мови у побуті був низьким. Окремі приклади зневажливого 
ставлення до української мови, визначення її як другорядної серед молоді зна-
ходимо у статті А. Лободи та дослідника В. Борейка. 

Цікавою є стаття Н. Дмитрука22, де розглядається історія міфотворення в 
умовах нового часу на прикладі Лаврського Чуда. У статті подано матеріал з 
16 Олексієва О. Коротенькі пісні («частушки») 1917-1925/ О. Олексієва // Етнографічний вісник. – К., 1925. 

– Кн. 1. – С. 22–36; Олексієва О. Калинівські пісні / О. Олексієва // Етнографічний вісник. – К., 1925. – 
Кн. 1. – С. 62–65.

17 Лобода А. Від частушки до пісні «довгої» / А. Лобода // Етнографічний вісник. – К., 1928. – Кн. 7. – С. 45– 5
18 Галюн І. Нові кобзарські пісні / І. Галюн // Етнографічний вісник. – К., 1928. – Кн. 7. – С. 54.
19 Триліський О. Сучасне село / О. Триліський. – Х.,1924. – 57 с.
20 Петров В. Спроби монографічного дослідження села / В. Петров // Етнографічний вісник. – 1925. – Кн. 1. – 

С. 84–89.
21 Щепотьєв В.О. Мова наших школярів / В.О. Щепотьєв// Етнографічний вісник. – К., 1925. – Кн. 1. – С. 76–78.
22 Дмитрук Н. «Чудеса» на Полтавщині 1928 р. / Н. Дмитрук // Етнографічний вісник. – К., 1925. – Кн. 8. – 

С. 168–180.
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використанням методів опитування та власного спостереження серед селян. Ви-
падки масових релігійних чуток, пов’язаних з чудом, у 1920-х роках фіксувалося 
немало. Детальніше з цим можна ознайомитися у працях О. Пчілки23, Я. Коваль-
чук24, П. Попова25. Окремі замітки про чудеса та подорожування до місць, де 
вони «відбулися», уміщено було по газетах, таких як «Комуніст» (Харків), «Про-
летарська Правда» (Київ), «Селянська біднота» (Житомир), «Червоний Край» 
(Вінниця), «Більшовик Полтавщини» (Полтава) та інших26. Ця тема цікава тим, 
що відкриває нам розуміння селянином 1920-х років світу, світобудови, відтво-
рює його настрої та розуміння добра/зла, переконання та мораль. 

Окремі дані щодо культури українського радянського села можна почерпну-
ти в періодичних виданнях, зокрема у таких газетах, як «Безвірник», «Войовни-
чий безвірник» тощо.

З кінця 1920-х років ситуація загострилася. Українська мова фактично була 
витіснена на маргінес суспільства. Непоодинокими фактами були висловлюван-
ня в пресі, книжках, зборах, мітингах про роль та стан, зокрема, української 
мови й культури інших націй (в тому числі й української) як менш розвинутих 
і таких, що «повинні в цілому дістати підтримку від розвиненої руської нації, в 
межах державного національного утворення повинно було поставити допомогу, 
підтримку культурного та господарчого розвитку провінції»27. Звісно, що така 
задекларована політика по відношенню до інших народів не сприяла природним 
умовам розвитку культури, мови тощо.

Поряд із згортанням політики українізації, наступом на українську культуру 
та українське селянство в цілому, запровадженням нових жорстоких методів по-
силилася й антирелігійна пропаганда. Наука мала посісти чільне місце у напрямі 
атеїстичного виховання. Оскільки в селах зберігалися давні традиції, вірування, 
уявлення, міфологія, що почасти корелюють з православним календарем, то й 
боротьба з релігійністю автоматично ставала боротьбою і з традиційною обря-
довістю. 

Влада розпочала боротьбу з того, що намагалася все пояснити з раціональ-
ної точки зору та вказати, що всі уявлення та вірування, що побутують серед 
населення, зумовлені низьким рівнем обізнаності. Така риторика спонукала до 
ототожнення віри з традиційною культурою та подальших асоціацій з її від-
сталістю. Ці тенденції спостерігатися і у наступні роки. Прикладом може стати 
праця Я. Ковальчука28. Автор пояснює загальні свята з точки зору матеріалізму 
та атеїстичного світогляду, разом з тим він подає основні свята та обряди, які 
23 Пчілка О. Українські народні легенди останнього часу / О. Пчілка // Етнографічний вісник. – К., 1925. – Кн. 

1. – С. 41–49.
24 Ковальчук Я. Про чудеса на Україні / Я. Ковальчук. – Х.: Держ. вид-во України, 1925.
25 Попов П. До текстів так званих «Калинівських пісень» / П. Попов // Етнографічний вісник. – К., 1925. – Кн. 

4. – С. 8–30.
26 Дмитрук Н. «Чудеса» на Полтавщині 1928 р. / Н. Дмитрук // Етнографічний вісник. – К., 1925. – Кн. 8. – С. 

168. 
27 Сучасність культури Радянської України // Українська культура її минувшина і сучасність. – [За ред. 

Козаченка А.]. – 1931. – С.126–148.
28 Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах / Я. Ковальчук. – Харків., Київ. – 1930. – 114 с.
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були поширені на українських землях. Про загальну ситуацію з антирелігійною 
компанією в Україні можна дізнатися з праць І. Зеленчук29, А. Іванівського30, 
Д. Ігнатюка31, Й. Квітко32, В. Фаворського33 А. Червоного34 І. Щербіна35. Для цих 
праць характерні ознаки відвертої агітації, але вони дають уявлення про нові 
хвилі загальних популярних виступів, лекцій, бесід, що проводилися в селах, в 
клубах читальнях, гуртках тощо. У наступні роки таких праць ставатиме більше 
й більше, а рівень написання деяких був далеким від наукового. До того ж поді-
бні роботи відображали загальну доктрину держави по відношенню до релігії та 
традиційної селянської культури.

Приміром, цілий спектр засобів та методів боротьби з традиційним укладом 
на селі можна знайти в періодичному видання «Безвірник»: там йдеться про рі-
шення трудових зборів працювати в полі на Великдень, влаштування масових 
народних гулянь під час посту, організацію суботників у дні церковних свят36. 

Таким чином, маємо підстави стверджувати, що цей період дослідження 
українського-радянського села був плідним на праці вчених, які за своїм рівнем 
не поступалися дослідникам провідних європейських шкіл. Дослідження були 
актуальними та різнобічними. Та це був хоч і обнадійливий, проте короткий пе-
ріод, коли Україна мала право на свою історію і свою культуру37.

 Поставлені вченими проблеми українсько-радянського села для подальшого 
аналізу та вивчення почнуть розглядатися у повному обсязі лише з кінця ХХ ст. 
З 1929 р. через загрози репресій та фізичного знищення чимало істориків та 
етнографів вимушені були або взагалі відмовитися від подальшої наукової ді-
яльності, або ж вдалися до «самокритики», публічного відмежування від по-
передніх досліджень та засвідчили перехід на позиції марксистсько-ленінської 
ідеології38. Основна частина праць вищезгаданих дослідників вилучалася з на-
укового обігу, критикувалася та призводила до неможливості їх подальшого ви-
користання у наукових працях. Значну частину вчених було фізично знищено, 
заарештовано чи вислано до Сибіру, таборів, що суттєво позначилося на всіх 
подальших наукових розробках та працях. Не говорячи вже про загальний стан 
суспільства у роки терору радянського режиму.

Дослідження українського радянського села 1930-х років та повоєнного пе-
ріоду мають дещо однобічний характер. Адже були праці, які торкалися питань 
29 Зеленчук І.П. Чому жінка релігійніша від чоловіка /І.П. Зеленчук. – Харків, 1930. – 80 с.
30 Іванівський А. 100 запитань безбожникам. (Збірка запитань та відповідей на допомогу антирелігійникам.) / 

А. Іванівський. – Харків, 1929. – 124 с.
31 Ігнатюк Д. Проти релігійного побуту / Д. Ігнатюк. – [2-е вид., доповнене]. – Харків, 1930. – 108 с.
32 Квітко Й.М. Останній чудотворець / Й.М. Квітко. – Х.-Одеса, 1930. – 16 с.
33 Фаворський В. Релігія й мораль. (Історико-культурний нарис) /В. Фаворський. – Харків, 1930. – 50 С.; 

Фаворський В. Релігія і жінка (Історико-культурний нарис) / В. Фаворський. – Харків, - 1930. – 54 с
34 Рабство та християнська церква. Суспільно-господарчі нариси. – Харків, 1929. – 112 с.
35 Щербіна І., Соколова А. Зброя безвірника. Збірка матеріалів для антирелігійної боротьби в 

Червоноармійських клубах та Ленінських кутках /І. Щербіна, А. Соколова. – Харків. – Ч. 1. – 1930. – 203 с.
36 Безвірник. – 1930, № 13. Ст. 7.
37 Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ 

ст.). – К., 2005. – С. 45.
38 Етнографічний вісник. – 1932. – Вип. 10. – С. 204.
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передусім відбудови сільського господарства, будівництва та відкриття шкіл, 
бібліотек, зростання рівня писемності населення. Важливі питання умов розви-
тку культури, наявність освітньо-розважальних установ, побутування елементів 
традиційної культури оминалися. 

Популярними у цей час у наукових працях стали приклади статистики та 
обліку, висвітлення питань зростання кількості відкритих бібліотек, читалень, 
клубних закладів, формування гуртків народної творчості та самодіяльнос-
ті. Пропонувалося, збираючи етнографічний матеріал при дослідженні села, 
вдаватися до соціологічних оцінок39, і такий підхід надовго залишиться єдино 
можливим. Усе, що якимось чином могло бодай натякнути на незадоволення се-
лян радянською владою надалі вилучалося, особливо це стосувалося прикладів 
фольклору, пісень, анекдотів, у яких негативно висвітлювалась партія, радянська 
влада, комуністичні лідери. Така народна творчість опинялася поза увагою до-
слідників. 

Рупором державної політики в галузі культури цього періоду був місячник 
«Соціалістична культура», у якому на кожній сторінці можна зустріти терміни, 
що якнайкраще відображають час – «культурно-масова робота» і «політично-
освітня робота». 

Цей щорічник можемо використати як прикладний матеріал, адже у ньому зі-
брано багато статистичного матеріалу з різних сіл України. Знайдемо й інформа-
цію про діяльність культпросвітніх установ, місцевих колективів самодіяльності, 
їх репертуар та методи роботи, діяльність бібліотек та формування книжкового 
фонду, антирелігійну пропаганду на місцях, положення про державні заклади 
культури, інструкції для культпрацівників тощо.

Науковці зосереджуються на пропаганді ідей Леніна, й дослідження гурту-
валися навколо цієї тематики. Навіть вивчення народної творчості часом зводи-
лися до висвітлення життя Володимира Ілліча, партії чи Червоної Армії40. І хоча 
й надалі збирати фольклор українського села продовжували, вибірка була штуч-
ною. До уваги бралися лише ті зразки народної творчості, у яких висміювали 
попів, царів, панщину тощо.

 Часом за приклади поширеної народної творчості (пісні, частушки, приказ-
ки) – подавалися твори, складені авторами будинків культур, керівниками гуртків 
самодіяльності. У зразках народної усної творчості знаходилося місце лише тим 
зібраним матеріалам, які були на користь партії41. Будь-які інші приклади пісень, 
сатиричних коротких віршиків, загадок, анекдотів, що не відповідали «ідеалістич-
ній картині комунізму», замовчувалися та не потрапляли до наукових видань. У 
кожному випуску журналу «Народна творчість» була постійна рубрика пропаган-
ди комунізму, а окремі вкраплення про партію та новий радянський час були необ-
хідною умовою написання кожної статті, якого б аспекту духовної чи матеріальної 
культури ця стаття не стосувалася. Безумовно, такий підхід негативно позначився 
39 Етнографічний вісник. – 1932. – Вип. 10. – С. 5.
40 Зразки народної творчості про Леніна // Народна творчість. – 1940. – Кн. 1. – С. 61–66.
41 Зразки народної творчості // Народна творчість. – 1940. – Кн. 1. – С. 74–84.
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на розвитку науки, призвів до появи прогалин у цілих напрямках досліджень і 
позбавив наступного покоління науковців великого масиву важливої інформації.

У цей період формується бачення національної культури як декоративної. 
У розвідках, присвячених вивченню української культури, головна увага приді-
лялася питанням матеріальної культури, народних промислів та ремесел, фоль-
клору. З наукових історико-культурних дискурсах, що так чи інакше торкалися 
питань культури українського села, було виключено риторику трансформацій 
та змін і, відповідно, дослідження цих процесів. Побіжно зазначалося, що все 
старе, як правило, належить до селянської культури, котра вичерпала себе і ли-
шилася у минулому, і наразі заміщене новим радянським, а ті залишки, які ще є, 
неодмінно потрібно викорінити, знищити. Прикладом для вивчення та наукового 
висвітлення стали різноманітні гуртки самодіяльності. 

Спеціально призначені методисти будинків народної творчості займалися 
збиранням матеріалів (записів народних пісень, казок, оповідань тощо), від-
повідно їх оброблювали, вилучаючи народні, на їхню думку, зайві елементи, і 
вихолощені зразки обрядової культури показували як вистави, у котрих бага-
то фрагментів було нівельовано, а усна творчість, котра мала б супроводжува-
ти весілля чи інші обряди, подавалася спрощено або ж зовсім була відкинута. 
Народна творчість й загалом елементи традиційної культури неодноразово ви-
сміювалися, як пережитки й забобони. Приклад одного з постановочного весіл-
ля можна знайти на сторінках журналу «Народна творчість»42. На Харківській 
обласній олімпіаді самодіяльного мистецтва 26–31 січня 1940 року відбувся ви-
ступ двох колективів народної музичної драми, які показали російське та укра-
їнське старовинне весілля43. Поданий варіант весілля ґрунтувався на спогадах 
«стариків», котрі пригадали весільні пісні та обряди: «Якщо це потрібно для 
радянської влади, то ми постараємось …»44 – цитата респондентів. Акторам, що 
виконували ролі молодих-молодого було за 60 років, а слова пісні, котрі мали ві-
добразити традиційне українське весілля, були сороміцькими та гіпертрофовано 
жартівливими. До прикладу: 

«Свашка-неліпашка
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила.
Одну ізліпила
З зеленого сіна – 
Та й ту сама з’їла».
Або
«Світилка-шпилька при стіні,
На їй – сорочка не її.
Прийшла сусіда, торкає:
Скидай сорочку – смеркає».

42 Предславич Л. Весілля / Л. Предславич // Народна творчість. – 1940. – Кн. 3. – С. 62–77.
43 Там само. – С. 62.
44 Там само. – С. 62.
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Чи
«Ой по стелі – мухи,
По долівці блохи,
Тим приданочки плохі,
Що горілочки трохи.
Горілки свату, горілки,
Було б не брати в нас дівки,
А то узяли з косами,
Носіть горілку цебрами.
А то взяли молодицю,
Щоб ми хлестали водицю»45

Ми не будемо заперечувати існування цих фольклорних елементів в культурі, 
але весілля не базувалося на них, як це подано у статті. Використані фольклорні 
матеріали у виставі подавалися як «невичерпні скарби народної творчості»46. 

Звісно, що рівень науковості подібних праць залежав від ідеологічного спря-
мування. З наукових статей чи розвідок зникли колишня методика, критичний 
аналіз, постановка проблем та завдань науки. На відміну від 1920-х років, де 
були рецензії на зарубіжні видання, не стало й критичних оглядів праць зарубіж-
них учених, а досвід попередніх років не враховувався. 

Помітно й те, що цілого пласту науковців ніби й не було, їх прізвищ вже було 
не зустріти ні на сторінках фахових видань, ані в посиланнях нових науковців. 
Змінилася й загальна тема досліджень.

Вивчення культури українського села другої половини ХХ ст. будувалося 
на засадах «марксизму-ленінізму», що позбавляло науку можливості всебічно-
го аналізу, використання різних методів дослідження, критичного осмислення. 
Радянська історіографія віддавала перевагу політичній історії, соціально-еконо-
мічним дослідженням, популяризації історії партії47. Популярними стали праці, 
що базувалися переважно на нібито соціологічних дослідженнях. Результати 
цих досліджень давали підґрунтя для написання наукових праць, у яких розкри-
валися процеси встановлення радянської влади, запровадження та поширення 
нових елементів культури, і ця інформація подавалася так, ніби все українське 
селянство зазнавало цих змін зсередини. 

Усебічне вивчення українського села у повному обсязі у радянській історіо-
графії було неможливим. Наука в Радянському Союзі не була самодостатньою, 
вона розглядалася як елемент побудови соціалізму48. А з часом радянська істо-
рія, археологія, антропологія, етнографія, література підпорядкувалися завдан-
ню показувати й доводити природність злиття націй і формування єдиного ра-
45 Там само. – С. 66, 68.
46 Там само. – С. 69.
47 Лукашевич О. Джерела та історіографія 20-30-х рр. Про побут та дозвілля сільського населення радянської 

України / О. Лукашевич // Проблеми історії України. – 2006. – № 12. С. 294-300.
48 Кубальський О. Соціально-духовні функції науки в умовах тоталітарної радянської держави. 30-і – 80-і рр. 

ХХ ст. / О. Кубальський // Українське суспільство. Друга половина ХХ століття. Історія та сучасність. – К., 
2002. – С.183–205. 
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дянського народу. Вчені вимушені були акцентувати свою увагу виключно на 
позитивних зрушеннях у суспільстві внаслідок державної політики. 

Показовою у цьому процесі є праця «Розквіт української радянської культу-
ри» І. Золотоверхого49. У роботі автор дає розгорнуту характеристику (зрозуміло, 
у позитивному ключі) наукової, просвітницької, освітянської діяльності комуніс-
тичної партії. Ця праця дає можливість простежити за головними для повоєнних 
років змінами у культурній політиці, ознайомитися із статистичними матеріа-
лами відносно розбудови культурно-просвітницьких закладів на селі. Показово, 
що деякі дослідники вказують на швидке зростання друкованої продукції в 
Україні, наповнення бібліотек, хат-читалень книжками після війни. Враховуючи 
дані статистики, ми неодмінно повинні зважати й на зміст друкованих видань. 
Дійсно, в Україні збільшувалися тиражі україномовних книг, з яких лише творів 
Леніна видано тиражем 12 мільйонів примірників50. 

Про ідеологічний наступ на культуру повоєнного часу свідчать рішення ЦК 
ВКП (б) та ЦК КП(б)У про ідеологічну боротьбу. Згідно з цими постановами, 
що торкалися всіх культурних, наукових установ, культура і мистецтво пови-
нні мати політичний та ідеологічний характер з «ідейною непримиренністю до 
чужої ідеології»51, в іншому ж разі будь-які прояви культури вважалися такими, 
що знаходяться під впливами «буржуазної ідеології». Особливо це стосувало-
ся України, адже зазначалося, що українська культура, мистецтво знаходяться 
під впливом націоналістичних рухів, відповідно ідеологічна пропаганда має 
бути агресивнішою. Такі постулати обмежували не лише розвиток професійної 
культури, але й безпосередньо торкалися звичаєвої культури українського радян-
ського села. Відверто вказувалося, що українська національна обмеженість ви-
являється в оспівуванні та наслідуванні всього архаїчного в українському побуті, 
мові, мистецтві, архітектурі тощо52. 

Завдання етнографічної науки, що могла б дослідити трансформації культури 
радянсько-українського села, були чітко визначеними на ХХІІ з’їзді КПРС, голо-
вна функція історичної науки була вже офіційно зведена до «служби» на благо 
соціалістичного будівництва53. Головними завданнями у галузі суспільних наук 
були вивчення і теоретичне узагальнення практики комуністичного будівництва, 
дослідження основних закономірностей економічного, політичного і культурно-
го розвитку соціалізму та переростання його в комунізм, розроблення проблем 
комуністичного виховання54. 

Неодноразово наголошувалося на головних завданнях радянських вчених – 
удосконалення методики дослідження з використанням конкретно-соціологічних 
методів. Відтак у центрі уваги дослідників в основному знаходилися соціальні 
процеси, соціально-культурне будівництво, загальні економічні показники. 
49 Золотоверхий І. Розквіт української радянської культури / І. Золотоверхий. – К., 1947. – С. 30. 
50 Там само. – С. 15.
51 Там само. – С. 27.
52 Там само. – С. 28.
53 Програма Комуністичної Партії Радянського Союзу. – К., 1961. – С. 111.
54 Там само. – С. 111.
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В 1960-х роках особлива увага зосереджується на арсеналі радянських свят 
та обрядів. Питанням відзначення радянських свят на селі присвячено досить 
багато праць. Переважно це напрацювання, у яких вивчаються свята, виокрем-
люється значення радянських календарних свят для формування правильного 
світогляду селян, їх виховання та поширення звичаю звеличення та прославлян-
ня комуністичної партії.

 Вчених цікавлять витоки та формування радянської культури, яку почина-
ють досліджувати відразу від встановлення радянської влади, заперечуючи іс-
торіографію дослідників української культури за, так би мовити, реакційність55. 
Названа праця цінна тим, що детально розкриває процес формування радянської 
культури й того, які засоби та державні важелі були задіяні в цьому. Автор до-
водить на прикладах, з якими труднощами зіткнулася радянська влада, масово 
агітуючи, проводячи мітинги, створюючи комітети та відділи культурно-освітніх 
установ, поширюючи ідеї комунізму містами та селами України, й показує, яким 
чином влада боролася з усіма незгодними. 

Посилання на праці В. Антоновича, М. Грушевського, І. Огієнка, В. Кубі-
йовича, З. Кузелі та багатьох інших загрожували життю. Деякі дані про зміни 
в українській культурі відразу після революції знаходимо у статті С. Гурвича56. 

Під питаннями формування радянської культури розумілося все, що сприяло 
впровадженню комунізму в Україні, а завдання нової культури полягали у за-
переченні пережитків, боротьбі з релігією, відкритті шкіл – як основних засобів 
культурної революції та формування політичних поглядів серед населення. А 
зміст, напрям і завдання всієї культурно-освітньої роботи партії і Радянського 
уряду полягали в пропаганді серед населення марксистсько-ленінської ідеології, 
і всі засоби культури мали бути цьому підпорядковані57. Навіть народна твор-
чість мала на меті сприяння впровадженню політики партії. 

У цих працях наголошується на поширеності радянських звичаїв, таких як 
святкування Нового року з урочистим очікуванням привітань від партії та дзво-
ном кремлівських курантів58. Приділялася увага й іншим святкуванням. Етнограф 
О. Кувеньова, відома дослідниця радянської обрядовості, здійснила комплексну 
роботу по вивченню радянської обрядовості. Вона зафіксувала та описала кілька 
свят, що проходили за сценаріями. Проведення урочистостей чи святкувань згідно 
з сценаріями, призначення в селах та містах відповідних осіб для організації до-
звілля було новим явищем для культури радянського українського села.

 Розглянемо одне з таких свят, що детально описано у О. Кувеньової. «Навес-
ні 1960 р. жіночий клуб села Журавне Жидачівського району Львівської області 

55 Золотоверхий І. Становлення української радянської культури. (1917–1920 рр.) / І. Золотоверхий. – К., 
1961. – 422 с.

56 Гурвич С. До питання про революційний переворот в галузі культури на Україні 1917–1920 рр. / С. Гурвич 
// Некоторые вопросы истории Великой Октябрьской социалистической революции. – 1957. – Вип. 2. – 
С. 37–75.

57 Золотоверхий І. Становлення української радянської культури. (1917-1920 рр.) / І. Золотоверхий. – К., 
1961. – С. 138.

58 Кувеньова О. Ф. Свята колгоспної України / Олександра Федорівна Кувеньова. – К., 1963. – С. 5.
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оголосив конкурс на краще озеленення садиби та різні сорти квіткової розсади, 
таким чином відбувався процес творення громадських радянських свят Весни, 
День зустрічі птахів»59. 

В іншій області відбувся подібний захід серед колгоспників Волочинського 
району Хмельницької області в 1962 р. В основу свого свята Весни були покла-
дені традиційні подільські веснянки, що були відповідно інтерпретовані. Вули-
ці села Теофіпіль, де відбулося свято, були прикрашені портретами передови-
ків сільського господарства, лозунгами й транспарантами. «Паркани побілені, 
доріжки посипані піском, і всюди по-святковому вдягнені люди… описується 
обряд весни з виступами на трибуні… Дорогі мої! – дзвінко лунає її голос. – 
Прийшла я до Вас вчетверте в нашій славній семирічці. Я принесла Вам щастя, 
радість мирної праці… Працею як піснею прославте нашу рідну Комуністичну 
партію, яка вказала нам дорогу до справжньої весни – комунізму!.. Над трибу-
ною високо вгору піднімається червоне полотнище, на якому золотими літерами 
горять слова: «Слава КПРС». Гримлять оркестри, злітають угору букети квітів, 
з усіх кінців лунає: «Слава, слава!». Починається великий святковий концерт»60. 

Варто відзначити, що керуючим та контролюючим органом щодо впрова-
дження нових обрядів були будинки народної творчості і художньої самодіяль-
ності при міністерстві культури. Саме працівники цих установ поширювали роз-
роблені сценарії соціалістичних обрядів, а вчені констатували їх побутування, не 
маючи змоги їх критикувати, оскільки була певна ідеологічна настанова – крити-
кувати старе, натомість звеличувати нове.

Подібні статті дають чітке уявлення, яким чином формувалися нові радян-
ські обряди, як відбувався процес витіснення традиційного обряду, заміщення 
його новим. 

Звісно, ми не будемо заперечувати, що для багатьох подібні заходи ставали 
приємним дозвіллям і від них отримували задоволення та відчуття свята. Ми 
лише хочемо наголосити, що у дослідженнях радянських вчених, присвячених 
культурі українського села, превалювали теми з однотипними ідеологічними 
підходами. 

Для радянського українського села популярними ставали так звані трудові 
свята, зокрема Свято Трудової слави, Свято Врожаю, День тваринника (відзнача-
ється з 1955 р.) та інші. Під час відзначення цих свят політичним активістам та 
активним працівникам вручалися подяки, грамоти, медалі та поздоровлення від 
секретарів райкомів партії. Впроваджувалося маніакальне переслідування гро-
мадян різноманітними датами-ювілеями – це і річниці, знаменні дати революцій, 
вшанування днів народження вождів, святкування на честь початку/закінчення 
п’ятирічок тощо. 

Далі ми наведемо приклад обряду, що описаний у праці О. Кувеньової. Вчена 
у своїх напрацюваннях торкнулася питань трансформацій традиційної культури 

59 Там само. – С. 10-11.
60 Там само. – С. 13–15.
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та новотворів, що сформувалися або ж були запроваджені владою. О. Кувеньова 
вказує на нові тенденції, що формували культуру українського радянського села. 
Якщо не брати до уваги дещо пафосний стиль написання, у роботах дослідниці 
знаходимо безліч цінного матеріалу, зразків фольклору, прикладів побутування 
елементів традиційної культури у радянських святах та обрядах: «Радянська дій-
сність, колгоспний лад породили зовсім інший характер обжинкових пісень, що 
оспівують радість звільненої праці хліборобів, їх любов до Батьківщини і від-
даність справі Комуністичної Партії, що відкрила перед ними шлях до світлого 
й заможного життя… Обжинкові снопи, котрі раніше приносили до хати, вруча-
лися членам правління… Закріплювалося свято урочистим мітингом.»61.

 Вчена також описує урочистості, святкування колгоспного життя: «загалом 
як районні, так і обласні свята Врожаю проходять за такою програмою: офіційна 
частина, відкриття сільськогосподарської виставки, велике народне гуляння»62. 
О. Кувеньова розглядає зміни родинної обрядовості, вказуючи, наприклад, що 
обряди, пов’язані з народженням дитини, змінилися. Зникають традиції хре-
щення, замість кумів при офіційній реєстрації новонароджених визначають «по-
чесного батька» та «почесну матір»63. Вчена фіксує зміни у ролі баби-повитухи. 
Раніше однією з центральних постатей старого традиційного обряду хрестин 
була баба-повитуха, що приймала дитину. Вона обдаровувала гостей ритуаль-
ною кашею, квітами, житніми колосками, а вони її – грішми. За нових умов 
усі немовлята народжуються в родильних будинках, і їх приймають медсестри. 
Нові побутові умови у поєднанні з державною культурною політикою призвели 
до формування нових обрядів. «Своєрідно відобразили це у своєму торжестві 
колгоспники. На середину клубу виходить медсестра, яка доглядала дитину в 
родильному будинку. В руках у неї тарілка з квітами, житнім колоском і зерном. 
Хоровод дівчат, кружачись навколо медсестри, співає пісень»64 (с. Вівсяники, 
Летичівський район). 

 Поширеним ставали свята Повноліття та Проводи до Радянської Армії. 
«Проводи до Армії в переважній більшості сіл республіки – це урочисті вечори 
у клубах, куди збирається мало не все село, щоб напутствувати призовників на 
священний громадський обов’язок – службу в рядах Збройних Сил.»65 

У 1960-х роках спостерігається тенденція до включення персональних свят 
до святкових дат, набувають значення урочистості, пов’язані з іменинами, днем 
народження. Статус дня народження як свята, характерного для радянського по-
всякдення, виявляється в рекомендаціях щодо його відзначення як в родинному 
колі, так і в колективі. 

Поширеним явищем в ці роки стало укладання шлюбу в сільському клубі. 
«Проведення таких весіль завжди підтримується партійною організацією, прав-

61 Там само. – С. 21.
62 Там само. – С. 26.
63 Там само. – С. 31.
64 Там само. – С. 31.
65 Там само – С. 35.
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лінням артілі, широким громадським активом, в результаті чого воно перетво-
рюється на загальне колгоспне свято»66. З’являється практика весільних поїздів 
з уквітчаними авто до клубу, прогулянок селом з духовим оркестром. «На комсо-
мольських весіллях нареченим підносять подарунки від імені правління артілі, 
комсомольських організацій, виробничих колективів67».

Можемо бачити, що авторка зафіксувала період формування радянських по-
бутових традицій. Така кількість витягів з праці вченої, подана у даному дослі-
джені, зумовлена потребою спонукати дослідників звернути увагу на ті культур-
ні процеси, що були характерними для українського радянського села, але й досі 
не переосмислені. Існує нагальна потреба проаналізувати дані вчених минулого 
століття з використанням нових джерел та інформації і дати відповіді на акту-
альні питання сьогодення. 

Окремі питання весільного обряду у 1960-х роках торкається у своїй статті 
М. Дузь: автор акцентує свою увагу на проведенні комсомольського весілля68.

Деякі вчені, описуючи нові традиції, заглиблювалися в питання побутування 
традиційної культури в суспільстві, звісно, з позицій соціалістичної дійсності69. 
К. Василенко дає можливість ознайомитися з народним календарем 1960-х ро-
ків, відзначенням нових радянських свят та обрядів. Він описує торжества на 
честь одержання першого паспорта, громадських проводів до лав Радянської Ар-
мії, одержання першої трудової зарплати. 

Побутуванню радянського фольклору у вигляді нових щедрівок та колядок 
присвячена не одна праця. Переважно дослідники наголошували, що традиції 
засівання, колядування, щедрування збережені, але вже з новим змістом. Варіан-
ти нових колядок, щедрівок можемо знайти у працях О. Кувеньової, В. Келембе-
тової та ін. У нових варіантах пісень, колядок, щедрівок, веснянок було спроще-
но мелодію, прославляння Ісуса Христа було замінено на вихваляння партії чи 
безпосередньо Сталіна або ж Леніна, замість господаря вітали робітничий клас 
чи селян, партію, уряд. Приклади таких вітань були відображені і в пресі, напри-
клад в газетах «Радянська Буковина», «Радянська культура», «Колгоспне село».

Навіть в умовах послаблення ідеологічного тиску було неможливо торкатися 
заборонених тем, критикувати радянську владу, глибше вивчати культуру укра-
їнського села, його повсякдення, використовувати нові підходи та методики. 

З кінця 1960-х на початку 1970-х років більша частина статей висвітлює су-
часну радянську обрядовість. Редакції газет «Радянська культура», «Радянська 
освіта», журналів «Соціалістична культура», «Мистецтво» були зобов’язані ви-
світлювати досвід спільної роботи установ культури і освіти з естетичного ви-
ховання дітей та молоді70. 
66 Там само. – С. 36.
67 Там само. – С. 39.
68 Дузь М. Комсомольське весілля в селі Коханівка на Одещині / М. Дузь // Народна творчість та етнографія. – 

1960. – № 3. – С. 84.
69 Василенко К.В. Золоті зерна / К.В. Василенко. – К., 1963. – С. 14.
70 Центральний Державний Архів Вищих Органів Влади та Управління України. – Ф. – 2. – Оп. 9. спр. 4955 

(37), арк. 136–137.
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Під естетичним вихованням розумілося насадження шляхом лекцій та бесід 
в усіх школах, палацах піонерів, училищах, інститутах та підприємствах марк-
систсько-ленінського світобачення. Дослідження культури українського радян-
ського села спрямовувалися на народні промисли, вишивку, народне ткацтво, 
килимарство, різьбу, художню кераміку. Бралися до уваги деякі елементи матері-
альної чи духовної культури. Поза увагою вчених залишалися трансформаційні 
процеси етнокультури, історія повсякденності.

Для досліджень 1960–1980-х років характерними рисами лишалися однотип-
ність тематики та методологічних засад. Головною метою авторів було зосеред-
итися на обґрунтуванні готовності та потреби селян до суцільної колективізації 
та заохочувати тотальне бажання працювати в заданих державою напрямках71. 

При дослідженні села вчені в першу чергу звертали увагу на його соціаль-
ний, економічний розвиток, зменшення релігійності серед населення, форму-
вання нової радянської обрядовості. Методологічною основою аналізу проце-
су становлення й розвитку соціалістичних свят і обрядів була ленінська теорія 
культурної революції72, головний стрижень якої полягав у виникненні соціаліс-
тичної культури як культури робітничого класу. 

Вивчаючи елементи української культури в соціалістичному суспільстві, 
дослідники змушені були зосереджуватися лише на тих народних традиціях, 
обрядах, які відповідали прогресивному соціалістичному побуту й не мали ні-
чого спільного з релігією, містикою чи вірою в надприродне73. Тим самим з до-
сліджень викреслювалася майже вся українська традиційна культура, але така 
ситуація відповідала програмі Комуністичної партії Радянського Союзу, що за-
кликала вести боротьбу з ідеалізацією минулого. В іншому випадку дослідника 
чекали звинувачення та неможливість подальшої наукової роботи. 

Етнографи цього періоду акцентували свою увагу на змінах, що відбувалися 
в складі сім’ї, аналізували родинні взаємовідносини, статус жінки, відповідно 
найменше досліджувалися духовні зміни. Про недостатній рівень досліджень 
етнокультури повідомляє Ю. Арутюнян74. Автор вказує на недоліки вивчення 
культури на селі, зазначаючи, що дослідників в першу чергу цікавить література, 
кіно, музика, умови життя, але зміни, які відбуваються в культурі, залишаються 
поза увагою75. 

Вивчення культури українського радянського села 1970-х років мали супер-
ечливий характер. Це так званий період «сусловщини» і «брежнєвщини», який 
унеможливлював дослідження спадщини українських етнологів, використання 
їх здобутків у наукових працях76. «Свавілля» науковців 60-х років було тимчасо-
71 Погудин В. Путь советского крестьянина к социализму: Историографический очерк / В. Погудин. – М., 

1975. – 276 с.
72 Закович Н. Праздники и обряды как элемент социалистической культуры / Н. Закович // Социалистическая 

обрядность и формирование нового человека. – К., 1979. – С. 248-266.
73 Кравець О. Сучасні сімейно-побутові звичаї та обряди / О. Кравець // Народна творчість та етнографія. – 

1962. – № 3. – С. 35–43.
74 Арутюнян Ю.В. Опыт социологического изучения села / Юрик Вартанович Арутюнян. – М., 1968. – С. 61.
75 Там само. – С. 61.
76 Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920 – 1930-х років. – К., 2002. – С. 8.
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во зведено нанівець. Це період активного «зближення та злиття націй» і форму-
вання єдиного «радянського народу». Будь-які прояви національного сприйма-
лися як буржуазний націоналізм.

Узагальнюючою працею цього періоду, яка стосувалася теми культури радян-
ського села, була «Історія селянства Української РСР»77. І хоча, виходячи з назви, 
праця мала охоплювати всі аспекти розвитку села, питання культури тут розгля-
далися у загальних рисах та у тісній зв’язці з розвитком соціалістичного сектору. 

Ще одним елементом політики радянської влади в адміністративній галузі 
був процес упорядкування поселень та ліквідації неперспективних сіл. Створю-
валися взірцеві поселення, укрупнювалися великі села, кількість дрібних сіл по-
ступово скорочувалася. Змінювалася й система забудови сіл, запроваджувалося 
нове планування вулиць, наближених до міста. Детальніше про ці процеси на 
селі можна ознайомитися у працях В. Келембетової78, Я. Біліченко79, В. Малан-
чук80.

Черговий раз відбувався ідеологічний наступ на українську мову. Аналіз 
праць радянських вчених Ю. Бромлея81, М. Губогло82, С. Арутюнова83 перекон-
ливо свідчить про нав’язування суспільству стану двомовності як природного. 

Наприкінці 70-х р. ХХ ст. починають з’являтися праці, у яких радянські свя-
та критикують за їх одноманітність та штучну урочистість, надмірну пишність. 
Проте детального аналізу змін, що відбулися в культурі українського народу, 
вони не містили. 

Структуралізацію радянських свят здійснює Ю. Бромлей. Розподіливши 
свята за різними сферами радянського способу життя та класифікувавши за 
ступенем значення події, з якою пов’язаний обряд чи комплекс обрядів, до-
слідник в результаті отримав три групи: суспільно-громадянські обряди, осо-
бисто-громадянські та особисто-сімейні. Автор показав, що нова радянська об-
рядовість проникла в усі сфери життя. З господарчою діяльністю пов’язані всі 
трудові обряди (посвята в колгоспники, робітники); особливий зв’язок обряд 
мали з політичною сферою, який проявлявся в стимулюванні глибокого ро-
зуміння належності до радянського народу за допомогою широкого комплек-
су обрядів та свят (вступ в піонери, комсомол, отримання першого паспорта, 
вступ до Радянської армії)84. 
77 Історія селянства Української РСР. – К., 1967. – 534 с.
78 Келембетова В. Ю. Побут і релігійні пережитки (етнографічно-соціологічне дослідження) / 

В. Ю. Келембетова. – К., 1974. – С. 79-85.
79 Біліченко Я. Зримі обриси нового побуту / Я. Біліченко // Народна творчість та етнографія. – 1972. – № 1. – 

С. 92.
80 Маланчук В. Нове в культурі й побуті колгоспного селянства / В. Маланчук. – К., 1970., В. Маланчук. 

Традиційне й нове в інтер’єрі сучасного житла колгоспників / В. Маланчук // Народна творчість та 
етнографія. – 1971. – № 5. – С. 9.

81 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М., 1983. – С. 111–115.
82 Губогло М. Социально-этнические последствия двуязычия / М. Губогло // Советская этнография. – 1972. – 

№ 2. – С. 31.
83 Арутюнов С.А. Билингвизм и бикультурализм / С. А. Арутюнов // Советская этнография. – 1978. – № 2. – 

С. 3–14.
84 Бромлей Ю. Новая обрядность – важнейший компонент советского образа жизни / Ю. Бромлей // 

Социалистическая обрядность и формирование нового человека. – К., 1979. – С. 32–33. 
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 Цікаві трансформації відбулися й з елементами традиційного декорування 
хат, способом використання вишивки, рушників в інтер’єрі, побуті та ритуалах 
традиційного характеру. Інформацію про традиції вишивання в радянський час, 
появу нових елементів у вишивці та побутування вишитих рушників знаходимо 
у роботах Н. Глухенької85, В. Скуратівського86, Л. Ульянової87. 

На кінці 1970-х – початку 1980-х років радянські вчені почали ставити пи-
тання про вивчення й збереження народних традицій для сучасників. Мета робіт 
цього періоду полягала у виявленні окремих елементів традиційної культури та 
збагачення ними радянської обрядовості. Часто мета того чи іншого етнографіч-
ного дослідження полягала в тому, щоб розкрити зміст і завдання нових радян-
ських свят, вказуючи на те, що старі народні свята відмирають або ж успішно 
замінюються новими, розкривалася «ірраціональна» суть релігійної традиції. 

З іншого ж боку, для праць цього періоду прикметним стало детальніше ви-
вчення традиційної культури чи культури дореволюційного села. Часом дослід-
ники дозволяли собі вказувати на збереження тих чи інших елементів національ-
ної культури в сучасних умовах, а от подальший аналіз трансформаційних явищ 
культури від українського до радянського був вже не можливий.

Дослідження змін обрядової культури, визначення нових тенденцій у ра-
дянській культурі давали можливість здійснити екскурс у минуле і порушити 
важливі питання побутування традиційної культури. З’являлися роботи, у яких 
можна було простежити, як внаслідок найрізноманітніших чинників змінилося 
село і як це відобразилося на культурі, побуті, у святкуваннях тощо.

Дослідження елементів традиційної культури і радянських новотворів, а та-
кож загальні спостереження змін внутрішньої структури сім’ї тощо знаходимо 
у працях В. Борисенко88. Дослідниця аналізує, які нові елементи весільної обря-
довості набули поширення і чим були зумовлені. На особливу увагу заслугову-
ють визначення та дослідження В. Борисенко трьох основних форм весілля, що 
були характерними для українського радянського села: модифіковане традицій-
не весілля, комсомольське весілля та вечірка89. Автор вивчає, які форми весілля 
були поширені в різний час та які фактори впливали на зміни в обрядовості. 
Характерним є, що наводяться й приклади проблем, пов’язаних з проведенням 
урочистостей, надмірним вживанням алкоголю, непомірними витратами на під-
готовку до банкету тощо. Праця написана на основі численних експедиційних 
дослідженнях, що робить її інформативною та актуальною. 

Для доказу формування інтернаціональної культури, загальних «радянських» 
рис у побуті та повсякденному житті народів радянського союзу дослідження 
85 Глухенька Н. Декоративно-ужиткове мистецтво Дніпропетровщини / Н. Глухенька // Народна творчість та 

етнографія. – 1971. – № 5. – С. 51.
86 Скуратівський В. Копище – попіл і рушник / В. Скуратівський // Народна творчість та етнографія. – 1970. 

– № 3. – С. 54–60.
87 Ульянова Л. Сучасна українська вишивка / Л. Ульянова // Народна творчість та етнографія. – 1970. – № 

1. – С. 19.
88 Борисенко В. Нова весільна обрядовість у сучасному селі (на матеріалах південно-східних районів України) 

/ В. Борисенко. – К., 1979. – С. 45–70. 
89 Там само. – С. 48.
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спрямовувалися на суспільно-політичне життя, яке дійсно було схожим, що по-
яснюється єдиною суспільно-політичною системою Радянського Союзу. Саме 
такі положення стали основою книги за редакцією Ю. Арутюняна. У цій праці 
етносоціологія відображає соціально-культурні процеси формування нової істо-
ричної спільноти – радянського народу90. Хоч ця праця і побудована на етносо-
ціологічному дослідженні Молдавської РСР, методологічна база була типовою 
для дослідження будь-якого регіону Радянського Союзу. Зазначалося, що в таких 
сферах людського життя, як праця, повсякденна й святкова культура, домінуючу 
й визначну роль відіграють не етнічні, а загальні соціальні фактори91. Це давало 
підстави авторам нівелювати етнокультурні особливості кожного народу. 

Даний період відзначився діяльністю урядової Комісії по вивченню і впро-
вадженню нових громадянських свят та обрядів, що з 1969 року була при Раді 
Міністрів. Головна мета цієї установи полягала в утворенні єдиних звичаїв, об-
рядів, загальної радянської культури для радянського народу, тобто в уніфікації 
культури, а також в її насадженні згори. Утілення в життя нових радянських 
традицій та обрядів повинно було витісняти або ж повністю заміщати релігійні, 
та інші обряди, які вважалися застарілими. 

Ще одним комплексом праць є дослідження, котрі обґрунтовують важливість 
радянської обрядовості для комуністичного виховання та побудови комунізму. 
Зокрема, йдеться про колективну монографію, яка розкриває не лише зміст свят, 
але й принципи їх впровадження у повсякдення92. В окремому розділі досліджу-
ються свята, що були поширеними серед колгоспних працівників. Українське ра-
дянське село не розглядалося як окрема площина творення культури. Відповід-
но увага дослідників зосереджувалася на тих традиціях, котрі запозичувалися у 
робітничого класу. З цією метою створювалися спеціальні делегації робітників, 
творчої інтелігенції, які організовували вечори, лекції для селян тощо93. Але й ці 
дані містять необхідну інформацію про основні аспекти святкування. 

Автори описують проведення професійних свят, наводять приклади лозунгів 
та плакатів, що супроводжували ці заходи94. З опису таких заходів стає очевид-
но, котрі з елементів традиційної культури використовувалися як декорація до 
нових радянських свят, що проходили відповідно до сценарію, а які є принци-
повим нововведенням. Ця праця дає інформацію про основні суспільні критерії, 
мораль, що були домінуючими на той час у суспільстві. Наприклад, що для пра-
цівника найголовнішим є суспільне визнання його праці, повага колективу, гра-
мота, відзнака95. Усіляким чином держава й колектив зосереджували свою увагу 
на кожному ефективному робітникові, підкреслювали особливе становище ме-

90 Опыт этносоциологического исследования образа жизни (по материалам Молдавской ССР) / [Под ред. 
Ю.В. Арутюняна]. – М., 1980. – С. 5.

91 Там само. – С. 5.
92 Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні / Кол. авт. Борисенко В.К., Келембетова В.Ю., 

Обертинська А.П. – К., 1978. – С. 70.
93 Там само. – С. 73.
94 Там само. – С. 67.
95 Там само. – С. 77.
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ханізатора, доярки, ланкової колгоспу. Усі інші мали зосередитися на прагненні 
бути подібними на передовиків колгоспу. Більшою мірою вивчаються зовнішні 
елементи поведінки під час різноманітних державних урочистостей, котрі були 
практично ідентичні по всій території Радянського Союзу.

 Багато традиційних свят було переформатовано відповідно до засад радян-
ської політики. Описуючи родинні свята, вчені наводили приклади проведення 
весіль, з яких можна довідатися про побутування елементів традиційної культу-
ри, наводилися приклади новотворів, що були широковживані у сільській місце-
вості УРСР96. 

Загальним збірником, який містить детальну інформацію про поширення і 
відзначання радянських свят – від загальносоюзних громадських Великого Жов-
тня, Першого травня, Міжнародного жіночого дня, Свята Перемоги до родинних 
весілля, новосілля та тих свят та обрядів, що набули поширення лише з 1970-х 
років, таких як виряджання до Радянської Армії та інших,– є колективна праця 
«Свята та обряди радянської України»97. У цій праці можна знайти цікаву інфор-
мацію про поєднання радянських свят з традиційними українськими. Наприклад 
виробниче свято врожаю, що було започатковане постановою ЦК КП(б)У в лип-
ні 1923 р, було прототипом дорадянського свята обжинок, Новий рік прийшов 
на заміну традиційного зимового циклу свят, а Всесоюзний день молоді був по-
дібним до свята Івана Купала. Згадана праця є прекрасним путівником у світі 
радянських свят, як таких, що збереглися донині, так і тих, що не прижилися і 
припинили своє існування в суспільстві відразу з розпадом Радянського Союзу.

Цілий пласт етнографічного дослідження культури та побуту українського 
радянського села міститься у праці вже згаданої В. Келембетової. Авторка роз-
криває тему соціалістичних перетворень у побуті сільського населення, вказу-
ючи на чинники, що призводили до цих змін. Дослідниця наголошує на важ-
ливості подолання релігійних пережитків, ідеології, церковних традицій – як 
головного засобу до подолання рис приватновласницької психології98. Авторка у 
своїй праці наводить приклади нововведень в селі початку ХХ ст., що дає змогу 
простежити за трансформаціями українського села, які торкнулися економічно-
го, соціального життя селян, вивчає стиль побутових відносин і характер спіл-
кування у побуті селян. У її праці «Побут і релігійні пережитки» можна знайти 
відповіді на питання, чому радянська влада так активно боролася з традиційною 
української культурою та релігійністю населення і чому, насаджуючи принципи 
радянського господарювання, заперечувала дореволюційний устрій села. Уті-
лення в життя ленінського кооперативного плану сприяло, з одного боку, руйну-
ванню традиційних меж старого приватновласницького господарського побуту, 
що був основою домашнього релігійного культу; з другого боку, колгоспне ви-
робництво породило новий громадсько-виробничий побут на селі, і це дійсно 
96 Там само. – С. 94–107.
97 Свята та обряди радянської України. – К., 1971. – С. 270.
98 Келембетова В. Ю. Побут і релігійні пережитки (етнографічно-соціологічне дослідження) / 

В. Ю. Келембетова. – К., 1974. – С. 59.
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був природній процес трансформації культури внаслідок зміни в економіці99. У 
селах з’являлися нові заклади культури (хати-читальні, клуби, сільбуди) та кому-
нально-побутові комплекси – пекарні, їдальні, чайні, кравецькі майстерні, ясла 
тощо.

У цьому дослідженні знайдемо й окремі відомості про реакцію селян на по-
дібні нововведення – як село сприймало антирелігійну пропаганду, насадження 
комуністичної ідеології. Дослідниця робить спробу показати, що на місцях в 
селах закриття церков відбувалося грубо й з порушеннями. Й що дуже важли-
во – вона наводить приклади, як бурхливо реагували селяни на зняття дзвонів 
чи закриття церков у 1920-х та 1930-х роках100. Окрім того, авторка торкається 
вкрай серйозного питання – про недоцільність відкидання народних звичаїв, ко-
лядування, посівання, клечання, свят українського календаря, які містять у собі 
загальнолюдські цінності101. 

У загальних рисах у праці «Побут і релігійні пережитки» знаходимо дані про 
зміни в інтер’єрі сільських хат, появу нових господарчих товарів, використання 
селянами нових електричних приладів тощо. У розділі, присвяченому характеру 
і формам релігійно-побутових пережитків, В. Келембетова використовує етно-
графічні дані, наводячи приклади окремих елементів вірувань, звичаїв, забобо-
нів, проведення обрядів, відзначання свят традиційного українського календаря 
від 1940-х років, що є дуже цінним матеріалом і сьогодні102. 

Вивчалися й окремі аспекти радянської обрядовості, її суспільно-побутові 
функції. У своїй роботі В. Келембетова у різних історичних контекстах, почи-
наючи з революційних часів, використовуючи екскурси в далеке минуле, ви-
користовуючи дані етнографії, археології, прагне розкрити питання появи та 
функціонування традиційно-обрядової культури упродовж століть. Авторка не 
обмежується лише знаковими елементами традиційної культури, але й пояснює 
саму природу формування звичаїв, обрядів, світогляду, моралі тощо. У своєму 
дослідженні, присвяченому суспільно-побутовим функціям радянської обрядо-
вості, В. Келембетова приділяє увагу процесам нового обрядотворення 1960–
1970-х років.

 Радянська обрядовість розглядається автором у праці «Суспільно-побутові 
функції радянської обрядовості» як сукупність свят, звичаїв, обрядів, соціаліс-
тичних традицій, що функціонують у суспільстві і є історичним продовженням 
традиційної святково-обрядової культури103. Ця теоретична праця виявляє про-
цеси появи нових свят та їх значення для громади, села, колективу. Свята, що 
побутували в селах, розглядаються з точки зору їх відповідності трудовим свя-
там й урочистостям в середовищі робітничого класу104. При висвітлені питань 
поширеності різноманітних радянських свят та обрядів і деяких традиційних 
99 Там само. – С. 61.
100 Там само.. – С. 64–65.
101 Там само.. – С. 66.
102 Там само.. – С. 100–105.
103 Там само.. – С. 6.
104 Там само.. – С. 73.
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свят автор висвітлює їх побутування у містах та селах. Дослідниця перерахо-
вує й дає власну оцінку таким новим урочистостям, як посвячення у робітники, 
свято праці, обжинки, свято Серпа і Молота, вечори-зустрічі поколінь, урочисте 
вручення першої заробітної платні, урочисті проводи на пенсію, різноманітні 
ювілеї, виряджання на службу до Збройних Сил СРСР тощо. Також у названій 
праці розкривається значення цих свят, їх основних елементів, наводяться при-
клади сценаріїв105. Звичайно, що умови проведення святкувань, настрої серед 
селян чи сприйняття молоддю подібних заходів не враховувались. Ми не може-
мо побачити реальну ситуацію та оцінити бажання мешканців сіл брати участь у 
подібних заходах. Також важко визначити ступінь традиціоналізації згадуваних 
вище свят, обрядів, урочистостей. 

Детальніше про приклади проведення свят та сценарії до них можна дізна-
тися зі статей О. Бродецького106, В. Лисюка107, В. Скуратівського108. 

Наукова література, спеціалізовані періодичні видання були спрямовані на 
висвітлення проблем, пов’язаних з формуванням саме громадянської, соціаліс-
тичної обрядовості. Як зазначав Д. Угринович, радянські обряди в символічній і 
чуттєво-наглядній формі втілюють ідеї та цінності комуністичного світобачення 
й моралі109. Відповідно більшість дослідників, науковців ставили завдання роз-
крити й показати втілення саме комуністичного світобачення в обрядах, звичаях, 
повсякденному житті. Характерно, що практично кожен дослідник, що вивчав 
традиційну культуру, фактично був зобов’язаний присвячувати розділ радян-
ській обрядовості.

У 1986 році Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
ім. М. Т. Рильського Академії наук Української РСР було видано книгу «Про-
гресивні традиції в збагаченні радянського способу життя», у якій ставилося 
питання про збереженість традицій та їх роль в житті суспільства. У ній зазна-
чалося, що кращі культурні здобутки попередньої епохи закономірно й немину-
че пробивають собі шлях в наступну, знаходячи на іншому соціальному ґрунті 
своєрідне продовження і подальший розвиток110. У збірнику розглянуті основні 
форми буття традиційних елементів духовної та матеріальної культури народу. 

