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Розділ І. Аналітичні дослідження, присвячені підготовці, проведенню та підсумкам
Міжнародних конкурсів з українознавства (МКУ) та їх найважливіші документи.
1.1 Аналітичні дослідження присвячені підготовці, проведенню та підсумкам І та ІІ МКУ
Учнівська молодь - майбутнє Української держави
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №15 від 18 січня 2008 року “Про Міжнародний
конкурс українознавства”. Науково-дослідний інститут українознавства 26–28 березня 2008 р. у м. Києві провів
ІІ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів. Міжнародний конкурс з українознавства (далі
Конкурс) проводився Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України (далі НДІУ),
Міжнародною асоціацією “Україна і світове українство” спільно з місцевими органами виконавчої влади,
управліннями освіти, громадськістю та міжнародними організаціями у двох номінаціях і трьох формах:
- конкурс для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів всіх рівнів – заочна та очна форми;
- internet – олімпіада з українознавства (8–11 класи) та з української мови для 11 класу
Метою Конкурсу було: утвердження українознавства як окремої навчальної дисципліни і методології
освітньо-виховного процесу на засадах гуманітарної науки як синтезуючої і цілісної системи наукових
інтегративних знань; підвищення освітнього рівня педагогічних кадрів; реалізація державних програм,
статутних завдань, напрямків та проектів наукових досліджень, розробка технологій апробаційноекспериментального і практичного впровадження спільних вітчизняних та зарубіжних освітянських досягнень
на основі інноваційних інформаційних технологій; формування в учнів знань про Україну та українство як
органічну спільність із вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості та нації; виховання
патріотизму, любові до своєї Батьківщини, глибокої поваги до держави, історії, традицій, культури
українського народу; популяризація української освіти в Україні і зарубіжжі із залученням інноваційних
технологій; виховання нової української людини, яка пізнає, вивчає та творить себе і новий український світ.
Основними завданнями Конкурсу визначилися: 1) пошуки і розвиток дієвих форм впровадження
українознавства в освітньо-виховний процес як окремої навчальної дисципліни і методології національної
освіти; 2) утвердження авторитету і престижу українознавства як цілісної системи наукових інтегративних
знань серед учнівської молоді і педагогічних працівників; 3) відродження інтелектуального потенціалу України
як найвищої цінності нації; 4) залучення учнівської молоді до пізнання України і українського світу через
пошукову роботу шляхом добування знань, організації досліджень, краєзнавчо-екологічних експедицій,
визначення перспектив та прогнозування; 5) формування творчої особистості, здійснення поглибленої
підготовки обдарованих дітей до подальшого навчання у ВНЗ; підготовка учнівської молоді для ефективної
професійної та науково-дослідницької діяльності; 6) пропаганда досягнень науки про Україну і український
народ, інноваційних освітніх технологій, активізація найбільш ефективних форм і методів педагогічного
керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів у позакласній та позашкільній роботі на засадах
українознавства як цілісної системи освіти та виховання; 7) узагальнення та поширення кращого педагогічного
досвіду в організації викладання та вивчення українознавства у навчальних закладах України та зарубіжжя; 8)
розширення міжнародного співробітництва з науковими та освітніми установами зарубіжних країн;
впровадження українознавства у навчальний процес освітніх закладів зарубіжжя; 9) залучення наукових
співробітників НДІ українознавства МОН України для співпраці із середніми загальноосвітніми закладами як
українськими, так і зарубіжними для формування національно свідомого громадянина української держави гаранта збереження і подальшого розвитку національної культури та державності.
Міжнародний конкурс з українознавства має велике педагогічне значення для формування майбутньої
української національної еліти: науковців, дослідників у галузі українознавства, патріотів своєї держави.
Мета та завдання Конкурсу, на думку організаторів та наукових працівників НДІУ, досягнуті успіхи від
такого заходу очевидні: в конкурсантів поглибилися знання про Україну й українство як органічну спільність із
вселюдством; розроблено технології апробаційно-експериментального і практичного впровадження спільних
вітчизняних та зарубіжних освітянських досягнень на основі інноваційних інформаційних технологій та ін. На
високому науково-методичному рівні розроблені конкурсні письмові завдання, тестові завдання для Internetолімпіади, визначені творчі групи та комісії, до складу яких увійшли 30 академіків, професорів та кандидатів
наук.