Позитивним явищем кінця ХХ ст. стало те, що, вивчаючи сучасні процеси 
творення радянської культури, вчені мали змогу приділити увагу дослідженню 
всієї святково-обрядової культури українців. 

105 Там само.. – С. 71–86.
106 Бродецький О. Свято меду (медовий спас): сценарний план проведення обрядового дійства / О. Бродецький 

// Соціалістична культура. – 1990. – № 7. – С. 32–33.
107 Лисюк В. Щедрий вечір: сценарій розробки новорічного свята на фольклорній основі / В. Лисюк // 

Соціалістична культура. – 1988. – № 11. – С. 36–39.
108 Скуратівський В.Т. Просили батько, просили мати… : сценарій безалкогольного весілля для сільської 

місцевості / В.Т. Скуратівський // Соціалістична культура. – 1986. – № 3. – С. 20–27.
109 Угринович Д.М. Обряды. За и против / Дмитрий Модестович Угринович. – М.: «Политиздат», 1975. – С. 

136.
110 Прогресивні народні традиції в збагаченні радянського способу життя: збірка наукових праць / [Відп. 

ред. І. П. Березовський]. – АН Української РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. 
Рильського. – Київ: Наукова думка, 1986. – С. 5.
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Аналіз змін в традиціях і звичаях народу подано в працях П. Косухи111, 
Р. Дмитренка112, науково-аналітичних оглядах, таких як «Новые советские 
обряды и обычаи как фактор интернационального и патриотического воспита-
ния» та інші. 

Для кращого розуміння цього питання можна розглянути праці В. Наулка, 
В. Миронова113, О. Курочкіна114, О. Кравець115, О. Кувеньової116. У своїх пра-
цях автори слушно зазначають, що не всі радянські свята можуть закріпитися 
в українському суспільстві, адже традиція формується віками, консервуючи в 
собі найбільш раціональні обряди, всмоктуючи в себе найкращі здобутки нового 
часу, і залишає осторонь штучно насаджені чужі елементи. Поряд з цим у пра-
цях доводились тези про непотрібність церковних обрядів та звичаїв: «Сегодня 
коммунистическая идеология и мораль становятся преобладающими в сознании 
масс, уменьшается необходимость обращения к религии при решении жизнен-
но важных проблем, крепится уверенность в собственных силах, утверждают-
ся новые социалистические праздники, традиции, обряды»117, – писали тодішні 
дослідники радянської обрядовості. Детальніше з інформацією про світоглядні 
функції соціалістичної ідеології можна ознайомитися у праці Н. Романової «Ми-
ровоззренческая функция социалистической обрядности» 118. 

З проголошенням політики гласності у другій половині 1980-х років пере-
важно у засобах масової інформації було надруковано чимало матеріалів, що 
дозволяли побачити різні грані культурного, соціального життя очима сучас-
ників. Це і роздуми керівників сільських установ, й усні свідчення сільських 
жителів, що передавали дух епохи. Такі матеріали суттєво відрізнялися від 
офіційних наукових видань. Цим періодом було започатковано процес роз-
секречення певної частини архівних матеріалів, які могли пролити світло на 
окремі умови життя селян, стосунки між державою та особистістю, тобто ви-
світлювалися ті чинники, що справді зумовлювали трансформацію української 
культурі119.

Характерним для цього періоду були дослідження, що «реабілітували» 
традиційну культуру перед суспільством. Дослідження цього періоду ставали 
більш детальними, враховувалися важливі виховні, дозвільні, святкові функції 
традиційної культури, що були втрачені у попередні десятиріччя. Наприклад, 
111 Косуха П. И. Наши праздники и обряды [Текст] / П. И. Косуха. – О-во «Знание» УССР. – К., 1987. – С. 48. 
112 Міжнародні та радянські революційні свята на Україні / Р.І. Дмитренко. – К., 1989. – С. 190.
113 Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа / В.И. Наулко, В.В. Миронов. – К., 1977. – С. 93.
114 Курочкін О.В. Новорічні свята українців: Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. – К., 1978 – С. 91.
115 Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу. Історико-етнографічний нарис / О. М. Кравець. 

[Відп. ред. В. Т. Зінич]. – К.: Наукова думка, – С. 198.
116 Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства / Олександра Федорівна Кувеньова. – К., 1963. 

– С. 145.
117 Новые советские обряды и обычаи как фактор интернационального и патриотического воспитания. – 

Екатеринбург, 1989. – С. 4.
118 Романова Н.С.Мировоззренческая функция социалистической обрядности / Н. С. Романова. [Отв. 

ред. А.А. Ерышев]. – АН СССР, Ин-т философии. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 81.
119 Очерки развития социально-классовой структуры УССР: 1917-1937 [Текст] / С. В. Кульчицкий, 

И.К. Рыбалка, Ф. Г. Турченко [и др.]. – АН УССР, Ин-т истории. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 238.
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дослідниця Л. Тульцева наголошувала, що збереження народних традицій 
сприятиме збереженню і радянських свят та обрядів120. Про урочисту реє-
страцію шлюбу, новонароджених, проведення похоронів за відновленим цер-
ковним і народним обрядом серед сільського населення України дізнаємося зі 
статті Н. Гаврилюка121.

Аналізуючи роботи науковців, що стосувалися соціокультурного розвитку 
українського радянського села, варто зазначити, що поступове переосмислення 
соціальної та культурної політики на селі розпочалося лише з кінця 1980-х – до 
початку 1990-х рр. Цьому присвячені статті істориків М. Бушина122, О. Гаври-
люка123. Більшість праць початку 90-х рр. стосувалися економічних досліджень, 
демографічної ситуації на селі, меншою мірою висвітлювалися проблеми пове-
дінки сільських мешканців у межах культурно-обрядового дискурсу та чинники, 
що призвели до змін у цій сфері. 

Серед публікацій цього часу звернемо увагу на наступні: «Українське село 
у 20–90 роках ХХ століття (короткий історико-економічний нарис)» та дослі-
дження П. Панченка і В. Чишка «Українське село на шляхах науково-технічного 
прогресу: досягнення і прорахунки: 60–80-і роки», у котрих використано нові 
підходи та спроби аналізувати зміни в селі, що трапилися в результаті діяльності 
на селі радянської влади. Потрібно зауважити, що період з кінця 1980-х – до по-
чатку 1990-х рр. виявився багатим на статті та розвідки науковців, журналістів, 
присвячені традиційній культурі, її збереженості та побутуванню в радянському 
суспільстві. 

Початок ХХІ сторіччя в історіографічних працях ознаменувався появою но-
вих праць, монографій, статей, присвячених різноманітним аспектам життя, по-
буту, культури, настроїв українського селянства. 

Нові погляди на культурні процеси в українсько-радянському селі у 20-
30-х рр. ХХ ст. стала праця Я. Мандрика124. Позитивним зрушенням є праця 
Б. Кравченка, у якій автор розглядає питання національної свідомості та еко-
номічних інтересів селянства125. Детальніше про трансформації етнічної сві-
домості під впливом соціально-політичних факторів у другій половині ХХ ст. 
пише С. Ситник. Автор вказує на ознаки нищення етнічної мови, маргіналізації 
українського народу, деформації етнічної свідомості під впливом політики ра-
дянської влади126.
120 Тульцева Л.А. Сучасні свята і обряди у світлі проблем екології і культури / Л.А. Тульцева // Людина і світ. – 

1988. – № 11. – С. 11–15.
121 Гаврилюк Н. Громадянські і традиційно-побутові сімейні обряди / Н. Гаврилюк // Людина і світ. – 1989. – 

№ 3. – С. 11–13.
122 Бушин М.І. Соціально-культурне перетворення села / М.І. Бушин// Український історичний журнал. – 

1990. – № 1. – С. 3–12.
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124 Мандрик Я.І. Культура українського села в період сталінізму 1929–1938 рр. / Я.І. Мандрик. – Івано-

Франківськ, 1998. – 253 с.
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Звісно, що у працях першого десятиріччя незалежності, попри активізацію 
досліджень, відчувалися прогалини у базі знань вчених новітніх методик дослі-
джень; до висвітлення проблем розвитку культури застосувалися різноманітні під-
ходи, досліджувалися можливості використання зарубіжних досліджень тощо. 

З’явилися історико-етнографічні регіональні дослідження, що було ознакою 
використання нових підходів до вивчення питань культури, побуту,– йдеться про 
колективну монографію «Поділля: історико-етнографічне дослідження»127. 

Поступово діапазон досліджень розширювався, поглиблювалась джерельна 
база, у дослідженнях застосовувалися досягнення науки й техніки, а оцифрову-
вання матеріалів, літератури дають змогу науковцям збагачувати понятійно-кате-
горіальний апарат. Водночас соціальні мережі сприяють налагоджуванню зв’язків 
із зарубіжними дослідниками та інституціями, швидкому обміну інформації.

Друкуються архівні документи: постанови, накази, доповідні та особисті 
записки, листи, спецповідомлення, копії постанов партійних, трудових зборів 
тощо. Подібні матеріали дають можливість по-новому побачити умови вижи-
вання українського селянина, відчути атмосферу, настрої, характерні для різних 
регіонів України. Архівні документи сприяють встановленню ступеню задово-
леності або незадоволеності загальними соціально-політичними умовами життя 
мешканців сіл та невеликих міст, дозволяють виявити ті аспекти життя селяни-
на, які лишалися поза увагою науковців або вважалися такими, що не потребу-
ють детального дослідження. У радянській історіографії зустрічаються числен-
ні приклади того, коли справжні переживання селян, їх психологічних стан та 
настрої не відповідали висвітленим в наукових працях та ЗМІ. Зрозуміло, що 
збірники документів не дають прямої відповіді на питання нюансів поведінки, 
принципів моралі, на те, як проводився вільний час сільських мешканців, утім 
дають чітку картину умов розвитку культури. 

До того ж розсекречені матеріали радянських спецслужб розкрили реаль-
ні масштаби втручання їх співробітників у різні сфери життя суспільства128. 
Державу цікавили політичні настрої робітників та селян, рівень економічного 
розвитку та продовольчого постачання, ситуація з трудової дисципліною, вза-
ємовідносини між селянами та партійними працівниками, рівень довіри до ко-
муністичного влади, випадки страйків чи підбурень проти влади, побут та ма-
теріальне забезпечення селян, санітарний стан і т. д. До кінця ХХ ст. ніхто з 
науковців чи журналістів, як вітчизняних, так і зарубіжних, не мав доступу до 
подібних документів. Нині ж це важлива складова для аналізу та розуміння всіх 
процесів, що відбувалися на українських землях в ХХ ст. 

Російські вчені на цій царині опублікували чотиритомну працю, котра вклю-
чає у себе документи й матеріали політичної, господарської, соціальної та куль-
турної ситуації села з перших років встановлення радянської влади. Дослідник 
В. Данілов ще за радянських часів постійно намагався висвітлити заборонені 
127 Поділля: історико-етнографічне дослідження. – К., 1994. – 504 с. 
128 Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори» 1928–1940 рр. Зб. док. – 

К., 2013. – С. 24.
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теми історичного дослідження, особливо ті, що стосувалося радянського села. 
З великими труднощами йому вдається в кінці 1970-х років видати два томи129.

У цих томах знаходимо безліч документів, які стосуються українських сіл. 
Щодо інших тем очевидно, що вчений міг їх опублікувати лише після розпа-
ду СРСР. Незважаючи на свій поважний вік, на цей момент В. Данілов ініціює 
серію публікацій архівних документів з історії селянства ХХ ст. Він поспішав 
опублікувати їх якомога швидше (і, як нині ми можемо переконатися, небезпід-
ставно), оскільки свого часу вже пережив період тимчасового і часткового від-
криття архівів за часів «відлиги» і остерігався, що архіви фонду можуть знову 
швидко зачинитися, як це вже було раніше. 

Ось лише один з прикладів тотального втручання в життя пересічного гро-
мадянина та порушення державою свободи слова: «На предвыборном собрании 
избирателей с. Ягнятын Ружинского района (Житомирская область) во время об-
суждения выдвинутой кандидатуры в депутаты Верховного Совета УССР т. Ре-
мизова выступил местный житель Бартош (националист, во время империалис-
тической войны продолжительное время находился в плену в Германии) с таким 
заявлением: «Нам нужно избирать в Верховный Совет УССР людей украинской 
национальности. За кандидатуру Ремизова голосовать не следует»»130. 

У перше десятиріччя Незалежності України з’являються праці, у яких наголо-
шується на необхідності вивчення нових питань в історії, потребі її психологізації 
та наближення до європейського рівня. Зокрема, В. Коцур у своїй праці наголо-
шує на потребі досліджень з «історії повсякденності»131, методологічних аспектів 
торкається О. Удод132. Так само загострюється увага учених і на історії повсяк-
денності133, котра відображає важливі культурно-історичні явища, що довгий час 
лишалися поза увагою вчених. Відомо, що повсякденна сфера життя селян радян-
ського часу як предмет дослідження була практично відсутня до кінця ХХ ст. Про 
загальний стан української історіографії після проголошення Незалежності можна 
дізнатися зі статті Я. Грицака «Українська історіографія. 1991–2001: десятиліття 
змін» 134. Про нововведення радянської влади в 1920–1930-х рр. в царині культури 
можна дізнатися з праць І. Автушенко. Дослідниця аналізує тоталітарну політику 
більшовицької партії, спрямовану на встановлення на державному рівні всеосяж-
ного партійного контролю над культурою, освітою, наукою135.
129 Див.: Данилов В.П. Советская доколхозная деревня. В 2-х т. – Т. 1: Население, землепользование, 

хозяйство. – М., 1977. – С. 319; Т. 2: Социальная структура, социальные отношения. М., 1978. – С 359. 
130 Бартош арестовывается // Докладная записка НКВД УССР об антисоветских проявлениях в связи с 

подготовкой к выборам в Верховный Совет УССР 5 июня 1938 г. ЦК ВКП(б) – т. Поскребышеву (для 
т. Сталина). – С. 630.

131 Коцур В.П. Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки / Віктор Петрович Коцур. – К., 1989. – 
503 с.

132 Удод О.А. Історія повсякденності як методологічна проблема / О.А. Удод // Доба. – 2002. – № 3. – С. 6–15.
133 Коляструк О. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та 

вітчизняній історичній науці / О. Коляструк // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 174–184.
134 Грицак Я. Українська історіографія. 1991–2001: десятиліття змін / Я. Грицак // Україна Модерна. – 2005. – 

Число 9. – С. 43–68.
135 Автушенко І. Українська культура під ідеологічним контролем тоталітарної системи (20–30-ті роки ХХ 

століття) / І. Автушенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Вип. 38. – К., 1998. – 
С. 71–76.
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Що ж стосується загальноознайомчих праць щодо становлення усної історії 
в України, які мають велике значення для дослідників, що торкаються проблем 
розвитку культури українського радянського села, варто ознайомитись з дороб-
ком О. Кісь136, Г. Грінченко, І. Реброва, І. Романова137. 

Напрацювання науковців з усної історії є цінним матеріалом і дозволяють 
залучити нові дані про стан та умови розвитку культури на селі. Про загальні 
питання радянської повсякденної культури 1970-х – початку 1980-х років можна 
ознайомитися у статті Н. Дробкової «Проект з усної історії: «Радянська повсяк-
денна культура 1970-х – початку 1980-х років: формування радянського способу 
життя»» 138. Наразі дослідники лише формують питання та накопичують фак-
тичний матеріал про побутові реалії українського села у ХХ ст. для подальшого 
аналізу. Ці дослідження дуже важливі, особливо враховуючи практику маніпу-
ляцій з почуттям ностальгії за радянським минулим, яку ми спостерігаємо у на-
шому соціумі останні кілька років. Така міфологізація радянського минулого у 
медіапросторі можлива через брак напрацювань, у котрих було б комплексно 
переосмислено історію радянського часу.

Питаннями аналізу змісту й повноти знань про національно-культурне та ду-
ховне життя українського селянства 1920–1930-х рр. займається С. Дровозюк. 
Вчений торкається питань необхідності поглибленого дослідження культурного 
життя селянства у вказаний період з врахуванням соціально-психологічних, духо-
вних процесів в селі, наголошуючи на недостатній увазі науковців до знань про 
повсякденне національне-культурне життя селянства цього періоду139. Проблемам 
встановлення радянської влади, того, яким чином відбувалися зміни традиційно-
го побуту і життя селянства, а також проявам репресивної політики більшовиків 
щодо українського селянства присвячено статті О. Вовка140, М. Захарченко141. 

Запровадження радянською владою обов’язкового початкового та серед-
нього навчання в школах та розбудова системи освіти неабияк вплинули на 
взаємини між членами сім’ї, сім’єю та школою. Цим питанням цікавилась Т. 
Антонюк. У своїх дослідженнях дослідниця розмірковує про складні проце-
си денаціоналізації, спричинені радянською системою освіти, котра визна-
валася головною виховною інституцією, отже, пріоритети виховання залиша-
136 Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади / О. Кісь // Україна Модерна. – 2007. 

– Число 11. – С. 7–21.; Кісь О. Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповідях 
жінок України за матеріалами проекту «Україна ХХ століття у пам’яті жінок» // Схід/Захід: Іст.-культ. 
зб. – Вип. 11–12: Спец. Вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика 
досліджень. – [За ред. В. Кривчика, Г. Грінченко]. – Х., 2008. – С. 283–307.

137 Грінченко Г., Реброва І., Романова І. Усна історія в пострадянських дослідницьких практиках (на прикладі 
сучасних Білорусії, Росії та України) // Український історичний журнал. – 2012. – Вип. 4. – С. 172–187.

138 Дробкова Н. Проект з усної історії: «Радянська повсякденна культура 1970-х – початку 1980-х років: 
формування радянського способу життя» / Н. Дробкова // «Комунікативні горизонти усної історії»: мат. 
Міжнар. наук. конф. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 202– 207.

139 Дровозюк С. Історіографія національно-культурного та духовного життя українського селянства 20–30-х 
рр. ХХ ст. : дис. д.і.н. – К., 2006. – 508 с.

140 Вовк О. Встановлення радянської влади і насильницька трансформація традиційного життя селян / О. Вовк 
// Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 25. – С. 44–50.

141 Захарченко М. Житлово-побутові умови українського селянства у 20-ті роки ХХ ст. / М. Захарченко // 
Наукові праці. Історія. Зб. наук. пр. – Т. 48. – Вип. 35. – 2006. – С. 37–40.
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лися за школою, що почасти призводило до відчуження між членами сім’ї142.
Узагальнюючою працею з різних аспектів українського селянства, у тому числі 

й радянського періоду, є двотомник «Історія українського селянства». Статті при-
свячені вивченню історії українського селянства та містять в собі напрацювання 
багатьох знаних істориків, які по-новому висвітлюють важливі риси формування 
українського села, його економічний, соціальний розвиток від найдавніших часів 
до сьогодення. Автори торкнулися таких важливих питань, як історія повсякден-
ності радянського повоєнного села, загальний стан розвитку освіти, соціальні на-
строї, умови праці та загальний рівень життя селян. Піднімаються питання пси-
хологічного стану та настроїв людей, їх ставлення до праці в колгоспі, до влади 
тощо. Відомості, подані у двотомнику, переважно почерпнуті з архівів, що досі 
були засекреченими143. Та навіть у цій праці ми не знайдемо розгорнутих відпові-
дей на культурологічні питання, які розкривали б весь процес трансформації укра-
їнської культури на селі. Проте двотомник дає можливість виокремити важливі 
аспекти для подальшого дослідження, вивчення та аналізу. 

Українське радянське село дійсно становить великий інтерес для сучасних 
дослідників. Нові публікації дають змогу проаналізувати зміни у культурі, а та-
кож дослідити чинники, що спричинили їх. 

Питання соціального розвитку села у 60–70-х роках ХХ ст. досліджені у ро-
боті Г. Кривчика144. Окремих аспектів соціальних змін, що відбувалися в укра-
їнському селі, торкається О. Кузнецов145, який розкриває кризове становище 
соціально-демографічної сфери села, процес руйнації поселенської структури, 
аналізує професійно-кваліфікаційний склад сільських працівників.

Проблемами впровадження нової радянської обрядовості, трансформації 
культури в українських селах займаються вчені О. Михальчук146, О. Брай-
ченко (Осипчук)147. Окремі питання, присвячені дослідженню персонально-
го свята дня народження в умовах соціальних трансформацій радянського 
періоду, знаходимо у розвідках О. Петрової. Дослідниця аналізує причини 
поширеності та популярності святкування персонального свята, серед яких 
визначає витіснення колишніх релігійних свят і уявлень, загальнодержавну 
паспортизацію громадян, інституалізацію системи вікових стандартів148. 
142 Антонюк Т. Денаціоналізація системи відносин сім’ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті – 

початок 30-х років ХХ століття): Автореф. дис… канд.іст.наук.: 09.00.12 / Т.Д. Антонюк / Київ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка. – К., 2005. – С. 14–15. 

143 Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. – К.: Наукова думка, 2006. – С.666.
144 Кривчик Г. Українське село під владою номенклатури (60–80-ті рр. ХХ ст.) / Г. Кривчик. – Дніпропетровськ, 

2001. – С. 5.
145 Кузнецов О. Українське село: проблеми соціальних змін (70-і – перша половина 80-х років ХХ ст.) автореф. 

… дис. к.і.н. 07.00.01. – Запоріжжя, 2003. – С. 24.
146 Михальчук О. «Нова обрядовість» на Волині у 1960–1980 рр. / О. Михальчук // Етнічна історія народів 

Європи. – К., 2008. – Вип. 26. – С. 98–103., Михальчук О. Культосвітні заклади волинського села у 1960–
70-х рр. / О. Михальчук // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. Володимира 
Гнатюка. – 2004. – С. 197–200.

147 Осипчук О. Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині / О. Осипчук // Етнічна 
історія народів Європи. – 2007. – Вип. 23. – С. 129–133.

148 Петрова О. Персональні святкові дати в обрядових традиціях населення Одещини. – Автор. дис. к.і.н. – К., 
2012. – С. 13.
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Питання взаємовпливів релігійності як духовного явища та традиційної 
культури, міграційних процесів, науково-технічного прогресу, підвищення 
освітнього рівня населення, політики радянської влади досліджує П. Бондар-
чук149. У праці «Релігійність населення України у 40–80-х роках ХХ ст.: соціо-
культурні впливи, особливості, тенденції змін» порушуються важливі питання 
щодо умов розвитку культури українського радянського села, зокрема вза-
ємовідносини держави та церкви, динаміка чисельності віруючого населення 
тощо. На особливу увагу заслуговує розділ, присвячений висвітленню релі-
гійних поглядів, уявлень, настроїв, почуттів серед населення України. Новітні 
підходи та міждисциплінарність цієї праці сприятиме подальшому комплек-
сному дослідженню культури. Детальніше про релігійну поведінку віруючих в 
Україні у період 1940–1980-х років можна дізнатися у статті П. Бондарчука150. 
Окремі питання релігійного життя селянства радянського часу висвітлюють 
В. Пащенко, Е. Слободянюк, А. Зінченко та інші151. Слід зауважити, що й досі 
немає узагальнюючих праць, які охарактеризували б форми, зміст й наслідки 
атеїстичної політики радянської влади. 

Торкаючись питань вивчення української культури ХХ ст., деякі вчені зосе-
реджують свою увагу і на такому важливому аспекті, як вплив нацистської про-
паганди на духовне життя населення152. Подібні дослідження сприяють кращому 
уявленню про особливі впливи, яких зазнавала культура в роки Другої світової 
війни, дозволяють оцінити сприйняття різними категоріями населення німецької 
пропаганди та зрозуміти, як ця пропаганда вплинула на духовне життя. Зістав-
ляючи ці знання з загальною ситуацією в країні, можна глибше розуміти транс-
формації в культурі українського радянського села.

Про умови виживання українського села в роки Голодомору 1932–1933 рр. 
(безумовно, це явище фізичного знищення селян не могло не відобразитися 
на подальшому розвитку культури) та його вплив на етнокультуру дізнаємося 
з праці О. Стасюк153. Окремі соціально-психологічні аспекти розкуркулення та 
колективізації розглянуті у працях С. Кульчицького, В. Марочка, В. Васильє-
ва, Л. Гриневич, А. Зінченка, Н. Романець, Є. Шаталіна та інших. Дослідники 

149 Бондарчук П.М. Релігійність населення України у 40–80-х роках ХХ ст.: соціокультурні впливи, 
особливості, тенденції змін / П.М. Бондарчук. – К., 2009. – 382 с.

150 Бондарчук П.М. Релігійна поведінка православних віруючих в Україні: особливості й тенденції змін 
(середина 1940-х – середина 1980-х рр.) / П.М. Бондарчук // Український історичний журнал. – 2007. – 
Вип. 3. – С. 138–152.

151 Дровозюк С. Масовий релігійний рух в Україні у 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми / С. Дровозюк 
// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 
Серія: Історія. – 2002. – Вип. 4. – С. 247–253.

152 Грідіна І. Вплив нацистської пропаганди на духовне життя населення України (технології, механізми та 
ефективність) / І. Градіна // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 123–132.

153 Стасюк О. Деформація української традиційної культури в 1929 – 1934 роках / О. Стасюк // Етнічна історія 
народів Європи. – К., 2005. – Вип. 20. – С. 95 – 99.; Стасюк О. Трансформація традиційної культури 
українців в кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. / О. Стасюк // Наукові записки. Серія: Історія. – Вінниця, 
2006. – Вип. 10. – С. 134 – 138.; Стасюк О. Трансформація сімейної обрядовості українців наприкінці 20-х 
– на початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Стасюк // Етнічна історії народів Європи: Збірник наукових праць. – К., 
2007. Вип. 22. – С. 102–109.
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О. Удод154, М. Шитюк155 простежують деформаційні ознаки в громадському та 
родинному побуті. 

Ми не будемо детально зупинятися на цьому питанні, оскільки є окремі іс-
торіографічні напрацювання, які допоможуть досліднику краще зорієнтуватися 
в необхідних для нього матеріалах. Докладніше про стан історіографії знайдемо 
у розвідках В. Марочка156, С. Дровозюка157 та інших узагальнюючих працях158. 

Проблеми штучно створеного радянською владою голоду 1946–1947 рр., в 
соціальному аспекті, вивчаючи питання суспільних настроїв, загальної атмосфе-
ри, морально-психологічного стану, розглядає О. Рабенчук159, О. Удод160, М. За-
харченко161.

Наразі питання дослідження історії українського радянського села набувають 
усе більшої популярності. Інформацію про історіографію радянської обрядовос-
ті можна знайти у статті Н. Громової162. Авторка, вивчаючи питання різдвяно-
новорічної обрядовості українців Бойківщини періоду Незалежності України, 
здійснює екскурси в радянське минуле, з’ясовуючи рівень побутування різдвя-
ної звичаєвості в умовах посилених утисків та заборон святкування радянською 
владою в період з 1939-го до 1991 років163.

Умови життя селян, окремі аспекти інфраструктури українського села у 
ХХ ст. досліджує І. Рибак164.

Багатьох дослідників цікавлять питання трансформації окремих елементів 
святкової культури українців від радянського часу до наших днів. Змін в об-
ряді Івана Купала торкаються у своїх наукових розвідках А. Дмитренко А.165, 

154 Удод О. Деформація національно-історичної пам’яті українського народу / О. Удод // Геноцид українського 
народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка: Міжнародна науково-теоретична конференція, Київ, 
25 листоп., 2002 р. – К., Нью-Йорк, 2003. – С. 243.

155 Шитюк М. Голод-геноцид 1932-1933 років на території Миколаївщини / М. Шитюк // Голод-геноцид 1932-
1933 років на Миколаївщині, погляди істориків, очевидців, архівні матеріали. – Миколаїв, 2003. – С. 56, 
60–61.

156 Марочко В. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932–1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? 
/ В. Марочко // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 186–199.

157 Дровозюк С. Морально-психологічні аспекти репресій проти українського селянства в 20–30-х рр. ХХ ст.: 
історіографічний аналіз / С. Дровозюк // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – К., 2004. – Вип. 
10. – С. 284–293.

158 Див. детальніше: Голодомор в Україні 1932–1933 рр. Бібліограф. Покажчик / [Упоряд. Л. М. Бур’ян, 
І.Е.  Рікун]. – Одеса, 2001. – С. 654; Голодомори в Україні. Бібліографічний покажчик. – О.; Львів, 2001. – 
С. 656.

159 Рабенчук О.П. Соціальні настрої та поведінка України в період голоду 1946-1947 рр. / О. П. Рабенчук // 
Український історичний журнал. – 2006. – №.4. – С. 87–100.

160 Удод О. Житло у повсякденному житті українського селянина / О. Удод // Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки; Міжвідомчий збірник наук. Праць. – 2003. – № 8. – С. 311–321.

161 Захарченко М. Житлово-побутові умови українського селянства у 20-ті роки ХХ ст. / М. Захарченко // 
Наукові праці. Історія. Зб. наук. пр. – 2006. – Т. 48. – Вип. 35. – С. 37–40.

162 Громова Н. Радянська історіографія календарної обрядовості українців / Н. Громова // Етнічна історія 
народів Європи. – 2010. – Вип. 32. – С. 133–141.

163 Громова Н. Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець ХХ – початок ХХІ століття). – 
автореф. дис. к.і.н. – К., 2007. – С. 23.

164 Рибак І. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921–1992 рр. / І. Рибак. – Камянець-
Подільський, 2002. – 303 с.

165 Дмитренко А. Свято Івана Купала в селах українського порубіжжя / А. Дмитренко // Матеріали до 
української етнології. – 2008. – Вип. 7. – С. 20–25.
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О. Пенькова166; як змінились звичаї, пов’язані з народженням дитини, вивчають 
З. Небесна167, М. Воропай168.

З другої половини 2000-х простежується тенденція до серйозного зацікавлен-
ня етнологами культурою українського радянського села, на відміну від попере-
дніх років, коли максимально акцентованою була традиційна культура українців. 
З’являється фундаментальна колективна праця «Народна культура українців» за 
науковою редакцією М. Гримич. Це видання дає змогу подивитись на людину 
в культурі з позиції статево-вікової стратифікації. У багатотомнику знаходимо 
статті, що присвячені різним аспектам життя людини як періоду традиційної 
культури, так і радянського часу й сьогодення.

Матеріали, присвячені змінам в ігровій культурі в радянські часи та загаль-
ним темам дитячої субкультури, подані у дослідженнях М. Гримич169, В. Гре-
беньової170. Дослідниця М. Гримич звертає увагу вчених на необхідність до-
сліджень, що професійно і відповідно до сучасних вимог науки висвітлили б 
субкультуру піонерських таборів, у яких виростала практично більшість з по-
коління українців України, яким сьогодні за 35 років171. 

Учені все більше уваги приділяють питанням індустріалізації, глобалізації і 
тому, як ці чинники вплинули на формування культури. Дослідники розглядають 
культуру в комплексі, враховуючи умови її розвитку. Питанням трансформацій-
них процесів у царині народної духовної культури українців у ХХ ст. цікавиться 
Ю. Буйських. Вивчаючи нижчу міфологію українців, авторка у дисертаційному 
дослідженні звертається до міфологічних образів світогляду українців, які ви-
никли чи сформувалися на основі традиційних, у радянський час, виявляючи 
загальні тенденції змін у традиційній духовній культурі українців ХХ ст.172

Окремий пласт становлять дослідження весільного обряду українців та його 
трансформації у ХХ ст.173 Динаміку змін побутування весільного обряду про-
стежує дослідниця В. Борисенко. На прикладі села Івча Літинського району на 
Вінничині вчена дослідила особливості трансформації цього обряду впродовж 

166 Традиція купальського вінкоплетення в Україні: історія та трансформація в другій половині ХХ ст. / 
О. Пенькова, С. Бойко  // Нові сторінки Донбасу. – 2013. – С. 255–268.

167 Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ–ХХІ століть / 
З. Небесна // Народна творчість та етнографія. – К., 2010. – № 6. – С. 40–46

168 Воропай М. Динаміка змін в родильній обрядовості українців Північно-Східної Слобожанщини у другій 
половині ХХ – на початку ХХІ століття / М. Воропай // Етнічна історія народів Європи. – К., 2008. – 
Вип. 27. – С. 120–126.

169 Гримич М.В. Дитяча субкультура як моделююча система / М.В. Гримич // Народна культура українців: 
життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [Наук. ред. М.В. Гримич]. – К., 2008. – 
Т. 1. – С. 175–189.

170 Гребеньова В. Побутування народних дитячих ігор на Вінничині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 
/ В. Гребеньова // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 26. – С. 134–138. 

171 Гримич М.В. Фотоджерела до вивчення субкультури піонерського табору / М.В. Гримич // Народна культура 
українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [Наук. ред. М.В. Гримич]. – К., 
2010. – Т. 2. – С. 342–351.

172 Буйських Ю. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) – 
Автореф. дисер. к.і.н. – К., 2010. – С. 23.

173 Кушнір В., Петрова Н. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20–80-ті рр. ХХ ст.). – О. – 
2008. – 256 с.
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сторіччя174. Питань весільної обрядовості торкається й М. Пилипака175. Різно-
манітні аспекти весільної обрядовості на Слобожанщині ретельно розглянуті у 
праці С. Маховської. Дослідниця реконструює обряд слобідського весілля кінця 
ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. і простежує динаміку змін весільних звичаїв та обрядів 
в українських селах Слобожанщини впродовж 30–80-х рр. ХХ ст.176 Такі праці 
цінні для глобального розуміння культурних зрушень у суспільстві. 

З’являються роботи, що заповнюють прогалини у вивченні взаємодії нових 
радянських свят з повсякденним життям українців середини ХХ ст., передусім 
такою є праця О. Пенькової. У своїх дослідженнях авторка торкається маловив-
чених питань змін святково-обрядової сфери під впливом комуністичної ідео-
логії: аналізує трансформацію весільної, поховально-поминальної обрядовості 
населення східної України177 . 

У багатьох сучасних наукових дослідженнях можна простежити трохи не-
рівномірний розподіл наукових сил. Адже багато дослідників прагнуть віднайти 
залишки традиційної культури в сьогоденні, простежити зміни обряду і часом 
менше уваги приділяють новотворам, синтезу традиційної/радянської та новіт-
ньої культур. 

Питань збереженості традиційних обрядодій впродовж ХХ ст. торкається до-
слідниця О. Боряк178. Крізь призму польових досліджень, зафіксованих спогадів 
респондентів вчена аналізує ступінь збереженості та функціонування обрядів і 
звичаїв у різний час ХХ ст. Такий фактичний матеріал має велику цінність, адже 
виявляє стійкість певних елементів традиційної культури відносно нововведень.

Для дослідження культури українського радянського села і розуміння гли-
бинності різноманітних культурних процесів радянського періоду дуже важ-
ливо чітко встановлювати хронологічні рамки та географічні межі. Добрим 
знаком для сучасної науки є поява робіт, у яких чітко дотримані ці вимоги, що 
сприяє підвищенню рівня історичної достовірності і виведенню дослідження 
радянського села на якісний рівень – мікроісторії. Маються на увазі сучасні 
напрацювання вчених, що розкривають умови формування, розвитку, транс-
формації культури українсько-радянського села на прикладах окремих сіл чи 
174 Борисенко В. Трансформація весільного обряду протягом століття. (на прикладі с. Івча Літинського району 

на Вінничині) / В. Борисенко // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 2. – С. 15–27., Борисенко В. 
Сучасні зміни у весільній обрядовості українців (на прикладі с. Івча Літинського району на Вінничині) / 
В. Борисенко // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 4. – С. 81–91.

175 Пилипак М. Трансформації весільної обрядовості населення південно-східного Поділля (20–30 рр. ХХ ст. 
– початок ХХІ ст.) / М. Пилипак // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 25. – С. 71–73; Пилипак 
М. Весільна обрядовість сіл Вінниччини на українсько-молдавському порубіжні /М. Пилипак // Народна 
творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 100–103.

176 Маховська С. Традиційні весільні прикмети і заборони на Слобожанщині в першій половині ХХ 
століття / С. Маховська // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 6. – С. 106–112.; Маховська С. 
Ієрархія весільних чинів Слобожанщини кінця ХІХ – 80-х років ХХ століття: проблеми трансформації / 
С. Маховська // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 1. – С. 104–110.

177 Пенькова О. Родильні традиції, звичаї та обрядовість населення Східної України (60-і – 80-і рр. ХХ ст.) / О. 
Пенькова // Медицина в художніх образах: зб. статей. – Донецьк, 2004. – Вип. 3. – С. 136–142.; Пенькова О. 
Традиції, свята та обрядовість населення Східної України в 1960-ті – середині 1980-х рр.: дис. … канд. іст. 
наук. – Донецьк, 2006. – 264 с.

178 Боряк О. Родинна обрядовість поліщуків. (За матеріалами експедиційного дослідження) / О. Боряк // 
Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 59–64.
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регіонів179. Серед таких праць можна виокремити збірку спогадів Г. Гримич 
«Усна історія села Тарасовичі»180. У цій збірці увага зосереджена на змінах в 
сільській культурі. 

Загалом відзначимо, що дослідження культури українського радянського 
села потрібні, адже вченими ще не було у повному обсязі переосмислено транс-
формацію культури ХХ ст. Сучасна вітчизняна наука досі не позбулася багатьох 
шаблонів та маркерів радянської методики досліджень, особливо це відчуваєть-
ся в працях, що присвячені культурі. Відомо, що з кінця 1920-х років всі сфери 
гуманітарної науки опинилися під пильним наглядом держави та розвивалися 
лише в визначених межах марксистсько-ленінської ідеології. Разом з тим з дру-
гої половини ХХ ст. багато вчених публікували праці, присвячені культурі укра-
їнського радянського села, що ґрунтувалися на експедиціях, деяких архівних 
матеріалах і не втратили свою актуальність і сьогодні.

 В умовах глобалізації, інтенсивного впровадження новітніх технологій, фор-
мування інформаційного суспільства дослідження важливих аспектів культур-
ного розвитку допоможуть визначитися з суспільними, культурними, цивіліза-
ційними «хворобами» українського сьогодення та пришвидшать їх виявлення, 
розуміння та толерантне подолання посттравматичного синдрому в культурі. 
Голодомор, війна, репресії, переслідування спричинили негативні зрушення в 
психіці селянства; ці процеси поглибилися внаслідок індустріалізації, урбаніза-
ції та політики примусового переселення.

Висвітлення рівня вивченості культури українського радянського села в ХХ-
ХХІ століттях виявило нерівномірність розподілу уваги вчених, дослідників іс-
торії, культури, етнології. Сподіваємось, що дана праця спонукатиме дослідників 
до подальшого аналізу радянської обрядовості, формування святкової культури 
у ХХ ст., вивчення умов збереженості та функціонування елементів традиційної 
культури в містах та селах України, формування образів героїв/антигероїв, сус-
пільної моралі, історії повсякдення в тоталітарній державі. 

179 Борисенко В. Культура повсякдення села Хижинці (1950-1960-і рр.) / Валентина Борисенко. – К., 2014. – 
144 с.

180 Гримич Г. Усна історія села Тарасовичі (1940–1950-і рр.) / Галина Гримич. – К., «Дуліби», 2013. – 94 с.
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Леся Гасиджак

КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННЯ 
РОБІТНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ 

В РАДЯНСЬКУ ДОБУ: 
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Україна від перших державних утворень, як-то Київська Русь чи Велике 
князівство Литовське, була і є країною в центрі Європи, тому всі економічні 
та суспільні процеси, що мали місце на її теренах починаючи з ХІХ століття, 
проходили в руслі загальносвітових тенденцій. Активний розвиток та розбудо-
ва міст і зародження промислових центрів розпочалися саме в Центральній та 
Південній Україні в 60-х роках ХІХ ст. Саме тоді з’явились перші британські, 
бельгійські, французькі підприємці, які взяли в концесію землі, багаті поклада-
ми корисних копалин, почали зводити перші заводи, що з роками трансформу-
валися у промислові гіганти, особливо на Сході України. Цей факт обумовив 
уже тоді появу перших промислових робітників, колишніх селян, які поривали 
зі своїм минулим, та в пошуках вільного життєвого простору і засобів до існу-
вання йшли в місто, оселяючись у робітничих селищах, що з`являлися навколо 
виробництва. 

Процес адаптації колишніх селян до робітничого середовища не був легким. 
Очевидним є те, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. село залишали беззе-
мельні селяни та лімінальні персони, ті, кому не було місця в досить закритому 
консервативному просторі сільської громади. Ці люди потребували нових умов 
для власної реалізації, інакшими словами – їм треба було виживати. 

За кілька десятків років ситуація дещо змінилася. З андеґраунду суспіль-
ства, у тоталітарній радянській державі частина робітників перетворилась на 
привілейовану суспільну групу. Вірніше, їх такими зробила радянська імперія, 
вирощуючи за допомогою матеріальних благ та соціальних можливостей так 
звану армію активістів, носіїв офіційної ідеології, що оголошувала початок 
«боротьби за права трудящих та утвердження комуністичних ідеалів».

Саме з легалізацією місця в суспільстві й була пов’язана поява і заохочен-
ня наукового інтересу до робітничого класу, його історії та культури. Влада 
творила суспільний міф, театралізуючи дійсність, а його учасниками стали 
люди. Зокрема, робітники промислових підприємств міст та містечок, які в 
будь-якому випадку протиставлялися селу, що зберігало пережитки. На під-
твердження цього також окремим напрямком в етнографії стало дослідження 
побуту робітників у дорадянський період – «в умовах капіталістичного ладу». 
Всі праці цього періоду мають надзвичайно сильне ідеологічне забарвлення, 
підсилене, як правило, розділами про якісне покращення рівня життя робітни-
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ків в умовах комуністичного будівництва. Серед напрацювань із цієї теми – ви-
дання Ю. Гошка, А. Поріцького, М. Приходька, М. Мазюти, Д. Фіголя, С. Ма-
карчука. У полі зору науковців весь цей час перебували здебільшого умови 
життя та побут представників робітничих професій. 

На користь тези про ідеологічний підхід до розкриття робітничої теми свід-
чить той факт, що сьогодні в історико-етнографічній науці України є небагато 
комплексних досліджень, у яких був би підсумок більш ніж 50-річної роботи 
цілої когорти радянських науковців. Зрештою, з роками змінилася і сама за-
гальна тенденція окремих досліджень: історія повсякдення робітників у радян-
ській трактовці поступилася новому напрямку – етнології міста. 

Якщо ж говорити про періодизацію історіографії питання, то тут можна 
виділити кілька періодів, які визначаються соціально-політичною ситуацією в 
країні:

1920 - початок 1930-х рр. – період співіснування дорадянської української 
академічної наукової школи та покоління науковців Всеукраїнської академії 
наук (ВУАН) на засадах марксизму-ленінізму. 

Саме в цей період вперше в історії української науки до необхідності вивчен-
ня культури і побуту робітників звернулися працівники Етнографічної комісії та 
Кабінету (Музею) антропології та етнології ім. Хв. Вовка Всеукраїнської академії 
наук. У 1925 р. Ніна Заглада закликала ширше вивчати етнографію міста, окресли-
ла основні напрями: побут, матеріальну культуру, фольклор, маргінальні верстви 
суспільства і  навіть пропонувала вивчати представників усіх прошарків населен-
ня міста: робітників, ремісників, торгівців, перекупок, наймитів, няньок, візників, 
ганчірників, вуличних співців, жебраків, ворожок та інших. Як вважає дослідник 
Мирослав Борисенко, це був початок вивчення власне субкультур міста1. 

У 1931 р. Етнографічна комісія ВУАН розробила програму для дослідження 
побуту робітників Києва та Донбасу, яка складалася з окремих розділів, при-
свячених виробничому, сімейному та громадському побуту робітників. Проте 
початок репресій проти діячів української науки призвів до ідеологічного ко-
ригування досліджень, а утвердження радянської влади, що супроводжувалося 
Голодомором, репресіями, а також Друга світова війна призупинили їх взагалі. 

1930 – початок 1950-х рр.: період політичної кризи, Голодомору-Геноциду 
1932-1933 рр., репресії проти інтелігенції у роки Великого терору, Друга світо-
ва війна. У цей час дослідження робітничого питання майже не проводилися, 
за винятком поодиноких праць, які позначені констатацією «утвердження со-
ціалістичного добробуту»2.

1 Борисенко М. Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства / М. Борисенко // 
Українознавство : науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський 
педагогічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 102–107.

2 Щербина І. Г. Робітничий клас України в період першої п’ятирічки (1929–1932 рр.). / І. Г. Щербина. – К., 
1949.
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Cередина 1950 – 1960-ті рр.: період певної стабілізації радянської на-
уки, що частково було пов’язано з процесами лібералізації у тоталітарній 
державі і так званою «хрущовською Відлигою». Основна частина наукових 
досліджень припадає саме на цей період, хоча й написані вони у стилі уста-
леної традиції. 

Цей етап почався з 1946 р., коли у промислові центри, зруйновані в роки 
Другої світової війни, були спроваджені перші етнографічні експедиції. Вла-
да вдало використала науку для пропаганди радянського способу життя, 
вимагаючи завершення будь-яких праць констатацією торжества ідей соці-
алізму. Завданням науковців було показати покращення соціально-побутових 
умов життя і праці, розвиток культури тощо. У 1950-х рр. розгорнулося ви-
вчення культури і побуту робітників на всесоюзному рівні3. Завданням для 
дослідників було вивчення історії формування робітничих кадрів, виявлення 
їхнього територіального і соціального коріння. Українські етнографи прово-
дили роботу у великих промислових районах – Донбасі, Прикарпатті, Киє-
ві та Львові. В результаті були захищені дисертації та написані монографії 
В.Ю. Пастушина4 про побут робітників Бориславського нафтового району, 
С.А. Макарчука5 про зміни у побуті робітників Прикарпаття, Ю.Г. Гошка6 
про громадський побут робітників Західної України тощо. 

У 1951 р. Інститут етнографії АН СРСР провів спеціальну дискусію про 
завдання та методику вивчення робітничого класу. В 1954 р. відбулась ана-
логічна нарада українського масштабу у Львові, на якій знову закликали 
українських етнографів ширше розробляти робітничу тематику. У 1957 р. на 
Всесоюзній етнографічній нараді з вивчення культури та побуту робітничого 
класу було визначено основне завдання радянської етнографічної науки – ви-
вчення культури та побуту робітничого класу та соціальних перетворень у 
побуті в умовах радянського ладу переважно методом безпосереднього спо-
стереження за допомогою широкого застосування методу анкетування. Однак 
коло питань, над яким має працювати дослідник, так і не було окреслено7. 
У 1959 р. керівництво КПРС знову відкрито, через центральну пресу, закли-
кало істориків більш активно досліджувати (демонструвати та пропагувати) 
зростання матеріального добробуту трудящих. 

В 1961 р. ХХІІ з’їзд КПРС прийняв нову Програму Комуністичної партії 
Радянського Союзу, в якій були визначені перспективи подальшого пере-
3 Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917 – 1970). Отв. ред. К.В. Чистов. – М. : Наука, 

1974. – 319 с.; Абрамзон С.М. Прошлое и настоящее Киргизских шахтеров Кызыл-Кия / С.М. Абрамзон // 
Советская этнография. – 1954. – № 4. – С.58-78.

4 Пастушин В.Ю. Быт рабочих Бориславского нефтяного района (1815-1953) / В.Ю. Пастушин. – К. : Наукова 
думка, 1954. – 182 с.

5 Макарчук С.А. Социалистические преобразования в быту рабочих Прикарпатья. Историко-этнографическое 
исследование / С.А. Макарчук. – К. : Наукова думка, 1964.

6 Гошко Ю.Г. Громадський побут робітників Західної України (1920 – 1939 рр.) / Ю.Г. Гошко. – К. : Наукова 
думка, 1967. – 178 с.

7 Поріцький А., Приходько М. Всесоюзна етнографічна нарада по вивченню культури та побуту робітничого 
класу / А. Поріцький, М. Приходько // НТЕ. – 1957. – №3. – С.168–170. – С. 170
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ходу радянського народу до комунізму. Вище керівництво держави малю-
вало у своїх проектах привабливі картини суцільного споживацького раю. 
Вважалося, що наукова організація побуту дозволить найближчим часом 
перейти до зовсім іншого суспільства. Проблемою облаштування щоден-
ного життя людини починають активно цікавитися інженери, архітектори, 
журналісти. Не могли лишитися осторонь цієї проблеми також і соціологи 
та етнографи. Тоді ж, на початку 1960-х років, починають з’являтися перші 
монографії, присвячені проблемі побуту робітників. Згідно з тогочасною 
науковою традицією саме монографічні дослідження були пріоритетним 
видом наукової діяльності. Приміром, Донеччину у перше повоєнне де-
сятиріччя майже щороку відвідували етнографічні експедиції, споряджені 
Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнографії АН УРСР. 
У 1946-1947 рр. Я.С. Джерелюк досліджував фольклор робітників Пути-
лівського заводу міста Сталіно8, у 1950 році І.Ф. Симоненко9 − побут ро-
бітників Краматорського машинобудівного заводу. Цікаві відомості містять 
польові щоденники та матеріали, зібрані в 1955 р. Л.П. Шевченко на заводі 
«Азовсталь» у м. Жданові та на Макіївській шахті «Капітальна»10. Вона 
докладно описала побут робітників, весільні обряди та календарні свята. 
Зокрема, вже тоді вона зазначала, що мешканці міст, вихідці з сільської 
місцевості, ще святкують Різдво та Великдень, але саме святкування по-
лягає у приготуванні та споживанні страв. Метою експедиції О.С. Куниць-
кого (1955 р.), до складу якої входили співробітники Львівського інституту 
М.Т.Ломова та К.І.Матейко, було збирання етнографічних матеріалів з пи-
тання громадського побуту, народної архітектури та житлових умов робіт-
ників11. У архіві зберігаються матеріали О.С. Куницького, який, вивчаючи 
мовну ситуацію в тогочасному Донецьку та передмісті, зробив узагальнен-
ня щодо національності робітників заводів, і вже тоді дійшов висновку, 
що російськість культури Донбасу стає все більш помітною. У 1959 році 
І.П. Пестонюк фіксувала усну народну творчість у таких робітничих містах 
як Горлівка, Єнакієво, Чистяково12. Нею були записані переважно народні 
сімейно-побутові пісні та радянські робітничі частівки. 

1970-1980-ті рр.: період так званого розвиненого соціалізму, зокрема й у 
науці. Він характеризується появою досліджень, створених на межі етнографії 
8 Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології 

ім. М.Т. Рильського (далі – АНФРФ ІМФЕ) : Ф.14 – 5. Експедиції. – Од.зб.8а. Матеріали фольклорної 
експедиції 2-17 лютого 1946 р. в м. Сталіно, зібрані Я.С. Джерелюком. – 77 арк.

9 АНФРФ ІМФЕ: Ф.14 – 5. Експедиції. – Од.зб. 86-91. Етнографічні матеріали, зібрані під час експедиції 
т. Симоненко І.Ф. до Краматорського машинобудівного заводу в травні-червні 1950 р. – 577 арк.

10 АНФРФ ІМФЕ: Ф.14 – 5. Експедиції. – Од.зб.172. Етнографічні матеріали на тему «Культура і побут 
робітників заводу “Азовсталь», зібрані Шевченко Л.П. під час відрядження в м. Жданов Сталінської 
області (1955 р.). – 48 арк.

11 АНФРФ ІМФЕ: Ф.14 – 5. Експедиції. – Од. зб. 234. Звіт про відрядження до Донбасу Куницького О.С. 
(лютий 1955 р.). – 29 арк.

12 АНФРФ ІМФЕ: Ф.14 – 5. Експедиції. – Од.зб.268. Етнографічні матеріали, зібрані І.П. Пестонюк (1959 р.). 
– 29 арк.
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та соціології13. Дослідників цього періоду відтак цікавлять питання матеріаль-
ного становища сімей робітників, трансформація повсякденного життя тощо. 
Інколи навіть з’являється статистика про розлучення, що було прогресом для 
показово-ідеального радянського суспільства. 

1990 – ті й донині: новий етап української історіографії розпочався зі здо-
буттям Україною незалежності в 1991 р. Перш за все, змінилися аспекти до-
слідження. Адже методологічною основою праць радянського періоду є по-
ложення марксистсько-ленінської концепції про «провідну роль робітничого 
класу в соціальному прогресі та справі побудови і розвитку соціалістичного 
суспільства». Методологія ж українських дослідників ґрунтується на порів-
няльному, типологічному та історико-системному принципах. У окрему хроно-
логічну групу в історіографії дослідження робітничого питання можна виокре-
мити 1990–2000-і роки. Їх об’єднує переосмислення тих наукових висновків, 
які були зроблені колегами у попередні етапи через дослідження тем під ін-
шим кутом – фактично на основі одних і тих же документів14. З`являються 
дослідження окремих професійних груп в середовищі робітників радянської 
України15. 

Наразі вважаємо більш детально зупинитися на розгляді окремих праць, 
присвячених історії дослідження культури повсякдення робітників радян-
ської України, використовуючи тематичний принцип, вважаючи його більш 
доречним для логіки викладу.

Зародження та розвиток професії робітника
Як вже зазначалось вище, поява професії робітника датується другою поло-

виною ХІХ ст., часом появи перших промислових підприємств. Це був склад-
ний процес, що проходив у руслі загальноісторичних тенденцій та мав свої 
локальні особливості. Разом із цим, у доробку українських науковців донині 
відсутнє фундаментальне його дослідження. Безумовно, окремі аспекти було 
окреслено в краєзнавчих та історичних працях, проте на часі є антропологічне 
13 Довгопол В. М. Робітничий клас України в роки соціалістичної індустріалізації (1926-1929). / В.М. Довго-

пол. – Х., 1971. Слуцкий А.Б. Рабочий класс Украины в борьбе за создание фундамента социалистической 
экономики. / А. Б. Слуцкий. – К., 1963. Слуцкий А.Б. Рабочий класс Украины в борьбе за создание фунда-
мента социалистической экономики (1926–1932 гг.). / А. Б. Слуцкий. – К., 1963. Слуцкий А. Б. Профсоюзы 
Украины после победы Великого Октября. / А. Б. Слуцкий. – М., 1961 (у співавт.). 

14 1. Алфьоров М. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939–1959 
рр.) / М. Алфьоров. – Донецьк : Український культурологічний центр, 2008. – 244 с. 2. Герасимова М. 
Повсякденне життя населення Донбасу в 1945–1953 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. Наук : 07.00.01 / М. Герасимова. – Донецьк, 2007. – 20 с. 3. Ісайкіна О. Побут і дозвілля міського на-
селення України у повоєнний період (1945–1955 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ісайкіна О. – К., 
2004. – 274 с. 4. Казанцев Б. Рост реальной заработной платы и доходов рабочих промышленности СССР 
в 1951–1958 гг. / Б. Казанцев // История СССР. – 1966. – № 3. – С. 17–23. 5. Борисенко М. Житло і побут 
міського населення України у 20-30-х рр. ХХ ст. / М. Борисенко. – К., 2009. 6. Етнографічні дослідження 
побуту робітників України в 50-х – 60-х рр. XX ст / C. Макарчук // Вісник Львівського університету. Серія 
історична . – 2012. – Вип. 47. – С. 17–29.

15 Эпштейн А.И. Директорский корпус промышленных предприятий Украины 20-30-ых годов – менеджеры 
особого типа / А.И.Эпштейн // Эпоха. Культуры. Люди (материалы международной конференции 
Харьковского национального университета). –Х.,2004.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628852:%D0%86.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628852:%D0%86.
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дослідження з залученням новітніх методик та джерел. 
Про колгоспне селянство як основне джерело поповнення робітничих ка-

дрів у повоєнний час йдеться у працях М.Ф. Хорошайлова16, що присвячені 
історії повоєнної відбудови промисловості Донеччини та організованому за-
селенню регіону через вербування колишніх колгоспників. У 1981 р. була опу-
блікована колективна праця у двох томах «История рабочих Донбасса», вико-
нана співробітниками Інституту історії АН УРСР. У ній показано зародження 
та розвиток промисловості, формування робітників як окремого соціального 
стану, умови їхнього життя. Досліджуваного нами періоду стосується другий 
том17, автори якого подають значний статистичний матеріал щодо чисельності 
робітників та міграцій у другій половині ХХ ст. З розділів роботи випливає, 
що найінтенсивніше формування промислових центрів відбувалося саме у по-
воєнні роки. Але автори подають його характер як всесоюзний, применшуючи 
частку українців у цьому процесі, хоча, як відомо з документів, вони складали 
близько 75% мігрантів. Що стосуються побуту робітників, то це питання роз-
глянуте в порівняльному аспекті з дореволюційним часом, який зображений 
у критичному світлі. Фактичний і статистичний матеріал цього дослідження є 
актуальним, проте підходи і висновки потребують уточнення. 

А.О. Саржан зосередив увагу на джерелах формування трудових ресурсів 
Донеччини18. Він дослідив, що найбільші потоки мігрантів на Донбас у 
середині ХХ ст. йшли з Вінницької, Київської, Полтавської та Сумської обла-
стей. Питання повоєнних трудових міграцій з’ясовується у розвідках Л.І. Су-
юсанова19 та Т. Болбат20. 

Також варто віддати належне праці Зої Лихолобової «Вугільний Донбас у 
другій половині ХХ ст.»21, де на архівному матеріалі досліджено причини, на-
прямки та наслідки повоєнного дозаселення Донбасу. У виданні значна увага 
приділена матеріальній культурі та побуту жителів Донбасу в зазначений пе-
ріод: рівню життя, житлу, робітничим поселенням, а також специфіці життя 
шахтарських селищ. Зокрема, шахтарі розглядаються як жителі передмістя, а 
16 Хорошайлов Н. Ф. Возрождение Всесоюзной кочегарки. Из истории восстановления Донбасса в 1946-

1950 гг. Исторический очерк. Под ред. д.ист. наук. П.И. Денисенко / Николай Федорович Хорошайлов. – 
Донецк: Донбасс, 1974 – 152 с.; Його ж. Возрожденный Донбасс. Из истории борьбы партийной 
организации Донбасса за восстановление промышленности в годы четвертой пятилетки / Николай 
Хорошайлов. – Донецк : Донбасс, 1968 – 196 с.; Його ж. На відбудові. З історії відбудови Донбассу / Микола 
Федорович Хорошайлов. – Донецьк : Донбасс, 1966 – 179 с.

17 История рабочих Донбасса: В 2-х томах. / Гл. редкол.: Ю.Ю. Кондуфор (гл. ред.) и др. – К. : Наукова думка, 
1981. – В надзаг.: АН УССР, Ин-т истории. Т.2. Рабочие Донбасса в период завершения строительства 
социализма и постепенного перехода к коммунизму / [А. В. Лихолат, Л. А. Беспалова, В. Ф. Близнюк и др.]; 
Редкол. А.В. Лихолат (отв.ред.) и др. – 431 с., 6 л. ил.

18 Саржан А.О. Соціально-економічні та політичні процеси в Донбасі (1945-1998) / А.А. Саржан. – Донецьк 
: Стакер, 1998 – 298 с.; Його ж. Джерела формування трудових ресурсів Донбасу у ІІ пол. 40-х – 80-х рр. 
ХХ ст. / О.А. Саржан // Наука. Релігія. Суспільство. – 2000. – № 4. – С.120-125.

19 Суюсанов Л.І. Вихідці із Західної України, Пн. Буковини і Бессарабії на шахтах Донбасу (1939–1941) / 
Л.І. Суюсанов // Нові сторінки історії Донбасу. – 1999. – Книга 7. – С.153-160.

20 Болбат Т. Участь населення Західної та Центральної України в економічному і національно-культурному 
розвитку Донбассу (1939-1970) / Т. Болбат // Схід. –2004. – № 1(59). – С.35-38.  

21 Вугільний Донбас у ІІ половині ХХ століття / В.М. Василенко, О.М. Данилін, З.Г. Лихолобова, 
Макогон Ю.В., Шевченко Н. М. / Ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2001. – 340 с.
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їхня культура як напівсільська. У роботі вперше застосовано новий підхід до 
розгляду культури та побуту робітників промислових підприємств. З.Г. Лихо-
лобова стосовно культури професійних груп робітників вживає означений тер-
мін «культура передмістя» чи «культура периферії міста». 

Частково цікавим для нас є дослідження американського історика Гіро-
акі Куромія «Свобода і терор у Донбасі: українсько-російське прикордоння, 
1870-1990-і рр.»22. Хронологічно робота охоплює період історії в більш ніж 
сто років і має історико-етнополітологічне спрямування. Зокрема, автором по-
дано побут робітників промислових підприємств початку ХХ ст., причини, що 
змушували людей обирати цю професію тощо. Гіроакі Куромія розглядає іс-
торію вуглевидобутку на Донбасі, формування робітничого класу з вихідців 
навколишніх сіл, аналізує особливості побутового життя населення м. Сталіно 
на початку ХХ ст. Значним доповненням до тексту є широкий масив фотодо-
кументів з архівів та музеїв України. 

Повсякденне життя
Як вже наголошувалося раніше, питання побуту, повсякденного життя ро-

бітників промислових підприємств у радянський період було наріжним питан-
ням основної частини наукових праць радянських українських істориків та 
етнографів. Жодна з праць у тих умовах не позбавлена ідеологічних кліше, 
які були своєрідною перепусткою у світ науки. Хоча слід зазначити, що праці 
містять немало цінного фактологічного матеріалу, що був накопичений уна-
слідок досліджень.

Навіть сьогодні однією з кращих праць у своїй тематиці є монографія Ми-
коли Приходька «Житло робітників Донбасу»23, у якій викладено розвиток 
житла у шахтарських селищах найбільшого промислового регіону України, що 
почав розвиватися в другій половині ХІХ ст. У першу чергу, вражає широка 
джерельна база дослідження, що включає навіть звіти санітарних інспекторів. 
Сьогодні такої суспільної практики вже нема, але ми як науковці розуміємо, 
наскільки інформативними були ті, на перший погляд технічні, документи. З 
монографії ми дізнаємось про умови життя тимчасових робітників у казармах, 
про особливості «землянок», «кают» і «напівземлянок», про перші спроби су-
боренди в тому середовищі, про оплату праці, громадський побут тощо. Робо-
та містить докладні описи житла, і що надважливо – ілюстративний матеріал. 
Окремі аспекти цього питання були розглянуті автором у його статтях24.

Актуальне й малодосліджене на той час питання – «Побут сільськогоспо-

22 Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і рр. / Пер. з англ. 
Г. Кьорян, В. Агеєв; Передм. Г. Немирі. /Гуроакі Куромія. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 
2002. – 510 с.

23 Приходько М.П. Житло робітників Донбасу / М.П. Приходько. – К. : Наукова думка, 1964 р. – 108 с.
24 Приходько М.П. До питання про садибу та двір робітників Донбасу / М.П. Приходько // Народна творчість 

та етнографія. – 1958. – № 2 – С.58-63; Його ж. Приходько М.П. Характерні риси сучасного народного 
житла робітників (на матеріалах Донбасу) / М.П. Приходько // Народна творчість та етнографія. – 1958. – 
№ 1 – С.46-57.
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дарських робітників України в період капіталізму» вивчав Анатолій Поріць-
кий25. 1964 року побачила світ його монографія, що була написана з залучен-
ням писемних джерел, архівних актів, розвідок мемуарного жанру. Дослідник 
описав шляхи руху трудових мігрантів на промислові підприємства південної 
України, показав статистику українських губерній Російської імперії, які були 
найбільшими демографічними донорами, специфіку робочого дня найманих 
робітників, умови життя. З точки зору сьогодення цікавою є інформація, яку 
наводить дослідник, про український народний одяг перших промислових пра-
цівників – плахти, керсетки, юбки, свитки тощо. Цей період є точкою відліку, 
коли «нова мода» почала витісняти традиційну ношу. У окремому розділі ми 
бачимо огляд збереженої системи традиційного харчування та календарної об-
рядовості в нових умовах, що ґрунтується на глибокому фактичному матеріалі. 
Адже автор розкриває специфіку житла цього регіону в порівняльному контек-
сті, подає типологію господарських будівель тощо.

У монографії В.В. Миронова «Культура і побут гірників радянської 
України»26 йдеться про нові риси громадського та сімейного побуту гірників, 
зокрема, показано тенденцію у шлюбних відносинах, у тому числі й міжетніч-
них, статус жінки у робітничій сім’ї, умови життя, інтер’єр житла, проаналі-
зовано риси і тенденції у проведенні дозвілля робітниками, як то відвідування 
кіно, театрів, бібліотек тощо.

Праця В.Т. Зінича27 присвячена етнографічному дослідженню культури та 
побуту робітників Радянської України. Вчений висвітлює такі питання сімей-
ного побуту, як кількісний і віковий склад тогочасної робітничої сім’ї, взаєми-
ни між її членами, становище жінки, виховання дітей, житлові умови і бюджет, 
а також питання громадського побуту робітників. Автор застосовує методику 
порівняльного аналізу, яка була наріжною в дослідженнях радянської доби для 
демонстрації покращення умов і обставин життя робітників за соціалізму.

 У одній зі статей автор описує три варіанти весільного обряду у робітни-
чому середовищі, які побутували у 1950-х роках на Донеччині: весілля зі збе-
реженням деяких елементів традиційного весілля, торжество у вигляді вечірки 
та комсомольське весілля28. 

Звертають увагу локальністю дослідження роботи Тамари Сороки29. Вони 
стосувалися, в основному, вивченню радянського побуту робітників м. Єнакіє-
25 Поріцький А.Я. Побут сільськогосподарських робітників України в період капіталізму / А.Я. Поріцький. – 

К. : Наукова думка, 1964. – 140 с.
26 Миронов В. Культура і побут гірників Радянської України / В. Миронов. – К. : Наукова думка, 1965. – 125 с.
27 Зінич В.Т. Соціалістичні перетворення і паростки нового комуністичного в культурі та побуті робітників 

Радянської України / В.Т. Зінич. – К. : Видавництво АН УРСР, 1963. – 176 с.
28 Зінич В.Т. Сучасний робітничий шлюб і весілля / В.Т. Зінич // Народна творчість та етнографія. – 1957. – 

№ 2. – С.60-68.
29 Сорока Т.І. Із сучасного громадського побуту єнакіївських металургів / Тамара Іванівна Сорока // Народна 

творчість та етнографія. – 1976. – № 4. – С.88-91.; Її ж. Деякі форми громадських свят Донбасу / Тамара 
Іванівна Сорока // Народна творчість та етнографія. – 1975. – № 1. – С.24-32.; Її ж. Культурно-побутові 
зв’язки робітників-металургів Донбасу з колгоспним селянством / Тамара Іванівна Сорока // Народна 
творчість та етнографія. – 1982. – № 6. – С.33-36.; Її ж. Сучасний побут металургів Єнакіївського заводу / 
Тамара Іванівна Сорока // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 2. – С.22-25..
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ве. Автор проаналізувала умови життя, наявність і збільшення кількості квар-
тир та інших атрибутів забезпеченого побуту. Дослідниця зупинилась також на 
святковій обрядовості робітників, особливо на впровадженні радянських свят, 
як-то вечори передовиків, марші комуністичних бригад, посвяти в робітники, 
День першої зарплати тощо.

Наприкінці ХХ століття питання робітничого побуту частково також зна-
йшло відображення у працях молодих науковців. Частина з них є ретроспек-
тивно-історіографічними, частина побіжно висвітлює дане питання, хоча є 
й монографії, які оприлюднюють нові раніше невідомі факти. Так, зокрема, 
вперше в науку прийшла тема заробітної плати робітників. М.М. Шевченко 
у статті «Условия жизни и труда шахтеров в первой половине 1980-х годов» 
дослідив динаміку рівня середньої заробітної плати шахтарів у 1980-ті роки, 
темпи її падіння в зв`язку з загальнодержавною економічною кризою. Зі статті 
ми бачимо, що на 1985-й рік праця у вугільній промисловості оплачувалася в 
середньому на 35% вище, ніж у інших галузях. Також автор розглядає й такі 
недоліки, як недостатньо розвинена система лікувально-профілактичних за-
кладів на Донбасі у зазначений час, та житлове питання, що обернулося тоді 
новою кризою30. 

Питанню побуту шахтарів у 1950-1960-ті роки присвячена стаття Ан-
дрія Даниліна31. У контексті аналізу матеріального становища шахтарів у 
середині ХХ ст., відсоткової розкладки заробітної плати по статтях сімей-
ного бюджету, він наголошує, що в середині ХХ ст. 65% шахтарських сімей 
мали власні підсобні господарства, оскільки жили на околицях міст та на 
території селищ. Ця інформація є цінною для висвітлення питання про суб-
культуру шахтарів як культуру передмістя. 

Історик Олена Мовчан своєю монографією «Повсякденне життя робіт-
ників УСРР. 1920-ті рр.»32 фактично заповнила лакуну, оскільки у працях 
радянських дослідників цей період завжди згадувався побіжно, як перехід-
ний етап до соціалізму. Переважно у літературі акцентувалося на тому, як 
наймані злиденні робітники поволі переїжджали до багатоквартирних бу-
динків та як покращувалося їхнє життя. У монографії автор розглядає ши-
рокий комплекс питань, пов’язаних із життям найманих працівників: про-
блема працевлаштування, умови праці та взаємини у трудових колективах, 
рівень медичного забезпечення та інших видів соціального страхування, 
житлові умови, прибутки та витрати робітничих родин, характер їхнього 
харчування. Автор піднімає питання становлення нової радянської обрядо-
вості у практичній площині, появи святкових днів, обрядів та їх складових, 

30 Шевченко Н.Н. Условия жизни и труда шахтеров в первой половине 1980-х годов / Н.Н. Шевченко // Нові 
сторінки історії Донбасу. – 1997. – Вип.7. – С.203-208.

31 Данилин А.Н. Материальное положение шахтеров и их семей в 50-е – первой пол. 60-х гг. ХХ в. / 
А.Н. Данилин // Нові сторінки історії Донбасу. – 1999. – Кн.7. – С.160-174.

32 Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. / НАН України. Інститут історії України. / 
О. М. Мовчан. – К.: Інститут історії України, 2011. – 312 с.
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що згодом трансформувалися у державні вихідні дні (деяких ми не можемо 
позбутися й сьогодні, на 23-му році незалежності України). 

Історик Володимир Ткаченко в пострадянській історіографії також займався 
вивченням житлових умов робітників на прикладі Донецького і Криворізького 
промислових регіонів33. Тема житлового забезпечення робітників як міських 
жителів була частково висвітлена у дослідженнях Мирослава Борисенка про 
житло та побут міського населення радянської України у 1920-1930-ті рр. ХХ 
ст34. 

Повсякденню робітників Харківського тракторного заводу у 1930-ті роки 
присвячено ряд досліджень історика Романа Любавського. Автор досліджує 
житлові умови, проблеми харчування, а також дозвілля робітників, робля-
чи висновок, що творячи нове повсякдення, радянська влада будувала нове 
суспільство, за допомогою заохочення, терору і пропаганди, зрощуючи для 
нього «нових людей35. На основі нових документів, за допомогою усної іс-
торії автор реконструює побут «Нового Харкова» (як тоді називали район, де 
проживали робітники ХТЗ)36. 

Обрядовість
В 1960-х роках радянська влада впритул підійшла до творення нової обря-

довості, а отже основним завданням науки була популяризація та пропаганда 
цього процесу. Об’єктами вивчення стали нові форми родинних свят – комсо-
мольське весілля, весільна вечірка, обряд ім`янаречення що замінив хрещення, 
нові календарні свята – Новий рік, День солідарності трудящих, День пере-
моги, День радянської армії, Міжнародний жіночий день, а також професійні 
свята, що були цілком новим явищем.

У статті Анатолія Пономарьова «Сучасний шлюб робітників Донбасу»37 на 
досить широкому матеріалі розкриваються тогочасні тенденції весільного об-
ряду. Окреслено шлюбний вік тих, хто одружується, локалізацію поселення 
молодих сімей, і власне тогочасне весілля, яке включало реєстрацію шлюбу 
у палаці культури, обов’язкове покладання квітів до пам’ятника Леніну або 
пам’ятника воїнам, загиблим у Другій Світовій війні. 
33 Побут будівельників Запорізького індустріального комплексу: Кінець 20-х-початок 30-х років ХХ ст. / 

В.Г. Ткаченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького держ. університету. – 2004 . – вип.18. – 
С.197-204 . Ткаченко В.Г. Статистичні видання 20–30-х років ХХ століття про побутові умови робітників 
України / В.Г. Ткаченко // Історичні і політологічні дослідження. — 2004. — № 1. — С. 50–55;

34 Мирослав Борисенко. Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ століття. / Борисенко 
М. : Монографія. – 2-ге вид. – К. : ВД «Стилос», 2013. – 270 с. 

35 Любавський Р. «Новий» Харків проти «старого»:повсякденне життя робітників Харківського тракторного 
заводу у 1930-і роки / Р. Любавський // Актуальні проблеми – С. 142-148 Агітувати чи розважати? 
«Радянізація» дозвілля робітників Харкова у 1920-1930-ті рр. / Р. Любавський // Актуальні проблеми – 
2013 – Вип. 16. – с. 186-194. 

36 Фідровський М.Житлове будівництво на ХТЗ на першому його етапі / М.Фідровський// Будівництво. 
–1932.–No 6; Гормосов Г.Тракторобуд і «Новий Харків» / Г.Гормосов// Шлях до здоров’я.–1931.–No 3.; 
Плотніков В.Побутове будівництво Харківського тракторного заводу / В.Плотніков // Архітектура 
Радянської України. – 1939.–No 5.

37 Пономарьов А.П. Сучасний шлюб робітників Донбасу / А.П. Пономарьов // Народна творчість та 
етнографія. – 1973. – № 2. – С.14-21.
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На матеріалах південно-східних регіонів України, зокрема й Донеччини, 
базується праця професора В.К. Борисенко «Нова весільна обрядовість у 
сучасному селі»38. У монографії, на основі численних експедиційних до-
сліджень автора, подано ґрунтовну характеристику традиційних весільних 
обрядів українців, росіян, болгар, греків та чехів. Для нас робота цікава 
тим, що крім традиційного, у монографії охарактеризовано основні момен-
ти радянського (як на 1970-ті роки) міського весільного обряду, зокрема і 
скорочених варіантів весілля, так званих «вечоринок». 

Власне етапам становлення радянських громадських свят та обрядів 
присвячено дослідження І.І. Федькова39. Автором охарактеризовано хроно-
логію виникнення свят з часу утворення Радянського Союзу, йде мова про 
спад у творенні радянських свят в період 1940-1950-х рр. та радянську об-
рядовість 1960-х рр. Особлива увага приділена святам вшанування трудо-
вих династій, посвяченню молоді у робітники тощо. 

У монографії В.А. Руднєва про радянську обрядовість викладено істо-
рію впровадження та сценарії святкування основних державних свят Радян-
ського Союзу – річниці жовтневої революції, Дня солідарності трудящих, 
Дня перемоги, Дня радянської армії та Міжнародного жіночого дня. Також 
приділена увага громадським святам – отриманню паспорта громадянина 
СРСР, проводам в армію, Дню молодого робітника, і сімейним – весіллю та 
Дню ім’янаречення новонародженого40. 

Більш детально про обрядовість робітників промислових підприємств 
мова йде у працях В.І. Шабельникова, де описано свята вшанування трудо-
вих династій, вечори за професіями, як то «Вечір прохідника», «Славимо 
працю забійника», обряди посвячення в робітники, вечори передовиків пра-
ці, де відзначали кращих робітників, кращих наставників-вихователів тощо41. 
У цій цілком новій обрядовості влада вирощувала нову людину, без етнічних 
традицій. Треба зазначити, що коли автором у 2000-х роках проводилися до-
слідження за методикою опитування робітників окремих шахт на Донеччи-
ні42, то частина з них нарікали на зникнення цього пласту обрядовості. Вша-
нування їхньої праці було до вподоби робітникам, бо це було хоч якимось 
пошановуванням важкої праці. З відсутністю свят респонденти пов’язували 
зникнення престижу професії шахтаря, відтік робочої сили тощо. 

38 Борисенко Валентина. Нова весільна обрядовість у сучасному селі (на матеріалах південно-східних 
районів України) / Валентина Борисенко. – К. : Наукова думка, 1979. – 134 с.

39 Федьков І.І. Становлення робітничої трудової обрядовості / І.І. Федьков // Народна творчість та 
етнографія. – 1974. – № 4. – С.47-53.

40 Руднев В.А. Советские праздники, обряды, ритуалы / В.А. Руднев. – Л. : Лениздат, 1979. – 208 с..
41 Шабельников В.І. Трудові традиції і обряди шахтарського краю / В.І. Шабельников // Народна творчість та 

етнографія. – 1977. – № 6. – С.43-46; Його ж. Патріотичні побутові традиції в Донбасі / В.І. Шабельников 
// Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 6. – С.43-49.

42 Гасиджак Л.І. Культура та побут шахтарів Донеччини в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. / Леся 
Іванівна Гасиджак // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. Т. XVIII – 
К., 2007. – С. 211 – 223; Гасиджак Л. Шахтарська субкультура в контексті урбанізаційних процесів на 
Донеччині / Леся Гасиджак // Етнічна історія народів Європи. – 2007. – Вип. 23. – С. 68 – 75.
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У 1960-х роках одним із завдань партії було показове, надумане стирання 
різниці між містом і селом. Пропагувалися спільні заходи та свята робітників 
і селян. Одним із таких було новостворене Свято серпа і молота. Відбувалося 
запровадження лозунгів дружби між містами та сільськими районами області. 
Це розкриває І. Зубов у своїй статті про громадські звичаї та свята шахтарів43. 

Дисертаційне дослідження та ряд статей О.Б. Пенькової присвячені питан-
ню календарної та сімейної обрядовості населення міст і сіл Східної України 
в період 1960-1980-х років44. 

Фольклор
Найменш дослідженим є питання фольклору робітників. Першою етно-

графічною роботою, що ввела в наукове коло поняття фольклору робітників 
як професійної групи, стала розвідка Віри Білецької «Шахтарські пісні»45, що 
була надрукована в «Етнографічному віснику». Як неодноразовий учасник екс-
педицій, організованих під керівництвом Д.І. Яворницького, Віра Білецька до-
сліджувала культуру і побут жителів саме робітничого середовища. Її праця 
базується на основі польових матеріалів, зібраних В. Білецькою під час експе-
диції 1926 року у м. Сталіно (нині – м. Донецьк). Саме тоді були записані пер-
ші професійні шахтарські пісні-частівки від працівників на шахті «Смолянка», 
на Макіївському металургійному комбінаті і серед пересічних жителів м. Ста-
ліно. Завдяки їй ми маємо першу в науці працю з шахтарської тематики. Через 
призму шахтарського фольклору нам відкриваються джерела поповнення лав 
робітників, побуту, психології та соціального укладу життя колишніх селян. 
Дослідниця зібрала повір’я та вірування робітників, де зустрічаємо невідомого 
раніше в літературі персонажа професійної шахтарської міфології – Шубіна. 
Ця віра у таємничого Шубіна зберігалася в уявленнях і у пізніші часи. Його 
вважали шахтарським добрим чортом, що захищав робітників під землею, по-
переджаючи своєю появою про можливі обвали породи та вибухи метану. 

Трохи згодом, у 1930 році, робітничі пісні на заводах і шахтах Донбасу 
(шахти «Вєтка» і «Смолянка») та у інших промислових містах фіксував Ми-
хайло Гайдай, на той час співробітник Маріупольського краєзнавчого музею 
і позаштатний науковий співробітник Кабінету музичної етнографії ВУАН. 
У результаті ним було підготовлено працю «Український робітничий дожов-
тневий фольклор»» як окремий розділ у підручнику для вузів “Український 

43 Зубов І. Громадські звичаї та свята шахтарського краю / І. Зубов // Народна творчість та етнографія. – 
1967. – № 5. – С.23-30.

44 Пенькова О.Б. Традиції, свята та обрядовість населення Східної України в 1960-і – середині 1980-х рр.: 
державна політика й повсякденне життя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. істор. наук: спец. 
07.00.01 «Історія України» / Оксана Борисівна Пенькова. – Донецьк, 2006. – 20 с.; Її ж. Дохристиянські 
й християнські рівні сімейно-побутової обрядовості в традиції Східної України / О.Б.Пенькова // Історія 
релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2005. – К.1. – С.72-78; Її ж. Оберегові й оздоровчі аспекти 
календарної осінньої обрядовості населення Східної України (1960-і – 1980-і рр.) / О.Б. Пенькова // 
Медицина в художніх образах. – Донецьк, 2005. – С.89-97. 

45 Білецька В. Шахтарські пісні / Віра Білецька // Етнографічний вісник. – 1927. – Вип. 5. – C.50-71. 
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фольклор», що мав вийти друком в 1941 р., та планам перешкодила війна46. 
У пізніші часи питання фольклору робітничого середовища мало обходили 

увагою етнографів та фольклористів. У радянському суспільстві свята і обряди 
існували у визначеній та затвердженій формі сценаріїв ідеологічних комісій 
з питань впровадження радянської обрядовості. У пострадянський час дослі-
дження фольклору робітників є складним, оскільки професійний фольклор іс-
нує в дещо інших формах, переважно малих жанрах47. І ті роботи, що виходять, 
є або ретроспективними, або ж більшою мірою історіографічними. Серед них 
монографія П.Т. Тимофєєва про пісенний фольклор робітничого середовища 
Донбасу 1920-х рр48. Дослідник відзначає багатство і розмаїтість варіантів, що 
існували серед робітників різних копалень старої Юзівки, включення тради-
ційних фольклорних мотивів у новий текст, що було обумовлено як соціально-
економічною, так і культурно-етнічною своєрідністю Донбасу тощо.

Виходячи з усього вищесказаного, потреба у подальшому вивченні побуту і 
культури робітників є очевидною. У ХХ столітті науковцями комплексно було 
проведено дослідження культури повсякдення робітників заводів на Півдні 
України, Заході, а також шахтарів Донбасу. Проте ця соціальна група є наба-
гато більшою. Тому коло завдань для сучасного покоління науковців включає 
не лише доопрацювання тем на основі сучасних методик та нових архівних 
документів, що відкриті для доступу в розсекречених архівних справах, а й 
введення в науковий обіг нових явищ культури повсякдення сучасності. І це є 
природно, адже діапазон досліджень етнологів-фахівців має бути спрямованим 
також і на наше сьогодення, яке розкривається і трансформується в умовах 
прискореної урбанізації та глобалізації.

46 Гайдай М. Народознавча спадщина Михайла Гайдая / М. Гайдай // Народна творчість та етнографія – 
2003 – №4. 

47 Гасиджак Л.І. Деякі аспекти молодіжної культури Донеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Леся 
Іванівна Гасиджак // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : Збірник матеріалів IV Міжнародної 
науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2007. – С. 198 – 201.

48 Тимофєєв П.Т. Пісенний фольклор робітничого середовища Донбасу (на матеріалах записів 20-х рр. 
ХХ ст.). / П.Т. Тимофєєв. – Донецьк, 1997.
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РОЗДІЛ ІV

АНТРОПОЛОГІЯ ВІЙНИ

Марина Гримич

ЖИТТЯ НА ВІЙНІ ТА В ПОЛОНІ:
ПОБУТОВА КУЛЬТУРА ВОЯКІВ 

ДИВІЗІЇ «ГАЛИЧИНА»
Вступні зауваження

Історія дивізії «Галичина» як військового підрозділу (включаючи період 
перебування колишніх її вояків у полоні) блискавично коротка, проте досить 
презентабельна. Однією з особливостей її субкультури є межовість: вона вклю-
чає в себе елементи різних корпоративних, етнічних і професійних субкультур.

По-перше, субкультура дивізійників є часткою загальної армійської суб-
культури загалом і німецької зокрема, адже солдати і молодші офіцери отри-
мали вишкіл у німецькій армії за німецькими стандартами і мали спільну з 
німцями матеріальну базу.

По-друге, субкультура дивізійників ідейно пов’язана з субкультурою іншо-
го, подібного і також добровільного, мілітарного підрозділу з попереднього 
історичного періоду (Перша світова війна), а саме січових стрільців1. Це по-
значилося в основному на створенні національного міфу дивізії, ідеології, яка 
обґрунтовувала, а пізніше виправдовувала її приналежність до такого сумнів-
ного партнера, як нацистська Німеччина. Пісенна традиція дивізії також була 
успадкована від січового стрілецтва, так само як українська військова термі-
нологія.

Відомо, що між армійською (армія) та воєнною (війна) субкультурами 
існує не лише безпосередній зв’язок, а й відмінності. Не всі армії світу бе-
руть участь у справжній війні, так само війна не обмежується діями лише 
армій. Тому, і по-третє, – субкультура дивізійників є також часткою загаль-
ної воєнної субкультури, що включає досвід виживання в екстремальних 
ситуаціях. Власне, ознаки екстремальної субкультури також притаманні 
дивізійній субкультурі, особливо в період перебування на фронті й у по-
лоні. Адже життя на війні продовжується, і це стосується не лише цивіль-
ного населення, а й військових. Воякам дивізії потрібно було якось вижи-
вати, тому традиції обміну, торгівлі, здобуття військових трофеїв наявні у 
їх звичаєвості. Перебування колишніх дивізійників у таборах інтернованих 
(це стосується в основному Белярії та Ріміні) є багато в чому подібним до 
1 Див. також параграф «Дивізія «Галичина» і український національний рух Опору» в книжці: Боляновський 

А. Дивізія «Галичина». Історія. – ЛЬвів, 2002. – С. 101–108.
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устрою і життя українців у таборах DP (скороч. з англ. displaced persons – 
переміщених осіб). 

Таким чином, перед нами, з погляду етнології, – надзвичайно цікаве і бага-
тогранне явище, яке, безсумнівно, варте уваги дослідників культури.

Джерельна база
На відміну від класичного історичного дослідження, де акцент має бути 

зроблено на докладній хронології подій і персоналіях, в етнокультурному до-
слідженні ці два моменти використовуються як робочі, ба навіть допоміжні. 
Натомість у центрі уваги перебувають питання: як армія живе на війні і поза 
війною, як вона воює і як відпочиває (саме те, про що говорив генерал Другої 
світової війни Дж. Паттон, слова якого обрано як епіграф), як уміє в екстре-
мальній ситуації виживати, відтворюватися і самоорганізовуватися, відновлю-
ючи свою діяльність. Час і місце тут – це лише часо-просторовий орієнтир, 
система історичних координат, в яких перебуває субкультура. 

Що стосується персоналій, то у методологічних підходах історії та етно-
логії існують суттєві принципові розходження. Істориків цікавлять передусім 
знакові фігури, керівники, лідери, а етнологи якраз цього уникають, адже вони 
цікавляться не винятком, а нормою. А нормою є життя звичайних («малень-
ких») людей, у даному разі безіменних вояків, одним словом – народу.

Щодо джерельної бази, то вона, як не дивно, є спільною як для істориків, 
так і для етнологів, проте з дещо іншими пропорціями. Якщо для істориків 
пріоритети мають стояти на документах, то етнологи орієнтуються більшою 
мірою на спогади людей. Це не значить, що історики не користуються свідчен-
нями респондентів, а етнологи не працюють з документами. Ні, просто відомо, 
що людська пам’ять є вибірковою, а в разі дуже травматичних спогадів – тим 
більше. У свідченнях респондентів завжди є велика частка суб’єктивності, 
особливо в оцінці діяльності тієї чи іншої особи, організації; тут можна зіткну-
тися з неточностями в датах і місцях подій, плутаниною в іменах, званнях, що 
є неприпустимим для історичного дослідження. Етнологів же ці моменти ці-
кавлять менше, натомість вони зосереджуються на побутових моментах, про-
явах етнічної ідентичності в масовому плані, на ритуалістиці, на поведінкових 
моделях у повсякденній та екстремальній ситуаціях. Такі моменти, як правило, 
не спотворені в пам’яті носіїв інформації, оскільки є менш травматичними. Це 
дуже стабільна закономірність людської пам’яті, яка дає змогу етнологам ціл-
ком вільно оперувати даними усних свідчень та спогадів. Натомість документи 
часто такої інформації не містять. 

Отже, джерельна база нашого дослідження спирається передусім на мате-
ріали спогадів і усні свідчення учасників подій.

Варто віддати належне колишнім дивізійникам, які змогли мобілізуватися і 
створити потужну базу мемуарів, – ці документи досі виходять друком у пері-
одичному виданні «Вісті комбатанта»2, а також окремими книгами. 
2 Електронну версію див.: http://komb-a-ingwar.blogspot.com/
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Першою книгою спогадів про дивізію «Галичина» були мемуари колиш-
нього начальника оперативного штабу дивізії майора Вольфа Дітріха Гайке3. 
Працю автор написав ще 1947 року, перебуваючи в англійському таборі ін-
тернованих, на основі власних записів у воєнному щоденнику, картографіч-
них схем та ще свіжої пам’яті. 

Ця книжка за стилем дещо відрізняється від решти мемуарних публіка-
цій колишніх дивізійників, які дуже часто надають уваги більше емоційному 
моменту, аніж фактологічному та аналітичному. З німецькою докладністю і 
пунктуальністю майор Гайке аналізує ситуацію; порівняно з усіма іншими оче-
видцями подій його виклад характеризується фактологічною наповненістю. В 
дивізійній мемуаристиці ця книга має ареол мало не священної, хоча в серед-
овищі дослідників висловлені досить великі претензії до автора4.

Книги спогадів та численні дрібні публікації у періодичному виданні «Ві-
сті комбатанта» нерідко містять цікаві деталі з життя дивізійників на війні та 
в полоні. Перший номер цього унікального видання вийшов друком у 1961 
році5; нині часопис існує не лише в паперовому, а й електронному варіантах6. 
Серед мемуарних видань хочеться виокремити книгу спогадів Романа Лазур-
ка7, що нібито спеціально написана для етнологічного дослідження. Важливим 
джерелом матеріалів для вивчення життя військовополонених (інтернованих) 
під час Другої світової війни (що є практично абсолютно не розробленою в 
сучасній етнології темою) є збірник спогадів колишніх дивізійників, які пере-
бували у британському таборі військовополонених на території Італії – Ріміні8. 

Якщо проаналізувати спогади учасників дивізії «Галичина», то виявить-
ся, що їх більшість цілком вкладаються в жанр меморату або «народного 
оповідання»9. Подібно до цього жанру фольклору, текст розказаний (зрідка пе-
реказаний) очевидцем переважно один раз. Щоправда, раніше, в епоху непись-
менності, народні оповідання були цілковито усними, тільки в ХХ ст. їх ста-
ли записувати на папері. У північноамериканській науці цей тип фольклорної 
прози називається «personal experience narratives» (досл.: оповіді з особистого 
досвіду), «personal stories» (історії з власного життя).

Термін «наратив» більше відомий літературознавцям, що мають справу з 
постмодернізмом, аніж етнологам та фольклористам. Ми вживатимемо його у 
3 Гайке В. Д. Українська дивізія «Галичина»: Історія формування і бойових дій (1943–1945) / Ред. 

В. Кубійович;  Пер. з нім. Р. Колісника.  – Торонто; Париж; Мюнхен, 1970.  (http://lib.galiciadivision.com/
heike/)

4 Наврузов Б. Р. 14-я гренадерская дивизия СС «Галиция». – М., 2010. – С.67-68.
5 http://uk.wikipedia.org/wiki/Вісті_Комбатанта
6 http://komb-a-ingwar.blogspot.com/
7 Лазурко Р. На шляхах Европи: Спогади / Ред. Л. Рихтицький. – Чикаґо, 1971. (http://lib.galiciadivision.com/

lazurko/). Висловлюємо глибоку подяку племіннику Р. Лазурка – Маркові за можливість ознайомитися з 
цією книгою, власне, з чого почалося зацікавлення автора темою субкультури дивізії “Галичина».

8 Ріміні 1945–1947. Перша українська дивізія Української національної армії в британському полоні в Італії: 
Зб. / Ред. В. Б. Будний. — Нью-Йорк, 1979. (http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=5224)

9 Вважаємо надзвичайно влучною концепцію, сформульовану С. В. Мишаничем щодо народних оповідань як 
повноцінного жанру фольклору. Див.: Мишанич С. В. Біля джерел народної прози // Народні оповідання. – 
К., 1983. – С. 15–62.

http://lib.galiciadivision.com/lazurko/
http://lib.galiciadivision.com/lazurko/
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загальному розумінні інтерпретації якоїсь події чи аспекту буття з суб’єктивних 
позицій окремої особи. 

Ще одне джерело нашого дослідження – фотографії. Саме вони дають 
найкраще уявлення про матеріальну культуру тієї чи іншої спільноти. По-
трібно сказати, що в складі дивізії існував пропагандистський підрозділ, до 
якого входили журналісти, фотографи, кінооператори, художники та радіо-
техніки – військові кореспонденти10. Кількість зроблених ними фотографій 
і майстерність фотомайстрів просто вражають. Передусім хочеться згадати 
альбом «Українська дивізія «Галичина»: Історія у світлинах від заснування 
1943 р. до звільнeння з полону 1949 р.»11, який вирізняється високою куль-
турою підготовки матеріалів до друку: тут фото опрацьовані із застосуван-
ням спеціального програмного забезпечення і мають докладні коментарі. 
Для етнологічного дослідження ця книжка становить величезний інтерес, 
оскільки фотографії містять цікаві деталі побутової культури дивізійників. 
За статистикою, один візуальний факт (одне фото), заміняє від одного абза-
цу до кількох сторінок словесного опису. 

Фотографії з життя дивізійників друкувалися також в інших виданнях. 
Зoкрема, велику частину книжки М. Мельника становлять саме вони. Автор 
дає не лише формальні підписи, а й пояснення щодо матеріальної чи ритуаль-
ної культури, уніформи на вояках12. 

 Основну джерельну базу доповнюють матеріали опитувань, здійсне-
них автором та іншими збирачами. Варто зазначити, що специфіка польо-
вих досліджень полягає в особливій роботі з респондентами. Багато колиш-
ніх дивізійників з відомих причин відмовляються від інтерв’ю, вважаючи 
вичерпною свою публікацію у «Вістях комбатанта». Тим ціннішими для 
нас є записи, здійснені від учасників подій. Користуючись нагодою, хоче-
мо подякувати всім респондентам, які погодилися дати інтерв’ю, переду-
сім Роману Коліснику13, Петру Саварину14 та Миколі Зубрицькому15. Також 
становлять інтерес інтерв’ю, записані від колишніх дивізійників молодою 
дослідницею Оксаною Товарянською16.
10 Боляновський А. Дивізія «Галичина». Історія. – Л., 2000. – С. 110, 115–116.
11 Маців Б. Українська дивізія «Галичина»: Історія у світлинах від заснування 1943 р. до звільнeння з полону 

1949 р. – Л., 2009. (http://www.voiakudg.com/books/index.html)
12 Melnyk M. J. To Battle: The Formation and History of the 14th Galician Waffen-SS Division. – Solihull, 2002 (2-ге 

вид. – Eastbourne, 2007).
13 Зап. М. Гримич від Р. Колісника в м. Торонто (Канада) 1 травня 2011 р. (інтерв’ю № 1). Тривалість інтерв’ю 

2 год. 23 хв.; 2 травня 2011 р. (інтерв’ю № 2). Тривалість інтерв’ю 1 год. 13 хв.
14 Зап. М. Гримич від Петра Саварина в м. Едмонтон (Канада) 1 квітня 2009 р. Тривалість інтерв’ю 4 год. 31 

хв.
15 Зап. М. Гримич від Миколи Зубрицького у м. Едмонтон (Канада) 9 квітня 2009 р. (інтерв’ю № 1). Тривалість 

інтерв’ю 5 год. 14 хв.; 1 грудня 2009 р. (інтерв’ю № 2). Тривалість інтерв’ю 1 год. 26 хв.; 1 грудня 2009 р. 
(інтерв’ю № 3). Тривалість інтерв’ю 32 хв.; 16 січня 2010 р. (інтерв’ю № 4). Тривалість інтерв’ю 55 хв.; 23 
січня 2010 р. (інтерв’ю № 5). Тривалість інтерв’ю 1 год. 23 хв.

16 Див. Товарянська О. Усні історії колишніх вояків дивізії «Галичина». Інтерв’ю з Зеноном Івановичем 
Врублевським // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Вип. 11-12. Усна історія в соціально-
гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / Ред. В. Кравченко, Г. Грінченко. – Х., 2008 – С. 308–
330. (http://keui.files.wordpress.com/2010/12/21_tovaryanska.pdf); Товарянська О. Спогади колишніх вояків 
дивізії «Галичина»: Інтерв’ю з Аксинчуком З. Ю. (http://www.mediafire.com/?mg5jnzvbvzn)

http://www.voiakudg.com/books/index.html
http://keui.files.wordpress.com/2010/12/21_tovaryanska.pdf
http://www.mediafire.com/?mg5jnzvbvzn
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 Джерельну базу пропонованого дослідження доповнює, а часом уточнює, 
інформація з наукових видань. Переважно це історичні дослідження, яких на 
диво багато17, якщо взяти до уваги нечисленність названої мілітарної спільно-
ти та її порівняно незначний внесок в історію Другої світової війни. Публікації 
написані з різних ідеологічних позицій, а також із різними методологічними 
підходами – від аналітичного до легко-емпіричного наукового і науково-попу-
лярного. Серед історичних досліджень на тему дивізії «Галичина» є дуже до-
кладні та переконливі, зокрема, книги Романа Колісника, Бегляра Наврузова, 
Майкла Мельника, Андрія Боляновського. 

Серед великої кількості наукових публікацій, немає, проте, жодної роботи 
етнологічного спрямування. Саме цю прогалину і намагатимемося виправи-
ти у пропонованому дослідженні, акцентуючи увагу не на історії дивізії, а на 
житті дивізійників. Найголовнішим питанням, яке цікавитиме етнолога, буде: 
як пересічна людина виживала у війні? 

Вишкіл
Проживання. Усіх добровольців, що вступили до дивізії «Галичина», після 

рекрутського набору направили на навчання, яке проходило у так званих ви-
шкільних таборах. “...У німців існувало два типи таборів: учбово-тренувальні 
(Ausbildungslager) і учбові (Truppenübungsplatz). В учбових полігонах прово-
дилося початкове формування і підготовка частини, а остаточне навчання осо-
бистого складу і навчання в обстаноці, максимально наближеній до бойової, 
проводилися в учбово-тренувальних таборах <...>. У таборів та полігонів був 
власний персонал – приблизно 1500 чоловік в учбовому таборі і приблизно 
200 чоловік на полігоні. Особистий персонал долучався до несення охоронної 
і караульної служби, виконував функції інструкторів, підтримував територію в 
порядку»18. 

Перший етап навчання («вишкіл рекрутів») проходив у різних місцевостях Ні-
меччини або на окупованих нею територіях19. Найбільшими були табори в Гай-
делягері (Heidelager, під Краковом, нинішня Польща) і Нойгаммері (Neuhammer, 
колишня Польща, нині територія Німеччини). Одночасно діяли школи підвищення 
кваліфікації (перевишколу) добровольців, які мали офіцерські звання з минулих 
років.
17 Колісник Р. Військова управа та українська дивізія «Галичина». – Торонто, 1990. Melnyk M. J. To Battle: 

The Formation and History of the 14th Galician Waffen-SS Division; Українська дивізія «Галичина»: 
Історико-публіцистичний збірник / Ред.-упоряд.: М. Слабошпицький, В. Стеценко. – Київ;Торонто, 
1994; Боляновський А. Дивізія «Галичина»:…; Гунчак Т. У мундирах ворога. – К., 1993; Грицак Я. Нарис 
історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.  – К., 2000; Порив: правда про Першу 
Українську Дивізію (УНА) «Галичина» / Статті, нариси, спогади. – Л., 1994; Косик В. Україна і Німеччина 
у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993; Torzecki R. Torzecki R. Polacy i Ukraińcy: Sprawa 
ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. – Warszawa, 1993; Українські військові 
формування в збройних силах Німеччини (1939–1945). – Л., 2003; Наврузов Б. Р. 14-я гренадерская дивизия 
СС «Галиция». – М., 2010.

18 Наврузов Б. 14-я гренадерскя дивизия СС «Галиция». – С.39.
19 Див. також про це: Боляновський А. Дивізія «Галичина». – С. 111; повний список вишкільних таборів 

подано на с. 144–147.
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Щодо умов проживання, то, як зрозуміло зі спогадів, для вишколів воя-
ків дивізії «Галичина» використовувалися підходящі для навчання табори або 
гарнізонні містечка (Нойгаммер), полігони (Гайделягер), а також нашвидкуруч 
обладнані під казарми («касарні») цивільні приміщення20.

Полігон Гайделягер, за свідченням Р. Колісника, «був розбудований у ви-
гляді чотирьох «рингів» (кіл). Колом ішли асфальтові дороги, бараки для со-
тень були розташовані зовні від першого кола: один – паралельно до дороги, 
а два – перпендикулярно. Всередині рингу при дорозі були побудовані великі 
ангари, всередині не було кімнат. Коли сюди приїхали рекрути, які перед тим 
навчалися в з Брно (Чехія), їх поселили в тих ангарах – по одній сотні в кож-
ному ангарі. Усього на вишколі було 12 сотень, що складали батальйон для 
особливих призначень»21.

Загальний вигляд табора запам’ятався деяким учасникам подій тим, що всі 
будівлі були розташовані правильними рядами вздовж головної дороги, яка 
проходила через усе містечко22. За словами майора Гайке, табір перебував у 
стані розбудови. Там розташовуватися й інші підрозділи армії (зокрема, про-
ходили вишкіл рекрути Естонської дивізії23), що створювало певні незручності 
для дивізії, приміщення якої були розкидані по території24.

 Будівлі, в яких мешкали рекрути, були, по суті, дерев’яними бараками, 
мало пристосованими до життя. На одній з фотографій рекрути позують на 
фоні такого бараку. Це досить велика дерев’яна споруда з вікнами, які закрива-
ються дерев’яними віконницями. Під вікнами – довга лавка25. На іншому фото 
видно, що бараки розташовані в рівний ряд. 

 Кімнатки в цьому вишкільному таборі, за влучним жартом одного з учас-
ника подій, нагадували «братрури»26 (вузенькі отвори в галицьких печах для 
випікання хліба. – Прим. М. Г.). В кімнатах розміщувалося по 15 чоловік: ліж-
ка стояли в три яруси, був стіл, кілька стільців, піч, що опалювалася вугіллям27.

Гаражів і складів для потреб дивізії не вистачало.
Усе це не найкращим чином впливало на дисципліну і порядок у дивізії28, 

що, за німецькими правилами, було величезним ґанджем, і тому командування 
дивізії домагалося передислокації навчального табору. Ці вимоги увінчалися 
успіхом, і вишкіл було перенесено в Нойгаммер, який, на думку майора Гайке, 
був пристосований для потреб навчання і проживання значно краще. Комен-
дант табору тісно співпрацював із керівництвом дивізії29.
20 «Заквартирували нас у якійсь колишній середній школі, яку німці перемінили на касарню». (Лазурко Р. На 

шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r02.html))
21 Коментар Р. Колісника.
22 Грицак П. Вежі і кулемети. (http://lib.galiciadivision.com/hrycak/r02.html)
23 Коментар Р. Колісника.
24 Гайке В. Д. Українська дивізія «Галичина». (http://lib.galiciadivision.com/heike/r01.html)
25 Melnyk M. J. To Battle. – С. 135.
26 Грицак П. Вежі і кулемети. (http://lib.galiciadivision.com/hrycak/r02.html)
27 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
28 Гайке В. Д. Українська дивізія «Галичина». (http://lib.galiciadivision.com/heike/r01.html)
29 Гайке В. Д. Українська дивізія «Галичина». (http://lib.galiciadivision.com/heike/r01.html)
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До війни Нойгаммер був гарнізонним містечком вермахту. Під час війни, 
коли з’явилася потреба у вишколі великої кількості вояків, воно стало розши-
рюватися за рахунок добудованих бараків. Тому на час вишколу дивізійни-
ків воно вже складалося зі старої частини (гарнізонні казарми, збудовані з 
червоної цегли), де продовжували перебувати частини вермахту й адміні-
страція, і нової: дерев’яні бараки, де розміщувався тимчасовий вишкільний 
контингент. За спогадами колишнього дивізійника, приміщення були трьох 
типів і розташовувалися окремо. До першого типу належали бараки, збу-
довані найраніше, – вони були хорошої якості, мали умивальні з холодною 
і гарячою водою, ватерклозети. У цій групі бараків розташовувалися шта-
би, магазин одягу, лікарня, продуктовий магазин і зброярня («зброївня»), 
між ними була прокладена асфальтована дорога, з площею для богослужінь 
в центрі. Бараки другого типу були розташовані в сосновому бору і мали 
приблизно такі самі побутові умови, як і в першій групі, за винятком лише 
того, що тут не було площі й асфальтованих доріжок. Третя група бараків 
«Цайзав» уже була розташована поодаль головного табору, на голому піску. 
Бараки стояли на палях і були оббиті дошками. Колись це були приміщення 
для радянських військовополонених, неподалік від них містилися братські 
могили, так що постійно було чути сморід, особливо після дощу. Воду з 
навколишніх джерел вживати заборонялося, її привозили окремими цистер-
нами. «Гіґієни великої тут не було. Лятрина (туалетна яма. – М. Г.) збудо-
вана була із двісті метрів від табору і до неї ходили тільки із «більшими» 
справами. Всякі «легші» потреби полагоджували на піску, зокрема ніччю, 
коли ніхто не бачив»30. У іншого учасника подій в Нойгаммері склалося 
враження загальної забрудненості та постійне відчуття вогкості31.

У Лявенбурзі (Lauvenburg) вишкіл проходив у добротних мурованих од-
ноповерхових будівлях, побут був добре налагоджений. З центрального входу 
можна було дістатися до кімнат солдат, коло заднього містилася шрайбштуба 
(з нім. schreibstube – військова канцелярія. – Прим. М. Г.), одягова кімната, 
зброярня, а також приміщення для підстаршин і шпіса (адміністративна поса-
да в німецькій армії. – Прим. Р. Колісника; «прапор», тобто еквівалент прапор-
щика в радянській армії. – Прим. М. Г.). Сотенний та інші старшини мешкали 
в іншому будинку. Усередині вздовж довгого коридору розташовувалися великі 
кімнати для проживання, в кожній мешкало по 10 чоловік. Біля дверей, з боку 
коридору, були стояки для зберігання рушниць. Умеблювання включало двоя-
русні ліжка, великий стіл, дерев’яні лави обабіч і металеві шафки біля входу32.

У Мюнхені, згадує дивізійник, солдати проживали у величезних казармах 
(«в колосальних касарнях»), де умови були досить комфортними («люксусови-
ми»): кімнати великі, ясні, просторі з обігрівачами (калориферами), ванні кімна-
ти з теплою та холодною водою, «апаратами з «підозрілими» написами «Мен-
30 Лазурко Р. На шляхах Европи (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r03.html)
31 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
32 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)



139

нер, шіцт ойре ґезундгайт» (з нім. Männer, schützt eure Gesungheit! (schützt мало 
би вимовлятися, якщо точно, шюцт). – Чоловіки, бережіть своє здоров’я!33)34.

У Позен-Трескау (Posen-Treskau, біля Познані) дивізійники жили в казар-
мах колишнього польського вишкільного табору, а також у колишньому жіно-
чому монастирі над річкою Вартою. Кімнати були розраховані на кілька осіб, 
зброя («кріси») стояли в коридорі. За кількасот метрів від казарм були роз-
ташовані Головна управа школи, навчальні зали, «арешт», «вартівня» і житло 
начальника школи генерала Баляуфа35 (Baliauf). Прибиранням приміщень (кім-
нати, коридори та умивальні кімнати) воїни не займалися, для цього команду-
вання наймало місцеве населення, переважно польок36.

За свідченням іншого респондента, 6-й поліцейський полк дивізії розташо-
вувався в Граєві (Grajów), на колишньому польсько-прусському пограниччі. 
Це були «казарми колишньої польської кавалерії. Бараки, в яких нас приміще-
но, були просторі й вигідні, з поверховими (очевидно, двоярусними. – Прим. 
М. Г.) ліжками. Посередині між бараками була їдальня, яка також служила 
за викладову залу (навчальну аудиторію. – Прим. М. Г.)»37. Пізніше доброволь-
ців перемістили в містечко По (Pao) у Піренеях, де вони жили в казармах ім. 
маршала Фоша, в яких колись жили леґіонери з Марокко. Це був величезний 
будинок з великими кімнатами38.