На Конкурс було подано 404 науково-дослідних учнівських проектів з усіх областей України, м. Києва та
Севастополя, з Автономної Республіки Крим, Австралії, Молдови та Росії. Під час рецензування наукові
співробітники НДІУ відзначили досить високий рівень учнівських науково-дослідних робіт, але до захисту було
відібрано 178 досліджень.
Досліджуючи наукові теми, школярі показали уміння використовувати різні інформаційні джерела,
якими вони користувалися, працювати з архівними матеріалами. Частина науково-дослідних робіт написана з
використанням “методу усної історії”, коли учні застосовували опитування, брали інтерв’ю в учасників подій,
зокрема, в репресованих свого часу. Їхні записи складають надзвичайно цікавий і цінний матеріал для історії.
Учні досліджували проблеми українознавства, історії України, української мови та культури, зокрема
фразеології, діалектології, походження імен, прізвищ, прізвиськ, описували свій родовід, вивчали військову
культуру, міжнародні зв’язки.
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За тематикою науково-дослідні роботи, які надійшли на конкурс, можна поділити на такі групи:
- буття і свідомість українського народу у світовому часо-просторі;
- українська держава, нація, культура, мова в еволюційному розвитку;
- особливості розвитку громадянського суспільства;
- обряди, звичаї, традиції українського народу, фольклор, етнографія;
- природа та історія рідного краю;
- міфологічні символи українців;
- давні українські народні костюми та їх інтерпретація в сучасному одязі;
- українські страви: пізнавально-виховні функції;
- розвиток української мови;
- житло як компонент традиційно-побутової культури українського народу;
- розвиток в Україні народних ремесел та промислів.
Конкурсні письмові завдання містили три обов’язкові складові: 10 тестових завдань, пояснення двох
понять термінологічних дефініцій та аргументоване спростування або доведення одного з тверджень ( на вибір
конкурсанта). Для їх оцінювання була розроблена відповідна критеріальна система.
Захист науково-дослідних робіт передбачав такі визначальні позиції:
аргументація вибору теми та розкриття основних положень дослідження з урахуванням власного внеску
дослідника;
логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу дослідження;
компетентність, етика і культура учасника;
активна кваліфікована участь у веденні дискусії.
Прикметним було те, що учасники конкурсу не лише засвідчили добру обізнаність з науковою
літературою, а й проводили самостійні дослідження, експерименти, демонстрували власноруч підготовані
відео- і фотоматеріали.
У межах щорічного Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів провадилася Internet-олімпіада з української мови.
Мета проекту – застосування сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення
вітчизняного виробництва, п’ятирічна апробація яких вже була здійснена МОН України на загальнодержавному
рівні Кримською філією НДІУ – для проведення Міжнародної Internet-олімпіад з українознавства та української
мови за стандартами та вимогами Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти Ради Європи.
Соціально-політичні аспекти Internet-олімпіад:
послідовний практичний крок МОН України на шляху
реформування освіти до Болонського процесу;
отримання загальнодержавного легітимного документу Європейського зразка.
Позитивним у проведенні Internet-олімпіад є те, що вони підтвердили об’єктивність оцінювання під час
проведення Конкурсу. Internet-олімпіади були необов’язковими номінаціями для учасників Конкурсу, та цей
вид роботи був сприйнятий ними надзвичайно схвально. Навіть учні з віддалених і не комп’ютеризованих шкіл
виявили бажання взяти в ній участь і зайняли призові місця, адже оцінювались знання не з комп’ютерної
грамоти, а з українознавства.
Проведений захід виявив суттєве зростання інтересу школярів до науково-пошукової діяльності в галузі
українознавства. Особливе зацікавлення спостерігається до вивчення традиційної та нової проблематики у
сфері вітчизняної літератури як складової культурологічних процесів у світовому часопросторі. Разом з тим, не
можна не зауважити, що виконання науково-дослідних робіт істотно покращилося, підвищився ступінь
аналітичного опрацювання відібраного матеріалу, урізноманітнилося тематичне спрямування досліджень.