Збереглися фотографії деяких казарм, які виглядають дуже презентабель-
но, серед них чотириповерхова солідна будова у м. Цаберн (Zabern, Ельзас, 
Франція)39, масивна казарма з великими вікнами в Лявенбурзі – у ній стіни 
ефектно викладені з білої і червоної цегли40, тощо.

Отже, умови проживання дивізійників (по суті, майбутніх дивізійників) у 
навчальний період різнилися від табору до табору: від бараків із несприятли-
вими побутовими умовами до комфортних казарм з усім необхідним забезпе-
ченням. Потрібно зауважити, що молоді рекрути намагалися прикрасити свій 
побут і надати йому українського вигляду. Так на фотографіях з книги «Дивізія 
в світлинах» знаходимо такі сюжети: перед бараком 10 сотні воїни виклали 
камінням левика41 (символ дивізії. – Прим. М. Г.); на підстаршинському ви-
школі в Пожічі восени 1943 року добровольці прикрашають табір тризубом з 
камінців42.
33 Висловлюю подяку Василеві Старку за допомогу в перекладі (Прим. М.Г.). 
34 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
35 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
36 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
37 Процакевич М. Поліційні полки // Вісті комбатанта. – 1970. – № 3-4. (http://komb-a-ingwar.blogspot.

com/2008/10/blog-post_8464.html)
38 Процакевич М. Поліційні полки. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_8464.html)
39 Маців Б. Українська дивізія «Галичина»: Історія у світлинах. – С. 68. (http://www.voiakudg.com/books/index.

html) (фото № 69) 
40 Маців Б. Українська дивізія «Галичина»: Історія у світлинах. – С. 76. (http://www.voiakudg.com/books/index.

html) (фото № 82).
41 Маців Б. Українська дивізія «Галичина»: Історія у світлинах. – С. 63. (http://www.voiakudg.com/books/index.

html) (фото № 57).
42 Маців Б. Українська дивізія «Галичина»: Історія у світлинах. – С.73. (http://www.voiakudg.com/books/index.

html) (фото № 77).
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Харчування. Проблема харчового забезпечення займає не одну сторінку 
спогадів дивізійників. Зі слів майора Гайке зрозуміло, що це питання постій-
но перебувало в центрі уваги переговорів поміж українською стороною і ні-
мецьким командуванням дивізії. Головною проблемою було те, що українські 
хлопці переважно походили з селянських родин, де традиційно споживалася 
проста, однак якісна їжа, достатньо калорійна, аби селянин міг виконувати 
фізичну працю. Проте армія взагалі і німецька зокрема, та ще й у воєнних 
умовах, мали дещо інший раціон. «Українці, – пише майор Гайке, – за звичкою 
багато їли, головне масних страв. Тому їм звикати до поживних, але малих 
військових порцій доводилося дуже важко»43. Матеріали свідчать про те, що 
німці також мали порівняно скромний харчовий раціон. Ось як описує відвід-
ини свого начальника один з учасників подій:

Євген Шипайло: «В останню неділю перед закінченням вишколу Hauptmann 
Mittag запросив мене до своєї хати на обід. Він був жонатий і мешкав недалеко 
від вишкільного табору. Обід був невибагливий, бо приділи на харчеві картки 
були невеликі і скромні»44.

Призовники на вишколі мали вранці і ввечері каву з хлібом і маслом/мар-
гарином, часом мармеладом. Учасник подій згадує, як відбувався обід в Гайде-
лягері: рекрути йшли до кухні по обід і, отримавши свої порції, швидко (щоб 
не вистигли) поверталися з ними до кімнати. Хто встигав, сідав за стіл, інші 
обідали на ліжках. Переважно на обід давали бараболю в лушпинні, якийсь 
соус45, шматок м’яса.

Оскільки Гайделягер був розташований недалеко від рідних країв рекрутів, 
щосуботи до них приїжджали родичі, «але настав час, коли це припинилось і 
не стало «безухів» (очевидно, йдеться про різновид печива «безе» (безухи). – 
Прим. М. Г.), а з ними і доброго домашнього печива, ковбаси і горілки»46.

У вишкільному таборі в Лявенбурзі, як згадує учасник Другої дивізії про 
1944 року, щоденно видавали їжу, яку рекрути зберігали в своїх шухлядках: 
«Мармелад і масло ми тримали в круглих коробках, які називали буттердозами 
(від нім. Butterdose – маслянка, коробочка з кришкою для зберігання масла. – 
Прим. М. Г.), крім цього отримували кусок ковбаси та хліб»47. Їжа не відрізняла-
ся від того, що видавали німцям: картопля в мундирах (бараболя у лушпинні) із 
соусом або з невеликою порцією м’яса. Хто хотів, міг купити у «кантині» (кан-
тина – бар, лавка. – Прим. М. Г.) пива, ікри і гірчиці (муштарди). Коли на ви-
шкіл до цього ж табору приїхали італійці, то вони завезли макаронні вироби, які 
були розподілені на всіх мешканців табору; їх видавали по ¾ миски («їдунки»)48.
43 Гайке В. Д. Українська дивізія «Галичина». (http://lib.galiciadivision.com/heike/r01.html)
44 Шипайло Євген. На вишколі «модерної зброї» // Вісті комбатанта. – 1993. – № 1. (http://komb-a-ingwar.

blogspot.com/2009/04/blog-post_20.html)
45 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
46 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
47 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
48 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
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У таборі Позен-Трескау «сніданки та вечері були як всюди. Це кава, по яку 
ходили чергові до кухні. Зате обіди відбувались у спільній їдальні школи з ін-
структорами і керівниками школи. Сиділи ми по четверо при столах, накритих 
білими обрусами. Їли з тарілок, вживаючи вилок та ножа. Їжу до столу прино-
сили кельнери і дуже звертали увагу на поведінку. Мали навіть серветки. По-
чинали їсти по команді «мальцайт» (від нім. Mahlzeit – «Смачного!», дослівно: 
«Час обідати!» – Прим. М. Г.), яку подавав командир школи»49.

Однак не завжди у вишкільних таборах було все гаразд з харчуванням. Один 
з дивізійників признавався, що «годували, як псів, (ми) завжди були голодні»50. 
А у вишкільному таборі для 6-го поліцейського полку в Граєві у 1944 року на-
віть стався бунт з оголошенням голодовки через недостатню кількість харчів: 
зокрема, на обід хлопці отримували лише кілька картоплин у мундирі. Німець-
ке керівництво було обурене, пояснювало це важкою ситуацією на фронті та в 
тилу, однак пайку таки збільшили51. 

На одну зі скарг, написаних вояками до Військової управи, начальник кан-
целярії, зокрема, відповів: «Засадничо: ще ніколи не було – і то в час миру, а 
не на п’ятому році війни! – щоб вояк, а зокрема рекрут, був колись ситий»52.

Дивізійники на вишколі отримували платню, яку могли витратити на про-
дукти або на харчування поза межами табору. Залежно від країни перебування, 
це відбувалося по-різному.

Наприклад, у самій Німеччині продукти купувалися за картки53, придбати 
додаткові харчі було не так просто, як, скажімо, в Голандії, Чехії чи Словач-
чині. За спогадами респондента, у Празі порівняно з Німеччиною «був рай» у 
тому, що стосувалося наявності продуктів харчування. Тому за зарплату диві-
зійники купували м’ясо (холодну свинину), масло, хліб54.

Щоправда, в Німеччині можна було пообідати в ресторані, випити пива у 
барі. Баварська кухня мала свою специфіку: «тоді загальною мюнхенською по-
травою були «Мушельфляйш (нім. Muschelfleisch – мідії. – Прим. М. Г.) і гемізе 
(нім. gemüse – овочі. – Прим. М. Г.) (популярні «жабі очка») та «12-процентіґес 
бір» (дванадцятипроцентне пиво. – Прим. М. Г.), 10% «Бедінунґсцушляґ» (нім. 
Bedienungsaufschlag – націнка за ресторанне обслуговування. – Прим. М. Г.)»55. 

Зі спогадів майора Гайке про відвідання командуванням пекарської сотні

Майор Гайке: «Їдемо до пекарської сотні, яка випікає хліб для всієї Дивізії. 
Українці працюють напружено й завзято, бо вони випікають хліб для 18 000 
49 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r01.html)
50 Зап. М. Гримич від Петра Саварина 1 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада).
51 Процакевич М. Поліційні полки // Вісті комбатанта. – 1970. – № 3-4. (http://komb-a-ingwar.blogspot.

com/2008/10/blog-post_8464.html)
52 Боляновський А. Дивізія «Галичина». – С. 127.
53 «Німеччина, де харчі видавались за картками так точно, що чоловік мав враження, що це не харчі, а ліки на 

рецепту» (Лазурко Р. На шляхах Европи (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r03.html)).
54 Зап. М. Гримич від Петра Саварина 1 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада).
55 Зап. М. Гримич від Петра Саварина 1 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада); Грицак П. Вежі і кулемети. 

(http://lib.galiciadivision.com/hrycak/r02.html)
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війська, що відповідає вже населенню й немалого містечка. Очевидно, сотня 
має модерне влаштування, наприклад, машини до мішання тіста і т. ін. Інтен-
дант Дивізії, якому підлягає сотня, хвалить працю українців. У цій сотні сі-
даємо до полудневої перекуски, під час якої нам розповідають про різницьку 
сотню, що як і пекарська належить до складу бойового постачання. Різницька 
сотня має також модерне устаткування і може постачати м’ясом всю Дивізію 
і їй підлеглі інші частини. Покищо сотня не б’є худоби сама, а одержує м’ясо 
з харчового управління. Зате вона виробляє всі ковбаси для Дивізії. Ми пояс-
нюємо нашому гостеві, що таке велике з’єднання, як дивізія, – це самовиста-
чальна одиниця як у відношенні до прохарчування, так і до направи й обміну 
зброї, автомобілів і всякого іншого приладдя. Такі підрозділи, як: пекарська, 
різницька, санітарна, ветеринарна, верстатна сотні й польова пошта, об’єднані 
у частинах постачання, які підпорядковані генерального штабу старшинам»56.

На фронті
Спосіб життя дивізійників другого – фронтового – етапу змінюється. З 

більш-менш осідлого він перетворюється на похідний. Відповідно побутова 
культура стає пристосованою до регулярного пересування у просторі.

У кожній армії в умовах війни побут солдат та офіцерів облаштовують 
спеціальні служби. В німецькій армії розквартируванням війська займалися 
квартирмейстери (квартирмайстри), обов’язком яких було підготувати пев-
ний населений пункт до прийому на постій солдатів та офіцерів. Про це за-
звичай укладалася домовленість із місцевим населенням. А в ситуації, коли 
армія була окупаційною, місцеве населення реагувало на це по-різному, тому 
бути квартирмейстром, за словами одного із учасників подій, «робота не з 
приємних». Квартирмейстери добиралися до населеного пункту, де мала роз-
міститися військова частина, заздалегідь і домовлялися з місцевим сільським 
головою (війтом, бурмістром), який мав допомогти знайти кімнати для роз-
ташування військових на ніч. Квартирмейстери крейдою на дверях вказува-
ли кількість людей, які можуть рoзміститися у певній хаті (часом «просив 
кожну господиню, щоб її солодкі діти не вимазували моїх написів, часом пе-
реконував старого ґазду, що це жадні чари на його хату, а тільки число 
стрільців до спання»57), кількість коней, які можуть перебувати у стайні. В 
їх обов’язки входило намалювати схему розташування хат на постій, що осо-
бливо було актуально в разі бойової тривоги (алярму)58. Бажано було локалі-
зувати проживання в одному районі, наприклад, навколо площі, щоб тримати 
всіх укупі, а коней на самій площі; це також допомагало раціонально роз-
ташувати вартових. 

Зазвичай сільський чи міський голова допомагав німецьким частинам у ви-
рішенні побутових справ; зокрема, коли треба було їхати обозом за продукта-
56 http://lib.galiciadivision.com/heike/r02.html
57 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r06.html)
58 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r06.html)
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ми, від населеного пункту виділялися підводи з кіньми і призначалися госпо-
дарі на допомогу.

Інколи розмістити всю частину по хатах не вдавалося. Так сталося напе-
редодні Бродівського бою у с. Кадовбищі біля Ожидова 1 липня 1944 року, де 
розташовувався один з куренів дивізії. За спогадами учасника подій, «найгір-
ше боліло українців-вояків, що німецькі вояки, яких не бракувало там, жили в 
селянських хатах, а ми – у шатрах»59.

Під час Бродівської акції квартирувати в населених пунктах заборонялося 
з метою дотримання безпеки мирного населення. Військо розташовувалося в 
околицях сіл. «Пізніше ці заходи добре себе виправдали»60. Не дозволено було 
квартирувати у цивільного населення під час маршу через Австрію до Штирії 
(Словенія), однак вояки знаходили спосіб «обходити» наказ.

Зі спогадів
Євген Побігущий: «Марш у Стирію був особливо трудний. В Австрії забо-

ронено було ночувати в житлових домах. Такий наказ ми, старшини, трактува-
ли так, що не робили провірки квартир, а вояки «не розуміли» такого наказу, 
бо він був у німецькій мові, й так вояцтву вдавалось спати в хатах. Але такими 
щасливцями не були інші дивізійні частини, бо їхнє вояцтво ночувало в клу-
нях, у школах та в публічних залях, де всюди був собачий холод. Щоденно тре-
ба було вояцтву промарширувати майже 40 кілометрів. Після трьох-чотирьох 
днів маршу був день відпочинку, щоб почистити зброю. Почавши від міста 
Бруку, було небезпечно марширувати вдень з уваги на часті налети альянтсько-
го летунства, що їх воно робило, налітаючи з Італії. Відомо, що марш уночі 
значно втомлює вояків, так що не раз вони доходили до своїх квартир смер-
тельно втомлені»61.

Харчування. Постачання продуктами і робота кухні (інтендантська служ-
ба) в німецькій армії були регулярними. Однак фронтові реалії (поразки та 
поспішний відступ) часом призводили до збоїв системи. 

IV відділ дивізії був «харчовим», його очолював майор Зульцбах, на всіх ке-
рівних посадах в цьому відділі були німці; лише старшини, що прибули з гос-
подарської школи, «були поприділювані як підрядні сили, у формі помічників»62.

У похідних умовах в населеному пункті, за яким було закріплено пе-
ребування німецьких військ, облаштовувалися спеціальні магазини, куди 
відряджалися обози з навколишніх бойових частин. Магазини, як правило, 
ретельно маскувалися («магазини були дуже добре замасковані, так що не 
тільки згори, але й на землі важко було їх розпізнати, тільки густо роз-
59 Верига В. Виїзд на фронт // Вісті комбатанта. – 1968. – № 5-6; 1969. – № 3-4. (http://komb-a-ingwar.blogspot.

com/2009/10/)
60 Гайке В. Д. Українська дивізія «Галичина». (http://lib.galiciadivision.com/heike/r03.html)
61 Побігущий Є. Мозаїка моїх спогадів. (http://lib.galiciadivision.com/ren/r317.html)
62 Феркуняк Д. Командний склад штабу дивізії // Вісті комбатанта. – 1965. – № 4. (http://komb-a-ingwar.

blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html)
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ставлені стійки і польова жандармерія в цьому місці були скупчені більш, 
як деінде»63). Кожна частина надсилала до магазину свій обоз, якому за-
звичай видавалася місячна норма харчів (місячний приділ). У липні 1943 
року, зокрема, для дивізійників запасно-вишкільного батальйону64, що пе-
ребували неподалік Бродів, вона включала хліб, м’ясо, цигарки (папіроски), 
горілку, пиво. Товари на обозі розташовувалися системно: на кожну підводу 
завантажувалася приблизно однакова кількість різнотипних продуктів, аби 
в разі втрати однієї чи кількох підвод (наприклад, через сутичку з партиза-
нами) раціон лишався хоч і меншим, проте різноманітним65.

Окрім централізованого постачання з Німеччини відповідні комісії вій-
ськової адміністрації закуповували продукти у місцевого населення. Переду-
сім купували за місцеву валюту або за так звані урядові поквітування велику 
рогату худобу, причому у великій кількості, залишаючи селянам зовсім мало. 
Місцеве населення жалілося з цього приводу «своїм», тобто дивізійникам, і 
це викликало в їх рядах обурення. Після певних переговорів забезпечення 
провізією із запасів місцевого населення почали здійснювати під контролем 
дивізії66.

За військовими частинами справно їздила польова кухня.

Зі спогадів 
Степан Мединський: «За нами їдуть амуніційні вози і кухня. Кухня — це 

після зброї, найкраща наша товаришка. Не раз ми за нею тужили, перебуваю-
чи по кілька днів у горах, куди вона не могла дістатись. Тоді «залізна» порція 
мусіла заступати кухню. Але хіба це те саме, що кухня? Та де там! Нераз діс-
тане вояк залізну порцію на три дні, а вона ледве до другого вечора вистачить. 
Третій день хіба сни про циганів, або здобувай звідки хочеш. Так, так, кухня у 
війську — це мати»67. 

Фронтові кухарі намагалися догодити солдатам і шукали способів урізно-
манітнити меню або додатковими засобами зробити їжу ситнішою. Так, учас-
ник подій згадує, що на фронті у Гляхейнбергу попросив кухаря Крайника 
потерти кілька картоплин (бараболь) і зробити дерунів (пляцків), на що він 
радо погодився. Іншим разом він «реквізував» у господаря-німця два мішки 
борошна і заправив ним суп. «Їжа нам смакувала, бо ми виголоднілися, але 
після того протягом двох чи трьох днів ми були небоєздатні, бо щохвилини 
63 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
64 Роман Лазурко називає його «Запасний полк», хоча насправді це був запасно-вишкільний курінь 

(батальйон), який був самостійним підрозділом і щойно після Бродів, у Словаччині, його підпорядкували 
дивізії (Прим. Р. Колісника)

65 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
66 Гайке В. Д. Українська дивізія «Галичина». (http://lib.galiciadivision.com/heike/r03.html)
67 Мединський С. Під обстрілом літаків // Вісті комбатанта. – 1969. – № 5 (http://komb-a-ingwar.blogspot.

com/2010/03/blog-post_10.html). Зі спогадів учасника подій, що воював у шостій сотні 29-го полку 1-ї 
дивізії, про події початку березня 1945 р. у Словенії, коли дивізійники разом з частинами вермахту воювали 
з партизанами Тіто.

http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2010/03/blog-post_10.html
http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2010/03/blog-post_10.html
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бігали до лятрини. Виявилося, що це була не мука, а гіпс. За це ми дуже на-
рікали на Крайника»68.

Коли кухня при переміщенні відставала від своєї військової частини, воя-
кам видавали сухий пайок, що включав хліб, маргарин, консерви.

Похідний сніданок дивізійника на фронті складався «з чорної вівсяної 
кави, чорного хліба з куском марґарини»69.

Зі спогадів
Роман Лазурко: «Ранком збірка, трохи крику, що завжди у війську помагає 

і хлопці повмивались у навколішніх криницях, кухня зварила вівсяну, чи там 
ячмінну каву, роздала по кусневі хліба і після сніданку стали ми господарити» 
і далі: пили «ранню каву та заїдаючи чорним хлібом, до якого вийнятково діс-
тали по куску марґарини крім червоної, бурякової мармоляди»70.

Роман Колісник: «Нашим СС-ам давали на вишколі 750 гр. хліба денно; на 
фронт ідучи, їм обіцяли 1500 гр. хліба денно; а дають 500 гр. хліба денно»71.

У критичних ситуаціях інтендантська служба була не в змозі забезпечити 
воякам навіть сухий пайок. Так сталося, зокрема, під час Бродівської битви, 
коли дивізійники самотужки рятувалися від голоду як могли. 

Зі спогадів
Роман Лазурко: «В якомусь опущеному селянському дворі, в огороді на-

рвав пару пригорщ молодого гороху і підкріпився. В польовій пляшці мав ще 
горілку, потягнув один «шлюґ»72.

Юрій Копистянський: «Натрапляємо на розвідувальне панцирне авто з об-
слугою трьох вермахтівців. Найстарший ранґою питає нас:

– Голодні?..
– По трьох днях неїдження – можна бути голодним! – рубає Місько. Вер-

махтівець подає нам пів комісняка та по одній консерві. Швидко впорюємося з 
ними. Ще хвилинка й лізу на яблунь нарвати зелепух «на десерт»... Та не так 
скоїлося, як хотілося. Надлітають літаки, близько нас розриваються бомби – і 
під подмухом повітря злітаю з дерева»73. 

Інстинкт виживання змушував солдат ігнорувати заборони брати харч у 
місцевого населення; в екстремальній ситуації закон стає безсилим і вступає в 
силу звичаєве право.

68 Овад Я. Бо війна війною. (http://lib.galiciadivision.com/ovad/r08.html)
69 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html) 
70 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
71 Колісник Р. 4-й Галицький добровольчий фронт і Гута Пєняцька // Вісті комбатанта. – 19.10.2008 (http://

komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/4_19.html).
72 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
73 Копистянський Ю. Прорив з-під Бродів // Порив: правда про Першу Українську Дивізію (УНА) «Галичина»: 

Статті, нариси, спогади. – К., 1994. (http://lib.galiciadivision.com/articles/poryv_3.html)

http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html
http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/4_19.html
http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/4_19.html
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Зі спогадів
Дмитро Феркуняк: «Село безлюдне, жодна жива душа не лишилася в хаті. 

Де поділися його мешканці, Бог знає, і не було часу довідатися <…> Мешкан-
ці, утікаючи, полишили все своє майно, худобу та домашню птицю. Зголоднілі 
стрільці кинулися шукати харчів. Хоча ці вчинки суперечили карним припи-
сам, я не забороняв їх, знаючи, що ніхто з собою не візьме нічого, крім хар-
чів. Почався другий наступ, цим разом на полишені кури. Хлопці, без огляду 
на змучення, господарили, варили курей, пекли паляниці. Про спання не було 
мови. Кожний старався напхати шлунок, бо ніхто не знав, що чекає нас зі схо-
дом сонця та коли знову матимемо змогу думати про харчі»74. 

Юрій Копистянський: «З голоду й безперервного напруження мені підкошу-
ються ноги. Один з наших поручників подає нам пакетик сухарів. З’їдаємо його 
похапцем і стає відрадніше. Місько кудись зник. Повертається з когутом під пах-
вою. Заходимо до хати, розпалюємо вогонь в печі. Місько в хаті припильновує 
когута, а я під хатою Міська. З кожним наближенням літаків викликую його 
з хати й разом ховаємося в рові… На добавок, від бомби розлетілася хата, де 
варився когут...»75.

Коли йшов тотальний відступ німецьких військ на захід, усі продовольчі 
магазини, про які йшла мова вище, поспішно згорталися, при цьому роздаю-
чи тим частинам, які відступали найостаннішими (у тому числі воїнам дивізії 
«Галичина») всі продовольчі запаси, що залишилися. 

Зі спогадів
Роман Лазурко: «На станції Журавиця «Німецька команда <…> заявила, що 

вони мають великі запаси харчів на станції і що треба це розібрати, бо ледве чи 
якась ще військова частина тут приїде. Виявилось, що ми їхали останні... Щоб 
харчі не попали в руки ворогам, цілий наш поїзд дістав дозвіл набрати що і 
скільки захочемо. Ну, треба собі усвідомити, що там було, щоб відчути, що ми 
відчули. Стрільці носили наруччям ковбасу до вагонів, хліб у мішках, масло ще 
з печатками «Маслосоюзу», твердий сир, папіроски ну й очевидно, горілку»76.

І далі:
Роман Лазурко: « …почали нам дійсно роздавати харчі. І то не давати, а 

роздавати. Вуджена свиня, вагою в 60–70 кілограмів припадала на чотирьох 
вояків. Господи, коли це маємо з’їсти?! Зате дали тільки по одному хлібові 
на чоловіка, бо хліба вже було мало. Ціле полудне їли ми м’ясо, а тільки десь 
колись закушували хлібом. Хлопці ходили по касарнях з куснями вудженого 
м’яса і заїдали собі його, відрізуючи по кусочку, чи то при розмові, чи то при 
жартах, чи просто проходжуючись по подвір’ї, щоб більше влізлося»77.
74 Феркуняк Д. Уривки з щоденника. (http://lib.galiciadivision.com/articles/brody3_2.html)
75 Копистянський Ю. Прорив з-під Бродів. (http://lib.galiciadivision.com/articles/poryv_3.html)
76 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
77 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
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Проте так пощастило не усім. Інші частини відступали без будь-яких їс-
тівних запасів, і лише у Львові отримали нагоду підкріпитися: зібравшись у 
соборі Святої Анни, воїни розбитої армії різних частин отримали від польової 
кухні «порядну менажу (менажа, менажниця –тарілка, поділена перетинками 
на кілька секторів для різних страв. – Прим. М. Г.) каші із шкварками»78.

Відступ на захід продовжувався. Дивізійники їхали поїздами через усю 
Європу. Постачання відбувалося таким чином: харчі видавалися на три дні, 
по дорозі на станціях сестри Червоного Хреста розливали каву, часом кухоль 
горохового супу. Вагони опалювалися в пічці вугіллям, яке на кожній станції 
вояки, за звичаєм, «діставали» своїми силами.

Під час перебування дивізійників у Словаччині, Австрії та Словенії поста-
чання відновлюється. Подібно до того, як було раніше, група солдат їздила 
до магазину за харчами, найнявши візника з місцевого населення79, і привозила 
до військової частини. Проте з наближенням капітуляції почастішали ситу-
ації на кшталт такої: «Офіційні харчі під псом. Дають нам зіпсутий горох 
з малими, білими хробачками, хліб якийсь кваскуватий, бруква до зупи, м’яса 
неначе на лікарство і то звичайно якесь таке тверде, кінське мабуть, чорна, 
ячмінна кава гірка, бо немає цукру і це все»80.

У такій ситуації солдатам не лишалося нічого іншого, як іти на контакт із 
місцевим населенням. Варто зазначити, що в спогадах дивізійників є чимало 
сюжетів про те, як цивільне населення співпрацювало з дивізійниками на різ-
них засадах: селяни пригощали військових їжею або обмінювали харчі на речі. 
Слід зазначити, що ще в Україні місцеве населення підгодовувало дивізійників.

Зі спогадів
Василь Верига: «В міжчасі нав’язався контакт із місцевим населенням, яке 

доставляло чимало різних харчових подарків, були випадки, що в свята, як 
ось на св. Івана чи Петра і Павла, приносили обіди аж до самих окопів. Деякі 
вояки, які були родом із довколишніх сіл, дістали навіть дозволи на короткі 
відвідини своїх рідних <…> Бували випадки, що господині варили обіди й 
виносили нашим хлопцям на поля, а німцям, які в них жили в хатах, давали 
нерадо тільки те, що мусіли»81.

Є також чимало історій, в яких згадується давній звичай – в екстремальній 
ситуації ділитися шматком хліба з ближнім; тепер і солдати та офіцери діли-
лися їжею поміж собою, а місцеве населення – з постояльцями, вояками армії, 
що програє. 

Бувало, щo воякам доводилося навіть полювати. Роман Лазурко згадує про 
те, як у Словаччині конюхи дивізії, що якраз квартирували біля лісу, вполюва-
ли сарну: «Наступного дня наша зупа була як зупа, дуже смачна і кожен знов 
78 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
79 Див. фото: Melnyk M. To Battle. – С. 221.
80 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r04.html)
81 Верига В. Наша сотня вже готова. (http://lib.galiciadivision.com/brody/brody13.html)
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дістав порядний кусень м’яса. Серну вполював стрілець Кліщ і якщо це було 
б в нашій силі, ми були б йому за цей цільний стріл дали лицарський хрест. 
Заслужив бо правдиво»82.

У полоні
Найбільше відомостей про побутову культуру дивізійників міститься у 

спогадах про полон. Як згадувалося вище, десять тисяч з них потрапили до 
британського полону (перша категорія), і значно менше – до американсько-
го (друга категорія). За даними Романа Колісника, серед тих, хто потрапив до 
американського полону, було три групи: перша спершу становила 1000 осіб, 
однак при перевезенні частина полонених розбіглися, і в результаті у списку 
УСХС (Українська санітарно-харитативна служба в Мюнхені) лишилася 821 
особа. Другу групу становили приблизно 150–200 вояків, вони перебували в 
Австрії; третя, найменша група була в Баварії83, про місце її перебування ні 
перша, ні друга група нічого не знали84. 

Першим пристановищем для більшості полонених дивізійників, які по-
трапили у британський полон, був табір Белярія (Bellaria, нині провінція 
Ріміні у Північній Італії), на захід від однойменного містечка, куди їх при-
везли 31 травня 1945 року Власне, табором це можна було назвати умовно; 
насправді то була велика прямокутна ділянка землі сільськогосподарського 
призначення площею 20 га, нашвидкуруч обгороджена колючим дротом. На 
полі були вузькі довгі ниви, засаджені картоплею і кукурудзою або засіяні 
пшеницею. Поміж нивами на межах ріс виноград. Дерев було дуже мало. 
Дивізійники нарахували 147 невеличких фруктових і 906 декоративних де-
ревець, які росли вздовж дороги і зрідка на межах85. На полі була лише 
одна будівля без вікон і дверей. У ній розташувалися: на першому поверсі 
інтендантура з магазинaми, на другому – таборова команда. Біля будинку 
росло велике дерево, яке використовували для оголошень: там вивішувала-
ся інформація про щоденний приділ харчів86. 

Полонені (інтерновані) українці спершу спали під відкритим небом 
(рідко хто мав з собою шатро (намет) з воєнного спорядження, вони були 
розраховані на 2–3 особи), в гіршому випадку – на голій землі, в кращому 
– на соломі. Хлопці стали робити для себе хисткі курені. Згодом британ-
ське керівництво почало постачати намети різної величини: великі (на 40 
осіб), менші – на 20 і 10 чоловік. «Але й цих шатер не вистачало й тому, 
як хтось мав своє мале шатро, міг його також уживати і цих жартом 
називали «одноосібники»87.
82 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r06.html)
83 Див. Падик І. В американському полоні // Вісті комбатанта. – 1993. – № 1, 2. (http://komb-a-ingwar.blogspot.

com/2009/04/blog-post_1477.html)
84 Коментар Р. Колісника.
85 Верига В. Під сонцем Італії: Вояки дивізії в Британському таборі полонених. – Торонто, 1984. – С. 40.
86 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 40.
87 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 78.
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Був червень і всі дуже страждали від спеки, особливо коли з Північної Аф-
рики повіяв гарячий вітер, знаний в Італії як сироко (sirocco).

Зі спогадів
Роман Долинський: «Люди шукали облегшення, де хто міг: у тіні вбогої 

рістні (рослинності. – Прим. М. Г.) цього простору, хоч це небагато помагало, 
копали ями, рови, окопи, щоб у вологості землі охолодитись. Однак і це допо-
магало тільки на пару годин, бо земля швидко висихала та тріскала»88.

Михайло Крат: «Сонце пече немилосердно, а сховатись від його проміння 
нікуди, бо дерев на полі немає, а кущі від сонця не захищають. Щасливий той, 
хто ще з фронту приніс шатру. Кілька великих шатер, що їх доставили англій-
ці, призначено для шпиталю («ревіру»), каплицю і деяких культурно-освітніх 
установ»89.

Василь Верига: «Літо було сухе, і цих пару днів, заки бритійці доставили 
шатра для усіх полонених, якось пройшли без більших труднощів. Зате земля 
так була потріскала від посухи, що в кожний рівчак можна було впхати ногу 
щонайменше на півметра глибини»90. 

При цьому полоненим води вистачало: були змонтовані водопроводи, і туди 
привозили воду у бочках91.

У дещо кращих умовах перебували німецькі полонені, зокрема вони мали 
технічну і культурну базу. Завдяки добрим відносинам з ними і українці могли 
часом скористатися нею. 

З інтерв’ю (про перебування в Белярії)
«М. Г.: Як був настрій? 
Микола Зубрицький: Настрій був добрим. Ми знали що в англійському по-

лоні довго не будемо. Офіцери заспокоювали: ідуть переговори з Римом, з Ва-
тіканом, домовляться, що нас не видадуть «на родіну», бо в американському 
полоні було таке, що віддали козаків (ідеться про кубанських козаків. – Прим. 
М. Г.). Ми опинилися перший раз в Белярії. То було відкрите рільниче поле. 
Лише один будинок був, де був штаб, а то все в палатках було. Ми всі мали 
палатки військові – англійці доставили палатки малого калібру. Пшениця до-
співала. Кінець травня: просто поле з пшеницею. Там (у Белярії) не були дов-
го, були до осені. 

М. Г.: Що ви робили? 
М. З.: Нічого не робили. Привозили нам екран, показували новини англій-

ською і німецькою мовами, нам перекладали. Раз на тиждень або два. Показу-

88 Долинський Р. З фронту за дроти полону // Вісті комбатанта. – 1961. – № 1-2. (http://komb-a-ingwar.blogspot.
com/2008/10/blog-post_17.html)

89 Крат М. У новій дійсності // Ріміні 1945–1947. – С. 37.
90 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 67.
91 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 67.

http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
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вали новини, – ще з Японією воювали, – а в Ріміні – фільми. 
(В Белярії) було просто поле. То зачали організувати наш штаб у цивільно-

му будинку фармара. Туди входили українські офіцери. Там з нами був гене-
рал Крат. <…> Ми ходили, розмовляли, вишукували своїх, дивилися, чи при-
возили нових. Як привозли нових, (ми) ішли під браму. Ми витали їх. Вони 
питались, як ми довго тут, як тут є. (Вони були) переважно з Західної України.

М. Г.: Що ви чекали? 
М. З.: Офіцери казали, що будете звільнені, не переживайте. 
М. Г. Тут ви були до осені? Як усе було?
М. З.: Дисципліна була, навіть збирали нас по сотнях, і офіцери викладали 

нам різні науки. 
М. Г.: Що викладали? 
М. З.: Переважно підбадьорювали. Казали: війна програна, але це не кінець 

світу. Є будучність»92. 

З Белярії дивізійники були переведені у табір Ріміні (Rimini, Північна Іта-
лія), що був уже краще пристосований для утримання військовополонених (ін-
тернованих). Табір розміщувався на місці колишнього аеродрому. Спершу це 
було наметове містечко (шатрове містечко). Намети були розташовані в ряд, 
утворюючи дві основні вулички, які хлопці назвали Київською та Львівською. 

З інтерв’ю
«Микола Зубрицький: ...Нас перевезли машинами з Белярії до Ріміні...
М. Г. Чому перевезли? 
М. З. Там було ліпше: ішло до зими… Там було цілком інакше. Колись був 

аеродром, літаків не було. (Були) водопроводи, бараки для команди (казарми), 
а всіх нас - в палатки. Палатки подвійні, на зиму, що одне полотно до іншого 
дотикало. Тут був наш табір український, а тут був німецький, там було їх ба-
гато. Начальство у нас було те ж саме. Українське. 

М. Г.: Як там проходило ваше життя?
М. З.: Життя було нормальне. Поділили нас на сотні, полки. Було дві церк-

ви. Кухня більше нормальна була. Армійську давали. Англійці вже мали за 
брамою свій штаб. Ми діставали обмундирування, всі додатки – щіточки до 
взуття, зубна паста. Там були електрики, що мали мотор, щоб, як смеркалося, 
то він запускав мотор і освітлювалося»93.

Завдяки будівельним матеріалам, що їх почали постачати британці, дивізій-
ники почали облагороджувати своє місце проживання. Силами технічного від-
ділу будувалися бараки для проживання і обслуговування потреб полонених, 
виготовлялися прості меблі, зокрема, столи і лавки для шкіл, ліжка94. 
92 Зап. М. Гримич від Миколи Зубрицького 9 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада). Інтерв’ю № 1.
93 Зап. М. Гримич від Миколи Зубрицького 9 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада). Інтерв’ю № 1.
94 Б/а. Внутрішня організація Рімінського табору // Ріміні 1945–1947. – С. 83.
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З часом побут в таборі полонених (інтернованих) у Ріміні був налагодже-
ний настільки, що за внутрішнім укладом нагадував життя в таборах «діпіс-
тів», тобто своєрідну «державу в державі». Було там дві церкви, театр, лазня, 
пошта, школи. 

Ось як описується «містечко», де жили дивізійники, після його облагоро-
дження власними зусиллями.

Зі спогадів
Микола Волинський: «З лівого боку Київської вулиці скупчувалася основна 

частина рімінської «Січі» (1, 2, 3, 3, 4, запасний і т. д. полки). Лябіринт ша-
тер та міжшатрових перевулків, пришатрових городців і квітників, невгомон-
ний вулик людей, зайнятих турботами дня... Насамперед тихе й неумовлене 
змагання йшло за зовнішній і внутрішній вигляд шатер. Навколо одного був 
городець з квітами та соняшниками, дбайливо викладений камінцями. Інше 
пишалося висипаною піском доріжкою та дерев’яними — з харчових скри-
ньок – дверима, вправленими в шатрове полотно. Коло ще іншого був дбай-
ливо викладений з кольорового скла тризуб і лев. Далі, серед невеликої площі 
хтось завдав собі труду побудувати мініятюрний середньовічний замок з бій-
ницями, оборонними ровами, підвідними мостами» 95.

Роман Долинський: «Дивізійники постійно дбали про те, щоб створити на 
просторі табору ілюзію рідної землі. Біля церков були дзвіниці, біля шатер, 
замість квітників, клумби з узорами, виконаними на зразок вишивки піском, 
глиною та товченою цеглою; деякі шатра прямо тонули в зелені соняшників. 
Ці дрібні на перший погляд елементи об’єднували всю громаду, додавали їй 
сили перетривати незавидні дні неволі»96. 

Однак незважаючи на всі «дизайнерські зусилля», все-таки це був табір по-
лонених (інтернованих), про що свідчила дротяна огорожа, яку було подвоєно, 
коли почастішали випадки втеч. Ці та інші деталі побуту справляли на деяких 
учасників подій гнітюче враження97. Хоча деякі респонденти розповідають про 
це без травматичних асоціацій.

З інтерв’ю
«М. Г. Як вартували?
Микола Зубрицький: Довкола таборів були вежі, то вони (вартові. – 

Прим. М. Г.) сиділи на вежах. Ми перший раз бачили, що (вартовий), що 
сидів на вежі, міг їсти. Такого у німців і росіян не було! (Наприклад,) го-
дина для tea break: приїжджала кантина таборова, він (вартовий) сходив з 
башти, набирав чаю і купував тісточка, – їм продавали, бо вони діставали 
95 Волинський М. З лету птаха... // Ріміні 1945–1947. – С.133.
96 Долинський Р. З фронту за дроти полону// Вісті комбатанта. – 1961. – № 1-2. (http://komb-a-ingwar.blogspot.

com/2008/10/blog-post_17.html)
97 Б/а. Внутрішня організація Рімінського табору // Ріміні 1945–1947. – С. 83, 63, 84.

http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
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гроші, – (потім він) ішов на свою башту і знов вартував. Там – вище – були 
вже кручені дроти»98. 

 
Цей же респондент згадує, що в Белярії огорожі як такої не було, хоча була 

брама. Англійці щодня рахували полонених, але загальних зборів не прово-
дили. На початку з табору було багато втеч. Хто мав родини в Німеччині або 
Австрії, тікали до своїх. З часом у Ріміні посилили охорону, почала діяти су-
вора система перепусток. «Просто так вийти з табору – то було неможливо. 
<…> Один випадок був, що одного застрілили. Він попід дроти пробирався до 
німецького табору. Хотів гендель робити»99. 

Умови перебування дивізійників у таборах полонених під протекцією аме-
риканців були (особливо на початковій стадії) значно екстремальніші. 

З інтерв’ю
Петро Саварин: «Табір полонених – американський полон – окружений 

танками на великій долині над озером. Сотні тисяч вояків: німці, українці... І 
вже звідти не можна було вийти. З шувару (осоки. – М. Г.) робили шатра. То 
була велика долина, де було 150 тисяч полонених»100. 

Спочатку постійного місця перебування військовополонених не було, і їх 
перевозили з одного місця на інше. Серед таких географічних пунктів, зокре-
ма, були Ваграйн (Wagrain), Санкт-Йоганн (St. Johann), Вайльхайм (Weilheim), 
Еберфінг (Eberfing), Рігзеє (Riegsee), Бад-Айблінг (Bad Aibling), Ауербах 
(Auerbach), Регенсбург (Regensburg), Пляттлінг (Plattling) тощо.

Перша група колишніх дивізійників, що потрапила в американський по-
лон, перебувала в таборі Ауербах. Це був колишній комплекс бараків вер-
махту на просторому полігоні. Його обгородили кількома рядами колючого 
дроту, а всередині територію поділили тим самим дротом на кільканадцять 
«кейджів» (з англ. cage – клітка. – Прим. М. Г.), які охороняли поляки. «Пе-
реходити з такого кейджу в інший кейдж було неможливо. За помічені спро-
би порозумітися з іншим кейджем карали, особливо старшин, драконськими 
голодово-арештовими карами, які в разі, що «винуватця» затаювано, спада-
ли тоді збірно на барак чи кейдж»101.

З Ауербаха дивізійників перевезли до міста Регенсбурга, де вони перебува-
ли до літа 1946 року, коли вояків було звільнено, а підстаршин (від старшого 
десятника і вище) та офіцерів перевезено як інтернованих до табору біля Аша-
фенбурга, звідти – до Людвігсбурга, і там вже їх було звільнено як легіонерів 
11 січня 1947 року. 

98 Зап. М. Гримич від Миколи Зубрицького 9 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада). Інтерв’ю № 1.
99 Зап. М. Гримич від Миколи Зубрицького 9 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада). Інтерв’ю № 1.
100 Зап. М. Гримич від Петра Саварина 1 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада).
101 Гор О. В американському полоні // Вісті комбатанта. – 1961. – № 4; 1962. – № 1. (http://komb-a-ingwar.

blogspot.com/2008/10/blog-post_29.html)
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Табір у Реґенсбурґу для третьої групи полонених облаштували на місці ко-
лишнього аеродрому (летовища), також поділивши колючим дротом на кейджі 
(клітки-бльоки), завдовжки 100 м, завширшки 25 м. 

Зі спогадів
Іван Падик: «Муравлище людське з цілої Европи. Більшість фронтовики, 

що тижнями не милися, збідовані, виголоджені, завошивлені. Коли ми так ле-
жали на сонці, то насікомі теж повилазили грітися й так стали докучати, що 
ми годинами полювали за ними по своїм одязі. А рук не було чим помити, ні 
поголитися, ні зубів пополоскати. З санітарного погляду це був жах» 102.

Наприкінці червня колишніх дивізійників третьої групи перевезли до 
місцевості Пляттлінг, де колись також був аеродром. Полонених розподі-
лили на групи по 18 осіб і кожну поселили у велике шатро, де вони спали 
на сирій землі покотом один біля одного. В неділю полонених вивезли до 
річки, привезли бочку рідкого мила, і кожен набирав собі його в окрему 
баночку, щoб помитися і перепрати білизну. Згодом в таборі почали будува-
ти бараки, однак із настанням холодів виявилося, що зроблені вони абияк 
– позалишалося багато щілин і всередині було дуже холодно. Кожен барак 
був завдовжки 20-30 метрів, посередині стояла одна маленька залізна піч-
ка, дров до якої завжди було обмаль103. «Служила та пічка нам теж і за 
«товстер» (тостер. – Прим. М. Г.). Свій кусник гливкого хліба припікали на 
плитці, де вміщувалося 4–5 кусочків. Інші притуляли до боків пічки, треті 
користали з димної рури, що розпікалась до червоного»104.

Нари в бараках були двоярусні, кожному полоненому видавали по дві ков-
дри. У таборі був водопровід до умивального бараку, де стояло довге дерев’яне 
корито для вмивання і прання; були також душові кабіни з теплою водою, де 
полонені милися раз на місяць. «У наших обставинах це вже був люксус», – 
згадує один із учасників подій105.

Харчування. На перших порах у тимчасових таборах для військовополо-
нених ще не було добре налагодженої системи харчування. Це було пов’язано 
з тим, що ні британська, ні американська сторони не були готові прийняти і 
прогодувати величезну кількість військовополонених – німців та представни-
ків інших націй, що воювали на боці Німеччини. А полонені були і без того 
в досить поганому фізичному стані, виснажені багатокілометровим маршем 
через Європу, недоїданням, а часом і голодуванням в останні фронтові місяці. 
102 Падик І. В американському полоні // Вісті комбатанта. – 1993. – № 1, 2. (http://komb-a-ingwar.blogspot.

com/2009/04/blog-post_1477.html)
103 «Ранком ту маленьку пічку обступили всі довкола, Щоб погрітися. Було воно подібне до роя бджіл, що сіли 

на кущику». Цит. за: Падик І. В американському полоні. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-
post_1477.html)

104 Падик І. В американському полоні. http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-post_1477.html
105 Падик І. В американському полоні. http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-post_1477.html
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Британська інтендантура мала у своєму розпорядженні харчові запаси армії 
Кессельрінґа, захоплені англійською армією, проте їх не вистачало. 

Від початку існування табору «5Ц» у Белярії була лише одна польова кух-
ня, яку вдалося привезти з собою після виснажливого переходу через Альпи 
загоном «фюзилірів» (фузилерів, від фр. fusiliers — стрілок із рушниці (гал. 
фузія – рушниця); у дивізії так називали піхотинців. – Прим. М. Г.)106, вона 
обслуговувала частину табору, а також шпиталь. Решті вояків довелося кухова-
рити самотужки. Їм доставляли у 24- і 40-галонових (75–150-літрових) бочках 
гас, який розподіляли поміж полками107. Полоненим видавали «сухий харч» 
(спершу вранці, однак пізніше роздачу перенесли на вечір, аби їх уночі не сте-
регти108) – під цим розумілася консервована їжа, яку вечорами кожен варив 
собі на своєму «персональному вогнику»109. 

У Белярії було кілька випадків смерті від голоду110. Колишні вояки намага-
лися вгамувати його англійськими галетами, яких було замало. Деякі пробува-
ли вживати недозрілу пшеницю, яка росла на земельних ділянках, після чого 
похворіли на шлунок111. 

З інтерв’ю
«Микола Зубрицький: Привозили воду машинами, що мали крани. 
М. Г. Снідали як? 
М. З. Пішли до кухні, набрали, кожен мав їдунку. Кава, зупа горохова, фа-

сольова, бараболяна, м’ясо було в тих харчах – кусочки м’яса.
М. Г. А шоколад? 
М. З. Час від часу давали. Або англійський або американський. Їли біля 

палаток.»112 

Пізніше бочки з гасом кожен полк обклав камінням, зробивши у такий спо-
сіб полкову кухню. Харчі стали постачатися регулярно. Їжа готувалася на пол-
ковій кухні. Головними компонентами раціону були сухі бобові (горох, квасоля 
тощо), свіжі овочі (ярина), борошно, жир (товщ) і сіль. З них варили суп, який 
роздавали кожному по ополонику («по кохлі»). «Була це звичайна рідина з кіль-
кома горошинками чи фасолинками, які одна одну ловили. Її радше можна було 
пити, ніж їсти ложкою, й тому кожний мріяв про баньку зупи, в якій ложка 
стояла б сторцем»113. 

Також у полковій кухні давали на сніданок каву, цукор і сухе молоко, кекси 
(тут: галети. – Прим. М. Г.) «по 18 на особу, a також якийсь сурогат м’яса у 
106 Долинський Р. З фронту за дроти полону // Вісті комбатанта. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/

blog-post_17.html)
107 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 69.
108 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 69.
109 Долинський Р. З фронту за дроти полону // Вісті комбатанта. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/

blog-post_17.html)
110 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 67–70.
111 Крат М. У новій дійсності // Ріміні 1945–1947. – С. 37.
112 Зап. М. Гримич від Миколи Зубрицького 9 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада). Інтерв’ю № 1.
113 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 67.
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консервах і маргарину – все в металевих пушках (бляшанках. – Прим. М. Г.). 
Кекси були подвійної якости, звичайні та «американські», що їх продукувала 
фірма Санітарі Фуд Мануфактюрінг в Сент Пол, Міннесота. Американські 
кекси були найбільш побажаними, бо вони дуже добре розмокалися у воді, 
й тому за два американські кекси можна було дістати одного папіроса. В 
додатку до того, кожного дня на полк давали три рольки (рулони. – Прим. 
М. Г.) туалетного паперу, але його не використовували на призначену ціль, а 
вживали як папір до писання, бо іншого паперу не було»114. 

Таке харчування колишніх вояків дивізії у таборі Белярія тривало три тиж-
ні. 21 червня туди почали постачати хліб: «гарний, білий, вагою до 3 фунтів 
питльований хліб, який колись дома тільки на великі свята пекли. Один такий 
буханець хліба ділили на 9 осіб. В парі з тим, зменшили приділ кексів (галетне 
печиво. – Прим. М. Г.) на половину, тобто — 9 на особу. Часом кексів взагалі 
не доставляли і тоді ділили хліб: один на 4 особи на день. В даних обставинах 
більш практичним було б діставати не білий хліб, але звичайний німецький 
«комісняк» (від нім. Kommißbrot – хліб, печений спеціально для війська. – 
Прим. М. Г.; чорна разова квадратна буханка, яку видавали у війську. – Прим. 
Р. Колісника), бо він був більш ситний»115.

Цікавий харчовий звичай побутував у таборі військовополонених. Стосу-
ється він порціювання хліба:

«Для розподілу харчів таборова інтендантура мала вагу, й на ній розва-
жували все за приділом на особу, на полки й курені чи сотні. Зате в полках, 
сотнях і групах механічних ваг не було, їх заступали саморобні ваги, яким ва-
жили харчові приділи не на декаграми чи унції, але у вiдношенні одна порція 
до другої»116.

Полоненим видавалися цигарки з розрахунку 3–4 шт. на день, однак «за-
взятим курцям» цього було замало. Вони курили листя винограду, поки не 
з’явився в таборі «італійський бакун (домашній тютюн. – М. Г.)»117. На те-
риторії табору була грядка конопель, проте «в тому часі полонені українці не 
знали, що то «марихуана»118.

В американському полоні на початку ситуація з харчуванням була критич-
ною: кухонь не було, полонені тяжко голодували, кілька разів були спроби 
«голодного бунту»119. Постачання продуктів відбувалося через німецький штаб 
(адже американські табори були розташовані на території Німеччини), тому ні-
мецькі військовополонені були у вигіднішому стані: «Зігнані в глухий кут аль-
пійської долини річки Ваґрайн (Wagrain) наші полонені харчувалися хіба кваском 
і молодою кропивою: у однодивізійних же «камерадів» бачено і консерви і муку 

114 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 67–68.
115 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 68.
116 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 68.
117 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 71.
118 Верига В. Під сонцем Італії. – С. 40.
119 Гор О. В американському полоні. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_29.html)
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і інші недосяжні ласощі»120. І далі (йдеться про табір у Рамштатті): «Щасливці-
німці, відкривають свої наплечники і снідають. Коло полудня вартовий забрав 
двох з-поміж нас і вони принесли в балії води до пиття. Напитися напився, а 
їсти нема. А живіт воркоче, а живіт свариться. Думка тільки при їжі. Наче 
б це найважливіше в світі. В людині будиться тварина»121. 

З інтерв’ю
Петро Саварин: «З голоду мало не померли. Їли слимаки, що були по тра-

ві, потім прийшла весна 46 р.... Якийсь фармер віз молоко попри наш табір, 
конями бельгійськими... Великі такі, могучі... як слони... Віз молоко. А в табо-
рі вже був голод. Як хлопці ті полонені кинулися на того коня, що віз молоко, 
то бауер (фермер. – Прим. М. Г.) втік в ліс, лишив коня, а хлопці ножиками 
коня розібрали живого, знаєте, багнетами своїми, порізали його на кусочки, і 
коня не було...»122.

Петро Саварин: «Я знайшов якогось слимака, хлопці розвели вогонь з того 
шувару, спік його, а такі слимаки великі, сині, і на тому ми жили певний час. 
Але дехто не знайшов»123. 

Спершу військовополоненим і американським наглядачам видавали різний 
(за якістю) хліб, однак через нещасний випадок (в тісто була домішана отрута) 
багато полонених померли або втратили зір, тому було вирішено випікати для 
всіх однаковий хліб124. Хлібину ділили на 8 частин, потім пайка зменшилася, 
хліб стали ділити на 10 і так дійшло аж до 18. Хліб нерідко кришився і його 
важко було ділити. «Нераз замість куска хліба одержуєш жменю одробинок, 
які треба було там таки зісипати до рота й з’їсти»125. Продукти були пере-
важно недоброякісні, часто зіпсовані. «Замість їдунки я вживав баньки від 
консерви великого розміру. Скінчився горох, привезли якоїсь муки. Наші «пова-
рі» сипали ту муку на воду чи окріп, заварювали і з того виходила якась рідина 
– не то крохмаль, не то клей. І ми це їли. Смак? Хто там дбав за смак! Аби 
голод чимось заспокоїти. Живіт чимось обдурити»126. 

Є відомості, що полоненим дозволялося отримувати «пачки» з дому. Крім 
того, харчами допомагав УСХС127.

А ось два описи звичаю розподілу хліба (вже з американського полону).

З інтерв’ю
Петро Саварин: «Ділили хліб так: 1 хлібину на день на 10-тьох. Нитка і 

патичок. Робили вагу: дві коробки на нитці сходилися і тоді різали хлібину на 
10 частин, а тоді клали – тут кусень і тут кусень, міряли, щоб точно важило, 
120 Гор О. В американському полоні. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_29.html)
121 Падик І. В американському полоні. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-post_1477.html)
122 Зап. М. Гримич від П. Саварина 1 квітня 2009 р. в м. Едмонтон (Канада).
123 Зап. М. Гримич від П. Саварина 1 квітня 2009 р. в м. Едмонтон (Канада).
124 Гор О. В американському полоні. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/10/blog-post_29.html)
125 Падик І. В американському полоні. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-post_1477.html)
126 Падик І. В американському полоні. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-post_1477.html)
127 Коментар Р. Колісника.
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скільки є вага. Терези: патик, від нього йшли дві нитки на долину, і від них 
дві коробки паперові, щоб можна було поставити хліб. І рівновага була: коли 
тримаєте патичок. І важили 10, і ще лишився кусник хліба. То ви знова берете, 
то йде на 10 частин і знова міряєте. Щоб кожному бодай одного міліграма не 
було більше і додаєте до тих частин. Ми мали своїх спеціалістів, що вміли то 
робити. Розрізали кухонним ножем. На барак був 1 ніж. В бараці була сотня. 
Хліб був круглий. До хліба давали зупу, звичайно горохову. Або давали риж 
зі сливками. Чорні. Або риж із виноградом сушеним. Час до часу давали кен 
риби. На кожного вояка кенок. Оселедці чи якусь іншу рибу. Хто мав сильну 
волю, то лишав на снідання або на пізніше. А хто не мав сильної волі – майже 
всі – то з’їдав зразу все, що дали. Все, що лишалося, кожен ховав під подушки, 
під сінник. І крадіжі не було»128.

Зі спогадів
Роман Лазурко: «Ми поділились на групи по двадцять осіб і кожна гру-

па вибрала собі свого майстра до різання хліба. Цей вибраний стрілець мусів 
бути прецизним інженером, бо гляділи на нього двадцять пар очей його това-
ришів і кожна крихта хліба рахувалась при такому розподілі. Багато з наших 
майстрів поробили собі примітивні, але вистачальні ваги з патиків, шнурків 
і картонових корбочок, щоб тільки досягти того, чого жадна справедливість 
у світі досягти не може: абсолютної справедливости! На розрізі хліба спра-
ва не кінчалась. Навіть із вагою всетаки були можливі ріжниці а може навіть 
комбінації із скіркою від хліба і таке подібне. Отже дальше в пошуках за цією 
абсолютною справедливістю, один із двадцяти відвертався плечима до хліба, 
щоб його не бачити, а цей, що його порозрізував показував ножем на якуне-
будь порцію і питав вголос:

– Кому?
– Іванові! – відкликався запитаний. І так йшло діло по всьому таборі. Не 

треба додавати, що американці стояли навколо із роззявленими ротами не ві-
даючи, що це за такі у нас церемоніяли ведуться. Але ми мали в цьому свою 
забаву. Перше всього хліб був справедливо розділений, а дальше, час минав, а 
в таборі оточеному танками час так ганебно довжиться, що страх! Згадавши за 
скірку від хліба, мушу пояснити, що кожен з нас був на неї ласий. Вона була 
тверда і її треба було довше гризти, а це давало враження множества хліба і 
повірте мені, це було важливе, дуже важливе тоді! Бувало так, що якщо комусь 
скірка попала два рази під ряд, він відступав її другому, хоч не був до цього 
зобов’язаний. За весь час нашого таборування не чув я, щоб у нашій двадцятці 
хтось колись нарікав на цю методу і думаю, що якщо нашим дітям попадеть-
ся бути в полоні, то вони напевно вживатимуть цього самого, випробуваного 
способу»129.

128 Зап. М. Гримич від П. Саварина 1 квітня 2010 р. у м. Едмонтон (Канада).
129 Лазурко Р. На шляхах Европи. (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r10.html)
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Петро Саварин також згадує, що полоненим, що працювали на тяжких 
лісорубних роботах, давали такий обід: «Привозили каністри, де був риж чи 
каша якась чи горох, мішанина така, трохи м’яса було, бо робили тяжко й го-
лод був»130.

З часом ситуація налагоджувалася, однак усе одно були перебої в поста-
чанні.

Зі спогадів
Іван Падик: «Американська команда заінсталювала цистерну з водою. Хар-

чування наладнали. Через кілька днів на приділ давали білий хліб. На сніданок 
була чорна кава. На обід гріта «банка». «Поварі», по-нашому кухарі, всипали 
до великих казанів, наповнених водою, кілька скриньок консервових пушок 
(тут: банок. – Прим. ред.) і підігрівали їх до гаряча. На вечерю варили якусь 
«страву» неозначеної назви й ґатунку чи смаку, себто баланду. <…> Та наше 
«щастя» не тривало довго. По кількох днях не стало не то що білого хліба, але 
жодного, ані теж «банок». Після двох-трьох днів привезли німецького військо-
вого хліба, що його ділили – одну хлібину на 6-ьох. А до кухні стали привози-
ти продукти до варення. В постачанні харчів часто були перебої й ми терпіли 
голод»131.

Дослідників, які займаються екстремальною етнографією, цікавить питан-
ня: як активізується, завдяки інстинкту виживання, людська винахідливість у 
пошуках додаткових ресурсів (у даному разі їжі).

Зі спогадів
Іван Падик: «Уздовж нашого табору був кусок поля, може, добрий гектар, 

засіяний пшеницею, яка щойно почала половіти. Більшість зерен ще були зеле-
ні. Ми зривали колоски тої пшениці і твердіші зерна їли, а зелені підсушували 
й тоді їли. Дехто умудрився молоти пшеницю і варити страву. У дні порожньої 
меншої консервної баньки цвяхом вибивали дірочки, як у терці. До більшої 
баньки насипали зерна. Меншу баньку-«терку» встромляли в більшу й покру-
чували нею у дві сторони і так мололи зерно на крупу. З того куска поля за-
лишилась господареві сама солома. Все колосся ми з’їли»132.

Роман Лазурко (про перші повоєнні дні під час вимаршу до місця призна-
чення): «Я йшов вже голодний, бо нічого не мав, крім пару папіросок. Одною 
із них задурив свій голод. Маршували ми цілий день і під вечір дійшли до 
Ваґрайну. <…> Затримався я над потоком... Думаю, спробую і я щось зробити, 
це краще, як сидіти і думати про голод. <…>При собі знайшов я давно «на 
всякий випадок» запорпану шпильку, зігнув її уважно і зробив гачок. Випоров 
із військової сорочки не дуже то мудру нитку і знайшов якийсь прут. Думаю, 
130 Зап. М. Гримич від П. Саварина 1 квітня 2009 р. у м. Едмонтон (Канада).
131 Падик І. (В американському полоні. http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-post_1477.html)
132 Падик І. (В американському полоні. http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/04/blog-post_1477.html)
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на таку вудку в нас жадна риба не пішла б, але німецькі риби певно такі самі, 
як їх пани, спробуємо. <…> Сів я над потоком, як Будда над Індіями, випорпав 
із землі пару малих хробачків, надів одного на мій примітивний гачок і заки-
нув всю цю скомпліковану історію у воду. <…> Риба зловилась. Зашморгала 
моя вудка і очима душі я став мірити хоть лікоть риби - а витягнув всього 
щось таке тоненьке і на десять сантиметрів довге... <…> За одну годину зло-
вив дві, такі самі, як брат і сестра. Вирішив посидіти ще годину. <…> Зловив 
ще три <…> Зібрав свої скарби, знайшов на луці трохи кваску, трохи моло-
денької трави, переполокав це все в чистій воді потока, набрав до їдунки цієї 
ж води, розклав вогонь малими трісками і став варити зупу. <…> Став чистити 
рибки і по одній кидати в їдунку. Рибки розварились скоро, я повикидав кості 
і головки, чекав ще тільки, щоб зеленина трохи зм’якла. При тому ковтав я 
слину і час до часу смакував, чи зупа добра. <…> Зварив я цю славну зупу, 
зняв обережно з вогню їдунку, щоб бува ані одна крапля не пропала і почав 
свій обід із жування зеленини, щоб не пошкодити шлункові. Присмак цей був 
гарячий і кваскуватий, а що без солі то й добре для мене з огляду на мої щойно 
вилікувані нирки. Після трави з’їв я решту зупи з рибками і заспокоїв голод. 
Голова почала думати, працювати, шлунок був зайнятий тепер самий собою. З 
іншим духом пішов я тепер по нашому таборі, <…>. Всі голодували. У нікого 
не було харчових припасів і ніяк не можна було їх дістати в цьому німецькому 
«гінтерлянді» (з нім. hinterland – глибокий тил. – Прим. М. Г.) 133. 

Варто зазначити, що частина спогадів дивізійників позбавлені «травматич-
ного» елементу, натомість оповідачі розглядають перебування у таборі з гумо-
ром. Це пояснюється тим, що багато з них на той час були молодими людьми 
зі здоровою психікою.

Зі спогадів
Роман Колісник: «А самі знову ж варили дуже смачну юшку за таким при-

писом: пів порції хліба (82 і 1/2 грама точно); 1 літр води. Наставити воду, щоб 
закипіла 5 хвилин. Покришити хліб і додати до води. Мішати аж закипить. 
Дуже смачна зупа. Не вірите? Спробуйте»134. 

І далі:
«Ось типова картина дня з американського полону.
12 грудня 1945 р.: год. 12.11 — обід. 10 грамів хліба, пів бульйону, одна 

хохля і трошки зупи (складники: квасоля, кусок м’яса — приблизно 5 грамів). У 
рубриці «Завваги» додає: «Зупа непогана»135.

133 Лазурко Р. На шляхах Европи (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r10.html)
134 Колісник Р. Як гартувався і загартовувався дух вояка у 1-ій Українській дивізії // Вісті комбатанта. – 1968. 

– № 5-6. (http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2009/11/1.html)
135 Колісник Р. Як гартувався і загартовувався дух вояка у 1-ій Українській дивізії. (http://komb-a-ingwar.

blogspot.com/2009/11/1.html)
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З гумором автор описує, як один з його друзів «винайшов» спосіб спожи-
вання їжі так, аби втамувати почуття голоду: «Він ще далі доїдає зупу з обіду, 
хоч це шоста година. Він їсть «на темпа», тобто одну ложку зупи що п’ять-
десять хвилин. При тому він ляскає голосно язиком і каже: «Але добра зупа». 
Решта полонених вже забули, що їли на обід»136.

Завершуємо цей розділ нашого дослідження дуже колоритним народним 
оповіданням, також не позбавленим гумору, що є чудовим взірцем оповідаль-
ного фольклору.

«Манна небеснa
Мушу тут згадати чисто Біблійну історію з нашим табором. Пам’ятаєте, 

очевидно, що коли Мойсей випроваджував жидів з Єгипту, випало їм йти 
через велику пустиню і не стало харчів. Але жиди народ розумний і ви-
молили в Бога манну, яка впала з неба, дозволивши перебути найважчий 
голод. І сталось таке чудо в нашому таборі. Очевидно, з огляду на гео-
графічні ріжниці, манна мала інший вигляд і була жива. Вночі упав тепле-
сенький дощ, а ранком, як ми повставали, зчинили крик. Такого ми ще не 
бачили і не чували!! Ціла наша таборова лука вкрита була слимаками, до-
вгими і грубими як палець. Слимаки ці були червонавого кольору і не мали 
на собі хаток. Не можна було кроку зробити, щоб не наступити на них. 
Весь табор кинувся збирати. До їдунок, до шапок, до пуделок, визбирали 
все. Вистачило розрізати желеткою, викинути одиноку кишечку, сполокати 
і пекти або варити. Смакувало, як молоденьке теляче м’ясо, або й краще. 
Мою зупу із слимаків пам’ятаю ще до сьогодні! На жаль, тільки один раз 
трапилось нам таке свято, але й це міг бути доказ, що Хтось там, нагорі, 
пам’ятає про нас...»137.

Висновки
У цьому невеличкому дослідженні на прикладі трьох періодів короткої іс-

торії дивізії Галичина простежено культуру повсякдення цієї мілітарної спіль-
ноти. Незважаючи на те, що публікацій стосовно неї є багато, аспект повсяк-
дення досі практично не досліджувався. Саме цю прогалину частково має 
заповнити пропонована публікація.

Перед нами – мілітарна субкультура, етнічно гібридна за своєю суттю. Для 
етнолога – це своєрідний виклик простежити як німецька і українська ідентич-
ності співіснували в одному історичному явищі.

Пропонований текст зосереджує свою увагу передусім на матеріальних 
аспектах повсякдення дивізійників (житло і харчування), і в цьому аспекті 
українскої дивізії домінує німецький культурний компонент. Що ж стосується 
духовного життя дивізії “Галичина» (включно з обрядовістю), то вони несуть 
136 Колісник Р. Як гартувався і загартовувався дух вояка у 1-ій Українській дивізії. (http://komb-a-ingwar.

blogspot.com/2009/11/1.html)
137 Лазурко Р. На шляхах Европи (http://lib.galiciadivision.com/lazurko/r10.html)
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яскраво виражений український колорит. Однак це вже тема для наступного 
дослідження.

У поданому тексті матеріальна культура і повсякдення вояків дивізії “Га-
личина» представлена значною мірою спогадами учасників подій, тобто че-
рез призму усної історії. Зібрані кабінетним чи польовим способом свідчення 
складають одне велике епічне полотно, колективний наратив. Працюючи зі 
спогадами (опублікованими чи усними), я, як і будь-який спеціаліст з польових 
досліджень, стикалася з таким делікатним явищем, як людська пам’ять. 

Взагалі в колективному наративі історії дивізії Галичина (а це – кілька де-
сятків мемуарних книжок і кілька сотень дописів у “Вістях комбатанта», а та-
кож усних спогадах, запичаних мною) є одна велика проблема або –пом’якшу 
визначення – закономірність: всі вони так чи інакше обертаються навколо або 
орієнтуються на спогади начальника штабу дивізії Майора Гайке, книга якого 
стала своєрідною моделлю, взірцем для інших вояків. Мемуаристи часто за-
мість зображення конкретних подій (які вже, чесно кажучи, і призабули) за-
ймаються міфологізацією історії (власної чи колективної) подаючи її патетич-
но і стереотипно. Однак, на щастя етнолога, “моделювання за взірцем» Гайке 
і міфологізація найменше стосується побуту і повсякдення дивізійників. Саме 
ці моменти історії, передані засобами мемуаристики, можна вважати найбільш 
наближеними до реальності, тому складають велику цінність.
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Оксана Овсіюк 

КИЇВСЬКІ ПОМЕШКАННЯ 1943 – 1945-х рр.: 
СТАН, ВИКОРИСТАННЯ, ПОБУТ 

6 листопада 1943 р. Київ було звільнено від окупації. Це одна з ключових 
подій в історії Другої світової війни та одна з найважливіших дат в істо-
рії міста. Зміст процесів, що відбувалися в столиці УРСР після повернення 
радянської влади традиційна історія вміщує у фрази: «початок відновлення 
міста», «повернення до мирного життя», «початок відбудови народного гос-
подарства». Ці формулювання дісталися вітчизняній історіографії у спадок 
ще з радянських часів. Але що ж криється за цими фразами? Як саме від-
бувалося це повернення до мирного життя?

Історики, відповідаючи на ці питання, зазвичай обмежуються узагаль-
неннями або зосереджуються на розгляді окремих сюжетів. Зокрема, житло-
ва ситуація після визволення міста характеризується як кризова, наводять-
ся окремі підрахунки щодо кількісних втрат житлової площі та неодмінно 
згадується епопея із розчищенням Хрещатика від завалів за активної участі 
киян. Подібний виклад матеріалу не відображає цілісну картину життя на-
селення у післяокупаційний період. Він орієнтує на сприйняття історії крізь 
призму визначних подій, відкидаючи все інше як несуттєве. Таким чином, 
тло (що, власне, і є життям), на якому всі ці події відбувалися, опиняється 
поза увагою дослідника. 

Ця проблема потрапила до поля зору досить нового для української істо-
ричної науки напрямку – історії повсякденності. Дослідження, виконані у цій 
царині, як правило, здійснюються із застосуванням методик, притаманних 
іншим історичним (і не тільки) дисциплінам. 

 Так, історія повсякденності передбачає опис щоденних життєвих прак-
тик та побутових умов життя населення. Такий підхід зближує цей напрям 
досліджень із етнологією. Однак, якщо науковців-етнологів цікавлять безпо-
середньо деталі побуту населення, звичаї, певна людська активність тощо, то 
історики, що вивчають повсякденність ставлять у центр свого дослідження 
саму людину. Послуговуючись описом життєвого простору людей в усій його 
різноманітності, історія повсякденності прагне сформувати чітке уявлення 
про буденне життя населення, намагається дослідити його становище у кон-
кретних історичних умовах у визначений період часу. 

Увагу науковців, що вивчають повсякдення привертає не тільки устале-
ний побут людей, а насамперед досвід виживання в екстремальних ситуаціях 
в перехідні та переломні періоди історії. Це об’єднує історію повсякденності 
із антропологією екстремальних ситуацій.

© Оксана Овсіюк, 2015
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Специфіка дослідження щоденного життя передбачає інший підхід до під-
бору джерел. Особистому досвіду окремих людей, їх спогадам та біографіям 
надається більш вагоме значення, ніж притаманно традиційним історичним 
розвідкам. Це є спільною рисою для історії повсякденності, усної історії та 
досліджень окремих випадків (case studies), що широко застосовуються в со-
ціології англомовних країн.

Свідчення очевидців подій, їх особистий життєвий досвід здатні значно 
збагатити наукову розвідку. Вони дозволяють прослідкувати ставлення лю-
дини до умов життя, в яких вона перебувала у певний період, забарвлюють 
дослідження особистими переживаннями респондента. 

Зокрема, важливим джерелом для написання цієї статті стали спогади 
киян, що зберігаються у Центрі усної історії Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Послугували у дослідженні теми роботи 
київознавця Д. Малакова1. У них автор, описуючи життя мешканців міста 
в умовах війни, широко використовує власні дитячі спогади, спогади роди-
чів, цитує щоденник старшого брата відомого художника Георгія Малакова 
та листи батьків.

Намагання заглибитися у деталі вимагає від історика, що досліджує по-
всякденність, підходити до опрацювання традиційних історичних джерел 
по-іншому, спонукає відбирати з масиву документів ті, що є, на перший 
погляд, незначущими, відшуковувати між рядками офіційної документа-
ції сліди щоденного життя людей певної епохи. Так, незамінним джерелом 
для цієї розвідки стали документи та матеріали, що зберігаються у фонді 
Р – 1 «Виконавчий комітет Київської міської Ради депутатів трудящих» Дер-
жавного архіву м. Києва, фонді П – 1 «Київський міський комітет КП(б)У» 
Державного архіву Київської області та у фонді № 1 «Центральний комітет 
Комуністичної партії України» Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України.

Поєднання інформації, отриманої з традиційних історичних джерел, дже-
рел особового походження та усних свідчень дозволяє скласти уявлення про 
те, як саме жили кияни у 1943 – 1945 рр, відтворити цілісну картину життя 
населення того часу, сформувати відчуття епохи.

Попри те, що історія повсякденності є досить молодим напрямком укра-
їнських історичних досліджень, вона динамічно розвивається. Зокрема, се-
ред вітчизняних дослідників спостерігається жвавий інтерес до повсякденної 
історії України часів Другої світової війни. Започаткувала розгляд цієї тема-
тики ще в середині 1990-х рр. Т. Вронська2. 

Переорієнтація на антропологізацію наукових досліджень прослідкову-

1 Малаков Д. В. Оті два роки... у Києві при німцях / Д. В. Малаков. – К.: Амадей, 2002. – 318 с.; його ж. 
Кияни. Війна. Німці. – К.: Амадей, 2010. – 364 с.

2 Вронська Т. В. В умовах війни: життя та побут населення міст України (1943 – 1945 рр.) / Т. В. Вронська. – 
К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – 83 с.



164

ється й у ґрунтовних узагальнюючих працях з історії Другої світової війни3, 
що нещодавно вийшли друком. До цих видань увійшли тематичні блоки, в 
яких аналізується повсякденне життя населення (чого раніше не спостеріга-
лося).

Проте в міру того, що зазначені праці покликані відобразити життя всьо-
го українського населення в роки війни, суто київські сюжети, вміщені у них, 
мають швидше ілюстративний характер.

Безпосередньо історії Києва в роки Другої світової війни присвячені на-
уково-документальні видання Інституту історії України НАН України: «Київ 
у дні нацистської навали…»4 та «Київ: війна, влада, суспільство. 1939 – 
1945…»5. Автори цих видань чи не вперше у вітчизняній історіографії звер-
нули свою увагу на побутові аспекти життя киян в роки війни. Однак, слід 
констатувати, що дослідження житлових умов мешканців міста у 1943 – 1945 
рр. залишилося поза їхньою увагою.

Таким чином, житлові умови киян у 1943 – 1945 рр. можна віднести до 
малодосліджених тем. Значущість цієї розвідки посилюється тим, що жит-
тя мешканців столичного регіону традиційно викликає підвищену зацікав-
леність у суспільстві та є тісно пов’язаним із загальним станом вивчення 
повсякденного життя населення України в умовах воєнного часу.

Стан
Фронтові бої за Київ, які супроводжувалися німецькими та радянськими 

бомбардуваннями, окупаційний режим, а також диверсійна діяльність радян-
ських спецслужб та підпілля призвели до руйнування та виведення з ладу 
значної кількості міського житла.

Особливо трагічні наслідки для Києва мали події 24 вересня 1941 р. Цьо-
го дня було підірвано будівлі на Хрещатику та прилеглих вулицях, заміновані 
радянськими військовими перед відступом з міста. Велика пожежа швидко 
охопила центр міста. Спроби німців загасити вогонь не дали результатів. 
Тоді окупанти, намагаючись локалізувати пожежу, підірвали найбільші бу-
динки на сусідніх із Хрещатиком вулицях. Центр міста палав до 2 жовтня. На 
руїни перетворився Хрещатик: від площі Калініна (сучасний Майдан Неза-
лежності) до універмагу по парній стороні, від будинку № 5 до Бессарабської 
площі – по непарній. Знищено було вулицю 25 Жовтня (сучасна вул. Інсти-
тутська) до вул. Маяковського (сучасна вул. Ольгинська), всю вул. Маяков-
3 Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального 

погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин, 2010. – 590 с.; Україна в Другій світовій війні: погляд з 
ХХІ століття. Історичні нариси: У 2 кн. / ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк та ін. – К.: Наукова 
думка, 2011. – Кн. 2. – 943 с.

4 Київ у дні нацистської навали (За документами радянських спецслужб) / Упор. Т. В. Вронська, А. В. Кентій, 
О. Є. Лисенко та ін. – К. – Львів, 2003. – 526 с.

5 Київ: війна, влада, суспільство. 1939 – 1945 рр.: За документами радянських спецслужб та нацистської 
окупаційної адміністрації / Авт. та упорядн.: Т. В. Вронська, Т. В. Заболотна та ін. – К.: Темпора, 2014. – 
864 с. 
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ського, всю Карла Маркса (сучасна вул. Городецького), всю Фірдоусі (сучас-
на вул. Заньковецької), половину Енгельса (сучасна вул. Лютеранська) – до 
Орджонікідзе (сучасна вул. Банкова), вул. Свердлова (сучасна вул. Прорізна) 
– до Михайлівського провулка (сучасна вул. Паторжинського), Пушкінську 
– обидві сторони від вул. Свердлова до Леніна (сучасна вул. Богдана Хмель-
ницького). У середині кварталів, окреслених цими вулицями, не вціліло жод-
ного будинку6. 

Під час війни сильно постраждала й лівобережна частина міста. Значної 
руйнації зазнали дарницькі селища та промислові підприємства обабіч за-
лізниці. З чотирьох тисяч будинків у Дарницькому районі збереглося лише 
242 – в Осокорках, Биківні та селищі Шевченка7.

У вересні 1943 р. всі будинки було спалено та розібрано німецькими вій-
ськами на Трухановому острові, на Кухмістерській та Передмістній слобід-
ках з метою знищити всі придатні для переправи через Дніпро засоби та 
перешкодити перетворенню цих місцевостей на опорні пункти наступаючої 
Червоної армії8.

Необхідною умовою налагодження мирного життя після звільнення міста 
було визначення реального стану житлового фонду, який складався із усус-
пільненого та приватного сектору. До першого входили, як правило, багато-
квартирні будинки, які знаходилися у віданні Київської міської Ради депута-
тів трудящих та окремих відомств. До другого - переважно житлові споруди 
традиційного типу. Розрізнялося житло в Києві і за характером матеріалів, 
з яких було побудоване. Існували дерев’яні, цегляні та будинки змішаного 
типу (дерев’яно-цегляні). 

Роботи з підрахунку втрат і визначення кількості вцілілого житла про-
водилися в Києві паралельно республіканськими та міськими установами. За 
даними Статистичного Управління УРСР, яке наприкінці 1943 р. склало «Ко-
ротку економічну характеристику звільнених областей», Київ на 22 червня 
1941 р. мав 14 630 усуспільнених будівель та 25 тис. житлових будинків, які 
знаходились в особистій власності громадян. Відповідно до поданої устано-
вою інформації, місто втратило 940 нежитлових та 1742 житлових будинки 
усуспільненого сектора. З цієї кількості будинків найбільше постраждало 
дерев’яних помешкань – 1006 будинків. Також було зруйновано 406 та 330 
житлових споруд змішаного типу. У приватному ж секторі було втрачено 
3600 будинків. З них - 2484 дерев’яних, 288 цегляних і 828 будинків зміша-
ного типу9. В архівних документах, датованих груднем 1943 р. містяться дані 
щодо квадратури зруйнованої житлової площі Києва: 1 041 тис. м2, або 20% 
від довоєнної кількості житла10.
6 Малаков Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – К.: Амадей, 2010. – С. 55 – 56.
7 Давидов О. Й. Росте і квітне соціалістичний Київ / О. Й. Давидов. – К.: Державне видавництво політичної 

літератури УРСР, 1961. – С. 73. 
8 На Трухановому острові // Київська правда. – 1944. – № 59. – С. 2.
9 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО), ф.1, оп. 23, спр. 555, арк. 68.
10 Державний архів Київської області (ДАКО), ф. П-1, оп. 3, спр. 2, арк. 12.
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Більш детальну інформацію щодо стану житлового фонду подає інвента-
ризаційне бюро міського житлового відділу. В основу підрахунків було по-
кладено площу вцілілих житлових будівель Києва на січень 1944 р. Відштов-
хуючись від довоєнної кількості житла, яка становила 5 648 тис. м2, бюро 
визначало, що після розбирання аварійних будинків в Києві залишиться 
4 383 тис. м2 житлових площ11. Відповідно до цих підрахунків, Київ втратив 
близько 22% довоєнного житлового фонду. 

У травні 1944 р. відбулася нарада з приводу стану та вирішення квартир-
них питань у м. Києві під головуванням заступника голови РНК УРСР Л. 
Корнійця. На нараді зазначалося, що в Києві було зруйновано 26% від до-
воєнної кількості житла12.

За підрахунками 1945 р. внаслідок військових дій та окупації у Києві було 
втрачено від 742 до 873 тис. м2 житла у будинках міської Ради. З цієї кіль-
кості житла 232 тис. м2 було зруйновано повністю. Решта – 641 м2 житлової 
площі підлягали відбудові13. У відомчих житлових будівлях було виведено з 
ладу 400 тис. м2 житлової площі. Житловий фонд приватних власників втра-
тив 500 тис. м2.14 Отже, за цими даними у Києві руйнувань зазнало близько 
30% довоєнного житлового фонду.

У документах післявоєнної доби з’являються інші дані щодо зруйнова-
ного в роки війни житла – 39,8 %15. Такі великі розбіжності у підрахунках 
втраченої житлової площі дають підставу зробити припущення, що у після-
воєнний час влада таким чином намагалася приховати факти зловживань та 
нерівномірного розподілу житла. Зазначимо, що більшість радянських до-
слідників, які зверталися до цієї проблеми, поширили у своїх роботах най-
більш високі відсотки втрати житла. Вони зазначають, що в місті за роки 
війни було зруйновано близько 40% довоєнного житлового фонду16.

Невідкладним завданням, яке стояло перед республіканською та міською 
владою відразу після визволення Києва було введення в експлуатацію най-
менш пошкодженого житла, що не потребувало для ремонту значних капіта-
ловкладень та великої кількості робочої сили. 15 листопада 1943 р. вийшла 
постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про першочергові заходи з відбудови 
енергетики, житлового фонду та комунальних підприємств м. Києва». По-
станова зобов’язувала міську владу організувати в 4-му кварталі 1943 р. ре-
монт не менш як 50 тис. м2 житла, що потребувало дрібного та середнього 
ремонту. Для проведення монтажно-будівельних, ремонтно-будівельних ро-
11 Про житлову площу // Київська правда. – 1944. – № 29. – С. 2.
12 Державний архів м. Києва (ДАК), ф. Р-1, оп. 4, спр. 9, арк. 21.
13 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2194, арк. 138.
14 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2194, арк. 1.
15 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5138, арк. 99.
16 Григорович Д. Ф. Киев – город-герой / Д. Ф. Григорович. – М.: Воениздат, 1978. – С. 144; Давидов О. Й. Росте 

і квітне соціалістичний Київ / О. Й. Давидов. – К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 
1961. – С. 18; Смишко В. П. Возрожденный Киев (Трудовое содружество народов СССР в восстановлении 
столицы Украины, 1943 – 1950 гг.) / В. П. Смишко. – К.: Вища школа, 1990. – С.12; Старовойтенко І. П. 
Соціалістичний Київ / І. П. Старовойтенко. – К.: Держполітвидав. – 1958. – С. 112.
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біт та постачання комунальним підприємствам будівельних матеріалів при 
міському відділі комунального господарства планувалося відновити діяль-
ність трестів: «Міськкомунбуд», «Гідрошляхбуд» та «Міськкомунпостач», 
«Міськжитлопостачторг», а також міську ремонтно-будівельну контору при 
міськжитлоуправлінні та районні ремонтно-будівельні контори при райжит-
лоуправліннях17.

Квартиронаймачі заохочувалися проводити ремонт помешкань власними 
силами. Для цього впродовж найкоротшого часу мала відкритися мережа ма-
газинів, не менше як по одному в кожному районі міста, для роздрібного 
продажу населенню будівельних матеріалів18.

У надзвичайно складних умовах 1943 р. у місті відбулися зримі зрушення 
у житлових справах. Підбиваючи перші підсумки відбудови народного госпо-
дарства Києва, на зборах міського партактиву, які відбулися 27 грудня 1943 
р., було зазначено, що за півтора місяці в Києві вдалося відремонтувати 2 841 
житлову кімнату загальною площею 51, 9 тис. м2.19 Таким чином, завдання з 
ремонту житла, поставлені перед міською владою постановою від 15 листо-
пада 1943 р. було навіть перевиконано. Однак, в пресу потрапила дещо інша, 
більш тріумфальна цифра. 11 лютого 1944 р. газета «Київська правда» пові-
домляла, що «за четвертий квартал 1943 р., фактично за один грудень здано 
в експлуатацію 89 тис. м2 житла»20.

У перші місяці після звільнення Києва окрім ремонтних робіт, гостро по-
стало питання збереження та консервації незаселеного житла. Неефектив-
ність діяльності міської влади у цьому напрямку, пов’язана значною мірою 
із нестачею робочих рук та найпростіших будівельних матеріалів, сприяла 
ще більшому руйнуванню житлового фонду. Показовою є ситуація, описана 
газетою «Київська правда» у статті «Руїни будинку». Так, по вулиці Жаданів-
ського містився будинок № 31, в якому вогнем було знищено дах та кілька 
квартир на п’ятому поверсі, решта будинку збереглася досить добре (неушко-
джені двері, віконні рами, паркетна підлога). Проте, перед працівниками ки-
ївської особливої будівельно-монтажної частини (ОБМЧ), у відання якої було 
передано це приміщення, при прийомі будівлі відкрилася невтішна картина. 
Ні дверей, ні рам будинок вже не мав, навіть цілі перекриття, підвіконня та 
підлога були вирвані. Врешті, зниклі речі знайшлися у сараях мешканців су-
сіднього будинку та у місцевого двірника21.

Забити чи засклити, або ж принаймні позачиняти вікна та двері, щоб 
убезпечити будівлю від руйнівних впливів природи, було одним з найперших 
завдань зі збереження житлового фонду. «Купи сміття, уламків, глини, об-
17 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 4, арк. 78.
18 Постанова Ради народних комісарів УРСР і Центрального комітету КП(б)У. Про першочергові 

міроприємства по відбудові енергетики, житлового фонду і комунальних підприємств м. Києва // Київська 
правда. – 1943. – № 6. – С.1.

19 ДАКО, ф. П-1, оп. 3, спр. 2, арк. 27.
20 Про житлову площу // Київська правда. – 1944. – № 29. – С. 2.
21 Руїни будинку // Київська правда. – 1944. – № 26. – С. 2.



168

валена штукатурка лежать під ногами. Вільно панує по всіх поверхах вітер. 
То зачиняючись, то відчиняючись, риплять віконні рами. Раз-у-раз стукають 
двері…Єдині хазяї – то вітер, дощ, сніг». Картина, описана в газеті, спо-
стерігалася у більшості незаселених житлових будівлях столиці. «По вулиці 
Саксаганського майже в усіх без винятку незаселених квартирах на останніх 
поверхах відкриті вікна. В будинках по вулиці Толстого - 22 незабитих вікна, 
в будинку № 19 по вулиці Толстого дев’ять незасклених вікон. На розі вулиць 
Горького та Андрія Заливчого (сучасна вул. Фізкультури) красується великий 
новий будинок. Більша частина вікон побиті, а інші - навстіж відчинені», - 
повідомляє газета «Київська правда»22.

Однак, навіть з такою простою роботою впоратися самотужки комуналь-
ним службам міста було не під силу. До подібних робіт активно залучала-
ся громадськість міста. При будинкоуправліннях організовувалися комісії 
сприяння відбудові, ремонту та експлуатації житлового фонду. Спершу такі 
комісії було створено виконкомами Ленінської, Жовтневої, Сталінської та За-
лізничної районних Рад. Згодом ця практика поширилась і в інших районах 
міста. Загалом в Києві діяли 382 комісії сприяння, в яких працювало понад 
три тисячі чоловік. Навколо комісій гуртувалися активісти з числа домогос-
подарок, санінспекторів, квартирних уповноважених і представників про-
мислових підприємств та організацій. Вони проводили роботу по залученню 
киян до порятунку будинків та впорядкуванню дворів23.

Влада розгорнула агітаційну роботу, закликаючи киян до участі у віднов-
ленні житлового фонду столиці УРСР. Зазначимо, що то був час справжньо-
го патріотичного піднесення. Мешканці міста переважно не ухилялися від 
важкої роботи. Населення збирало бите скло, що використовувалося для ви-
робництва нового. Цілі цеглини, очищені від старого розчину, підходили для 
проведення ремонтно-будівельних робіт. Тисячі тонн покручених вогнем по-
жеж балок та водогінних труб рівнялися і знаходили нове застосування. Зна-
йдене устаткування перевірялося та ремонтувалося. Таким чином, в умовах 
нестачі будівельного матеріалу, повторне використання зібраної будівельної 
сировини, практикувалося достатньо широко24.

Найбільшим «джерелом» бувших у використанні будівельних матеріалів 
були руїни центральної частини міста, насамперед, Хрещатика. Про масове 
залучення населення до розбирання завалів та решток зруйнованих будівель 
свідчать спогади очевидців тогочасних подій. Багато респондентів, розпо-
відаючи про Київ воєнного часу неодмінно згадують про власну участь у 
цих роботах, або про участь родичів чи знайомих25. Так, з дитячих спогадів 
Гаврилюк Лариси Миколаївни дізнаємося наступне: «Ходили з мамою роз-

22 Про вибиті вікна, розчинені двері…// Київська правда. – 1944. – № 3. – С. 3.
23 Давидов О. Й. Росте і квітне соціалістичний Київ / О. Й. Давидов. – К.: Державне видавництво політичної 

літератури УРСР, 1961. – С. 23.
24 Будувати з місцевих матеріалів // Київська правда. – 1944. – № 20. – С. 2.
25 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 37, арк. 10; од. зб. 38, арк. 5; од. зб. 29, арк. 3.
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бирали цеглини на Хрещатику. Це я добре пам’ятаю, тому що дідусь зали-
шався [вдома], а я, мама, бабуся, братика брали… всіх виганяли, тобто всі 
мали вийти. Це повідомляли по радіо. Всі виходили і розбирали завали на 
Хрещатику. Діти лазили по горах цегли»26. Корченкова Олімпіада Олексан-
дрівна також згадує, що «…всі дорослі, домогосподарки, всі йшли Хрещатик 
розбирати»27. Активну участь у підготовці будівельного матеріалу для по-
вторного використання брали школярі та студенти Києва. Котлобовська Ва-
лентина Ігнатіївна розповіла: «На площі, де консерваторія були гори цегли! 
Ми – школярі, студенти чистили цю цеглу»28. 

Масштаби відновлювальних, а в перспективі й відбудовчих робіт в Укра-
їні, відсутність потужних будівельних організацій, зацікавленість великої 
кількості відомств у житлі, а звідси й розпорошення матеріальних та люд-
ських ресурсів, вимагали створення спеціального органу державного управ-
ління, у межах якого концентрувалося б вирішення усіх питань, пов’язаних 
із відновленням та відбудовою житлового фонду республіки. На початку 
1944 р. такий орган було створено. У системі Раднаркому УРСР з’явилося 
нове міністерство – Народний комісаріат житлово-цивільного будівництва 
УРСР, на який покладалися завдання з відновлення населених пунктів, зруй-
нованих війною. У його структуру увійшли спеціальні підрозділи – особливі 
будівельно-монтажні частини (ОБМЧ), створені в Україні ще восени 1943 р. 
Така ОБМЧ під № 305 існувала і в Києві29. Порівняно з аналогічними органі-
заціями в інших містах, київська ОБМЧ була досить добре укомплектована. 
Кількість її співробітників постійно збільшувалася і наприкінці війни дося-
гла 5 200 робітників та 200 інженерно-технічних співробітників30.

Ремонтні роботи у місті повинні були здійснюватися згідно затвердже-
них міськрадою титульних списків, якими визначалася першочерговість та 
обсяги проведення тих чи інших ремонтних заходів. Однак, у квітні 1944 
р., при перевірці стану виконання ремонтних робіт, запланованих у першо-
му кварталі 1944 р., було виявлено низку порушень. Так, за рахунок коштів, 
асигнованих на ремонт житлового фонду, досить часто проводився ремонт 
адміністративних та відомчих приміщень. Крім того, ремонтувалися жит-
лові квартири не внесені до титульних списків. Так, по Ленінському ра-
йону було виконано таких робіт на 63 тис. крб., по Сталінському – на 165 
тис. крб. Порушення відбувалися на рівні районів за безпосередньої учас-
ті органів місцевої влади. Райрадою Молотовського району було прийня-
то рішення про проведення внутрішнього ремонту квартир відповідальних 
працівників. Наголосимо, що відповідно до планів, кошти виділялися на 
відбудовчий ремонт, який передбачав ремонт основних конструкцій будин-
26 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 47, арк. 17. 
27 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 49, арк. 6.
28 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 60, арк. 2 – 3.
29 Дудник В. М. Відбудова міського господарства України 1943 – 1950 рр.: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – 

історія України / В. М. Дудник. – К., 2004. – Арк. 65.
30 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 79, спр. 68, арк. 187.
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ків – дахів, водогону, каналізації, опалення, встановлення вікон та дверей, 
ремонт водостоків та труб. Отже, ремонтні роботи мали бути спрямовані 
на те, щоб підтримати, зберегти будинок в цілому. Внутрішній поточний 
ремонт мешканці повинні були робити за свій рахунок. Витрачати на нього 
бюджетні кошти заборонялося31.

У досліджуваний період часу широкого поширення набула практика 
надання цілих будинків, або окремих квартир з фонду міськради підпри-
ємствам, установам та наркоматам для заселення їх працівників за умови 
здійснення ремонту наданої житлової площі. Як правило, на проведення 
ремонтних робіт установам надавався час у 1 – 2 місяці. Якщо протягом 
цього терміну роботу так і не було розпочато, будинки передавалися ін-
шим організаціям. Владі міста було вигідно саме так вирішувати питання 
з відновлення житлового фонду. Навантаження на міський бюджет значно 
зменшувалися. В силу того, що витрати на ремонтні роботи брали на себе 
відповідні організації. Однак, наприкінці 1943 – початку 1944 рр. устано-
ви та відомства, що тільки розпочали налагоджувати свою роботу в щойно 
звільненому місті, ще не мали достатніх матеріальних засобів та робочої 
сили для проведення ремонтних робіт. Відповідно, вони бралися до такої 
роботи неохоче. З цієї причини досить поширеним явищем були випадки 
зміни підпорядкування житлових будівель. Так, у лютому 1944р. житлові 
будинки по вул. Короленко, 17 та Рильському завулку, 4 було відібрано у 
Гідрометеослужби КВО та передано на відновлення Бронетанковому ре-
монтному заводу. Причиною таких дій було те, що згадана установа за два 
місяці так і не розпочала ремонт споруд32. У квітні 1944 р. квартиру в бу-
динку по вул. Ворошилова, 14 було відібрано в Наркомату автотранспорту 
та передано Машинобудівельному заводу. З січня 1944 р. наркомат не лише 
не розпочав ремонту приміщення, а й допустив ще більше його руйнуван-
ня. Квартира позбулася дверей, віконних рам, парових батарей опалення, в 
кухні була розібрана плита33.

Траплялося, що не маючи можливості негайно приступити до ремонту, ві-
домства залишали за собою будинки силою. Так, наприкінці 1943 р. керівни-
ки деяких наркоматів та великих господарських організацій, повернувшись 
до міста, вибрали для працівників своїх установ житлові будинки та зали-
шили в них своїх комендантів. Деякі організації, щоб зберегти житлоплощу 
за собою, навіть виставляли автоматників перед будинками з наказом нікого 
не впускати34.

Дбаючи про приведення до належного стану будинків приватного сек-
тору, виконком Київської міської ради видав 16 січня 1944 р. обов’язкову 
постанову «Про складання ремонтних програм та ремонтування будинків і 
31 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 16, арк. 441.
32 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 13, арк. 130.
33 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 16, арк. 246.
34 ДАКО, ф. П-1, оп. 3, спр. 2, арк. 58.
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садиб особистої власності по м. Києву в 1944 р.» Відповідно до цього доку-
менту власники особистих будинків зобов’язувалися впродовж місяця з дня 
оголошення постанови подати заяви на складання ремонтних програм по їх 
будинках. До 1 листопада 1944 р. вони мали провести всі зазначені в про-
грамах ремонтні роботи. У разі невиконання постанови власники будинків 
обкладалися штрафом у 100 крб., або притягалися до примусової праці тер-
міном до 1 місяця35.

Для зменшення напруги у житловому питанні влада заохочувала насе-
лення до індивідуального будівництва. Управлінням головного архітектора 
міста передбачалося виділення землі під індивідуальне житлове будівництво. 
У першу чергу під таку забудову відводилися площі на лівому березі – в 
селищах ім. Шевченка, Червоному, хуторі Биківня. На правому березі – на 
Пріорці та в Новому селищі, що в районі Святошино. Крім того, з метою 
розширення обсягів власного будівництва, було відведено низку інших площ 
на околицях міста. 

Громадяни, які бажали розпочати самостійне будівництво за обов’язковою 
постановою виконкому Київміськради від 2 лютого 1944р. повинні були по-
дати заяву про виділення ділянки під забудову до виконкому відповідної рай-
ради м. Києва. До заяви обов’язково додавалося клопотання з місця робо-
ти забудовника. Після розгляду питання райрадою документи направлялися 
в Управління міського архітектора, де складався детальний план забудови. 
Після цього із забудовником підписувався договір на право забудови. Відпо-
відно до цього документу, будівництво мало проводитися за типовими про-
ектами. Земельні ділянки надавалися розміром 800 м2 на одного забудовника, 
а в межах лівобережного району, зважаючи на знижену якість ґрунтів – 1000 
м2. Якщо впродовж року забудовник не приступав до будівництва, або не зміг 
закінчити його за 2 роки, договір вважався анульованим, а земельна ділянка 
поверталася у розпорядження райради.

Громадянам, які подали заяви на виділення ділянок, була передбачена до-
помога грошима, а також, в окремих випадках, будівельними матеріалами36.

Самовільне будівництво суворо заборонялося. А тим, хто все ж наважу-
вався розпочинати забудову без офіційного дозволу, загрожував штраф у роз-
мірі 100 крб., або примусова праця терміном до 1 місяця. До того ж само-
вільна забудова підлягала зносу37. 

Люди, незважаючи на існування державних кредитів для індивідуальних 
забудовників38, а також продекларовану допомогу по забезпеченню будівель-
ними матеріалами та транспортом, оформленню безоплатної технічної до-
кументації та відведення земельних ділянок переважно у впорядкованих ра-
йонах (забезпечених водопостачанням, транспортом та електроосвітленням), 
35 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 10, арк. 7.
36 Індивідуальне будівництво // Київська правда. – 1944. – № 22. – С. 2.
37 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 10, арк. 15.
38 ЦДАГО України , ф. 1, оп. 23, спр. 1235, арк. 73.
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звільнення від сплати податків з будівництва та земельної ренти, не поспіша-
ли самостійно будувати помешкання39.

Головною причиною, що стримувала розвиток індивідуального житлово-
го будівництва, була відсутність будівельних матеріалів. Щоправда, весною 
1944 р. міськрада дозволила продавати індивідуальним забудовникам буді-
вельні матеріали, отримані від розбирання зруйнованих будинків на Хре-
щатику та прилеглих вулицях. На одного забудовника дозволялося продати: 
цілої цегли не більше 8 тис. штук за ціною 120 крб. за 1тисячу; цегли по-
ловняка – до 5 м3 за ціною 11 крб. за 1 м3; щебеню – до 3 м3 за ціною 6 крб. 
за 1 м3. У виняткових випадках, кожного разу за окремим рішенням виконко-
му міськради, дозволявся безкоштовний відпуск цегли половняка та щебеню 
інвалідам Вітчизняної війни, сім’ям фронтовиків та особам, будинки яких 
були зруйновані. Дозвіл надавався лише за умови, що забудовники для одер-
жання дозволеної кількості будівельного матеріалу проводитимуть роботу по 
розбиранню зруйнованих будівель власними силами та засобами. Однак, на 
практиці отримати безкоштовно, або придбати за невеликими державними 
цінами будівельні матеріали було досить складно. У вільному продажі вони 
були відсутні. Забудовники, щоб придбати будівельні матеріали, мали зару-
читися клопотаннями установ та підприємств, де працювали, або клопотан-
ням виконкому відповідної райради40.

Наприкінці 1944 р. практично єдиним місцем, де можна було придбати 
необхідні будівельні матеріали, був базар. Потрапляли матеріали на прилав-
ки, головним чином, внаслідок крадіжок і продавалися за надто високими 
цінами. Вирішення цієї проблеми влада вбачала в організації у найбільших 
містах УРСР мережі комерційних магазинів з продажу будматеріалів. Плану-
валося відкрити 54 такі торгівельні заклади41. Зокрема, наприкінці 1944 р. 2 
такі магазини з продажу будівельних матеріалів почали працювати в Києві42.

Зазначимо, що в деяких районах індивідуальне будівництво проходило 
досить швидкими темпами. До таких місцевостей, зокрема, відносилася Дар-
ниця, житловий фонд якої зазнав сильних руйнувань. Більшість забудовників 
у цій місцевості були її колишніми мешканцями, будинки яких згоріли. Ці 
люди, як правило, не мали достатніх коштів для побудови якісного житла. 
Тому значна частина нової забудови Дарниці являла собою маленькі буди-
ночки легкої конструкції, які виготовлялися деінде, а потім за кілька днів 
монтували на місці. Багато мешканців району, не маючи можливості збуду-
вати навіть таке помешкання, жили у землянках. Яскраво ілюструють кри-
тичну житлову ситуацію спогади киянки Якимець Валентини Павлівни, яка 
народилася і виросла в Дарниці: «Хата згоріла… Де ж нам жити? Одразу був 
там такий барак, а потім побудували землянку. Мама пішла в райвиконком, 
39 ЦДАГО України , ф. 1, оп. 23, спр. 1356, арк. 40, 44 – 46.
40 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр.16, арк. 465.
41 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1356, арк. 40.
42 ДАК, ф. Р-106, оп.6, спр. 3, арк. 215.
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щоб накрили деревом чи ще чимось дах, бо самі ми зробити це не могли. 
Дали двох інвалідів. Один без однієї руки, другий – без іншої, один тримає 
дошку, другий - прибиває»43.

Будівництво у Дарниці відбувалося напівстихійно. На травень 1945 р. 
Дарницький райвиконком виніс 2500 рішень про надання земельних діля-
нок індивідуальним забудовникам. Однак, лише 350 чол. з них звернулися 
до Управління міського архітектора для оформлення типових проектів. Та-
ким чином, виконком Дарницької райради порушував постанову від 2 лютого 
1944 р., за якою без участі Управління міського архітектора земельні ділянки 
не повинні були надаватися. Однак, велика кількість людей, що залишилися 
в Дарниці без даху над головою, змушувала чиновників поступитися. Прин-
ципова позиція в дотриманні постанови від 2 лютого 1944 р., призвела б 
до масового поширення самовільної забудови на старих фундаментах, а це 
було вкрай небажано. Довоєнна забудова цієї місцевості була стихійною і не 
відповідала вимогам тогочасного будівництва. Користуючись нагодою, влада 
міста хотіла виправити цю ситуацію. Проте, до травня 1945 р. в Дарниць-
кому районі так і не було створено Генерального плану забудови, без якого 
було неможливо правильно організувати індивідуальне будівництво. У цих 
умовах районний архітектор змушений був приймати рішення про відведен-
ня ділянок під забудову на власний розсуд, без їх затвердження Управлін-
ням міського архітектора. Особливо дошкульною була самовільна забудова 
вздовж автомагістралі. Існувала навіть вказівка секретаря ЦК КП(б)У Д. Ко-
ротченка не допускати там індивідуального будівництва, оскільки ця магі-
страль є парадним в’їздом в Київ з Москви. Забудову дозволялося проводити 
на відстані не ближче 70 м. від дороги. Однак, у травні 1945 р. порушення 
все ж спостерігалися44.

Дарниця була не єдиною місцевістю, у забудову якої міська влада хотіла 
внести зміни. Після звільнення міста вирішено було не проводити житлове 
будівництво, у районах, які щороку зазнавали значних збитків від повені. До 
них, зокрема, відносилися частина Микільської, Передмістна та Кухмістер-
ська слобідки, селища Позняки, нові та старі Осокорки45 та Труханів острів. 
Саме в цей час на Трухановому острові було вирішено створити зону для 
відпочинку киян – Гідропарк. План передбачав влаштувати там розвинену 
систему каналів і басейнів, пристосованих для різних видів водного тран-
спорту46.

23 березня 1944 р. у місцевості Теличка Печерського району столиці ви-
рішено було відновити будівництво Центрального республіканського бота-
нічного саду Академії наук. Для цього передбачалося звільнити територію 
майбутнього ботсаду від приватних будинків, яких там налічувалося близько 
43 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 136, арк. 6.
44 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 54, арк. 175 – 180.
45 ДАК, ф. Р-1, оп. 4,спр.12, арк. 25.
46 На Трухановому острові // Київська правда. – 1944. – № 59. – С. 2.
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30047. Мешканцям пропонувалося або переселитися у безгосподарні будин-
ки приватного сектору в інших районах, або перенести їхні будинки в інші 
місця. У разі незгоди власникам сплачували компенсацію, однак у тогочас-
них умовах, це, напевне, був найменш вигідний варіант для мешканців цієї 
місцевості48.

Наголосимо, що у 1943 – 1944 рр. роботи з повернення до експлуатації 
виведеного з ладу житлового фонду відбувалися, головним чином, за рахунок 
ремонту. У тогочасних документах при характеристиці стану житлового фон-
ду міста, як правило, використовували терміни «відновлено» та «відремон-
товано». У першому випадку мається на увазі проведення відновлювального, 
тобто капітального ремонту. Під другим терміном розуміється середній та 
дрібний ремонт житлових будівель. 

В архівних документах відклалася інформація щодо кількості відновле-
ного та відремонтованого у Києві житла. Міська влада, звітуючись щодо під-
готовки міста до зими, повідомляла, що в місті наприкінці 1944 р. було від-
новлено силами міськради та райрад, відомствами, підприємствами, а також 
окремими особами близько 200 тис. м2 усуспільненого житлового фонду49.

За іншими даними з моменту визволення до 1 січня 1945р. у місті було 
відновлено 260 тис. м2 усуспільненої житлової площі (будинки міськради – 
200 тис. м2 та відомчі будинки – 60 тис. м2) та 144 тис. м2 житла, яке зна-
ходилося у власності громадян. Отже, загалом було введено в експлуатацію 
404 тис. м2 житла50.

Однак, ця цифра видається дещо завищеною. Особливо це стосується ін-
формації щодо кількості відновленого житла у будинках міськради. Пізніші 
документи, датовані травнем та жовтнем 1945 р. повідомляють, що з жит-
лового фонду міськради вдалося відновити відповідно 152, 6 тис. м2 та 183, 
3 тис. м2 житлової площі51.

Це дає підстави загалом погодитися із довідкою щодо кількості житла, 
відновленого у Києві на 1 травня 1945 р., підготовленою на ім’я секретаря 
ЦК КП(б)У М. С. Хрущова. Відповідно до цього документу в Києві було від-
новлено 360,3 тис. м2 житлової площі. З них 213,5 тис. м2 в усуспільненому 
(152,6 тис. м2 у будинках міськради, 60,9 тис. м2 у відомчих будинках) та 
146,8 тис. м2 приватновласницькому секторах52.

Що стосується середнього та дрібного ремонту, наприкінці 1944 р. зага-
лом відремонтовано було 396 тис. м2 житлової площі53.

Завдання з ремонту житла на 1945 р. становило 265 тис. м2 коштом місь-
кради та 175 тис. м2 силами мешканців міста. На червень 1945 р. вдалося 
47 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 16, арк. 282. 
48 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 15, арк. 206.
49 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2197, арк. 2.
50 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2191, арк. 1.
51 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2194, арк. 138.
52 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2200, арк. 138.
53 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2197, арк. 2.
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відремонтувати 50 тис. м2 з фонду міськради, в тому числі 4,7 тис. коштом 
населення54.

Таким чином, на травень 1945 р. в Києві в експлуатацію було введено 
близько 800 тис. м2 житла. З них 20 % було відновлено та відремонтовано 
самими киянами55. Наголосимо, що таких показників вдалося досягти, голо-
вним чином, завдяки проведенню ремонтних робіт.

Про початок відбудови житлового фонду Києва можна говорити лише з 
1945 р. Проте, темпи відбудовчих робіт були незначними. За рішенням Рад-
наркому УРСР і ЦК КП(б)У в 1945 р. планувалося відбудувати 62 тис. м2 
житлової площі столиці коштом міського бюджету. Для фінансування цих 
робіт держава асигнувала 25 млн. крб56. Темпи виконання робіт були вкрай 
незадовільними. План на перший квартал 1945 р., який передбачав введення 
в експлуатацію 5 тис. м2 житлової площі, повністю провалився. За цей час 
не було здано жодного квадратного метра57. До 1 травня 1945 р. вдалося ви-
конати лише 4% річного плану, що становило приблизно 2,5 тис. м2. Для при-
скорення будівництва міськкомом КП(б)У та міськрадою було встановлено 
дві премії – в 10 тис. крб. для кращої будівельної організації та в 5 тис. – для 
передового об’єкта58. Однак, зважаючи на ціни, що панували тоді на ринках 
країни, таке заохочення мало радше символічний характер.

З метою зменшення навантаження на міський бюджет заплановано було, 
що 160 тис. м2 житла повинні були відбудувати власними силами підпри-
ємства та установи Києва. Тут працювали безпосередньо робітники та служ-
бовці відповідних організацій, оскільки ця житлова площа була виділена 
міськрадою саме для них59. Це, насамперед, була робота з відбудови «коро-
бок». Тобто будинки відновлювалися на основі каркасів, які залишилися від 
зруйнованих довоєнних будівель. На такі скелети будівель вішалися трафаре-
ти з назвами організацій, які їх відбудовували. На червень 1945 р. подібних 
будов у Києві налічувалося лише 10, що становило 10% плану60.

Підсумовуючи результати ремонтних та відбудовчих робіт в умовах ві-
йни, слід зазначити, що в дію було введено приблизно 800 тис. м2 житла61. 
При чому таких показників було досягнуто, насамперед, завдяки проведенню 
ремонтних робіт.

Використання 
Зважаючи на виведення з ладу значної кількості житла, нагальною про-

блемою, що постала перед владою після звільнення столиці УРСР, було пи-
54 Єфімов Б. Змагання Київ – Харків / Б. Єфімов // Київська правда. – 1945. – № 115. – С. 2.
55 История Киева: В 3 т., 4 кн. / гл. редкол. Кондуфор Ю. Ю. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 3. – Кн. 1. – С. 363.
56 Про заходи по забезпеченню плану відбудування житлового фонду місцевих Рад депутатів трудящих міст 

УРСР в 1945 р. // Київська правда. – 1945. – № 54. – С. 1.
57 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 53, арк. 160.
58 Быстрее восстанавливать жилой фонд столицы // Правда Украины. – 1945. – № 100. – С. 1.
59 Єфімов Б. Змагання Київ – Харків / Б. Єфімов // Київська правда. – 1945. – № 115. – С. 2.
60 Енергійніше відбудовувати Київ! // Київська правда. – 1945. – № 111. – С. 1.
61 Київ у цифрах. Статистичний збірник. – К.: Статистика. – 1966. – С. 60.
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тання ефективного використання вцілілої житлової площі.
Після звільнення міста від нацистських загарбників інвентаризаційне 

бюро житлового відділу Київського міськвиконкому визначило, що після роз-
бирання аварійних будинків у місті залишилося 4 383 тис. м2 житла. Ця ж 
установа, спираючись на діючу в той час санітарну житлову норму (10 м2 на 
одну людину), прийшла до висновку, що на 1 січня 1944 р. у місті могло б 
проживати 438 тис. осіб62. Співставлення цих даних із кількістю населення 
міста, яке на січень 1944 р. складало 250 тис. чол., дає підстави зробити ви-
сновок, що житла у місті було більш ніж достатньо. Більше того, принаймні 
ще рік, до січня 1945 р., коли кількість населення Києва сягнула 472 тисяч, у 
місті гострої кризи житла не мало б існувати63.

Однак, підрахунки інвентаризаційного бюро викликають певні сумніви 
через низку причин. По-перше, в реєстр придатних для житла, очевидно, по-
трапили значно пошкоджені будинки, що потребували ремонту, в тому числі 
капітального. Ця обставина автоматично зменшувала реальні можливості ви-
користання наявного житла, адже такі будівлі потрібно було відремонтува-
ти, перш ніж там могли оселитися люди. По-друге, існувала низка осіб, які 
користувалися привілеями та мали право на додаткову житлоплощу. До них 
відносилися відповідальні працівники партійних органів та державних уста-
нов різного рівня, заслужені працівники науки та культури. По-третє, власне 
найголовніше, поширеним явищем були зловживання при отриманні житла. 
Від спокуси покращити свої житлові умови не могли втриматися ті, хто мав у 
руках владу. Владні важелі включалися для «вирішення житлового питання» 
і у багатьох інших випадках (рідня, знайомі, «потрібні» люди). Всі ці обста-
вини зводили нанівець суто умовний підхід, за яким інвентаризаційне бюро 
визначало можливість розселення у січні 1944 р. 438 тис. чоловік за нормою 
10 м2 на особу.

Певний хаос, який панував у міському житті у перші дні після визво-
лення Києва, невпорядкованість роботи державних установ породили значні 
порушення у житловому забезпеченні населення міста. Непоодинокими були 
випадки коли помешкання надавалося особам без будь-якої інформації щодо 
складу сім’ї та потреби у житлі. Ускладнювало ситуацію і те, що в роки оку-
пації та відразу після звільнення міста було поширеним явище самовільного 
захоплення житлової площі без дотримання жодних норм.

За таких умов питання перевірки законності отримання громадянами 
житла носило злободенний характер і набрало особливої гостроти. У зв’язку 
з цим РНК УРСР і ЦК КП(б)У 16 листопада 1943 р. прийняли постанову 
«Про облік і використання житлового фонду та про порядок зберігання без-
доглядного майна населення та підприємств м. Києва», яка була спрямована, 
62 Про житлову площу // Київська правда. – 1944. – № 29. – С. 2.
63 Київ у дні нацистської навали (За документами радянських спецслужб) / упоряд. Т. В. Вронська, А. В. 

Кентій, О. Є. Лисенко та ін. – К. – Львів, 2003. – С. 72.
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в першу чергу, на усунення практики самовільного захоплення помешкань. 
Згідно постанови влада міста була зобов’язана у п’ятиденний термін про-
вести перевірку ордерів на житло, видача яких була призупинена ще 12 лис-
топада 1943 р. Ордери, виданні з порушенням чинних правил, анулювалися. 
За самовільне привласнення житлової площі громадяни притягувалися до 
судової відповідальності за законами військового часу. Такі справи судово-
слідчими органами м. Києва мали розглядатися впродовж 48 годин.

Відповідно до постанови пріоритет на отримання житла мали особи, ви-
кликані в Київ на роботу за відповідними заявками установ-роботодавців, 
а також громадяни, житло яких згоріло. Для надання помешкань інвалідам 
Вітчизняної війни та родинам військовослужбовців створювався окремий 
житловий фонд. Видачу ордерів у центральних районах міста мав проводити 
виключно виконком Київської міської ради, а в решті районів – виконкоми 
райрад, з попереднім затвердженням виконкомом міськради64.

Контроль за виконанням постанови було покладено на Уповноваженого 
Раднаркому УРСР та ЦК КП(б)У по м. Києву Наркома Державного контролю 
УРСР В. Чорновола. З перших днів дії постанови було зафіксовано низку 
прикладів грубих порушень у використанні житлового фонду. Так, не дивля-
чись на заборону, районні житлові відділи продовжували видавати ордери на 
отримання житла. У Ленінському районі з 12 по 16 листопада було видано 
208, у Сталінському – 14, Кіровському – 199, Молотовському – 103 ордери. 
Навіть після 16 листопада 1943 р., коли почали діяти положення щойно при-
йнятої постанови РНК і ЦК КП(б)У, районні житлові відділи Молотовського 
та Кіровського районів видали 177 ордерів.

До того ж, надання житла проводилося без перевірки реальної потреби 
в житлоплощі та без дотримання встановлених норм. Ордери видавали осо-
бам, не знаючи складу їхніх сімей та площі квартир, що надавалися. Так, 
Молотовський райжитловідділ видав старшому інспектору міліції Ляшко та 
дільничному уповноваженому 12 відділу міліції Кузнєцову ордери на кварти-
ри з 5-ти кімнат. Ленінський райжитловідділ надав ордери двом співробітни-
кам газети «Радянська Україна» на квартири по чотири кімнати кожна. Були 
випадки надання житла особам, які вже мали помешкання в Києві. Пошире-
ною була практика, коли ордери надавалися за особистим проханням впли-
вових чиновників. Так, завідуючий Сталінським райжитловідділом видав 
ордер громадянину Кузнєцову, керуючись приватною запискою завідуючого 
Ленінського райждитловідділу: «Тов. Радіонову. Прошу для мене це зроби-
ти. С. Левицький». Аналогічні факти мали місце і в роботі інших районних 
житлових відділів65.

Зважаючи на те, що велика кількість житла була надана незаконно, або з 
порушенням чинних норм, 22 листопада виконавчий комітет Київської місь-
64 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 2, арк. 24, 26.
65 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 634, арк. 44.
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кради та Київський міський комітет КП(б)У ухвалили рішення про перевірку 
всіх ордерів, виданих громадянам до 20 листопада 1943 р. Для цього ство-
рювалися спеціальні комісії при райрадах. До складу комісій входили голова 
виконавчого комітету районної ради, завідувач районним житловим управ-
лінням, відповідний квартирний уповноважений та керівник будинку. Роботу 
комісії мали розпочати негайно і закінчити до 1 грудня 1943р.66

У ході перевірки, зокрема, було виявлено низку осіб, які незаконно за-
йняли помешкання у центральних районах міста. Для їх відселення, рішен-
ням виконкому міськради було виділено спеціальний фонд житлової площі 
на околицях Києва67.

Застосовані заходи з перевірки правильності надання помешкань при-
звели до того, що кількість випадків відвертого недбальства та «надмірної 
щедрості» з боку житлових органів зменшилася. В той же час через високі 
темпи зростання населення міста* вільний житловий фонд, який не потребу-
вав негайного ремонту, швидко вичерпувався68.

Тому вже з початку 1944 р. у Києві стали звичними випадки надання 
помешкань з маленьким метражем, що не відповідало санітарній житловій 
нормі (офіційно до серпня 1944 р. на кожного киянина мало приходитися 
не менше 10 м2 житлової площі). Однак, чиновники міськради при наданні 
житла на це не зважали. Траплялися випадки, коли родині з 6 чоловік 
надали помешкання розміром 20 м2, а родину з 8 чоловік поселили у кімнату 
завбільшки 22 м2.69 Сім’я з 5-ти осіб мусила мешкати у двох маленьких 
кімнатках загальною площею 15 м2.70

В умовах зростаючого дефіциту житла поширеною стала практика 
підшукування помешкання власними силами. Прохання надати конкретне 
вільне приміщення на практиці виявлялося більш дієвим, ніж просто подача 
заяви про потребу в житловій площі71.

Почастішали випадки надання ордерів на непридатні для життя 
приміщення. Так, у січні 1944 р. громадянин Панченко отримав ордер на 
зруйноване помешкання, а громадянці Міщельській було надано сире та 
маленьке приміщення колишньої пральні72. Практикувала влада міста і 
надання особам житла «під ремонт за власні кошти»73.

Наголосимо, що в 1943 – 1945 рр., як і у передвоєнний час, основним 
типом помешкання киян була комунальна квартира. Навіть в офіційній доку-
66 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 2, арк. 25.
67 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 634, арк. 45.
68 Наприкінці листопада 1943 р. в місті було вже майже 200 тис. осіб, проти 70 тис., які нараховувалися 

в Києві на момент звільнення. У січні 1944 р. кількість киян збільшилася до 250 тис., а в лютому 1944 
р. населення міста сягнуло 305 тис. чол.  Київ у дні нацистської навали (За документами радянських 
спецслужб) / упоряд. Т. В. Вронська, А. В. Кентій, О. Є. Лисенко та ін. – К. – Львів, 2003. – С. 72.

69 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 14, арк. 148.
70 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 16, арк. 134, 144.
71 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 11, арк. 270 – 274. 
72 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 14, арк. 114 – 116.
73 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 15, арк. 75, 334 – 335.
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ментації кількість наявного житла обчислювалася кімнатами, а не окремими 
квартирами. 

Основним документом, який засвідчував право особи займати певну жит-
лову площу був ордер. Бланк ордеру містив наступні дані: номер ордера, 
прізвище, ім’я, по батькові громадянина, якому видано ордер, номер та дату 
рішення міськради про надання житлоплощі, адресу та розмір приміщення, 
яке надавалося. Підписувався ордер керівником міського житлового управ-
ління. Сам ордер видавався на руки громадянину, який мав зайняти помеш-
кання, а відривний корінець ордера зберігався в житлових органах. До того ж 
у бланку ордера зазначалося, що цей документ дійсний для заселення лише 
протягом трьох днів та є підставою для прописки і відкриття особового ра-
хунку на зазначену площу. Також у бланку повідомлялося, що ордер не дає 
права на одержання майна, яке знаходиться в наданому приміщенні74.

Однак, отримання ордера не завжди означало, що справу вирішено. Хиби 
в роботі квартирних органів породили масу випадків, коли видавши ордери 
на помешкання, виконком Київської міської Ради депутатів трудящих через 
кілька місяців ухвалював рішення передати цілий будинок під заселення пра-
цівників певного відомства, анулюючи ордери попередніх мешканців. За па-
перами виселенцям мали надати житлові приміщення у тому ж районі міста. 
Проте, це не завжди відповідало дійсності. Навряд чи подібні перипетії не 
відобразилися на стані людей, які почали облаштовувати побут, звикати до 
сусідів, і раптом – все треба починати знову75.

Траплялися також випадки, коли, отримавши ордер на житло, новосели 
раптом дізнавалися, що вони не єдині, кому пощастило мати аналогічний до-
кумент. Такі помилки виконкомів міськради та райрад були досить поши-
реними. Архівні документи свідчать, що іноді на одне і те ж помешкання 
видавалося по кілька ордерів. Подібні випадки вкарбувалися у пам’яті су-
часників тих подій: «Квартирне питання, як не дивно, стояло дуже гостро… 
Тому що багато людей стало повертатися з евакуації. Давали ордери одним, 
тільки дали ордер, в’їжджав інший. Потім той бив того і дуже багато було 
несправедливості».76

 Ситуації бували й зовсім абсурдні. Рішеннями одного владного орга-
на, навіть в один і той же день, дві різні особи могли отримати документи 
на одну й ту ж житлову площу77. Було зафіксовано випадки, коли кількість 
власників ордерів на одне помешкання доходила аж до 5-ти! Це автоматично 
створювало конфліктні ситуації між претендентами на житло. Так, у квітні 
1944 р. було видано два ордери на квартиру № 4 по вул. Комінтерна, 5. Гро-
мадянка Павлова встигла зайняти помешкання першою, однак інший власник 
ордера – громадянин Кутишев викинув її речі та сам вселився у квартиру. 
74 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 634, арк. 55.
75 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 20, арк. 119.
76 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, Од. зб. 61, арк. 8.
77 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3477, арк. 9.
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Врешті, вирішення цієї справи було передано до органів прокуратури78. 
Часто претенденти на житло не наважувалися на застосування сили. Вони 

використовували інші методи, будь-що намагаючись довести, що саме вони 
заслуговують на отримання ордеру. Популярним методом боротьби за бажа-
не житло, як і до війни, було звернення уваги влади на прогалини в біографії 
опонента. Однак, якщо раніше головним аргументом, який використовували 
претенденти на помешкання проти іншої зацікавленої сторони були: класо-
ва приналежність та необережні висловлювання щодо радянської влади, то 
у 1943 – 1944 рр. найбільшою провиною була робота на більш-менш при-
стойній посаді в період окупації, відсутність офіційного працевлаштування 
та життя на нетрудові доходи (насамперед малася на увазі торгівля). Факти 
саме такого характеру найчастіше фігурували у скаргах-кляузах тих, хто хо-
тів отримати, або повернути житло. Отже, люди продовжували жити у на-
прузі та недовірі, побоюючись бути обмовленими79.

Іншою поширеною проблемою, з якою стикалося багато киян, зокрема 
родин військовослужбовців та інвалідів війни, була бюрократична тяганина, 
що виникала при поверненні їх до міста. В умовах військового часу само-
вільний в’їзд до Києва, як і до інших великих міст України, заборонявся. 
Спецкомісії, які діяли у цих містах, приймали окремі рішення щодо доціль-
ності переселення громадян. 

За постановою РНК УРСР від 25 березня 1944 р. без дозволу Тимчасової 
комісії по регулюванню в’їзду до м. Києва було заборонено в’їзд до столиці 
УРСР як громадянам, які бажали переселитися з інших місцевостей, так і 
тим, хто раніше проживав в місті. Для отримання дозволу всі вони мусили 
подати заяву на розгляд Тимчасової комісії. В інших випадках потрапити до 
міста людини могли за умови наявності спеціального аргументованого ви-
клику від держустанови, або Наркомату80.

 Постановою ЦК КП(б)У та РНК УРСР від 5 серпня 1944 р. було обме-
жено категорії громадян, які могли прибути до Києва неорганізовано. До них 
відносилися інваліди вітчизняної війни, які раніше мешкали у м. Києві та 
родини військовослужбовців, що жили в Києві на момент призову військо-
вослужбовця до лав Червоної армії, якщо ці родини забезпечені у м. Києві 
житловою площею. Однак, недосконалість функціонування бюрократичного 
апарату породила низку проблем навіть для тих, хто мав на в’їзд законне 
право81.

Для згаданих категорій громадян можливість повернення їхнього дово-
єнного житла гарантувалося постановою РНК СРСР від 5 серпня 1941 р. 
Вона проголошувала: «…на час війни за усіма особами, що служать у лавах 
Червоної армії, Військово-Морському Флоті та військах НКВС, зберігаєть-
78 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 19, арк. 190; там само, спр. 9, арк. 16; там само, спр.16, арк. 176.
79 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 31, арк. 156.
80 ДАКО, ф. П-1, оп. 3, спр. 21, арк. 3.
81 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 76.
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ся їхня житлова площа», а також: «тимчасові мешканці, які поселилися на 
площі військовослужбовця, зобов’язані при повернені військовослужбовця 
обов’язково її звільнити. В іншому випадку, вони підлягають виселенню в 
адміністративному порядку без надання житлової площі»82. Проте реаліза-
ція цієї постанови натикалася на великі труднощі бюрократичного характеру. 
На практиці виходило, що приїхавши у місто, інваліди та члени сімей вій-
ськовиків, місяцями мусили оформляти своє законне право на проживання та 
житлову площу. Люди потрапляли у «замкнене коло» – комісія з регулювання 
в’їзду до міста не давала дозвіл на прописку без довідки про забезпечення 
житлом, а за колишнім місцем проживання довідку не надавали тому, що 
квартира була ким-небудь зайнята. У свою чергу прокуратура не ухвалювала 
рішення про адміністративне виселення нових мешканців, бо не мала до-
зволу Тимчасової комісії на в’їзд до міста колишніх власників квартири. До 
того ж члени родин, які законно приїхали до міста, крім квартирної тяганини 
мали купу проблем через відсутність прописки: карток не отримували, за 
наявності атестату голови сім’ї не могли отримати гроші, влаштуватися на 
роботу, діти не мали можливості відвідувати школу83.

Варто зазначити, що протистояння колишніх та нових мешканців квартир 
було поширеною проблемою і, як правило, потребувало неабиякої витримки 
зацікавлених осіб. Перевагу у вирішенні таких конфліктів мали старі меш-
канці квартири. Однак, на практиці вселитися їм у довоєнне житло вдавалося 
далеко не завжди. Якщо квартира виявлялася занятою якоюсь установою, або 
відповідальними працівниками, чи видатними діячами науки та культури, 
то на позитивне вирішення питання годі було й сподіватися. Часто колиш-
ні господарі могли зайняти лише частину довоєнного житла. Так, цілі роди-
ни, повертаючись додому мусили жити у кухнях та коридорах власних по-
мешкань84. У таку ситуацію потрапила родина киянки Людмили Коваленко. 
Жінка згадує: «Україну почали звільняти, ми стали приїжджати, повертатися 
додому. В Києві нічого в нас не було… в нашій квартирі влаштували військо-
вий госпіталь. З часом нам дали [місце в квартирі] - ліжко за занавіскою, там 
солдати були… Потім, коли військову частину перевели, нам звільнили нашу 
квартиру».85

Проте, так щастило далеко не всім. Навіть рішення прокуратури про ад-
міністративне виселення, не завжди означало, що справу завершено. При-
скорити чи навпаки загальмувати вирішення подібних проблем часто допо-
магав високий статус у суспільстві одного з членів родини, або ж клопотання 
родичів чи друзів, що займали відповідальні посади. В архівних документах 
знаходимо багато прикладів подібних ситуацій. Так, дружина генерал-майо-
ра! Олексіїва майже щодня протягом місяця ходила по різних інстанціях з 
82 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк.46. 
83 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 76.
84 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 15, арк. 142.
85 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 83, арк. 10.
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надією повернути своє довоєнне помешкання. Спершу жінка змогла доби-
тися лише рішення про вселення її родини в одну з кімнат їхньої довоєнної 
квартири, допоки тим, хто там проживав не буде надано нове житло. Одначе 
на цьому проблеми родини Олексіївих не закінчилися. Новий власник квар-
тири не просто відмовив вселити дружину генерал-майора, а навіть погро-
жував їй зброєю. Теоретично, за законом від 5 серпня 1941 р., тимчасовий 
мешканець мав би поступитися, оскільки йому загрожувало виселення в ад-
міністративному порядку без надання житлової площі. Однак, новим влас-
ником помешкання був інструктор Управління кадрами ЦК КП(б)У і замість 
того, щоб виселити його, Олексієвій з родиною, яка складалася з 5-ти осіб 
було запропоновано ордер на одну кімнату в іншому помешканні. Жінка від-
мовилася від такої пропозиції і боротьбу за довоєнне житло не припинила. 
Врешті, вона досягла успіху. Однак, чекати довелося ще більше місяця поки 
квартиру не звільнили.

Завдяки втручанню впливового родича вирішувалася доля іншої київської 
родини. Так, клопотання та особистий приїзд до Києва полковника Вінниць-
кого допомогли його сестрам повернути довоєнне помешкання, хоча вони з 
дітьми прибули до міста без виклику та дозволу. Про те куди було відселено 
жінку з двома дітьми, яка зайняла їхню квартиру в період окупації, в доку-
менті не повідомляється86.

Користуючись посадовим становищем, намагався втримати за собою 
квартиру начальник водної міліції Києва. Незважаючи на те, що її колишній 
власник – інвалід Вітчизняної війни, який проживав тут до початку війни 20 
років, мав рішення прокурора про адміністративне виселення нового меш-
канця, той з’їхати відмовлявся. Міліцейський високопосадовець категорично 
заявляв: «Я сам міліція, в усіх руки короткі, щоб мене виселити». Як наслі-
док – справа без вирішення тяглася місяцями87.

Траплялися випадки, коли у Києві боротьба за квартири велася між 
цілими відомствами. Народний комісаріат комунального господарства 
УРСР та Народний комісаріат фінансів УРСР мали свій відомчий буди-
нок по вул. Пироговській, 2 (тепер вул. Пирогова), який було збудовано 
у 1940 р. Усі 166 квартир новобудови було заселено відповідальними ке-
рівниками Наркоматів, Народними комісарами та їхніми замами, профе-
сорами, начальниками управлінь, директорами республіканських трестів 
тощо. Однак, повернувшись у Київ після звільнення міста, відповідальні 
працівники наркоматів не були допущені до своїх квартир, оскільки цей 
будинок був переданий у відання Обкому та Облвиконкому. Тож, керівни-
цтво Наркомгоспу та Наркомфіну зверталося особисто до Секретаря ЦК 
КП(б)У М. Хрущова з проханням зберегти будинок за відповідними ві-
домствами88.
86 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 61 – 67, 32 – 38.
87 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 76.
88 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 634, арк. 81.
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На середину 1944 р. квартирна криза досягла таких масштабів, що район-
ним житловим управлінням доводилося щодня задовольняти по 50 – 60 заяв 
на отримання житлоплощі. Зазвичай, це робилося за рахунок ущільнення89.

 Особливо гостро питання ущільнення стояло в центральних районах міс-
та. Через руйнацію великої кількості адміністративних будівель, установи 
та організації займали житлові приміщення. Наприклад, Ленінський район, 
який мало того, що втратив найбільшу кількість житла серед усіх районів 
міста (60%), ще й змушений був надати житлові будинки під розміщення 275 
організаціям90. Ці установи, прагнучи поліпшити довоєнні умови роботи, час-
то займали набагато більші приміщення в порівнянні з тими, що вони мали 
напередодні війни. Наприклад, Управління лісової охорони при РНК УРСР, 
яке розміщувалося за адресою вул. Толстого, 3, зайняло п’ятиповерховий бу-
динок, тоді як до війни розміщувалося на одному поверсі. Республіканський 
торфотрест зайняв 24 кімнати у будинку по вул. Свердлова, 26, а до війни 
мав лише 2 кімнати.

Зі спогадів киянки, родина якої мешкала у Ленінському районі та займа-
ла три кімнати, дізнаємося, що ущільнення мешканців центральної частини 
міста відбувалося досить інтенсивно. Вона повідомляє: «Коли стали приїж-
джати з евакуації, нас ущільнили. Правдами – не правдами, звичайно, при-
їжджали. Врешті, сталося так, що ми в 10 м2 жили вшістьох.»91 

До того ж наслідки безконтрольного надання житла у перші місяці після 
звільнення міста відчувалися перманентно. Було зафіксовано низку випадків, 
коли київські родини, які до війни займали 1 – 2 кімнати, після звільнення 
міста, користуючись можливістю, захопили по 3 – 4 кімнати. Однак, зазна-
чимо, що до зловживань вдавалися, головним чином, не пересічні кияни, а 
високопосадовці. З цього приводу на нараді з квартирних питань в м. Києві 
(травень 1944 р.) висловлювалися побоювання, що по закінченню війни до 
міста масово повертатимуться особи, які мають повне право на забезпечення 
житловою площею, а вільного житла не буде. Для таких висловів були всі 
підстави. Так, володіючи даними щодо довоєнної кількості населення Ки-
єва – 980 тис. осіб та масштабів руйнувань житлового фонду міста – 26%, 
на нараді визначили, що в Києві могло б проживати 660 тис. осіб. Дійсна ж 
кількість киян на травень 1944 р. за даними карткового бюро становила 420 
тис. осіб, а вільну квартиру вже важко було знайти92.

У таких умовах житлові органи міста почали активно піднімати питання 
про заселення підвалів, багато з яких було віддано під житло ще у передвоєн-
ний час. Зокрема, там масово поселяли двірників. У часи окупації мешканці 
підвалів, користуючись можливістю, зайняли вільні помешкання на верхніх 

89 ДАК, ф. Р-1, оп.4, спр.9, арк. 5.
90 Вронська Т. В. В умовах війни: життя та побут населення міст України (1943 – 1945 рр.) / Т. В. Вронська. – 

К., 1995. – С. 25.
91 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 61, арк. 13.
92 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 9, арк. 7, 21.
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поверхах будинків. За роки окупації покинуті підвали швидко вийшли з екс-
плуатації. На 1944 р. вони знаходилися в жалюгідному стані. Багато цих 
приміщень було затоплено, інші перетворено на місця звалища сміття. Не-
зважаючи на це, житлові управління планували заселяти підвали. Щоправда 
міська санінспекція наголошувала, що дозвіл на поселення в підвал може 
бути виданий лише за умови отримання висновку цієї інстанції про його при-
датність для життя.

У той же час, якщо підвали заселяти лише планувалося, то кухні кому-
нальних квартир районні житлові управління вже почали активно віддавати 
під житло, хоча міськрада й наголошувала, що цього робити не можна93.

Ніби навздогін тогочасним реаліям за постановою РНК СРСР від 24 
серпня 1944 р. «Про санітарну житлову норму в містах Києві та Харкові» 
на період війни норму проживання офіційно було зменшено з 10 до 6 м2.94 
Дія постанови не поширювалася на працівників науки та культури, а також 
керівних та відповідальних працівників та членів їх родин. 

На підставі цієї постанови було дозволено вилучати у населення надлиш-
ки житлової площі, які складають окрему ізольовану кімнату. За ізольоване 
вважалося помешкання, яке мало окремий вхід (тобто несуміжна кімната). 
Вилучення «зайвого» житла проводилося в адміністративному порядку за рі-
шенням виконкому міськради. Зауважимо, що за надлишки житлової площі з 
населення стягувалася подвійна квартплата. Одначе, плата за помешкання за 
подвійним тарифом не виключала можливості вилучення надлишків житла. 
Крім того, було дозволено переселення людей у менше приміщення з метою 
вилучення «зайвої» житлової площі. Щоправда, такі переїзди були можливі 
лише за згодою мешканців95.

Квартири інспектували на предмет надлишкової житлоплощі різні комісії. 
Таку функцію, зокрема, виконувала міська комісія з виявлення житлопло-
щі та безгосподарного майна96. Також при житлових управліннях існували 
«громадські інспектори», як правило, з числа тих, хто просто підшуковував 
житло для себе. Фактично жодних прав на такі «розвідки» ці особи не мали. 
Однак, житлові органи, маючи обмежений контингент службовців, з радістю 
користувалися їхніми послугами97.

Найбільшу ж загрозу для мешканців комуналки становили керівники 
будинку. Вони легко відслідковували появу надлишків житлової площі. За 
існуючим положенням кербуди були зобов’язані з’являтися у кожній квар-
тирі та перевіряти кімнати її мешканців і місця громадського користування 
не рідше, ніж раз на 2 – 3 місяці. До того ж існувала посада відповідаль-
ного по квартирі, який призначався в кожній комуналці98. У їхні обв’язки, 
93 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 28, арк. 56.
94 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 49.
95 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 10, арк. 134.
96 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 19, арк. 190.
97 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3477, арк. 7.
98 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 335, 380.
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крім контролю за суто побутовими аспектами життя, входило: контроль за 
своєчасною пропискою мешканців квартири, відмітка осіб, які приїздять до 
квартиронаймачів, повідомлення кербуда про квартиронаймачів, які порушу-
ють правила прописки та про всі випадки звільнення в квартирах житлових 
приміщень, або утворення лишків житлової площі99. Таким чином, кербуди 
мали можливість, не повідомляючи житлові органи, підселяли зацікавлених 
осіб за винагороду.

Не поодинокими були випадки, коли житлові органи проводили ущіль-
нення осіб, які не мали надлишків житла. Так, у майора медичної служби, 
досвідченого лікаря та наукового працівника Савицького, який мав родину з 
чотирьох чоловік і мешкав у 2-х кімнатах, Київська міськрада намагалася ви-
лучити одну кімнату. І це, незважаючи на те, що він, як лікар і науковець, мав 
законне право на окремий кабінет для роботи та прийому пацієнтів. Лише 
клопотання вищого військового начальства дозволило зберегти кімнату за 
лікарем Савицьким, а, отже, і можливість займатися науковою працею після 
війни100.

Наголосимо, що були спроби відібрати «зайву» житлову площу у вдови 
академіка М.Грушевського. Перед війною родину Грушевських ущільнили у 
їхньому будинку по вул. Панківській, 9. Після звільнення Києва зазіхання 
на житлову площу родичів науковця не припинилися. У лютому 1944 р. Ма-
рія Сильвестрівна Грушевська звернулася до міськкому КП(б)У з проханням 
зберегти за нею помешкання оскільки було кілька спроб відібрати ще 2 кім-
нати101. Зазначимо, що до прохання М. Грушевської дослухалися, оскільки 
вже 10 березня 1944 р. вказівкою РНК УРСР будь-які подальші ущільнення 
родини Грушевських було заборонено102. 

 Траплялося, що ущільнювали навіть тих, хто взагалі мав лише одну кім-
нату. Тобто до квартиронаймачів просто підселяли сторонніх осіб. Зокрема, 
про подібну ситуацію дізнаємося з розповіді рідних сестер Іраїди Калініної 
та Маргарити Царапкіної. Їхня родина, що складалася з п’яти осіб, у 1944 
році отримала ордер на кімнату по вул. Панківській. Однак, незабаром до 
помешкання підселили подружжя. Таким чином, у кімнаті розміром 18 м2 
мешкало сім осіб103. 

Також були випадки незаконних переселень у порядку ущільнення. Ма-
ється на увазі, що людей змушували переселитися у інше, менше за площею 
помешкання104.

Окрім ущільнення існували й інші небезпеки навіть для тих, хто отримав 
житло на законних підставах. Вкрай небажано було надовго залишати своє 
помешкання, оскільки при поверненні його можна було знайти зайнятим ін-
99 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 52, арк. 257.
100 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 88 – 89.
101 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 712, арк. 7.
102 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 14, арк. 336.
103 Центр усної історії КНУ ім. Т. Шевченка, колекція 1, од. зб. 37, арк. 3; там само, Од. зб. 38, арк. 4 – 5.
104 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3477, арк. 8.; ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 17, арк. 18, 66.
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шими особами. Так, зокрема, сталося із родиною капітана Кононенка. Поки 
його сім’я поверталася до міста з евакуації, він, будучі в Києві у відряджен-
ні, домігся отримання ордера на трикімнатну квартиру. У цьому помешканні 
капітан прожив тиждень і виїхав на фронт, не дочекавшись приїзду родини. 
Коли нарешті через місяць родина Кононенко доїхала до Києва, виявилося, 
що їхню квартиру, як неосвоєну, було передано іншій особі. До того ж меблі, 
які перед від’їздом встиг придбати капітан, продали новому мешканцю105.

Поширеним явищем було фальшування документів. Підробити ордер – 
найважливіший документ для отримання житла, було досить складно. На-
гадаємо, що на бланку ордера зазначався номер та дата відповідного рішення 
міськради, або райради, а корінець документа зберігався у житлових органах. 
Незважаючи на це, деякі спритники наважувалися на подібні махінації. Так, 
одному громадянинові за таким документом пощастило зайняти окрему чо-
тирикімнатну квартиру площею 85 м2. Щоправда насолоджуватися життям у 
новому помешканні йому довелося недовго. Через два місяці факт незакон-
ного отримання ордера було викрито перевіркою міськкому КП(б)У106.

Зауважимо, що найчастіше підробкою документів займалися керівники 
будинків. Вони ж нерідко порушували закон при наданні житла. Для цієї 
протиправної діяльності кербуди мали всі можливості. Керівники будинків 
були підзвітні не житловим органам, а районним комунальним відділам, які 
займалися лише ремонтом та експлуатацією житлового фонду. Таким чином, 
житлові органи не отримували належних даних про наявність вільних при-
міщень, чи надлишків житлової площі. За таких обставин кербуди часом ви-
користовували цю інформацію на власний розсуд. Вони охоче підшуковува-
ли вільне житло для зацікавлених осіб за хабарі. Для громадян такі послуги 
кербудів були вигідними. Володіючи інформацією про наявність конкретного 
вільного приміщення, було значно легше отримати на нього ордер (практика 
самостійного підшукування житла).

Нерідко кербуди самозахоплювали та незаконно заселяли помешкання, 
які звільнялися. Наголосимо, що ці комунальні працівники мали можливість 
не лише вселити, а й прописати вселених осіб та відкрити особовий рахунок. 
Тому до їх послуг нерідко зверталися люди, які прибули до Києва незаконно, 
тобто без дозволу чи виклику. Так, на початку 1945 р. було викрито злочинну 
діяльність кількох кербудів Києва. Зокрема, кербуд В. надала житлову пло-
щу громадянину Х. за хабар у розмірі 2 тис. крб. Ця ж жінка під загрозою 
виселення вимагала у іншого громадянина 3 тис. крб. за те, що він займає 
житло без ордера. За надане помешкання по вул. Щековицькій № 25 кербуд 
Л. отримала 3 тис. крб. та вимагала безкоштовно пошити пальто. За перео-
формлення особового рахунку (відбулася фактично незаконна передача жит-
ла сторонній особі за плату попередньому мешканцю) ця ж керівник будинку 
отримала хабар у розмірі 5 тис. крб. та чоботи.
105 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 19, арк. 185, 187.
106 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 15, арк. 239.
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Окрім згаданих випадків ці комунальні працівниці незаконно надали жит-
ло ще низці осіб.

Грішили кербуди і виданням фіктивних документів. Так, нерідко до них 
зверталися по довідки про наявність житлоплощі, при фактичній незабезпе-
ченості нею. Ці документи були потрібні для отримання прописки107.

Також керівники будинків могли посприяти у отриманні фіктивної довід-
ки про те, що особа є старим (довоєнним) мешканцем певного приміщення, 
що могло значно посприяти в отриманні ордера на житлову площу108. З цього 
випливає, що часто вирішальним фактором у справі отримання житла були 
не житлові органи, а насамперед, кербуди109.

Чи не найбільше від квартирної скрути потерпали військовослужбовці 
Київського гарнізону. Масові зловживання та формальний, бюрократичний 
підхід до вирішення житлових проблем вони вважали головними причинами 
існування житлової кризи. Зокрема, Командування Київського військового 
округу (КВО) піднімало це питання перед Головою РНК УРСР М.Хрущовим.

Керівництво КВО висувало претензії до міської влади, яка не йшла на-
зустріч військовим у вирішенні житлових питань. Дані, якими керувалися 
у КВО, говорять про наступне: чисельність офіцерів гарнізону наприкінці 
1944 р. дорівнювала довоєнній. Однак, житловий фонд київського гарнізону 
значно зменшився. Реально експлуатувати можна було лише 53% (3959 кім-
нат) від довоєнної кількості житла, на яке поширювалися права військових. 
Внаслідок цього до 50 % офіцерів, у кращому випадку, мешкали в казармах, 
а решта, як правило, проживала по «кутках», винаймати які доводилося з 
великими труднощами.

Стурбованість командування була достатньо вмотивованою. За даними вій-
ськових населення Києва на той час складало приблизно 50% від довоєнної кіль-
кості, а міський житловий фонд було виведено з ладу на 25%. Спираючись на ці 
факти, військове керівництво наголошувало на необхідності допомоги гарнізону 
у вирішенні житлового питання за рахунок ресурсів цивільного фонду110.

У ще більш складному становищі знаходилася військове відомство в пи-
танні задоволення квартирами родин військовослужбовців-фронтовиків. Рід-
ко яка сім’я в той час не мала у своєму складі фронтовика. Однак, виконком 
міськради та його квартирні органи, як правило, направляли таких людей 
добиватися помешкання з фондів КВО. Типовою була така відповідь місь-
кради на запити громадян – членів родин військовослужбовців: «Міськрада 
не може на даний час надати житлову площу і, очевидно, її треба надати 
в будинках КЕЧ Гарнізону». Тобто, міська влада вважала, що сім’ї фронто-
виків мають бути забезпечені квартирами за рахунок військового відомства. 
Зрозуміло, що зробити це було зовсім неможливо.
107 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2191, арк. 44 – 46.
108 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 15, арк. 205.
109 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3477, арк. 6.
110 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 75.
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Доказом того, що влада міста від квартирного влаштування родин фрон-
товиків відхрещувалася, слугує наступний факт. Лише прокуратура київсько-
го гарнізону з січня по листопад 1944 р. отримала більше 10 тис. квартирних 
скарг. Якщо додатково врахувати скарги у Військову Раду Округу, в Нарко-
мат Оборони, в Раднарком, ЦК КП(б)У, то ця цифра значно збільшиться111.

Проте, не всі кияни відчували на собі гостроту житлового питання. Так, 
керівні працівники партійних та радянських органів, певних народних ко-
місаріатів та державних установ різного рівня, як правило, отримували по-
мешкання без особливих проблем. Для них житло, зазвичай, бронювалося 
заздалегідь. Наприклад, ще в листопаді 1943 р. Залізничним райкомом КП(б)
У для партпрацівників району було заброньовано 100 квартир112.

Однак, низка відповідальних осіб активно займалася самозабезпеченням. 
Користуючись нагодою, вони намагалися не просто отримати житло, а навіть 
покращити свої довоєнні житлові умови. Зокрема, 9 травня 1944 р. на нараді 
з квартирних питань в м. Києві у заступника голови РНК УРСР Л. Корнійця 
наголошувалося, що багато відповідальних працівників, які до війни жили 
у 2-х кімнатах, тепер займають 5113. Особливо великі зловживання спосте-
рігалися зі сторони працівників Наркомату внутрішніх справ. Цей наркомат 
використав свій ліміт на отримання житла на 200 %. До того ж він продо-
вжував володіти бронею на квартири. Крім того, працівники НКВС ще на 
загальних підставах мали багато квартир. При цьому нерідко вони вдавалися 
до відвертих квартирних махінацій. Одна з таких схем мала наступний ви-
гляд. Поки заарештовувалася людина, прокуратура видавала рішення опеча-
тати квартиру заарештованого, документи на оформлення ордера вже йшли 
до відповідних інстанцій. Таким чином, квартира виявлялася вже занятою. У 
результаті таких чи подібних дій не лише відповідальні службовці з високим 
званням, а й нерідко рядові працівники НКВС володіли великою житловою 
площею114. Масовість подібних випадків викликала навіть потребу видання 
офіційного рішення міськради про заборону видавати ордери на квартири за-
арештованих до рішення суду115. 

Траплялися в Києві й взагалі разючі приклади сваволі високопосадовців 
щодо вирішення власних житлових питань. Зокрема, керуючий у справах кі-
нофікації при РНК УРСР проживав у квартирі з 6-ти кімнат загальною пло-
щею 181 м2. Він же мав ще одну п’ятикімнатну квартиру. Таким чином, в 
його користуванні було більше 300 м2 житлової площі. 6 великих кімнат, в 
яких до війни розміщувався дитсадок, облаштував під власне житло заступ-
ник наркома держконтролю. Все це відбувалося в той час, коли квартирним 
органам районів доводилося задовольняти заяви пересічних громадян на 

111 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 74.
112 ДАКО, ф. П-1404, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
113 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 9, арк. 21.
114 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 9, арк. 10.
115 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 25, арк. 13.
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отримання житла, головним чином, за рахунок ущільнення116.
Масові квартирні зловживання високопосадовців Києва не залишалися 

непоміченими вищим керівництвом республіки. Однак, парадокс був в тому, 
що останні в більшості випадків не просто закривали очі на подібне сва-
вілля, а й навіть заохочували його. Так, Генеральною прокуратурою було 
встановлено факти видання РНК УРСР і ЦК КП(б)У розпоряджень, які не 
ґрунтувалися на діючих законах, постановах та розпорядженнях РНК СРСР 
та ЦК ВКП(б) в галузі житлового господарства. Зокрема, секретар ЦК КП(б)
У Д. Коротченко видавав директиви, які не були підкріплені законодавчою 
базою. Наприклад, існувала його вказівка у будинки, де мешкають праців-
ники ЦК КП(б)У нікого іншого не вселяти. В Києві нараховувалося 7 та-
ких будинків і всі вони входили до загального житлово-комунального фонду 
міськради. Жодних виключень для таких будинків у постановах РНК СРСР 
та ЦК ВКП(б) не було117. 

Перевірка також продемонструвала, що в Києві окремі керівні працівники 
Обкому КП(б)У, Міськвиконкому, ЦК КП(б)У, РНК УРСР, окремих наркома-
тів та відомств грубо порушують житлові права громадян. Найчастіше це 
стосувалося недотримання вже згадуваної постанови РНК СРСР від 5 серпня 
1941 р.118

Повернення довоєнного житла для військовослужбовців ставало справою 
майже неможливою, якщо житлоплоща виявлялася зайнятою відповідальни-
ми працівниками. Всі скарги колишніх власників наштовхувалися на подібні 
офіційні відповіді: «Вашу претензію на житлову площу за такою-то адресою 
не можемо задовольнити, так як ця площа відповідно до урядового рішення 
заселена співробітником ЦК КП(б)У». 

У разі наполегливості довоєнних мешканців високопосадовці прикрива-
лися неіснуючою постановою РНК СРСР, яка нібито забороняла виселення 
відповідальних працівників. Насправді ж існувала лише пізніша постанова 
РНК СРСР від 28 червня 1945 р., яка забороняла виселення академіків, чле-
нів-кореспондентів Академії Наук, видатних письменників, заслужених ді-
ячів науки та мистецтва, народних артистів і художників СРСР.

Навіть у випадках, коли Прокуратура УРСР санкціонувала рішення про 
адміністративне виселення відповідального працівника, воно наштовхувало-
ся на активну протидію. Місцева влада забороняла органам міліції втручати-
ся та виконувати це законне рішення119. У звіті Генеральної прокуратури так 
прямо і зазначалося: «Коли мова йдеться про порушника закону – керівного 
працівника, співробітника НКВС, або НКДБ, знаходиться багато захисників, 
питання вирішуються повільно та безпринципно»120.
116 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 9, арк. 5, 8. 
117 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3644, арк. 27.
118 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1022, арк. 46.
119 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3644, арк. 24 – 26.
120 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3644, арк. 2.
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Пільгами у забезпеченні житлоплощею користувалися також працівни-
ки науки, культури, мистецтва. Відповідно до постанови ЦК СРСР та РНК 
СРСР від 27 березня 1933 р. наукові робітники отримали право мати додат-
кову окрему кімнату для занять, а за відсутності такої – додаткову площу 
у розмірі не менше 20 м2. Пізніше дія цієї постанови була розширена і на 
інших творчих робітників.

Безсумнівно, працівники інтелектуальної праці для продуктивної роботи 
заслуговували на особливі житлові умови. Однак, в окремих випадках, вони 
отримували, як на той час, просто розкішне житло порівняно з рештою на-
селення Києва.

Наприклад, доктори наук, член-кореспонденти, академіки Академії Наук 
УРСР отримували окремі квартири (в той час, як переважна більшість на-
селення жила в комунальних квартирах) з великим метражем (до 130 м2) у 
спеціально відведеному будинку за адресою вул. Короленка, 61121.

Для видатних діячів науки, культури, мистецтва підшуковувалися квар-
тири з урахуванням їхніх побажань. Так, композиторові К. було знайдено 
п’ятикімнатну квартиру, яка відповідала його вимогам. Проте, була одна про-
блема – квартира була комунальною і кожну кімнату займав окремий меш-
канець. Владу міста це не зупинило – мешканців відселили, а композитор 
отримав окрему квартиру122.

Ще однією зовсім нечисленною групою населення, яка мала право на по-
кращені житлові умови, були Герої Радянського Союзу. Наприклад, такі відо-
мі особистості, як О. М. Сабуров, А. Н. Вітрук, А. Г.Кравченко, С.А.Ковпак 
у 1944 р. отримали в Києві 5-ти – 7-ми кімнатні окремі квартири з великою 
площею123,124.

Переваги, якими користувалися вищезгадані високопосадовці та пред-
ставники військової та інтелектуальної еліти навіть близько не можна по-
рівняти із зовсім нетиповою житловою ситуацією безробітного киянина 
Мойсеєнка. Цей громадянин з часу визволення Києва від окупації не мав 
офіційного працевлаштування. Він вважав себе позаштатним фотокореспон-
дентом газети «Тваринництво України». До того ж Мойсеєнко знаходився в 
Києві під час окупації та забруднив свою біографію співробітництвом із нім-
цями, за що у 1945 р. був заарештований, але відразу звільнився та уникнув 
покарання. Незважаючи на такі неприпустимі для радянської людини факти 
біографії, Мойсеєнко був власником трьох приватних будинків та легкового 
автомобіля! Зокрема, йому належав будинок по вул. Саксаганського, 114, в 
якому орендували житло аж 23 родини. За адресою вул. Артема, 79-б роз-
міщувалось два будинки, які Мойсеєнко здавав 7-ми квартиронаймачам. До 
того ж разом з тіткою він володів будинком по вул. Мільйонній, 22, який 
121 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 16, арк. 44.; Там само, спр. 15, арк. 368.
122 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 9, арк. 10.
123 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 14, арк. 147, 150, 173.
124 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 23, арк. 386.
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вони продали за документами за 48 тис. крб., а за словами нових мешканців 
– за 250 тис. крб.

 Згадані два будинки по вул. Артема, 79-б він незадовго після арешту по-
дарував громадянину Тришкурі, який обіймав посаду помічника прокурора 
УРСР з нагляду за міліцією. Останній, очевидно побоюючись підозр, передав 
ці будинки назад в користування Мойсеєнка.

Цікаво, що на всі ці обставини звернули увагу лише в 1947 р., коли Мой-
сеєнко вирішив повернути собі помешкання площею 17 м2, яким володів у 
довоєнний час. Зауважимо, що йому це майже вдалося, оскільки Київський 
обласний суд і Верховний суд УРСР присудили повернути це приміщення 
старому власникові, тобто Мойсеєнку. У розпачі новий мешканець, який мав 
двох малолітній дітей, звернувся з заявою по допомогу (у якій виклав ви-
щезгадані факти біографії Мойсеєнка) особисто до Секретаря ЦК КП(б)У Л. 
Кагановича125. 

Окремого розгляду потребує питання розміщення у місті робітників, мо-
білізованих до столиці на відбудовчі роботи з області та інших регіонів Укра-
їни та СРСР. Як правило, умови їхнього життя залишали бажати кращого. 
Лише за 1944 р. у столицю із сільських районів Київщини приїхало 10 тис. 
чоловік, переважно дівчат126. Однак, місто було не готове прийняти молодих 
робітників. Із виділених міськрадою 27 гуртожитків тільки два були придатні 
для розміщення людей127. У гуртожитках було холодно, брудно, на ліжках не 
було навіть дощок, були відсутні бачки для питної води, тощо128. Тобто, на-
віть найелементарніших санітарних умов, не кажучи вже про комфорт, для 
відновлення сил після важкої праці невибагливі робітники з області були 
позбавлені. Прибували до Києва не лише мешканці Київської області. Ви-
кликалися люди з інших міст і сіл, і не лише України, а й всього Радянсько-
го Союзу. На будовах Києва працювали приїжджі з Сталінграда, Іркутська, 
Вологди, Ніжина, Проскурова, Чернівців, Вінниці, тощо129. Більшість з них 
опинилася у складних житлових умовах.

З метою покращення умов життя нових мешканців міста розпочалися ком-
панії з організації шефства над гуртожитками робітників. До подібних акцій 
влада часто закликала населення та колективи підприємств. Однак, не можна 
применшувати особисте щире бажання киян допомогти більш знедоленим130.

Побут
Німецько-радянська війна наклала серйозний відбиток на всі сфери жит-

тя населення Києва. Якість повсякденного життя мешканців міста значною 
мірою залежала від налагодження роботи таких комунальних служб, як водо-
125 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4744, арк. 1 – 10.
126 Григорович Д. Ф. Киев – город-герой / Д. Ф. Григорович. – М.: Воениздат, 1978. – С. 148.
127 Молодь на відбудову столиці! // Київська правда. – 1944. – № 18. – С. 1.
128 Невтомно відбудовувати рідний Київ // Київська Правда. – 1944. – № 35. – С. 1.
129 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 2, арк. 65. 
130 Як допомогти гуртожиткам будівників // Київська правда. – 1944. – № 35. – С. 2.
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провід, каналізація, центральне опалення та електрозабезпечення. 
На час звільнення місто не мало електропостачання. Усі електростанції 

та електромережу було виведено з ладу. Відсутність електричного струму 
створювала великі незручності для населення не лише через неможливість 
освітлення приміщень та користування електроприладами. Від вирішення 
цього питання значною мірою залежало функціонування інших сфер кому-
нального господарства. Тому відновлення подачі електроенергії було одним 
із найважливіших завдань, що стояли перед міською владою. Незважаючи на 
значні труднощі, вже через два тижні після визволення Київ отримав елек-
троенергію на невідкладні потреби населення та установ. 26 листопада 1943 
р. в міську електромережу було дано перший промисловий струм, що умож-
ливило роботу водогону131.

Однак, і надалі потужності електромережі не вистачало для забезпечен-
ня нормального функціонування міста. З огляду на необхідність суворої 
економії електроенергії, 27 грудня 1943 р. Виконком Київміськради видав 
обов’язкову постанову «Про користування електроенергією від електро-
мережі «Київенерго» у м. Києві». Постанова встановлювала порядок вико-
ристання електроенергії, головним чином, державними підприємствами та 
установами. Переважну більшість київських осель на цей час ще не було 
електрифіковано. У постанові, зокрема, зазначалося, що абонент має право 
користуватися лише тією силою електроенергії, на яку видано дозвіл. Для 
освітлення дозволялося використовувати лампочки потужністю не більше 25 
ват. Перевитрати, чи незаконне використання електрики каралися штрафом 
до 100 крб., або примусовою працею до 1 місяця, а в обтяжливих випадках – 
притягненням до судової відповідальності132.

Світло у помешканнях киян масово почало з’являтися лише літом – восе-
ни 1944 р. До цього ж часу мешканці столиці, як і за окупації, для освітлен-
ня приміщень користувалися саморобними каганцями, або гасьонками. Цей 
примітивний засіб освітлення робився з будь-якого дрібного скляного посу-
ду, у шийку якого встромлявся через жерстяну трубочку, або скручений дріт 
трут з мотузка, а в середину наливали гас133.

Час від часу на місто здійснювала нальоти німецька авіація, через це в 
столиці діяли суворі правила світломаскування. Навіть тьмяне освітлення ка-
ганця не мало бути помічене з вулиці. Із настанням темряви кияни щільно за-
вішували вікна, не залишаючи жодної шпаринки. За цим пильнували чергові 
міліціонери134.

У червні 1944 р. до постанови від 27 грудня 1943 р. було додано новий 
пункт, який вже регулював відповідальність за перевитрати електрики або-

131 Смишко В. П. Возрожденный Киев (Трудовое содружество народов СССР в восстановлении столицы 
Украины, 1943 – 1950 гг.) / В. П. Смишко. – К.: Вища школа, 1990. – С. 41.

132 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 1, арк. 16.
133 Малаков Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – К.: Амадей, 2010. – С. 71.
134 Малаков Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – К.: Амадей, 2010. – С. 221.
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нентами власних помешкань. Відтепер власники житла за понаднормово 
спожиту електроенергію розраховувалися у десятикратному розмірі. Окрім 
цього струм у їхніх помешканнях вимикали без попередження135.

Було встановлено місячні норми споживання електроенергії у житлових 
приміщеннях. На освітлення кімнати площею до 15 м2 дозволялося витратити 
4 квт., до 30 м2 – 7 квт., вище 30 м2 – 10 квт. на місяць. Норми споживання 
електрики у місцях загального користування були наступні: для кухонь - 6 квт., 
для коридорів, ванн та вбиралень – 1,2 квт. Вдень вмикати світло без спеціаль-
ного дозволу Енергозбуту заборонялося. Заборонено також було користуватися 
всіма електричними приладами. До того ж багатоквартирні будинки мали бути 
обладнані загальнобудинковими вимикачами, або вимикачами на стояках. При-
значалися спеціальні особи, які у встановлений за графіком час повинні були 
вмикати, або вимикати електроенергію у своєму будинку136.

Мешканці комунальних квартир вносили плату за користування електро-
енергією особливим чином. За освітлення своїх кімнат вони сплачували про-
порційно потужності світлових точок, а за освітлення місць загального ко-
ристування оплата ділилася порівну між сусідами137.

Часи освітлення часто встановлювалися досить безглуздо. Так, наприкін-
ці 1944 р. електрику часто вмикали лише о 23 – 24 годині, коли освітлення 
вже мало кому було потрібно. Тож, як і раніше масово продовжували корис-
туватися саморобними каганцями138.

З електрозабезпеченням було тісно пов’язане питання відновлення ро-
боти київського водогону. На момент визволення місто водопостачання не 
мало. І хоча сама водопровідна мережа під час військових дій та окупації не 
постраждала (її протяжність, як і до війни, складала приблизно 320 км139), з 
ладу було виведено всі насосні станції та суттєво пошкоджено низку арте-
зіанських свердловин (до війни в експлуатації Київського водопроводу зна-
ходилося 47 артезіанських свердловини та 6 насосних станцій, за допомогою 
яких місто отримувало приблизно170 тис. м3 води на добу: 100 тис. м3 арте-
зіанської та 70 тис. м3 дніпровської води)140.

У перші дні після визволення Києва, в умовах відсутності електроенергії 
єдино можливим рішенням був пуск деяких вцілілих артезіанських сверд-
ловин за допомогою різних автономних двигунів без електромоторів. Таким 
чином, наприкінці листопада місто отримувало близько 9700 м3 води на добу. 
Цієї кількості води вистачило лише для часткового забезпечення району Пе-
трівки та вулиць Саксаганського, Червоноармійської та району Галицького 
базару141.
135 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 10, арк. 60.
136 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 41, арк. 50.
137 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 52, арк. 256.
138 Малаков Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – К.: Амадей, 2010. – С. 279.
139 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 555, арк. 74.
140 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 23, арк. 371.
141 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 635, арк. 7.
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Зауважимо, що Київ, маючи складний рельєф з численними заглибинами 
та пагорбами, мав певні особливості у водопостачанні. Комунальники для за-
безпечення потреб міста у воді умовно поділяли його на зони: низьку (район 
Кирилівської вулиці та Петрівки); середню (район вулиць Жаданівського, 
Саксаганського, Червоноармійської та Галицького базару); змішану (район 
Брест-Литовського шосе) та високу (Печерськ, Солом’янка, район Сінного 
базару з прилеглими вулицями, вул. Короленка та інші).

Керівництво водоканалу в листопаді 1943 р. повідомляло, що за наявності 
електроенергії місто могло вже у найближчий час отримувати 35 – 38 тис. 
м3 води на добу з артезіанських свердловин. Ця кількість води на 50 – 60% 
забезпечила б потреби змішаної і майже повністю - низької та середньої зон 
проживання киян. Щоправда, у жодному районі вода не дісталася б верхніх 
поверхів будинків. Що ж стосується високо розташованих районів міста, то 
вони могли бути забезпечені водою лише за умови встановлення та пуску 
потужних насосів на станціях водопостачання142.

Нажаль, оптимістичні прогнози комунальників не справдилися. Напри-
кінці 1943 – початку 1944 р. місто отримувало не більше 10 тис. м3 води на 
добу. Цікаво відзначити, що встановлені постановою виконкому міськради 
(14 грудня 1943 р.) тимчасові норми споживання води на душу населення в 
місяць складали 2,5 м3 у районах, куди вона подавалася. 1,25 м3 були нормою 
для районів, віддалених від місць подачі води. Складалася парадоксальна си-
туація. З однієї сторони норми перевищували реальні потреби населення, а 
з іншої – на той час Київський водопровід просто не міг забезпечити подачу 
такої кількості води143.

До налагодження більш-менш нормальної роботи водогону кияни брали 
воду з криниць. Однак, варто зауважити, що якість криничної води залишала 
бажати кращого. Засміченість міста, погана робота каналізаційної мережі та 
дренажної системи призвели до того, що відходи потрапляли в ґрунт, а звідти 
у воду, забруднюючи її. Особливої гостроти ця проблема набрала наприкінці 
1943 р. – початку 1944 р., коли в місті поширилися захворювання на черев-
ний тиф. У цей час, щоб запобігти поширенню захворювання, колодязі по-
чали оснащувати громадськими відрами, а воду хлорувати144.

З листопада 1943 р. до травня 1944 р. вдалося відновити 30 артезіанських 
свердловин. Таким чином, з травня 1944 р. місто почало отримувати 50 – 
55 тис. м3 води на добу. Це дало можливість забезпечити водою всі райони 
міста, які мали водопровідну мережу. На червень 1944 р. з загальної кількос-
ті мешканців міста – 420 тисяч, водопостачанням було охоплено 252 тисячі 
(60% населення). З них користувалися водою: безпосередньо у квартирах 
100,8 тис. осіб. (40%); воду брали з дворових кранів 110,8 тис. осіб (40%), а 
з колонок – 50,4 тис. чол. (20%). Зазначимо, що напередодні війни водопос-
142 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 635, арк. 9.
143 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 24, арк. 148.
144 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 11, арк. 31.
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тачанням також було охоплено 60% населення (560 тис. чол.) столиці УРСР.
Зі збільшенням кількості води, яка подавалася у мережу, норми спожи-

вання на душу населення також було збільшено та диференційовано: 5 м3 в 
місяць «споживали» ті, хто мав воду у квартирах, 4 м3, хто користувався дво-
ровими кранами та 3 м3 в місяць «витрачали» користувачі колонок. До речі, 
тарифи були встановлені у розмірі 40 коп. за 1 м3 води145, однак з 1 липня 
1944 р. плату було підвищено до 70 коп. за 1 м3 води146.

Якість артезіанської води була високою. Однак, проходячи трубами від 
джерела до споживача – вона забруднювалася через засміченість мережі, яка 
кілька років не промивалася. Щоб запобігти зараженням, воду хлорували147.

Досягнуті обсяги водопостачання (50 – 55 тис. м3 води на добу) могли 
забезпечити лише мінімальні потреби населення у воді. Як і раніше, верхні 
поверхи будинків води не бачили, спостерігалися часті перебої з водопос-
тачанням через нестабільність електрозабезпечення148. Зношеність внутріш-
ньобудинкової мережі все частіше нагадувала про себе аваріями, через які 
водою не забезпечувалися цілі райони149. За весь наступний рік не вдалося 
суттєво збільшити потужність міського водогону. У квітні 1945 р. місто отри-
мувало приблизно 70 тис. м3 води на добу150.

Тісно пов’язаним з водопостачанням було функціонування каналізації. 
Наголосимо, що підземні комунікації під час війни майже не постраждали. 
Протяжність каналізаційної мережі міста на момент визволення, як і в 1941 
р., становила близько 206 км151. 

Однак, за два роки німецької окупації жодного разу не було проведено 
профілактичної чистки каналізації, тому вона була надзвичайно засмічена. 
У зв’язку з майже повною відсутністю водопостачання протягом 6 місяців 
після звільнення міста засміченість зросла ще більше. У той же час брак 
електроенергії спричинив те, що відкачка каналізаційних стоків насосними 
станціями не проводилась152. До того ж ситуацію ускладнював гострий дефі-
цит транспортних засобів та робочої сили. Якщо до війни у каналізаційній 
службі міста працювало 1000 робітників, то у травні 1944 р. лише 80. 

Сукупність цих факторів призвела до того, що каналізація міста перебува-
ла у катастрофічному стані. У травні 1944 р. було зафіксовано 160 випадків 
забруднень мережі проти 40 у той же період року до війни. Такий стан за-
грожував місту розвитком шлунково-кишкових епідемічних захворювань153. 

З поліпшенням водо- та електропостачання, стан міської каналізації тро-
хи покращився. Однак, навіть весною 1945 р. каналізаційна мережа могла 
145 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 24, арк. 146 – 148.
146 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 28, арк. 236.
147 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 23, арк. 371 – 372.
148 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 49, арк. 122.
149 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 28, арк. 56.
150 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2200, арк. 141.
151 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 555, арк. 74.
152 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1296, арк. 7.
153 ДАК, ф. Р-1, Оп. 4, спр. 21, арк. 341.
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пропускати не більше 60 тис. м3 водостоків на добу, тоді як у передвоєнний 
час її потужність становила 200 тис. м3. Щоправда ці показники залежали, 
головним чином, від водопостачання міста154. Плата населення за користу-
вання каналізацією вносилася відповідно до норм споживання води за тари-
фом 25 коп.155, а з липня 1944 р. – 30 коп. за 1 м3 156.

Іншим важливим питанням, яке потребувало термінового вирішення від-
разу після звільнення Києва від окупантів, було опалення житлових примі-
щень. 

Київські помешкання мали два основних види опалення: пічне та цен-
тральне. Будинки приватного сектору опалювалися виключно печами. Пе-
реважна більшість багатоквартирних будинків також мала пічне опалення. 
Лише незначна кількість багатоквартирних будинків Києва була оснащена 
системами центрального опалення. До війни у Києві нараховувалося 680 
таких будинків157. Зважаючи на те, що загалом житлових будівель усуспіль-
неного сектора на 22 червня 1941 р. було близько 14 тис.158, можна зробити 
висновок, що центральним опаленням в довоєнний час користувалася досить 
незначна кількість киян, оскільки воно було не більше, ніж у 5% київських 
довоєнних багатоквартирних будинках. 

Після вигнання окупантів у місті залишилося близько 500 будинків з цен-
тральним опаленням159. При цьому найбільша їх концентрація була у цен-
тральних районах міста: Ленінському, Сталінському, Печерському. У Дар-
ницькому ж районі не було жодної споруди з центральним опаленням160. 

Опалювальні системи потребували перевірки та ремонту різної складнос-
ті. До того ж робота систем центрального опалення була просто неможливою 
у тогочасних умовах, оскільки не було налагоджено водопостачання та бра-
кувало палива. Таким чином, взимку 1943 – 1944 рр. центральне опалення 
у київських будинках не функціонувало. Більшість тогочасних квартир була 
обладнана мурованими грубами. Однак, і вони у багатьох випадках потребу-
вали ремонту. Кияни масово почали користуватися тимчасовими металевими 
або цегляними печами.

Злободенним для більшості населення Києва стало питання пошуку па-
лива. Наприкінці 1943 р. місто стикнулося зі справжньою паливною кризою. 
Мізерні запаси палива, які вдалося відшукати у щойно звільненому Києві, 
міською владою призначалися, насамперед, для установ та підприємств. Од-
нак, далеко не завжди його встигали використати за призначенням. Напри-
клад, досить значну кількість палива (4 вагони антрациту та дров), яку було 
виявлено в Кіровському районі, було розкрадено мешканцями міста на власні 
154 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2200, арк. 142.
155 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 24, арк. 146.
156 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 28, арк. 236.
157 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 28, арк. 82.
158 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 555, арк. 68.
159 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 28, арк. 82.
160 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 22, арк. 157.
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побутові потреби161. Взагалі, у перші дні після визволення міста, коли ще не 
було налагоджено належного нагляду за покинутими будинками та речами, 
багато дверей, віконних рам, дерев’яної підлоги, меблів згоріло у печах ки-
ївських осель. Звичайно, дрова продавалися і на базарах, однак коштували 
вони досить дорого. За віз дров треба було віддати 1000 крб. і це при тому, 
що середня місячна зарплата службовця в Києві складала приблизно 400 
крб. Часом мешканці міста їздили до навколишніх лісів на «самозаготівлю» 
дров162.

Ситуація наступного опалювального сезону 1944 – 1945 рр. не обіцяла 
набагато покращитися. За планом у 1944 р., до початку холодів, мали від-
ремонтувати центральне опалення у 95 будинках. Проте на 16 жовтня 1944 
р. підготувати до експлуатації вдалося лише 25 опалювальних систем163. Між 
тим, через відсутність палива, навіть перевірку їх стану провести не вдало-
ся164. Місто було ним забезпечено лише на 36% від запланованої кількості. 
До того ж майже все наявне паливо призначалося на потреби шкіл, лікарень 
та комунальних підприємств165.

Як і минулої зими, кияни масово обладнували свої помешкання тим-
часовими печами. Встановлювати їх можна було лише із дозволу інспекції 
Державного пожежного нагляду НКВС. Однак, дозвіл цієї інстанції зовсім 
не означав, що вони були безпечними у користуванні. Так, за опалювальний 
сезон 1944 – 1945 рр. було зафіксовано 296 пожеж, які спалахнули через не-
справність тимчасових опалювальних печей166.

Таким чином, цілком задовольнити потреби населення м. Києва у кому-
нальних послугах до закінчення війни так і не вдалося. Це негативно позна-
чалося на повсякденні киян. 

Ще більше побут мешканців Києва ускладнювався особливостями спів-
життя різних осіб чи сімей в умовах комунальної квартири. Зазначимо, що в 
1943 – 1945 рр. кімната в комуналці стала типовим помешканням для біль-
шості киян. Життя в такій оселі передбачало спільне користування її загаль-
ними приміщеннями та обладнанням. До місць загального користування від-
носилися кухні, коридори, ванні кімнати, сходові майданчики тощо. 

В епіцентрі господарського життя комуналки знаходилася кухня. Тут най-
частіше доводилося стикатися господиням, які виконували трудомісткі до-
машні обов’язки. На кухні, як правило, впритул до стін розташовувалися 
столи мешканців. На столах розміщувалися нагрівальні прилади – «примуси» 
та «греци» (перший отримав назву від шведської фірми-виробника «Прімус», 
другий від німецької фабрики «Еріх і Грец»), що широко використовувалися 
161 ДАКО, ф. П-1, оп. 3, спр. 2, арк. 29.
162 Малаков Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – К.: Амадей, 2010. – С. 260, 269.
163 ДАК, ф. Р-1, оп.4, спр. 33, арк. 295.
164 ЦДАГО України, ф.1, оп.23, спр. 1196, арк. 41.
165 ЦДАГО України, ф.1, оп.23, спр. 2197, арк. 40.
166 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 41, арк. 46 – 48.
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для приготування їжі. Працювали вони на гасі, який мешканці комуналок 
зберігали безпосередньо в помешканні. Наголосимо, що іноді, зважаючи на 
дефіцитність пального та завбачливість киян, розміри цих запасів переви-
щували всілякі норми, а умови їхнього зберігання не відповідали жодним 
допустимим правилам.

На кухні, зазвичай, містилася і мурована піч загального користування, де 
також готували їжу. Розпалювали її вугіллям та дровами. Підлога біля неї 
обов’язково оббивалася залізом. Це робилося з міркувань безпеки, адже ву-
гілля, яке часом випадало з печі, могло спричинити пожежу. 

Інтер’єр комунальної кухні довершували підвісні настінні шафи та кілька 
табуретів.

У кухонному приміщенні також містилися запаси питної води. Місткості 
з водою дозволялося розміщувати лише тут. Їх не можна було ставити безпо-
середньо на підлогу, адже з часом це могло пошкодити фарбу, або навіть при-
звести до загнивання дерев’яної підлоги. Тож, діжки стояли на дерев’яних 
брусках, а відра – на табуретах167.

Руйнація міського водогону та тривала робота з виведення його на до-
воєнні потужності робили проблемним централізоване постачання води в 
квартири будинків. Отож, мешканці комуналок були змушені запасатися нею.

З травня 1944 р. ситуація з централізованим водопостачанням значно по-
кращилася. Водопровідну воду споживало вже 60% населення міста. Проте, 
через часті перебої з водопостачанням, запаси води не зникли з кухонь навіть 
тих квартир, які мали водопровід.

Найчастіше задовольняли потребу у воді мешканці багатоквартирних 
будинків через дворові водорозбірні крани (виходили назовні від водоміра 
з середини будинку, або ж знаходилися безпосередньо в дворі) та колон-
ки. Воду дозволялося набирати у чітко встановлені години в присутності 
двірника чи чергового мешканця з числа домогосподарок. У зв’язку з цим 
двічі на день, вранці та ввечері, у дворах будинків вишиковувалися довгі 
черги за водою. Похід за водою відбирав у мешканців досить багато часу. 
До того ж наявність колонок та водорозбірних кранів у дворах не сприяла 
чистоті прибудинкових територій. Через відсутність каналізаційних зливів 
чи їх засміченість у дворах утворювалося багно. Взимку ж, коли стовпчик 
термометра опускався до –16 та нижче градусів, двори часом перетворю-
валися на ковзанки. Керівники будинків та двірники були зобов’язані не 
допустити розмерзання труб і слідкували, щоб водорозбірні крани ніколи 
повністю не закривалися. 

Проблеми у мешканців комуналок часто виникали і з роботою каналізації. 
Причиною цьому була як загальна засміченість каналізаційної мережі міста, 
так і їхні власні звички господарювання. Як фіксують документи, у 1943 – 
1945 рр. домогосподарки нерідко для миття посуду використовували пісок чи 
167 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 341.
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попіл, а у раковину кидали сміття та лушпиння, що виводило з ладу будин-
кові каналізаційні системи168.

Не менш складною була ситуація і з пранням. Найчастіше господині ма-
сово прали речі на кухні. Певний час міське житлове управління закривало 
на це очі, обмежуючись попередженнями, що такі дії були вкрай небажани-
ми. На початку 1945 р. у пам’ятці-інструкції «Технічна експлуатація житло-
вого фонду», виданій Київським міським житловим управлінням для керів-
ників будинків, які мали стежити за станом державного житлового фонду, 
зазначалося, що масове щоденне прання на кухні заборонене (хоча незначну 
кількість речей прати дозволялося), оскільки це призводило до поширення 
вологості і погіршення технічного стану будинків169.

Невід’ємною складовою міської квартири, у тому числі й комунальної, 
була ванна кімната. Проте, у 1943 – 1945 рр. далеко не кожна київська ко-
муналка мала належне обладнання цього важливого життєвого куточку. Так, 
у серпні 1944 р. санітарна інспекція міста попереджала про антисанітарію 
та загрозу висипного тифу, яка виникла в зв’язку з тим, що населення міста 
просто не мало можливості нормально помитися. За результатами перевірки 
вона повідомляла: «Нами було обстежено багато квартир, але жодної, або 
майже жодної працюючої ванни в будинках житлового управління немає. 
Найчастіше в приміщеннях ванн, немає навіть самих ванн, так як вони були 
зруйновані, або вивезені німцями. На сьогоднішній день більш як на 80% 
ванний фонд міста не працює»170.

Мешканці комуналок повинні були дотримуватися певних правил корис-
тування ванною кімнатою. У цих приміщеннях, щоб уникнути розведення 
мокриць та паразитів, попередити поширення вологості, не дозволялося збе-
рігати в купах без корзин чи валіз брудну білизну. Безпосередньо у ваннах 
заборонялося зберігати воду та будь-яку рідину. Щоправда, ця заборона час-
то порушувалася. Так, архівні документи зафіксували випадки, коли ванни 
до країв наповнювалися гасом, що робило окремі оселі вкрай пожежно не-
безпечними171.

В умовах тісноти комунальної квартири часто порушувалися і інші пра-
вила пожежної безпеки. Найбільшу загрозу таїли захаращені різними пожит-
ками коридори комуналок. Між тим, проходи у комунальній квартирі мали 
бути вільними. У коридорах заборонялося складати будь-які речі. Однак, до-
тримуватися цих правил було досить важко. Перенаселеність кімнат часто не 
дозволяла зберігати всі речі безпосередньо у своєму помешканні, а гострий 
дефіцит усього найнеобхіднішого стримував людей від розставання з речами, 
які вийшли з ладу. Поламані речі та меблі не викидалися, а зберігалися на 
всякий випадок – з надією полагодити у майбутньому чи використати певну 
168 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 376, 340.
169 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 342.
170 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 28, арк. 61.
171 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 343.
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деталь. Такими предметами, як правило, і були заповнені коридори комуна-
лок.

Більшість тогочасних київських квартир була обладнана стаціонарними 
мурованими печами для обігріву приміщень. Зважаючи на розселення родин 
у комуналці по окремих кімнатах, опалювальні печі часто встановлювалися 
у кожній із них. Вони мали свій термін експлуатації і потребували не лише 
періодичного чищення, а й перекладання. Траплялися випадки, коли печі для 
обігріву кімнат мешканці комуналок перетворювали на печі для приготуван-
ня їжі, вмонтовуючи в них різне кухонне обладнання – духові шафи, плити, 
тощо. Однак, куховарити безпосередньо в кімнаті комунальної квартири було 
суворо заборонено. У разі виявлення такої печі керівник будинку повинен 
був наполягати на її негайній ліквідації в його присутності172. 

Грубу для обігріву приміщення, як правило, не топили щодня. Температу-
ра 11 – 12оС, вважалося нормальною. А для досягнення таких показників тер-
мометра достатньо було протоплювати помешкання два рази на тиждень173.

Стосовно інтер’єру кімнат комунальної квартири зазначимо, що помеш-
кання киян у 1943 – 1945 рр. умебльовувалося за принципами, сформованими 
ще у передвоєнний час. Не маючи можливості при виборі меблів дотриму-
ватися єдиного стилю, мешканці міста надавали перевагу функціональному 
призначенню меблів перед їх естетичною привабливістю. Тому інтер’єр по-
мешкань був небагатим і складався з невеликого набору різнотипних меблів. 
До того ж, умебльовуючи тісне приміщення кімнати в комуналці, кияни, як 
правило, обирали компактні речі. Таким чином, як і до війни, більшість ки-
ївських осель мала наступні меблі: металеві односпальні ліжка, пофарбовані 
у блакитний, або коричневий колір з нікельованими деталями, стіл, стільці 
фабричного виготовлення з прямою спинкою, табурети, шифоньєр та буфет.

Меблі виробництва кінця 30-х років були позбавлені надмірних прикрас 
та оздоблення, вони, як правило, мали строгий геометричний орнамент. Од-
нак, нерідко в одній оселі можна було зустріти, як аскетичні меблі радян-
ського виробництва, так і багато оздоблені меблі дореволюційної доби174.

Проте, за роки воєнного лихоліття далеко не кожна київська оселя змогла 
зберегти довоєнну обстановку. Евакуація, пожежі, переселення та пограбу-
вання в роки окупації спричинили масову втрату меблів населенням міста. 
Після визволення Києва меблі швидко перетворилися на гостродефіцитний 
товар. 

Вирішення «меблевого питання» влада вбачала в організації збору без-
доглядного майна. Ці заходи розпочалися вже в листопаді 1943 р. Меблі, на-
копичені таким чином у ресурсах міськради призначалися, насамперед, для 
задоволення потреб установ та організацій. Продаж меблів населенню мав 
172 ДАК, ф. Р-1, оп.4, спр. 51, арк. 342, 345 – 347, 349.
173 Малаков Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – К.: Амадей, 2010. – С. 297.
174 Борисенко М. В. Житло і побут міського населення України у 20 – 30-х рр. ХХ століття: Монографія / М. В. 

Борисенко. – К.: Стилос, 2009. – С. 80, 84.
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відбуватися через торгівельні організації, яким районні фінансові відділи по-
винні були передати ці речі175. На практиці ж продаж речей населенню за рі-
шенням виконкому міськради найчастіше відбувався через районні фінансові 
відділи176. Зрозуміло, що це було доступно далеко не всім. 

Найчастіше можливість купити меблі за такими рішеннями отримували 
високопосадовці, а також військова та інтелектуальна еліта Києва. Вони, до 
речі, зазвичай мешкали не в тісних кімнатах комуналок, а в окремих кварти-
рах, а тому для умеблювання власних осель обирали досить громіздкі, проте 
зручні меблі. Часом ці речі їм надавалися навіть безкоштовно.

У квітні 1944 р. двом високопосадовцям: Герою Радянського Союзу гене-
рал-полковнику та члену Військової Ради депутату ВР СРСР безоплатно було 
надано 4 столи, 5 двоспальних ліжок з матрацами, 3 шифоньєри, 3 дивани, 
15 стільців, 2 люстри, 2 піаніно177.

Траплялося, що високопосадовці облаштовували власні квартири за бю-
джетні кошти. У грудні 1944 р. керівному складу виконкому Київміськради 
(у кількості 13 чол.) було виділено по 2 – 3 тис. крб. кожному на умеблюван-
ня помешкань178.

Наведемо приклад розкішної, як на той час, обстановки квартири військо-
вослужбовця-киянина. Інтер’єр його помешкання створювали наступні речі: 
шафа, диван, стіл обідній, буфет, кухонна шафа, шифоньєр, стіл письмовий, 
дзеркало у жовтій дерев’яній оправі, люстра, гардеробна шафа, круглий стіл 
з мармуровою дошкою, п’ять дубових стільців, 12 різних картин тощо. Час-
тину з цих речей йому вдалося зберегти з довоєнних часів, а частину – він 
придбав через райфінвідділ179.

Проте, так щастило далеко не кожному. Тим, хто втратив своє майно вна-
слідок перепитій військового часу найчастіше доводилося задовольнятися 
дуже скромною обстановкою. Зокрема, населення міста відчувало гостру 
потребу в ліжках. Тому в місті було організовано збір ліжок, понівечених 
вогнем пожеж у центральній частині міста. Їх планувалося реставрувати та 
реалізувати серед населення180. 

Окрім меблів, киянам бракувало домашнього начиння, зокрема, посуду. 
На важливості цього питання наголошував навіть секретар ЦК КП(б)У Д. 
Коротченко: «Треба потурбуватися про забезпечення людей посудом – лож-
ками, чашками, тощо. Люди були у становищі біженців і все, що мали – 
загубили»181.

Важливою господарською потребою мешканців комунальних квартир 
була цілорічна необхідність заготовлювати дрова, оскільки їх використову-
175 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 2, арк. 24.
176 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 11, арк. 36.
177 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спрa. 16, арк. 29.
178 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 39, арк. 204.
179 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 19, арк. 185.
180 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 23, арк. 325.
181 ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 539, арк. 15.
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вали не лише для опалення приміщень, а й для приготування їжі. У межах 
будинку дрова дозволялося зберігати лише у спеціальних дров’яних сараях 
та підвалах. Зауважимо, що підвали мали далеко не всі будинки. До того ж 
багато з цих приміщень були просто не придатні для заготівлі дров, або ж 
використовувалися під житло чи для інших потреб. Дрова часто зберігали у 
квартирах, або під чорними сходами.

«Дров’яне питання» найчастіше вирішувалося саме на чорних сходах. 
Зазначимо, що багато київських комунальних квартир знаходилися в будин-
ках, споруджених ще до революції 1917 р. На той час при будівництві вра-
ховувалося, що господарі користуватимуться послугами хатніх робітниць, 
а тому входи в будинки робили різні – парадний для мешканців та чорний 
для прислуги. Вхід до квартири з чорних сходів вів відразу до кухні. Тож 
поруч з кухнею було зручно займатися дровами. Для рубання та пиляння 
дров мешканці комуналок мали використовувати великі колоди. Одначе, цьо-
го правила дотримувалися далеко не всі. Краї кам’яних, бетонних, а іноді і 
дерев’яних сходів не завжди витримували цього випробування. Наголосимо, 
що траплялися випадки, коли дрова рубали на порогах та підлогах кухонь, 
кімнат, коридорів та навіть на підвіконнях. Безумовно, житловий фонд за та-
ких варварських дій зазнавав серйозних руйнувань.

Мешканці комунальних квартир мали також проблему з нагромадженням 
сміття. Вона, очевидно, мала поширений характер. У пам’ятці «Технічна екс-
плуатація житлового фонду» керівникам будинків рекомендувалося звертати 
на це особливу увагу при перевірці санітарного стану помешкань. Там, зо-
крема, зазначалося: «Викидати сміття з кухонь на сходовий майданчик чор-
них сходів заборонено. Це крім антисанітарії призводить до вогкості шту-
катурки стін, особливо в кутах, куди часто змітають чи просто викидають 
сміття». «Сходовий майданчик не повинен слугувати місцем звалища до-
машнього сміття». «Сміття має зберігатися в тарі: мокре – у відрах, сухе – в 
корзинах» 182.

За дотриманням правил господарювання мешканцями комунальних 
квартир слідкували керівники будинків. Вони були зобов’язані відвідувати 
кожну квартиру й перевіряти кімнати її мешканців та місця загального ко-
ристування не рідше, аніж раз на 2 – 3 місяці. Для безперервного контр-
олю за дотриманням правил господарювання у кожній комунальній квартирі 
призначалися відповідальні по квартирі. Пам’ятка для керівників будинків 
рекомендувала обирати на цю роль відповідальних та охайних мешканців 
квартир. Найбільш бажаним вважалося залучення до цієї роботи домогоспо-
дарок, які більшу частину часу проводили вдома. Відповідальні по квартирі 
затверджувалися рішенням виконкому відповідної районної Ради і, тим са-
мим, набували статусу офіційних представників влади183.

182 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 339, 340, 342, 350, 352.
183 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 335, 380.
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До обов’язків відповідальних по квартирі входили контроль за побутови-
ми аспектами життя, а також повідомлення кербудів про житлову ситуацію 
всіх мешканців квартири та про випадки порушення ними правил пропис-
ки (тобто довготривале перебування у помешканні сусідів сторонніх осіб), 
тощо184. 

Отже, мешканці комунальних квартир жили під постійним контролем 
влади, здійснюваним її представниками – відповідальними по квартирі. За 
таких умов недбалість сусідів по комунальній квартирі непоміченою ніколи 
не залишалися. В окремих випадках мешканців, які порушили встановлені 
правила господарювання та були винні у руйнуванні житлового фонду, при-
тягали до відповідальності перед житловим товариським судом. Ця інсти-
туція була запроваджена у передвоєнний час і відновила свою діяльність у 
досліджуваний період. Товариські суди обиралися на зборах мешканців від-
повідного домоуправління. Вибори таких судів та їх робота проходили під 
керівництвом місцевого народного судді. Обрані голова суду та його заступ-
ник затверджувалися районною Радою депутатів трудящих. Рішення суду з 
зазначенням покарання винного мешканця вивішувалося на видних місцях. 
Особливо злісних руйнівників державного житлового фонду могли навіть ви-
селити з помешкання. Однак, такі рішення приймав вже народний суд185. Що 
стосується випадків, коли винного у пошкодженні приміщення або облад-
нання квартири виявити не вдавалося, то тут вступав у дію принцип кругової 
поруки – вартість ремонту оплачували порівну всі мешканці квартири186.

Такий тотальний контроль особистого життя киян зі сторони представників 
влади впливав на створення специфічного мікроклімату комунальної квартири. 
Проте його визначальною ознакою була особливість співжиття під одним да-
хом, як правило, не пов’язаних між собою родинними зв’язками осіб.

 Проблемі сусідських стосунків у комунальній квартирі присвячено зна-
чний масив вітчизняної та зарубіжної наукової та художньої літератури, про-
ілюстровано цей аспект радянської повсякденності і у кінематографі. Тож, 
зосередимося не на типових прикладах побутових непорозумінь, що харак-
терні для мікроклімату комунальних квартир різних часів, а на аспектах, 
притаманних саме для періоду 1943 – 1945 рр.

У зазначений час поширеною проблемою, яка значно впливала на мораль-
но-психологічний стан мешканців київських комунальних квартир, була не-
стабільність житлової ситуації. Вона характеризувалася масовими ущільнен-
нями, постійними перевірками на предмет надлишкової житлової площі, а 
також конфліктами довоєнних та нових мешканців, які нерідко змушені були 
поділяти спільне помешкання.

Так, мешканці комуналок постійно перебували у напрузі через загрозу 
втратити частину свого житлового простору. Квартири інспектувалися на 
184 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 52, арк. 257.
185 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 51, арк. 382, 387.
186 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 52, арк. 256.
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предмет надлишкової житлоплощі різними комісіями. Мешканці комуналок 
зобов’язані були допускати інспекторів до власних кімнат безперешкодно, 
вони виявлялися незахищеними у випадку вимоги владних органів посту-
питися частиною житла. Тож, спокійно налагоджувати побут власникам «за-
йвих» квадратних метрів, виявлялося неможливим187.

Зрештою, на цю проблему звернула увагу і влада міста. На початку трав-
ня 1945 р. голова виконкому Київміськради Ф. Мокієнко наголошував: «Го-
ворити, що ущільнення завершено не можна. Проте масове тероризування 
громадян варто припинити. Ці постійні комісії та підкомісії нікуди не годять-
ся. Треба нарешті дати громадянам можливість спокійно жити… не сіпайте 
людей даремно, не турбуйте там, де не треба. Оскільки, часто трапляється, 
що через одного якогось незаконно заселеного громадянина, ми тероризуємо 
сотні громадян»188.

Поширеною проблемою було життя в одному помешканні довоєнних та 
нових мешканців. Часто колишні господарі могли зайняти лише частину до-
воєнного житла. Можна лише уявляти яка морально-психологічна атмосфера 
була у таких домівках. Навряд чи старі мешканці, вважаючи себе законними 
власниками, могли спокійно поділяти житло з новими.

Наприклад, постійні сварки точилися між сім’ями Клєткіних та Веверко. 
Веверко, як довоєнні мешканці змогли відвоювати своє помешкання. Однак, 
Клєткіним було дозволено займати прохідну кімнату. Не бажаючи ні з ким 
поділяти свою, як вони вважали, житлову площу, старі пожильці всіляко 
тероризували нових: пересували в їхній кімнаті речі, коли нікого не було 
вдома, влаштовували фіктивні пограбування, ламали замки, погрожували 
родині Клєткіних виселенням. У відповідь останні просто зачинили свою 
кімнату, змушуючи родину Веверко додому влізати через вікно189.

Зрозуміло, що така атмосфера не дає підстав говорити про домашній 
затишок, спокій та відчуття захищеності – все те, чого шукає людина, 
приходячи додому після трудового дня.

* * *
Отже, розвідка виконана у межах сучасного напрямку української істо-

ричної науки – історії повсякденності. Використання традиційних джерел 
(архівні документи і матеріали, періодична преса), джерел особового похо-
дження та усних свідчень дало можливість детально зобразити багатоаспек-
тність житлової кризи, що охопила місто у 1943 – 1945 рр. Було з’ясовано, 
що на шляху до облаштування свого житлового простору кияни зустрічали 
низку перепон.

 Насамперед гострота житлового питання була спричинена руйнаці-
єю та значним пошкодженням частини житлового фонду столиці. Так, в 

187 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 52, арк. 253.
188 ДАК, ф. Р-1, оп. 4, спр. 54, арк. 175.
189 ЦДАГО України, ф.1, оп. 23, спр. 2192, арк. 16 – 17.
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наслідок війни в Києві було зруйновано близько чверті довоєнних помешкань. 
Найбільше постраждав житловий фонд центральних кварталів та лівобережної 
частини міста. Значна кількість квартир потребувала проведення ремонту, 
в тому числі капітального, перш ніж там могли б оселитися люди. Саме 
тому відразу гостро постало питання проведення ремонтних робіт. Варто 
зазначити, що у 1943 – 1944 рр. відновлення житла у Києві проводилося, 
головним чином, за рахунок ремонту. Лише з 1945 р. починаються роботи з 
відбудови довоєнних будівель, проте вони велися повільними темпами. Влада 
намагалася вирішити житлове питання шляхом заохочення індивідуального 
будівництва. Однак, у досліджуваний період часу суттєвих результатів у цьому 
питанні досягти не вдалося. Головною причиною, що стримувала розвиток 
самостійного будівництва був дефіцит будівельних матеріалів. Загалом же, 
в умовах війни, коли основні державні ресурси були орієнтовані на потреби 
фронту, відновлення житлового фонду столиці УРСР гальмувалося через 
нестачу людських та матеріальних ресурсів.

Незважаючи на значне зменшення кількості населення та відносно не-
значні руйнування житлового фонду міста, житлова криза стала тогочасною 
реальністю. Ситуацію ускладнювала потреба в ремонті великої кількості по-
мешкань, а також недосконалість роботи бюрократичного апарату та масові 
зловживання при розподілі наявного житлового фонду. Все це стало причи-
ною того, що лише незначна частина населення міста мала прийнятні, а в 
окремих випадках просто прекрасні, як на військовий час, умови проживан-
ня. Більшість же мешканців Києва проживали у тісноті, поділяючи, як і до 
війни, з чисельними сусідами простір комунальної квартири.

Значно ускладнювала життя киян руйнація комунального господарства. 
У 1943 – 1945 рр. темпи відновлення комунальної інфраструктури міс-
та були незначними через гострий брак матеріальних ресурсів та робочої 
сили. Ще більше побут киян ускладнювався особливостями співжиття в 
умовах комунальної квартири. Вимушена потреба спільного користування 
загальними приміщеннями створювала низку побутово-господарських 
проблем і викликала необхідність встановлення офіційних правил 
господарювання. Контроль за їх дотриманням здійснювали відповідальні 
по квартирі та керівники будинків. Життя під наглядом, нестабільність 
житлової ситуації та необхідність поділяти свій житловий простір з сусідами 
створювали в комунальній квартирі специфічний мікроклімат.

Перенаселеність комуналок не сприяла дотриманню киянами правил 
експлуатації житла. Необізнаність з елементарними правилами гігієни 
приміщення, а не рідко й небажання їх виконувати, ускладнювали й без 
того непросте воєнне повсякденне життя мешканців київських комуналок. 
Великі труднощі мешканці міста відчували через брак меблів та домашнього 
начиння. Всі ці обставини додавали напруженості у щоденний побут киян.
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Валентина Коротя-Ковальська

КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРІО «ЗОЛОТІ КЛЮЧІ»

Національний хор України ім. Гр. Верьовки – унікальний художній колек-
тив, який своїм досконалим пісенним, оркестровим та хореографічним мис-
тецтвом акумулює найкращі зразки народної творчості з усіх етнографічних 
куточків України. 

Репертуар хору був строго регламентований, затверджувався художньою 
радою та партійним осередком, співати козацькі, повстанські, стрілецькі, па-
тріотичні українські народні пісні було настрого заборонено. 

При хорі ім. Верьовки (так коротко називають колектив) завжди існува-
ла вокальна студія, яка готувала фахівців для 
поповнення як хору, так і інших колективів 
України. Тож у 1966 році після прискіпливого 
екзаменування сюди потрапили на навчання 
вокальному мистецтву молоді дівчата Вален-
тина Ковальська з Хмельниччини та Ніна Мат-
вієнко з Житомирщини. Подружилася з Ніною, 
бо знайшли своє спільне інтернатівське мину-
ле, часто ночами розмовляли про свої дівочі 
справи, співали дуетом і відчували душевну 
єдність у звуках пісень, згадували пісні своїх 
мам та бабусь і дивувалися, що вони співають-
ся так само у наших селах. Ніна «виводила» 
голос, Валя «вторила».

«Навіки полюбили українську народну пісню, відкрили для себе її незбагнен-
ні обшири. Не переслідували ніяких меркантильних інтересів – у серці звучали 
тільки мелодії, а перед очима були руки диригента, що виводив нас у світ 
злагодженого хорового звучання: «Чуєш кру-кру-кру, в чужині умру, заки море 
перелечу, крилонька зітру». 

Потім такі відчуття були вже тільки в гармонії трьох голосів, коли зні-
мались і озвучували фільм Бориса Івченка та Івана Миколайчука «Пропала 
грамота» на Полтавщині біля річки Псел (1973), у давньогрецькому амфітеа-
трі античного міста Ефес (1993), у катедрах і соборах Франції (1999), у собо-
рі Богородиці та Івана Хрестителя, Грузія (2001). Треба було жити, кохати, 
народжувати синів, вчити нових пісень, гастролювати, вміти за посмішкою 
ховати сум і співати: «Ой куда я піду, хороше вберуся, то й людям здається, 
що я не журюся. Ой куда я піду, хороше співаю, то й людям здається, що я 
розкіш маю». 

 (З Щоденника В. Ковальської).

© Валентина Коротя-Ковальська, 2015
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На другий рік навчання у вокальній студії у складі хору вже поїхали у свою 
першу гастрольну подорож до тодішньої Чехословаччини і цього ж, 1968 року 
серед інших новачків поповнили молодою силою хоровий склад колективу. 
Тоді подружилися з Марічкою Миколайчук (другий альт). Світловолоса, гор-
да і красива, з сяйвом тихого щастя і любові в очах, Марічка володіє глибо-
ким, бархатистого тембру голосом. Вона раніше від дівчат почала працювати в 
хорі, і ми, ще молоді співачки, побожно дивилися на неї, бо вона ж була дру-
жиною знаменитого актора Івана Миколайчука, якого вже знала вся Україна. 
Саме у його з Марічкою хаті збирались такі ж як і він молоді, красиві, веселі 
і безмежно талановиті люди, що творили тогочасне українське кіно. Іван був 
витонченим від природи музикантом, кохався в музиці свого краю, якось по 
особливому співав буковинські пісні і як ніхто, умів передати характер, рит-
міку, ментальність, внутрішню духовну силу своїх земляків. Першими їхніми 
слухачами були його друзі: актори, сценаристи. режисери, кінооператори Б. 
Брондуков, Ю. Іллєнко, І. Гаврилюк, М. Резниченко, Л. Осика, А. Роговцева, 
К. Степанков, Б. Івченко; скульптор А. Фуженко. Вони творили українське по-
етичне кіно в умовах тиску і репресій тоталітарної системи, були напрочуд 
вільні у своїх діях, за що багато з них потім тяжко поплатилися, але для учас-
ниць тріо «Золоті ключі» , особливо Валентини і Ніни українське кіно було 
новим відкриттям, новим світом...

У Миколайчуковій, завжди переповненій квартирі (що по вулиці Жилян-

Марічка з Іваном

Буковинка 
Марічка Миколайчук
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ській у Києві), можна було побачити уславлених кіномитців: подружжя Ка-
терину і Бориса Брондукових, Мирославу й Івана Гаврилюків, Світлану та 
Леоніда Осик, Костянтина Степанкова, Нілу Крюкову – всі були молоді та ве-
селі, обов’язково співали, частенько Марія сама, чи удвох з Іваном. Саме на 
гостинах у їхній хаті Ніна та Валентина познайомилися з Іваном і там утрьох 
вперше на три голоси заспівали пісню «Ой попід гай зелененький брала вдова 
льон дрібненький».

«Боже, що то було? Звуки пісні злітали з наших уст, переплітались ві-
ночком, бриніли по хаті і повертались у наше серце тихою радістю. Мабуть 
то був початок срібного струмочка, що пробивається з-під гори, ще його не 
видно під камінчиками та зеленою травичкою, але він вже дзюркотить, щоб 
потім перетворитись у ріку і тоді Іван сказав: «Ну, дівки, ви мої…». (З що-
денника Валентини Ковальської, 1980).

 А Ніна якось написала: «З яких доріг прийшла триєдина доля, щоб саме 
тут, у Києві нас звести докупи? »

Згодом, після одного з концертів хору у Рівному втрьох тихенько собі на-
співували якусь мелодію. Почув цей спів диригент Анатолій Авдієвський, по-
кликав до себе і відразу сказав, що завтра потрібно виступити на творчій зу-
стрічі з працівниками Рівненського льонокомбінату. Так стали солістами хору, 
виступали на найпрестижніших сценах, на урядових заходах у Києві та Мо-
скві. Пригадується, як для музичної композиції для виступу хору з ансамблем 
ім. Вірського на Кремлівській сцені потрібна була колискова пісня. Тому текст 
колядки «Ой новина в нас, новина, породила Діва сина. Породила благодати 
непорочна Діва-мати. Марія» поет Микола Сом дуже делікатно переробив для 
тріо. Дівчата співали: «Ой новина в нас, новина, породила мати сина, породила 
благодати, стала сонцем називати. Синочка». 

Хор ім. Г.Верьовки мав негласний статус «придворного колективу» з мі-
німальною оплатою в закордонних гастрольних поїздках і вимогами макси-
мальної творчої віддачі. Такі поїздки були надзвичайно важкі, виснажливі та 
завжди закінчувалися тріумфом українського хорового мистецтва. У своєму 
щоденнику (1969 рік) Ніна записала: « Перший концерт у Франції. Зал роз-
рахований на 2000 місць, квитків продано на 90 відсотків. Такого ще не було 
з дня існування цього залу ( директор Мельник так мені сказав). Репетиція 
пройшла на «Думах» Тараса Шевченка, нічого не міг добитися шеф, витрусив 
усі свої емоції і через слово було запитання: – Хто вас сюди привіз, унікуми?» 

Хоч Марічка у 1972 змушена була звільнитися, бо стояло питання: або Іван, 
або робота, тріо продовжувало працювати на правах вільного вибору. Знаходи-
ли невідомі пісні календарно-обрядового кола (колядки, щедрівки, веснянки, 
купальські, жнивні), вивчали родинно-побутові, ліричні та жартівливі пісні, 
співпрацювали з завідувачем кафедри фольклору Київської консерваторії В. 
Матвієнком, який передав свої експедиційні записи зі знаменитого співочого 
села Крячківка, що на Полтавщині. Так вперше ми розшифрували козацьку 
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пісню «Древо», родинно-побутові «Ой не жалько мені», «Ой давно, давно в 
матінки була», ліричну про кохання «Коло річки, коло броду», українську ба-
ладу «Ой, у полі билина стояла».

Аранжування багатьох з пісень свого часу, які записувалися у фольклор-
них експедиціях, здійснених самою Ніною, «Золотими ключами», колега-
ми-радіожурналістами Г. Верховинець, К. Божко, фольклористами Л. Іван-
никовою, Г. Шевчук, О. Долею та іншими у різних областях України. були 
виконані відомими музикантами та композиторами Г. Верьовкою, Л. Ящен-
ком, А. Авдієвським, М. Шраменком, Ю. Кроткевич, В. Кузик. Всім відому 
пісню «Ой горе тій чайці», яка ввійшла до збірки Ніни Матвієнко «Ой ви-
орю нивку широкую», Ніну навчила мама Валентини, Антоніна Василівна. 
Старанна і копітка робота над нотним матеріалом чи просто з автентичними 
записами впродовж багатьох років увінчалася успіхом. Пісні календарно-обря-
дового кола тріо «Золоті ключі» вперше виконувало на різних сценах Києва та 
всієї України. (Такі колядки, як «Стояла сосна серед Дунаю», «По саду ходила, 
ружу садила», щедрівки «Щедрий вечір, добрий вечір», чи «Ой пляшу, пляшу» 
стали кращими номерами у різдвяних концертних програмах. І як не згадати 
ті космогонічні веснянки («Покотилась по дорозі цинова тарілка»), наповнені 
символічним змістом купальські («Як посію рожу»), веселі та оптимістичні 
жниварські («Ой лежали женчики, лежали»), дивовижні як сама природа ве-
сільні («Гилечко завиваємо»), колискові, сумні і мудрі поховальні, родинно-по-
бутові пісні, що вміщують у собі безмежний світ емоційних людських почуттів 
та переживань, а також жартівливі. Ми знали, що ці пісні маловідомі, виноси-
ли їх на слухача, були горді і щасливі з того.

Свої голоси «витягували» прямо з магнітофонної касети, з голосу жіночок, 
що відтворювали древню пісенну культуру Полтавського багатоголосся, яке 
весь світ визнав як феномен. Зі слуху Ніна вчила верхній голос, я середній, 
а Марічка нижній. «А Валя Ковальська брала наші струджені руки, на по-
смішці ставала серединою злагодженого стану, голосом виводила ту золоту 
павутинку, яка так єднає «Золоті ключі». (Із спогадів Н.Матвієнко) 

То був новий Космос, відкриття чогось незбагненного, глибокого («Глибина, 
вона що ж – потойбічна сестра висоти» (Ліна Костенко). То була творчість на пі-
сенному полі, адже це був перехід пісні із небуття в буття (за філософським ви-
значенням Миколи Бердяєва) нове її існування. Краса та гармонія Полтавського 
жіночого багатоголосся приводила їх до стану, наближеного до медитації, до під-
несеного стану душі. Здавалося, що жоден композитор не зміг би так написати. 

У 70-ті, 80-ті роки радянська влада забороняла співати патріотичні україн-
ські пісні (козацькі, стрілецькі, повстанські). Непослух карався жорстоко. Але 
тріо одні з перших після довгого забуття заспівали стрілецькі пісні «Заквітча-
ли дівчатонька стрілецьку могилу», «Україно, рідна мати, йдем за тебе воюва-
ти», «Там за лісом, за лугом», дуже популярну на сьогодні стрілецьку пісню 
«Ах, лента за лентою набої подавай…».
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 Тут, у священному Києві, колисці української та світової духовності, пра-
цюючи у хорі ім. Г. Верьовки Валентина Ковальська разом з Ніною Матві-
єнко заочно навчалися на філологічному факультеті Київського університету 
ім. Тараса Шевченка. Захоплено слухали вишукані лекції професорів Анатолія 
Погрібного, Станіслава Сімчинського, Петра Кононенка. і тоді «світ набував 
чітких обрисів, приходили нові знання, а з ними розуміння світобачення, сві-
тобудови, української державності. Україна входила в серце, як сонячний про-
мінь, як світлий ранок, та воно часто боліло від несправедливості і неправди. 
Дала собі слово – переживу всі незгоди, утиски, лиш би співати, ще і ще раз 
відчути те незбагненне відчуття польоту». (Із щоденника В. Клвальської).

Щодо фільмів, то тріо озвучувало їх на різних кіностудіях України. На 
кіностудії ім. О. Довженка в різноманітних ігрових картинах, на кіностудії 
хронікально-документальних фільмів в документальній стрічці Павла Фаре-
нюка, присвяченому фольклорним ансамблям Полтавщини. За участю тріо 
«Золоті ключі» на Національному телебаченні на початку 70-х років була 
відзнята перша телепередача «Дівочі мрії» режисера Юрія Барановича. На 
студії телевізійних фільмів «Укртелефільм» знімалися в музичних фільмах 
«Співає тріо «Золоті ключі» Олега Бійми (1985), у повнометражних Фільмах 
«Глибокий колодязь» (1987) Василя Вітера, відео «Золоті ключі в Торонто» 
Юрія Ткаченка, відео «Тернова ружа» (автор Serge Оsоcа, 2011 р.). Саме у 
ці роки після так званої відлиги 60-х років починає утверджуватися україн-
ське поетичне кіно. Драматичним свідченням того часу є творча доля Івана 
Миколайчука. У своїй роботі над фільмами він відходив від традиційного 
кіно, віддаючи перевагу філософському. «Він особисто займався їх музич-
ним оформленням навіть побіжний погляд на ці роботи виказує тяжіння до 
фольклорних форм… (Ольга Ямборко. Музика у фільмах Івана Мико-
лайчука.–//КіноТеатр.– №4.2010.– С.21). Тому і використовував народну 
пісню, відчуваючи її величезний потенціал, «як прийом підсилення значу-
щості події» [Оксана Бут. Пісенний образ в українському кіно. – http://www.
ktm.ukma.kiev.ua. Запросив тріо «Золоті ключі» знятися у деяких епізодах та 
озвучити народними піснями фільм Бориса Івченка (сценарій І. Драча) «Про-
пала грамота» (1972).

Він завжди був у пошуках нових інтонацій голосу, музики, мови, бо що 
вражає, те й запам’ятовується. Тож на зйомках порадив нам протяжно, по-
дівочому заспівати козацьку пісню «Ой р-роз-прягайте, хлопці, коні», а весіль-
ною піснею «Благослови, земле» у фільмі ми проводжали козаків у похід, за 
словами Оксани Бут, «поєднавши експресивність лірики та магічно-смислове 
побажання «своєму дитяті путь щасливу мати» [Оксана Бут. Пісенний образ в 
українському кіно. – http://www.ktm.ukma.kiev.ua Митець ввів в тканину стріч-
ки бравурний «Козацький марш», а також заборонені стрілецькі пісні, та «осо-
бливої насиченості пісням у фільмі додає фонограма, записана на «натурі», у 
якій разом із голосами солісток тріо «Золоті ключі» тонкими вібраціями про-

http://www.ktm.ukma.kiev.ua
http://www.ktm.ukma.kiev.ua
file:///D:/WORK/DULIBY/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90/nauk.zb.cultura_DO_verstky/nauk.zb.cultura_DO_verstky/ 
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стору звучить сама природа». (Ольга Ямборко. Музика у фільмах Івана Мико-
лайчука.–//КіноТеатр.– №4.2010.– С.21). 

У цьому фільмі мала прозвучати ще й відома історична пісня «А вже років 
триста», яку записували у своєрідній «природній» студії на березі річки Псло 
у с. Красногорівка Велико-Багачанського р-ну, що на Полтавщині. На обгово-
ренні фільму розгорілася справжня баталія між творцями «Пропалої грамоти» 
і чиновниками-цензорами. Вони наполягли на тому, щоб з фільму викинули усі 
стрілецькі пісні, а також пісню «А вже років триста...», ледь вдалося залишити 
«Козацький марш», який пронизує всю картину. Вельможні сановники заяви-
ли, що прийняти цю картину вони не можуть, бо їм не подобається її дух. І тут 
завжди спокійний, неговіркий Б. Івченко не втерпів і сказав те, що від нього 
ніхто не чекав: «Дух я їй не випущу». Одразу ж після цього директора кіно-
студії Цвіркунова Василя Васильовича позбавили права керувати кіностудією 
імені О. Довженка. Фільм був покладений на поличку на довгих 20 років, а 
запис пісні «А вже років триста...», на жаль, зник безслідно...

На студії державного радіо записували народні та авторські пісні. Пригаду-
ється, що композитор І. Карабиць довірив нам записати дві його пісні: «Запро-
шення на весілля (В парі линуть голуби) та «У добрий час» обидві на слова М. 
Сома. Готували репертуар для запису на грамплатівку. Композитор та музикоз-
навець Валентина Кузик гармонізовувала веснянки та гаївки «А в городі, і а 
в городі Роман (квітка) родить», «Хтось у борі гукає»,  «Покотилась по дорозі 
цинова тарілка» тощо. Використовували для запису пісні для тріо з репертуару 
хору ім. Г. Верьовки: «Ой при лужку, при лужку», «Ой, гаю, мій гаю», «Не ще-
бече соловейко» на слова Т. Шевченка в оригінальній гармонізації Г. Верьовки.  
Своїми записами з тріо «Золоті ключі» охоче ділилися й фольклористи. «Чи-
мало в добірці пісень з експедиційних матеріалів Володимира Матвієнка, Ле-
опольда Ященка, Тетяни Шевчук, Олексія Долі, Людмили Іваннікової. Добре 
поповнювався репертуар і завдяки працівникам Національної радіокомпанії 
України – Катерини Божко та Галини Верховинець. Вони, а також багато-ба-
гато інших збирачів і зберігачів народних пісень допомогли Ніні Матвієнко та 
вже знаменитому на той час тріо продовжити життя цих перлин народного ге-
нія, закарбувати їх серед шедеврів світового мистецтва. Значну частину пісень 
записано від матері співачки – Антоніни Ільківни; це пісні їх рідного села Не-
ділище Ємільчинського р-ну Житомирської обл. Іншу велику групу становлять 
пісні, залучені до репертуару з так званого «канадського зошита» – рукописно-
го збірника буковинських пісень, записаних у 1963-68 рр. Богданом Климашем 
(Едмонтон, Канада). Цей збірник був переданий Ніні Матвієнко керівником 
хору ім. О. Кошиця Володимиром Климківим під час гастролей у 1988 році. 
(Вступна стаття до видання: Ніна Матвієнко. Ой виорю нивку широкую. 
– Київ: УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002).

Також Іван з Марічкою подарували для тріо стрілецьку пісню «Ой у лісі 
величезнім страшна битва була, не одная стара мати сина ся позбула», за де-

http://www.pisni.org.ua/songs/231369.html
http://www.pisni.org.ua/songs/231369.html
http://www.pisni.org.ua/songs/231369.html
http://www.pisni.org.ua/songs/231369.html


212

кілька днів вивчали їх і записували на студії фірми «Мелодія». Записали 22 
пісні в акапельному виконанні, що в умовах 60-70 років існування невеликих 
фольклорних ансамблів, які зберігали народну вокальну культуру – була рід-
кість. у 1975 році нарешті вийшла у світ грамплатівка-гігант під назвою «Зо-
лоті ключі», названа за ініціативою музичного редактора Миколи Кузика. 

Платівка швидко розійшлася у продажу, згодом випуск повторився, людям 
подобалися наші пісні. «Одного разу біля Київської філармонії ми з Ніною 
зустріли Василя Триліса, мистецтвознавця та диригента, щирого шануваль-
ника української пісенності. Він сказав: «Оце, дівчата, купив вашу платівку, 
послухав і маю таку думку: ви вже можете вмирати!» це була найвища похва-
ла» (Із щоденника В. Ковальської). Пізніше про пісенний феномен України 
він писав: «Божа благодать розлита в народній пісні. Усвідомлюєш – усе, 
що діється навколо – діється і проходить через душу і розум. Тому, коли він 
(Бог) подарував людинні талант, гріх великий не використовувати його «Піс-
ня, це і «райський кущ», і вжиткове мистецтво, свобода від формату, і що 
не пісня – то доля людини, яка має свій характер, вона охоплює молитву і 
мантри (повтор), лікує фізичну, емоційну і духовну (розум) сутність людини. 
Важко навіть змістом назвати цілий світ, що його відкриває народна пісня 
тому, хто її чує… Більшість народних пісень сюжетні, і кожний сюжет вар-
тий цілої книжки» (Василь Триліс. Про український фольклор і україн-
ську душу. Буття українців. Матеріали науково-практичної конференції. 
К. – 2005, С. 103).

А тим часом хор (тепер Національний хор України ім. Гр. Верьовки ) про-
довжує гастролювати різними куточками колишнього Радянського Союзу – від 
Мінська (Білорусія ) до Камчатки, від Воркути до Феодосії. Репертуар хору 
був строго регламентований, затверджувався художньою радою та партійним 
осередком, співати козацькі, повстанські, стрілецькі, патріотичні українські 
народні пісні було настрого заборонено. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fveryovkaofficial&ei=PKf1U4D1PObjywPLzIEI&usg=AFQjCNHfnmUzLdt4lZLdQn__feHQuqN-cA&sig2=-RTTj-pYlHxk41hyjt5EVg&bvm=bv.73231344,d.bGQ
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 Тож далі кордонів СРСР у так звані капіталістичні країни Ніну з Вален-
тиною на гастролі не випускали, бо Ніна була невісткою опального «націона-
ліста», художника та скульптора Івана Гончара, вивчали та співали заборонені 
козацькі повстанські та стрілецькі пісні, крім того на одному з концертів у 
Львівській філармонії на провокативне питання про статус міста Валентина 
мала необережність висловити щодо цього власну думку. То ж довгих 17 років, 
коли хор від’їжджав на гастролі за кордон, відчували глибоке приниження та 
біль, бо крім того що артисти бачили інший світ, такі поїздки мали ще й мате-
ріальне заохочення. Тримала тільки пісня, давала силу віри і мудрості. Це були 
роки нестатків, гірких сліз в подушку, мусили бути достатньо сильними духом 
для сприйняття життя і гідно зреагувати на нього. Співали, гастролювали по 
Україні, виступали в сільських клубах, на фермах, на сінокосах під дощем, 
була потреба ділитися своїми піснями з людьми, бачити їхні очі, наповнені 
слізьми спокути, надії і душевного розмаю.

Концертні програми 70-80 років тріо «Золоті ключі» відбувалися в най-
престижніших залах Києва (Державна філармонія, Жовтневий палац, палац 
культури «Україна», Київський оперний театр); на фестивалях «Пісенний 
вернісаж», сценах обласних центрів Івано-Франківська, Тернополя, Рівного, 
Луцька, Львова, Харкова, Херсона, Донецька, Дніпропетровська, концерти у 
селах Чорнобильської зони. 

 ...Ось йдуть вони селом, печаль – за ними,
 А ще згасання тихе, морове.
 За сотню кроків Ноздрище режимне
 На них чекає. Поки що живе.
 Й цього села торкнулася осмута
 Фатальної квітневої доби.
 Щось заспівайте, любі, нам, покутним,-
 Співачок попросили із юрби.
 І полилася пісня сумовита
 Над стомленим тривогами селом.
 Проймає радість душі, оповиті
 Нежданим, як для осені теплом. 
 Не залякали пісню цезій, стронцій,
 Гаряча полинова гіркота…
 (Микола  Атаманчук «Сумовита пісня». Про перебування тріо у чорно-

бильській зоні, Народицький р-н, 1989 р.).
 Почали з’являтися відгуки письменників, музикознавців: «До співу Ніни 

Матвієнко плавно долучається звучний альт Валентини Ковальської і м’яке 
мецо-сопрано Марії Миколайчук. Своїм звучанням вони приносять велику ес-
тетичну насолоду. Хто не чув у їхньому виконанні чарівних веснянок, або ж 
обжинкових, де «з пісні полум’я росло», той не знає, що таке спів людської 
душі. Ми ще як слід не оцінили фольклорного ансамблю «Золоті ключі». Його 
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важливо зберегти як осередок, якому належить майбутнє у відродженні фоль-
клорних скарбів у середовищі міста». (С. Грица, доктор мистецвознавства, 
«Наука і культура», вип. 20. 1986, «Щоб пісня проростала»). Через більш, 
ніж 10 років журналістка Олена Чекан у культурно-аналітичному журналі 
«Artlin»(1998) висловила подібну думку: У виконанні «Золотих ключів» пол-
тавська пісня «Коло річки, коло броду» майже не змінилася, хіба може більш 
чітко прокреслено горизонтом за рахунок тембрової своєрідності кожної із спі-
вачок. Домінує срібний спів Ніни, він начебто розквітає на тлі оксамитового 
тембру Марії та рівного точного середнього голосу Валентини. Сльози навер-
талися на очі, коли звучав їхній «Зелений кудрявчик» – невимовна скарга жін-
ки на свою лиху долю. Широкою стрічкою трьох паралельних голосів вражає 
пісня «Чорноморець».М. Кагарлицький писав, що тріо «Золоті ключі» унікаль-
не в сучасній народній культурі, де три голоси не просто гармонійно злилися, 
а ніби розчинилися один в одному, творячи гімн українській пісні». Кожна з 
них – взірець виконавської майстерності, максимальне заглиблення й прочи-
тання слова. Чистота інтонування, виразність дикції, бездоганність народного 
звуковедення – найприкметніші риси їхньої інтерпретації. Можна додати, що 
цей колектив ймовірно єдиний в Україні користується виключно акапельним 
виконанням, без інструментального супроводу, що в Україні майже не зустрі-
чається. До того ж співачки родом з різних місцевостей: Ніна з Житомирщини, 
Марія з Буковини, Валентина з Поділля. Вони утримують у свідомості таємни-
цю пісенної творчості свого краю.

(М. Кагарлицький, письменник, / «Демократична Україна», – 3. 11. 1988)

 Концерт косарям 
під дощем на Рівненщині
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Коли Україна кінця 80-х років виборювала свою незалежність, дівчата від-
чули свою причетність до тих подій, створили невелику концертну групу разом 
з полум’яною жінкою, людиною, яка володіла майстерністю палкого пристрас-
ного слова української поезії, народною артисткою України Нілою Крюковою 
і гастролювали по селах, містах і обласних центрах нашої держави, за словами 
глядачів, переконуючи людей більше і вагоміше, ніж десятки політичних про-
мовців. Після одного з концертів в місті Гайворон, голова районної адміні-
страції заявив: «Ви, дівчата, будь-який режим можете розхитати». У 1988 р. 
фольклорний гурт під керівництвом М. Пилипчак хору імені Г. Верьовки за 
участю В. Ковальської  виїхав з концертною програмою до міста Канзас-Сіті 
(США), де брали участь у роботі промислової виставки від Радянського Со-
юзу. Наступного року на запрошення українсько-канадської фірми «Кобза» і 
для творчої ідентифікації України у світі відбулась перша повноправна поїздка 
тріо до Канади (1989). Щоб виїхати на гастролі до Канади, передусім мусили 
наспівати на касету народні пісні зі свого репертуару, писалися у теперішньо-
му храмі Святої Покрови, що на Подолі ( ще у 1989 році там було складське 
приміщення). Гастрольні концертні поїздки з України до Канади тільки почи-
налися і Москва декілька днів думала чи випустити тріо «Золоті ключі» за кор-
дон, тому трохи запізнилися на український фестиваль «Квітка» в м. Лондон, 
що недалеко від Торонто. 

«Вони пробачили нам неймовірну втому після довгого перельоту, а ми 
співали, співали, співали, намагались передати їм з рідної землі світанкове 
українське сонце, запах бузку та матіоли, свіжого материнського хліба. 
Потім один українець з Польщі повіз нас на освячення церкви, її побудували 
українці за власні кошти. Церква дерев’яна, така як у Карпатах. Був сам 
владика Ісидор, священники одягнені у вишите українським орнаментом 
церковне вбрання. Після служби українською мовою оголосили, що в церкві 
є гості з України, назвали наші імена, ми аж полякались, а тоді були запро-
шені на «забави», там виступали місцеві артисти і ми співали теж. На 

«Золоті Ключі» 
в Торонто
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пісні «Наливаймо, браття» всі встали і стояли до кінця. Господи, коли ми 
повертались до свого столу, люди намагались хоча б доторкнутись до нас, 
тиснули руки, цілували. Не забути такого ніколи! Виступали на фестива-
лях, «землях», які придбали українські громади і називали їх «Київ», «Пол-
тава» тощо. Бачили перед собою гарних, освічених, переважно заможних 
земляків, які зуміли на чужій землі посіяти українське жито і прославити 
цю землю високими врожаями; заснувати власну фірму, чи, народившись в 
Україні, викладати в канадській школі французьку мову. Буяло море пісень, 
море зустрічей з земляками і невимовна туга в їхніх очах, туга за Украї-
ною. Гастрольний місяць пройшов, як один день. Українсько-Канадська СП 
«Кобза» (продюсер М. Мороз) відзняла три відео про перебування тріо у 
Канаді. Вони називалися «Золоті ключі в Торонто». Додому летіли щас-
ливі, якісь оновлені, гарно одягнені, а в багажі мали з собою безліч газет 
та журналів, які свідчили про те, що в Канаді мали виступи на радіо та 
телебаченні, що з великим успіхом виступали в різних містах (Торонто, 
Лондон, Монреаль, Оттава тощо), та в Бориспільському аеропорту з ва-
лізи Валентини всі друковані матеріали були конфісковані митниками». ( 
Із щоденника В. Ковальської).

Наступного року (1990 р.) відбулася друга поїздка тріо «Золоті ключі» до 
Канади. Цього разу вирушили в тур з Торонто до Ванкувера п’ятеро: тріо, Ні-
нин чоловік Петро Гончар та водій Ігор, емігрант з України, що ще зовсім по-
ганенько знав англійську мову. За півтора місяця ансамбль проїхав по Канаді зі 

Після першого виступу в Торонто, 1989 р.
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сходу на захід одинадцять тисяч кілометрів, по дорозі даючи концерти у Вінні-
пегу, Калгарі, Едмонтоні... Як пригадує Валентина, найдорожчою нагородою 
були слова незнайомого чоловіка, що рік тому слухав тріо: – Не було таких 
виступів до вас, дівчата, і після вас не буде. Цього ж року відвідали Англію з 
мистецтвознавцем А. Калениченком, співзасновником українсько-канадського 
СП «Кобза». Тріо «Золоті ключі» записувало Лондонське радіо «Бі-Бі-Сі», де-
які полтавські пісні англійці порівнювали з шотландськими баладами, а саме 
тріо охрестили «Українським Бітлз». Після повернення з Англії відбувся соль-
ний концерт тріо «Золоті ключі» у приміщенні Львівського національного ака-
демічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Цікавою була поїздка тріо до Польщі на ХII фестиваль української культу-
ри у місті Сопот (Польща, 1991 р.), місце престижних міжнародних естрадних 
фестивалів. Йшов 1991 рік, розвиток «ринкових відносин» між Польщею та 
Україною, кордони нагадували велике переселення народів, що везли один до 
одного все, що можна було продати, тому тріо добиралося на фестиваль через 
Калінінград. На триденний фестиваль зібралось безліч колективів з України та 
Польщі, з Підляшшя та Володави. Лемки, бойки, гуцули, підлящуки, поліщу-
ки, що живуть у Польщі зберегли свою культуру, розмаїття строю. 

 «Ми хотіли показати на фестивалі саме пісні східної України, що несуть 
запах полинових степів, віковічний сум жіночий, гомін балад, співали і патріо-
тичні пісні. Чомусь у ті червневі дні там було страшенно холодно, господарі 
мусили приносити нам теплий одяг з дому, але ми все одно добряче промерз-
ли, ще й перед виступом за кулісами літнього театру надихались сигаретним 
димом. Словом, коли вийшли на сцену, у мене стався приступ неймовірного 
кашлю. Ніна з Марічкою співають «Україно, рідна мати, йдем за тебе вою-
вати», а я мовчки кашляю і тільки відкриваю рот, роблю вигляд, що співаю. 
Так і простояла, поки проспівали декілька пісень. Глядачі гаряче аплодують, 
скандують «біс», а я все кашляю, аж душусь. Після нашого такого виступу 
знайомі вибігали за куліси, цілували, вітали , хвалили, тільки ремствували на 
мій мікрофон, що на їх думку чомусь не працював. І таке бувало». ( З щоден-
ника . Ковальської). 

Лауреат премії «Молоді голоси» (1978) тріо «Золоті ключі» були учасника-
ми багатьох фестивалів: «Берегиня» (Луцьк), «Тарас Бульба» (Дубно), фести-
валю студентства у місті Люблін (1992 р.), (тоді ж Варшавське радіо записало 
14 українських пісень у їхньому виконанні), фестивалю «Слов’янський базар» 
у Вітебську (1993 р.). 

З приходом довгожданої Незалежності України в творчому житті співачок 
відбулись деякі зміни. Валентина та Ніна залишили хор ім. Г. Верьовки. Тріо 
запросила на роботу благодійна компанія «Рось», але в ті часи нічого тривало-
го не було і кампанія розпалась. У 1992 році Марія Миколайчук та Валентина 
Ковальська одержали почесні звання заслужених артисток України. Наступного 
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1993 року відбувся концерт присвячений 25-річчю творчої діяльності тріо «Зо-
лоті ключі» у палаці культури «Україна». Були поїздки в Польщу, Литву, Лат-
вію, Естонію, Росію, Молдову, двічі дівчата були запрошені в круїзи по Чор-
ному та Середземному морях, відвідавши Туреччину, Грецію, Італію, Єгипет, 
Мальту, Ізраїль на океанському судні «Тарас Шевченко». Повертаючись до Оде-
си, в одинадцятибальний шторм на Чорному морі співали в концертному сало-
ні судна багатим туристам: «А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу 
славну Україну та й розвеселимо». Шторм так розхитував судно, що мусили 
триматись за мікрофони, але виступ довели до кінця. Що було далі – великий 
секрет…. (З щоденника В. Ковальської). Тоді ж «Золоті ключі» розійшлось на 
три дороги, що дуже боляче пережили. Ніна працювала при камерному оркестрі 
«Камерата», Марія стала солісткою національного радіо та телебачення, а Ва-
лентина почала працювати науковцем в Інституті українознавства при Київсько-
му державному університеті ім. Тараса Шевченка (тепер ННДІУ МОН України). 
Зваживши свій досвід, знання, набуті в університеті, маючи багаж спілкування з 
людьми, перебачивши пів-світу у гастрольних поїздках, прийняла рішення піти 
до дітей. Прийшла в школу-гімназію №59, де вчився її молодший син Назарій 
на посаду вчителя народознавства. Та відчувала якісь сумніви, адже зараз тво-
риться держава Україна, дітям потрібні глибші знання про неї. Сам Бог привів її 
в Інститут українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, де 
заввідділом освіти Тамара Пилипівна Усатенко запропонувала Програму з укра-
їнознавства для середньої школи під керівництвом директора Інституту, про-



219

фесора, академіка, видатного українця Петра Кононенка. Валентина Павлівна 
приходила в клас, брала в руки газету «Освіта» з програмою і говорила: - Діти, 
хоч я вважаюсь учителькою народознавства, але вивчати ми будемо – читайте: 
«Українознавство»! 

Прийшовши до Інституту з великим багажем концертної діяльності, гли-
бокими знаннями народної лірики та календарно-обрядової творчості укра-
їнського народу Валентина Павлівна змогла плідно працювати в авторському 
колективі над програмами з українознавства та школи-родини, розробляючи 
навчально-методичний комплекс. 

Одночасно на деякий час Валентина з Марією об’єдналися в квартет з на-
родним артистом України О. Харченком та його дружиною, заслуженою ар-
тисткою України Валентиною Харченко. Гастролювали по Україні, у складі 
парламентської делегації (як концертна одиниця) відвідали Германію (Бонн), 
та Бельгію, але така співпраця була не довгою, хоч дівчата вдячні подружжю 
за підтримку. 

 Через декілька важких для тріо років Ніна запросила Валентину та Марію 
на свій сольний концерт в Будинок мистецтв «Український дім». Десь під кі-
нець на сцену вийшла всім відома полум’яна і народна артистка України Ніла 
Крюкова. Вона була схвильована, сказала, що в залі присутні Валя і Марічка 
і просить їх вийти на сцену і заспівати з Ніною легендарну пісню «Терно-
ва ружа» на слова поета В. Іванишина та співачки-бандуристки, композитора 
Г. Менкуш. Нікуди було дітися, мусили піднятись на сцену до Ніни, стали по-
руч і заспівали: 

Високе небо,небо Вкраїни
Шляхи далекі, стигле мовчання.
На чистих болях, на руїнах 
Тернова ружа цвіла коханням.
Тернова ружа, тернова доля 
Спогадом білим кружляєш в небі. 
Тернова доля, тернова ружа 
Іду до тебе, іду до тебе…
 «Співали не голосом – серцем, боялися дивитися в зал, бо там люди пла-

кали. Господи, як же вони мовчки плакали від радості! А тоді шквал оплесків, 
глядачі піднялися з своїх місць, на сцену вибіг Микола Кагарлицький, щось ви-
голошував, цілував, Ніла Крюкова обнімала усіх трьох, а ми дивилися одна на 
одну через сльозу, як через Вічність. Зрозуміли, що наша пісня потрібна людям 
, як жива вода». (З щоденника В. Ковальської).

 Стали будувати плани, гастролювати по Україні, записувати пісні. Так Ва-
лентина з Марією дуетом у фонд українського радіо (1997) на студії Націо-
нальної радіокомпанії записали сім народних пісень, серед яких «Така її доля» 
на слова Т. Шевченка, весільну «Гиля, гиля сірі гуси», на студії «Аркадія – 
Симфо» КП «Оберіг» (1998), вийшло у світ два альбоми « Тріо «Золоті ключі». 
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Пісні українського народу», де були представлені пісенні шедеври календар-
но-обрядового кола, ліричні, козацькі, жартівливі. У цей час при Київському 
міському Будинку вчителя Валентина разом з Василем Трилісом організували 
дитячий фольклорний клуб української народної пісні «Чумацькі діти», що 
мав на меті прищеплювати дітям дбайливе відношення до пісенної культури 
і проіснував 10 років. Більшість з учасників цього клубу стали професійними 
музикантами (брати Лузани), філологами, людьми що глибоко шанують укра-
їнську культуру. 

Пам’ятним для тріо став 1999 рік, коли ми були запрошені на фестиваль 
української культури у Францію, який об’єднали з фестивалем «ЕST- OUЕST» 
у містечку Ді на півдні Франції. Там уже провели фестивалі Польщі, Чехії, 
Албанії, Грузії, інших країн Східної та Центральної Європи. А того року, поки 
в Парижі розпочиналися Дні української культури, зорганізовані на рівні Мі-
ністерств України та Франції, маленьке містечко приймало гостей. В організа-
ції десятиденного фестивалю брали участь мало не всі мешканці міста. Вони 
розселили учасників фестивалю у своїх помешканнях, готували для них обіди 
й вечері в ресторані Мартюре. І працювали без жодної платні. Ось що пише 
журнал «ПІК»: «Тріо «Золоті ключі», дует одеситів Івана й Олени Єргієвих, 
інструментальне тріо із Сімферополя Енвера Ізмайлова, рок-група «Мертвий 
півень» з успіхом виступали в концертних залах і на майданах самого Ді та 
сільських околиць, а в кінотеатрі демонстрували кращі українські фільми 
Юрія Іллєнка, Кіри Муратової, Олега Фіалка». (№24, 1999)

 «Відкриття фестивалю відбулося 17-го вересня у катедрі Шапель при 
госпіталі (лікарня для пристарілих людей). Акустика феноменальна, бо ка-
тедра – це старовинний католицький собор. По програмі ми мали 30 хвилин 
і виступали останніми. Оскільки концерт почався о 21-й годині, то ми на 
сцену вийшли біля 12-ї ночі. Одягнули свої князівські костюми, співали на 
неймовірному піднесенні, бо представляли свою Україну, а в залі було тихо, 
аж страшно, якби хто зітхнув – було б чути. Після першого концерту про 
нас заговорили і, слава Богу, сприйняли, хоч і слів не розуміли. Ми живемо 
у добрих людей, месьє Жака і мадам Едме Роберів. Вони вже пенсійного 
віку, мають шестеро дорослих дітей і багато онуків. Ми живемо на другому 
поверсі, за вікнами гори в зелених шатах різних відтінків, куди не глянь – 
хмари білі, білі покривають вершечки, а вранці опускається сонний туман на 
долину, скрізь тиша, спокій, розмірене життя. Іноді ночами на їхнє подвір’я 
навідуються дикі кабани і мирно поїдають горіхи, що падають на землю. У 
містечку 4 тисячі жителів, здається всі знають один одного, вони безмежно 
ввічливі, усміхнені, здороваються з нами, готові допомогти у будь-яку хви-
лину.

Наші господарі, як сиві голуби, воркують між собою, до нас терплячі, ви-
конують всі наші забаганки і дуже демократичні. Ми вільні куди хочеш ходити 
і коли хочеш приходити. Хата завжди відкрита, зранку до ночі не закривається 
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на ключ. Іноді ми приходили пізно, в будинку нікого нема, вікна світяться, 
двері не замкнені, огорожі нема, ніхто нікого не боїться. 

... За цей період у нас було три зустрічі-репетиції з французькими жінками, 
ми вчили їх українських пісень: «Колискову» (Ой ну люлі, люлі), «Ой, дівчи-
но, шумить гай», «Цвіте терен» і «Ой давно, давно в матінки була». Французи 
дуже допитливі, всього хочуть навчитись, добре сприймають світову культуру, 
швидко вивчають мелодії. За три репетиції вивчили наші пісні, тільки слова 
українські читали з листків, написаних латиною. Коли ми співаємо, вони чо-
мусь плачуть. 

...Сьогодні заключний концерт разом з вірменами, бо наступний фес-
тиваль буде вірменський і це маленьке миле містечко знову прийматиме 
гостей. Співали 20 хвилин, акустика і мікрофони просто чудові, успіх був 
знаменитий, а ми втомлені і щасливі. Вночі знову і знову молюсь і думаю 
за свою сім’ю, моє материнське серце болить і сумує, хочу додому. Та ми 
залишаємось ще на 20 днів, завтра їдемо у Париж, хоч мала їхати одна 
Ніна, та після першого виступу тріо французьке Міністерство культури за-
просили нас у повному складі до Парижа. 

Взагалі, фестиваль України у Франції викликає моє здивування. Що ми 
привезли сюди? Оглянеш виставку картин – скрізь бідність і бруд, щось не до-
говорено, недопоказано, на фото старі, зморщені людські обличчя, які справ-
ляють гнітюче враження. А де ж на фотографіях чи картинах наша молодь, 
студенти, красиві дівчата, наші фермери, наша столиця, великі міста України, 
де наші троїсті музики, скрипалі? На одній зустрічі поважна француженка між 
іншим сказала, що ніяк не може розпізнати ментальності українців, учасників 
фестивалю. Мовляв минулого року у нас були представники з Грузії, так уже 
через декілька днів ми розпізнали їхню ментальність, національний характер 
та темперамент. Є над чим задуматись. Чомусь театр Богомазова з Києва при-
віз спектакль російською мовою! До речі, той самий журнал «ПІК» теж писав, 
що «Золоті ключі» скрізь мали непересічний успіх, хоч реклами було не до-
сить, та крім них та рок-групи «Мертвий півень» все було спрямовано або на 
російську культуру, або на ідиш, або на кримських татар».

...На нашу честь добрі господарі влаштували прощальний обід. Спочат-
ку пили вино і соки, потім салат з помідорів, потім на стіл було поставлено 
основне блюдо – на круглій таці під великою череп’яною мискою. Коли мадам 
Едме урочисто зняла її, – на таці запарував рис з креветками, молюсками, мі-
діями, дрібно порізаним червоним перцем, чорними оливками, а зверху – ве-
ликі шматки кролячого м’яса. Наступним був сир різних сортів, він завжди 
подається окремо і вживається теж окремо, перед цукерками і кавою. Наші 
господарі показали нам вищий клас французької гостинності. 

На залізничній станції до Парижа нас проводжала молодь, дівчата та хлоп-
ці, половину яких ми вже знали на ймення. Коли підійшов потяг, ми зайшли у 
вагон і співали їм з вікна: «Україно, рідна мати, йдем за тебе воювати», «Їхали 
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козаки із Дону додому», «Гімн Україні» Тараса Петриненка. Всі плакали, а 
коли рушили – дівчата і хлопці побігли за вагоном, махали руками і хусточка-
ми, скільки могли. Потяг набрав швидкість 250 км/год, місто Ді, місто нашого 
щастя залишилось у минулому. Господи, дякуємо Тобі за цей райочок! 

 Потім було жовтневе паризьке «бабине літо». Спочатку жили у двозірко-
вому готелі у негритянському кварталі, поки не виступили у Європейському 
концертному залі, де цілодобово відбувались невеличкі виступи виконавців з 
усього світу. Ми хвилювались, і це бачили всі учасники концерту. Їм подоба-
лись наші костюми, вони посміхались нам, а коли ми піднялися на сцену, вони 
усі вийшли в зал, хоч до цього такого не робили. З кожною піснею вишукана 
паризька публіка все уважніше слухала нас, все дужчали оплески, а в кінці ви-
ступу зал просто встав. Оце так! На другий день ми були переведені в один з 
найкращих готелів Парижа. 

У вільний день ходили в знаменитий Лувр, на могилу Симона Петлюри, до 
Ейфелевої башти, нас возили у вишуканий Версаль, у передмістя Сан Ліс під 
Парижем, де жила княгиня Київська Анна Ярославна, зачудовано дивились на 
її пам’ятник у французькій короні і з довгими косами до колін, слухали добрі 
слова місцевих жителів про неї і душа наповнялась теплом і гордістю за своїх 
могутніх предків. Вечорами читала «Берестечко» Ліни Костенко:

Були у нас і вольності і право,
І нашу славу множили б митці.
Держава держить. Бо вона держава.
У неї скипетр влади у руці.
 Виступали перед українцями в різних місцях Парижа, Ліона, і останній, 

як і перший концерт, тільки французам міста Шантур. Знову католицька 
церква, прекрасна акустика, уважні, тихі, ніби зачаровані глядачі, співається 
вільно і легко… Не хотілося прощатися з перлиною Європи…» ( Із щоденника 
В. Ковальської) 

«Підкреслення життєвої форми на сцені – це одне, а сценічні форми для 
життєвих змістів – це зовсім інше, це перетворення» – писав Лесь Курбас. 
(Курбас Лесь. Березіль. – К.: Дніпро – С. 129). Вписані в сучасну систему, 
у її закони, традиції, співачки десь сповідували цю мистецьку формулу і де 
б не гастролювали і в якому фізичному стані не перебували, перед кожним 
концертом обов’язково відбувалися репетиції. Скільки їх було – не злічити, 
але достеменно більше, ніж самих концертних виступів, бо іноді треба було 
збиратися щоденно, аби відшліфувати виконання вивчених нових пісень, чи 
повторення попередніх. Працювали переважно самостійно, частенько з Васи-
лем Трилісом, який дарував для тріо власні вишукані гармонізації народних 
пісень («Кудрявчик», «Іване, Івашеньку», «Сивий коню, сивий» тощо). Напри-
кінці 90-х років ХХ ст. «Золоті ключі» приймали участь різноманітних київ-
ських концертних програмах Оперного театру, Будинку вчителя, Українському 
домі, Будинку актора, кіностудії ім. О. Довженка, Будинку кіно, ДК «Славу-
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тич», Будинку письменників, Спілці композиторів, Аграрній академії, музеях 
ім. Тараса Шевченка, ім. М. Рильського, ім. М. Лисенка, ім. М. Заньковецької. 
ім. І. Гончара. З цим музеєм співпрацювали якнайтісніше, періодично були 
учасниками творчих заходів цього талановитого колективу під керівництвом 
Петра Гончара. Спілкувалися з журналістами у прямих ефірах Національного 
радіо, співали на ювілейних заходах видатних людей України (Івана Миколай-
чука, Леоніда Бикова, Бориса Брандукова, Леоніда Осики, Євгена Сверстюка, 
Марії Приймаченко, Івана Гончара, Івана Драча тощо), як мистецька частина, 
співали на багатьох науково-практичних конференціях Національного науко-
во-дослідного інституту українознавства, у школах та ліцеях по всій Україні.  
До 30-річчя творчої діяльності тріо відбули звітний концерт в Національній 
філармонії України (1998, вересень).

Колектив був учасником Днів слов’янської писемності у Молдові (Киши-
нів – Бєльци, 1999), того ж року – сольний концерт у Центрі української культу-
ри в Москві (грудень 1999 р.), концерт-бенефіс Валентини в Будинку актора (19 
березня 1999 року). На початку ХХІ ст. студія звукозапису «Оберіг-ХХІ» 
випустила у світ два оригінальні альбоми: «Пісні українського народу. Тріо «Зо-
лоті ключі – 1» та «Пісні українського народу. Тріо «Золоті ключі – 2», які не 
один раз перевидавалися. Вийшли також альбоми «Найкращі українські пісні та 
«Ой летіли дикі гуси» за участю видатних виконавців України Ніни Матвієнко, 
тріо «Золоті ключі», незабутньої Раїси Кириченко, тріо «Либідь» тощо. 

У 2006 році світ побачив альбом «Українські народні пісні. Ніна Матвієнко 
і тріо «Золоті ключі», де зафіксовано 31 народну пісню, з яких у виконанні 
тріо – 16. Ці пісні – свого роду вершки народної творчості, відібрані самим Ча-
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сом. Ще один альбом під назвою «Пити чи не пити» був зібраний музикознав-
цем В. Трилісом. Він підібрав пісні з репертуару чоловічого хору «Чумаки», 
яким керував, співачки Лесі Чарівної та тріо «Золоті ключі». 

«Люди називали нас найзолотішим тріо, найспівучішими соловейками, ми 
якось з цим звиклись, але знали, що наша заслуга лиш часткова, ми просто 
виконавці народних шедеврів, а сила їх – величезна». (Із щоденника В. Коваль-
ської)

У липні 2001 р. співали на фестивалі, присвяченому роковинам від дня на-
родження Лесі Українки у Новоград-Волинську а в листопаді цього ж року 
вирушили фестиваль Днів української культури в Грузії (Тбілісі). Ця кавказька 
горда країна переживала важкі часи нестатку і розладу, але її гордий і тала-
новитий народ до будь-яких гостей завжди був гостинний і уважний. Грузія 
славиться своїм древнім багатошаровим, феноменальним багатоголоссям, в 
основі якого часто зустрічається імпровізація, таїнство гармонії, що здатне за-
ворожити будь-якого слухача і яке композитор Ігор Стравінський назвав од-
ним з вершинних досягнень музичної культури людства. Тож співати таким 
слухачам – велика відповідальність. Були горді з того, що українське жіноче 
багатоголосся, особливо Полтавське, яке має глибокий національний самобут-
ній характер, сформоване на основі давніх і міцних традицій гуртового співу 
протягом ХVІ –ХІХ століть і яке, за винятком гірських регіонів, поширилося 
по всій Україні (приміром «Ой у полі древо» чи «Ой не жалько мені»), не по-
ступається у своїй красі грузинському чоловічому. Багато міст і сіл об’їхали 
під час концертного туру «Мамина пісня» у березні 2002 р., організованого 
Держадміністрацією м. Києва, дуже часто були учасниками щорічних травне-
вих заходів по вшануванню пам’яті Тараса Шевченка (2003, 2004, 2005 рр.), 
разом з народною артисткою України Неонілою Крюковою у 2004 р. в агіта-
ційно-концертному турі по Східній Україні підтримували кандидата в Прези-
денти України Віктора Ющенка. Вірили в мрію про відродження самостійної, 
багатої і щасливої української держави. «Харківську область відвідали двічі, 
потім Луганщину, верталися у Київ, виступали на Київщині, згодом була Пол-
тавщина, Дніпропетровщина, Запорізька обл., Одещина – і скрізь нові об-
личчя і непередбачені зустрічі. Харківщина зустріла нас суворо, з недовірою. 
вже через декілька днів роботи наша машина з апаратурою постраждала 
від рук невідомих осіб прямо на стоянці готелю «Мир», де ми мешкали. нам 
попроклювали шини усіх коліс, авто присіло, ніби засмучене і безпорадне, а 
найближчі ремонтні майстерні відмовлялися ремонтувати – мали таємний 
наказ… Тож доводилося іноді виїжджати без основного транспорту, висту-
пати без мікрофонів, без подіуму, прямо на асфальті, дивлячись людям в очі. А 
в них світились різні почуття: недовіра, цікавість, лукавство, ненависть, на-
дія. Пам’ятаю, одна жіночка в Красному Куті все кудись зникала, поки напри-
кінці не з’явилася з тарілкою пахучих пиріжків.. Пригощала зі словами» «Оце 
ж мусила бігати додому, щоб пиріжки не пригоріли, і вас хотіла послухати». 
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Добрі були пиріжки…
Запам’ятався виступ у м. Лозова на Майдані Леніна. Як було вже не раз, 

прибули ми на майдан без «пораненої» технічної машини, тож за сцену нам 
слугував причіп від вантажівки. місцева влада вимкнула світло, люди стоя-
ли в темряві, іноді підсвічували морок своїми мобільними телефонами, щоб 
роздивитися артистів, заслужених і народних, що так гаряче співають і де-
кламують Тараса Шевченка, Ліну Костенко, Дмитра Павличка пі холодним 
дощем. Скільки радості було на тому темному майдані! Скільки вдячних слів, 
посмішок – таке забути неможливо… А далі знову дороги і зустрічі, дороги і 
зустрічі… Їх було близько 200. (Із щоденника В. Ковальської)

Вже тоді ми відчували деяку напруженість у суспільстві. На прикладі тіль-
ки одного примірника газети «Народная оппозиция», що друкувалася у Ки-
єві видавництвом «Киевская правда» можна було прочитати такі заголовки: 
«Украинская игра в «оранжевую» революцію на деньги Березовского, «Леди 
ю» и Запада», або «Американский след в украинских событиях», або «Почему 
Украинская Православная Церковь (Московського патріархату, – В.К.) поддер-
жала Януковича?», або «Постановление пленума ЦК ПСПУ (Н. Вітренко) «Об 
угрозе неофашистской диктатуры в Украине» от 12 декабря 2004 года». Вже 
тоді ми розуміли, звідки «ноги ростуть», але вірили в кращі часи. Ейфорія про-
йшла, але віра залишилася.

Життя продовжується. Тепер народні артисти України працюють кожна 
на своїй ниві: з 1993 Марічка Миколайчук працювала солісткою телерадіо-
компанії України, записала декілька аудіо-альбомів у фонд Національної те-
лерадіокомпанії України, тепер, як кажуть, на заслуженому відпочинку. Ніна 
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Матвієнко, Герой України, Лауреат національної премії імені Тараса Шевченка 
веде концертну діяльність, кожна пісня якої є радісним відкриттям для слухача, 
осанною, усвідомленням своєї національної самобутності і неповторності. До-
вгий час була солісткою камерного оркестру «Камерата», тепер часто виступає 
із своєю дочкою Антоніною. Валентина Ковальська – Відмінник освіти Укра-
їни (2002), старший науковий співробітник відділу культурологічних дослі-
джень ННДІУ Міністерства освіти та науки, має декілька монографій, понад 
сто статей у збірниках, газетах, журналах, посібниках. Більшість з них несуть 
навчально-практичне та просвітницьке спрямування, присвячені українській 
пісні та фольклору в системі українознавства, досліджує питання про значення 
української пісні та музики на виховання молодого покоління на засадах пова-
ги до звичаїв та традицій українського народу. Особливий інтерес Валентини 
Ковальської викликає науково – дослідна робота з проблем валеології, де вона 
розглядає пісню, як важливий чинник духовного і фізичного здоров’я особис-
тості. Була керівником жіночого вокального гурту «Рідна пісня», фольклорного 
дитячого гурту «Чумацькі діти». Декілька років (2002-2004) була ведучою ав-
торської радіопередачі «Золоті ключі» на каналі «Культура». 

 
« Я найбільше любив їх, коли це диво було втрьох. Тепер Ніна з донькою 

співає, Антоніну на широку дорогу виводить, Валя в Петра Кононенка в Ін-
ституті професорує, а Марічка – вона ж Йванова: Іваном Миколайчуком за-
ймається. А отого дива втрьох, коли «Золоті ключі» були, немає та й не буде! 
У глибокий колодязь душа впала, дивишся туди – зірку бачиш на дні, а золоте 
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тріо – не видно. Не чути. Не видно. Не буде… А було ж! Троє в небесах…
Так, коли маєш довершеність, досконалість, просто шедевр, сприймаєш 

його як вічність, постійність, безперервність. Аж ні! Спалахнули три зірочки 
водночас, засвітилися одна коло одної – і розійшлися, розкотилися. Інколи схо-
дяться і самі ж і дивуються, як же це так – так добре втрьох, так досконало, так 
віртуозно і душевно: Нарізно так не буває. Нарізно – одним одна, самотина! 
Скільки світових ансамблів мають таку ж саму долю, побули якусь коротку 
мить – і розійшлися. Благословенні диво благословенням Івана Миколайчука 
«дівки» од дівували свій короткий вік і кожна в міру своєї долі і свого таланту 
оре свою нивку…

  Дивуєшся дивом дивним, що воно таке твориться з нашими доморощени-
ми любителями співу, коли вони запрошують з-за кордону уславлених співаків, 
будують для них сцени на Майдані Незалежності чи на Європейській площі, 
чекають на їхній візит роками (а черга є чергою, і в нашу Тьмутарань так і 
не відразу і попадеш, хіба що мільйонами Пінчука приманиш!). Президенти 
наші (а це вже четвертий!) роками не зустрічаються, а коли приїде співак з 
блямбою «сер», то тут сходяться. І всі не натішаться, і спів благородний, і 
кияни – люди зі смаком.

 А щоб «Золоте тріо» раз на рік організувати, та послухати «Глибокий 
колодязю», щоб відчути яким народом владоможці правлять, цього нема. Та і 
навіщо? Троє співачок живуть у Києві, здалеку везти не потрібно. Президен-
ти міняються, міністри культури, директори палацу «Україна», а перейняти-
ся багатством народної душі нема кому.

 Хіба британську королеву попросити? Чи Путіна, щоб за малоросійську 
пісню заступився слідом за Миколою Васильовичем Гоголем? (Іван Драч. Ма-
річка Миколайчук. Розмова з сосновими клепками і дубовим денцем. – Укра-
їнки в історії. ХХ-ХХІ ст. – К:. – «Либідь».– 2012. С.246-252.)

Але в серці, десь на самому денці, живе туга за тією радістю високого мис-
тецького злету, яка огортала під час виступів “Золотих ключів». Та іноді збира-
ються утрьох, щоб разом заспівати людям ту, найкращу, недоспівану, глибоку і 
чисту, як джерело золотих ключів, пісню України… 

А що? Кожна робота, як і життя людини має своє продовження. Так і пісні, 
які співало тріо «Золоті ключі», передаються іншим поколінням як ключ до 
розуміння життєвих цінностей любові, справедливості, людської гідності, бо 
всі вони своєю духовністю і формою глибоко народні, модерні, національні. 
«Мистецький твір… вміє нам відчинити двері й вікна, через які ми дивимося, 
шукаючи правду й красу життя позачасово й позапростірно. Якщо митець це 
осягнув, він створив рідкісний момент існування екстази, зроджений із при-
страсти й подиву. Тим і пояснюється збереження мистецьких творів упродовж 
віків» (Роман Яців. Світові мистецькі вершини Оленки Гердан-Заклин-
ської. – // «Артанія» – № 1-2,– К., 2014.– С. 119.) Іноді чуєш по радіо чи на 
телебаченні знайому народну пісню і радієш від того, що у манері та інтер-
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претації виконання ти впізнаєш себе. Знаходяться молоді люди, які вишукують 
і тематично компонують в інтернеті народні пісні у виконанні тріо, дають їм 
оцінку, створюють відео (напр. «Тернова ружа»). Тоді приходять до пам’яті 
слова маминої пісні, яка у короткому тексті увібрала в себе повну філософію 
людського життя. 

Із-за гори крем’яної голуби літають,
Не зазнала розкішоньки – вже й літа минають. 
Запрягайте коні в шори, коні воронії,
Та й поїдем доганяти літа молодії.
Ой догнали літа мої га кленовім мості.- 
Ой верніться, літа мої, хоч до мене в гості!. 
Не вернемось, не вернемось, бо нема до кого.
Було би нас шанувати, як здоров’я свого.
Було б тоді нас вітати, як ми не летіли, 
Було б тоді спать лягати, як ми спать хотіли.
Не вернемось, не вернемось, не жалкуй за нами.
Розійдемося по світу дочками й синами.
Так, дочками й синами… Бо жоден народ не може існувати без усвідом-

лення, що його теперішнє є продовженням минулого і гарантією майбутнього. 
Чим міцніший цей зв’язок, тим міцніше вкоріненою є його національна то-
тожність. Фольклор для тріо як представника фольклорних колективів другої 
половини ХХ ст. став своєрідною формою захисту в культурі, філософією, ре-
лігією магією чи просто історичним шансом зберегти свою культуру. Величез-
не значення для цього процесу мала практика фіксування, або по можливості 
найточніше відтворення (автентичний спів) ними народних пісень, що містили 
в собі ще живі елементи міфічного мислення (колядки, щедрівки, веснянки, 
купальські, кустові, жнивні). В умовах тоталітарної системи вони говорили не 
тільки про те, що показували, а й про те, що приховували. Тріо «Золоті клю-
чі» десь інстинктивно зверталося до української пісенної скарбниці, до укра-
їнської етнічної своєрідності, до наближення до історичної правди, несли в 
суспільний простір певні символи, значення та ідеї, пов’язані з питанням укра-
їнської ідентичності, беручи на свої плечі місію пробуджувати та підтримувати 
національну свідомість Богом дану їм часу, що їх несла з собою історія

 «Як людина, в молитвах дякую Богу за те, що подарував мені цей білий 
світ та двох синів, матусі за те, що навчила співати і любити життя, радіти 
кожній квітці, кожному листочку на деревах чи комашці у зеленій траві, кож-
ній усмішці малої дитини, сонцю на небі, місяцю між зірками. Ще в дитинстві 
у сні бачила Ікону в голубому небі, а потім часто дивилася вгору, чекала ще 
якогось дива, особливо увечері, коли Місяць мріяв і був великий, як діжа, а 
зорі, як маку в ній. Примітила три зірочки на небі (сузір’я Оріон), вони завжди 
поруч, на одній лінії, як на одній Долі, завжди шукала їх, поки не знайшла на 
Землі». (З щоденника В. Ковальської).
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 ДОДАТКИ 

Зоя Донець
«Золотим ключам» чарівним трьом жінкам за мудрість за розраду і за ви-

соку в пісні звабу:
Ніні Матвієнко
Ваш голосочок —
намиста разочок
 із чистих перлинок
 і щирих сльозинок,
повітря вишневого гаю
квіти, яких не було.
 Послухаю —
 маму згадаю
 дитинства село.

Марії Миколайчик
Марічко - Іваничко,
Маріє - співаничко
сумує в пісні
Ваше личко;
 а голос мудрий
 та глибокий,
 як голубе
 в криниці око,
а на криниці
голуб сивобокий —
Іванів німб
Вам сяє збоку.

Валентині Ковальській
Кували голос солов’ї
Вам рано-вранці
і шовком колос задзвенів
у хлібнім танці.
 Ступало сонечко над Вами
 із «Золотенькими ключами»,
 щоб Ви господарями в трійці йшли,
 найкращу пісню сіючи
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для пісні,
із пісні,
у пісні 
вічно живучи. 1997 р.

   Деякі відгуки про тріо
Як на мене, то в числі перших статусом національного слід би було наді-

лити вокальне тріо «Золоті ключі», що є воістину національним надбанням 
України, її гордістю.

Але про це можна лишень поговорити. Бо до цього часу лише одна з спі-
вачок творчого колективу з його 30-літньою біографією, яка увібрала в себе 
неповторний духовний світ багатьох поколінь українців, а саме Ніна Матвієн-
ко, удостоєна звання народної артистки України і звання лауреата Державної 
премії України імені Т.Г.Шевченка. А її колеги з тріо, без яких не мислиме 
його існування – Марійка Миколайчук та Валентина Ковальська, мають звання 
заслужених артистів. 

Анастасія Філатенко. «Пісні на всі часи, на всі віки»,
газета «Волинь», 24 листопада, 1998

...Настала зворушлива мить. Унікальне сузір’я, тріо «Золоті ключі», богині 
України, які схиляють до трепетного звуку найпотаємніші струни душі, заво-
рожують народною піснею. Ніна Матвієнко, Марійка Миколайчук і Валентина 
Ковальська передають почуття, настрої героїв народу, а з їх пісень б’є джерело 
свіжості, в них – і гумор і любов, і трагедія, і розпач. Автентичні, фольклорні 
– ніжні і барвисті, соковиті і свіжі, справді пісні народу, які живуть вічно. 

Катерина Бондарчук, «Всенародно визнані і непересічні особистості – 
наші гості». / «Вісник Сквирщини», 25. 03. 2000

 
Так хочеться частіше вас бачити разом, дорогі наші берегині, чути ваші ви-

ступи. Бо ж не змілів «Глибокий колодязь,»коли втрьох наші Найнародніші ар-
тистки Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська, Марія Миколайчук творять оте 
диво – пісню, відмикаючи золотими ключами голубе українське музичне небо. 

Ярослав Чорногуз, журнал «Українська культура», число 3, 2002 
 
Репертуарний список тріо «Золоті ключі» 
В репертуарі славетного тріо “Золоті ключі» понад 100 народних пісень, ї 

лише невеликий відсоток того багатства зафіксовано в студійних записах.
Колядки:
1. На дворі чорна хмара в’ється.
2. Щедрий вечір з нами. 
3. Сволока тече в хаті болото.
4. Добривечір, хазяїну.
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5. Защебетала сива ластівка.
6. Нова радість стала.
7. Зелене вино. (Житомирщина)
8. Нова радость нам явилась (Полісся).
9. Ой новина в нас, новина (Колядка на слова М. Сома. Оскільки  у радян-

ські часи, колядки співати не дозволялося, Микола Сом написав текст, дуже 
наближений до оригіналу).

Оригінал:
Ой новина в нас, новина, породила Діва сина,
Породила благодати непорочна діва мати.
Марія.

М. Сом:
Ой новина в нас, новина,
Породила мати  сина.
Породила благодати, стала сонцем називати.
Синочка.

Щедрівки:
10. Щедрий вечір з нами.
11. Щодрий вечор добрий вечор.
12 Щадрий, щадрий, щадрівочка.
13. Щедрик, щедрик.
14. А ще по горах.

Йорданські
15. На Йордані тиха вода стояла.

Веснянки
16. Коло млина калина.
17. Не стелися, кудрявчик.
18. Вийди вийди, Іваночку.
19. На городі корито. 
20. Хтось у борі гукає 
21. Нема мого Петруся. 
22. Дудочка грає. 
23. Ой до бору стежечка. 
24. Іване, Івашеньку. 
25. А в ковалихи собаки лихі. 
26. Благослови, мати весну закликати. 
27. Покотилась по дорозі цинова тарілка .
28. Орел поле поорав. 
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Купальські
29. Ой летіло помело.
30. Та ішли дівки.
31. Іване, Івашеньку
32. Петрівка..

Родинно-побутові пісні
33. Зайди, зайди, місяченьку.
34. Один місяць сходить, а другий заходить.
35. Карі очі, чорні брови. (Хмельниччина)
36. Заграй ми, цигане старий. (Сл. С. Воробкевича, муз. народна. Галичина).
37. Ой виорю нивку широкую.
38. О сяду я край віконця.
39. Кидай, Петре, жінку.
40. Із-за гори да вітер повіває
41. Ой при лужку, при лужку..
42. Зайди, зайди, місяченьку, за тую комору.
43. Гиля, гиля, сірі гуси.
44. Один місяць сходе, а другий заходе.
45. Многая літа.
46. Із-за гори крем’яної голуби літають (Хмельниччина).
47. Коло річки, коло броду (Полтавщина).
48. Сирітська.
49. Ой журавко, журавко.
50. Хлопці-чорноморці
51. По святій горі.
52. Як у лузі, так і в лісі
53. Цвіте .терен.
54. Чорноморець, матінко.
55. Ой, попід гай зелененький.
56. Там на Кубані єсть Брюховецька.
57. Терен, мати коло хати.
58. Коло млина – кременина.
59. Ой, виорю нивку широкую.
60. Чорноморець, матінко.
61. Ой гаю мій,  гаю.
62. Із-за гори та вітер повіває.
63. Ти донечко, та Уляночко.
64. Чара вина.
65. Многая літа.
66. Шумить, гуде ліщинонька.
67. Як у лузі, так і в лісі.
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68. Ой у полі древо.
69. Ой у полі та криниченька.

Колискові
70. Ой ходить сон коло вікон.
71. Котику сіренький.
72. Спи, дитино, спи.

Жартівливі
73. В місяці іюні випала пороша.
74. Ой мамуню, умираю.
75. Як пойду я до Кийова люльку куповати.
76. Терен, мати, коло хати.

Козацькі:
77. Ой віє вітер та віє буйний.
78. Ой наступала та чорна хмара.
79. Сіре утя.
80. Ой у полі жито копитами збито.
81. Там на Кубані єсть Брюховецька.
82. За світ встали козаченьки.
83. Коло млина, коло броду.
84. Попід мостом, мостом.

Балади
85. Ой у полі билина стояла.
86. Що за голос у долині?

Стрілецькі
87. Ой у лісі березовім.
88. Там за лісом, за лугом
89. Ой наступала та Чорна Хмара
90. Заквітчали дівчатонька

Повстанські:
91. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б’є.
92. Там за лісом за лугом ходить жовнір за плугом.
93. Як пойду я до Кийова Люльку купувати.
94. В місяці іюні випала пороша.

Весільні
95. Ой сосонко.
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96. Заплакала та Галина.
97. Ой летів же сизий голуб.
98. Шовкує нитка, шовкує.
100. Ой у неділеньку.

Українські романси
101. Заграй ми, цигане старий.
102. Жалі мої, жалі.
103. Нічко цікавая. Нар. пісня, гарм. В. Триліса.
104. Сивий коню, сивий. Нар. пісня, гарм. В. Триліса.

Авторські пісні
105. Тернова ружа. Сл. В. Іванишина, Муз. Г. Менкуш.
106. І як тепер тебе забути. Сл. Л. Костенко, муз. Г. Менкуш.
107. Колискова. Сл. В. Іванишина, муз. Г. Менкуш.
108. Не щебече соловейко. Сл. Т. Шевченка, обр. Г. Верьовки.
109. Тихо, тихо Дунай воду несе. Нар. пісня, гарм. В. Триліса.
110. Наливаймо, браття кришталеві чаші. М. Лісового.
111. Така її доля. Сл. Т. Шевченка.
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