Помітним є якісний підхід у намаганні учнівської молоді розглядати обрані аспекти крізь призму всього
комплексу українознавчих питань. У цілому, можна констатувати, що такі конкурси з українознавства
(відповідно до окреслених завдань) всебічно сприяють утвердженню українознавства як інтегративної
самостійної дисципліни, а також його методології в інших галузях гуманітарних наук.
Захист науково-дослідних робіт констатував високий рівень підготовки конкурсантів. Звертала на себе
увагу добра обізнаність школярів в обраній тематиці, що підкріплювалась використанням як наочного
ілюстративного, так і прикладного матеріалу. Позитивною ознакою стало також намагання молодих
дослідників у процесі пошукової діяльності використовувати архівні фонди.
Факт зростання кількості учасників цього року порівняно з попереднім у восьмеро – факт безперечний і
символічний: спостерігається своєрідний вибух національної свідомості у поколінні юних громадян України.
Зросла кількість учнів, що пройнялися долею України, її минулим і сучасним. Зросла кількість учителів,
одержимих українською національною ідеєю, палких вихователів національної свідомості й гідності в
молодому поколінні.
Відзначаючи безсумнівні здобутки проведеного заходу, слід внести пропозиції, які сприятимуть
удосконаленню проведення Міжнародного конкурсу з українознавства в майбутньому. З метою уникнення
певної суб’єктивності рецензування необхідно виробити більш чіткі критерії щодо написання наукових робіт
юними дослідниками. Рецензентам варто враховувати місце виконання конкурсантами робіт, оскільки умови
написання різні в селах і містах.
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Необхідно розробити методичні рекомендації для написання учнівських науково-дослідних робіт з
українознавства, апробувати їх на Всеукраїнському семінарі методистів з українознавства і довести їх до
відома керівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти для подальшого ознайомлення з
ними педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Вважаємо за необхідне просити Міністерство освіти і науки України:
- вирішити питання про відкриття на базі Науково-дослідного інституту українознавства Малої академії
наук з українознавства з розробкою відповідних до неї нормативно-правової бази та кошторису;
- затвердити відповідний кошторис для проведення щорічного Міжнародного конкурсу з українознавства
на 2008–2009 та подальші навчальні роки;
- вирішити питання про проведення Міжнародного конкурсу «Учитель року» з номінації
«Українознавство» із затвердженням відповідного кошторису.
Підсумовуючи наслідки проведеної роботи, висловимо впевненість, що Міжнародний конкурс з
українознавства й надалі сприятиме розвитку освітньо-виховного процесу на засадах цілісної системи наукових
інтегративних знань.
Директор Науково-дослідного інституту українознавства
проф. П.П.Кононенко

ХРОНІКА ПРОВЕДЕННЯ ІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНОЗНАВСТВА
Київський міський будинок учителя. Тут майбутня українська еліта того березневого дня отримувала
високі нагороди, можливо, за перший успішно складений державний іспит з українознавства. Точніше, тут
нагороджувались дипломами, грамотами, сертифікатами та цінними подарунками переможці Міжнародного
конкурсу з українознавства, який проводився вдруге за останні два роки Науково-дослідним інститутом
українознавства МОН України, фактично це були підсумки ще одного року у вихованні молодого покоління
українознавців.
Святково прикрашена сцена. Вчений секретар НДІ українознавства Надія Істоміна, від душі привітавши
переможців, надала слово директорові Інституту, професору, академіку, власне, ініціаторові і творцеві цього
конкурсу – доктору Петрові Кононенку. Діти-учасники з усіх куточків України та із закордоння щиро вітають
того, хто осмислив, сконструював цей масовий конкурс для них, представників майбутньої української еліти, як
це звучало в багатьох вітаннях, що висловлювали того дня зі сцени. Проф. П. Кононенко сердечно поздоровив
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України, що був присутній у залі, з виходом шеститомника його
повсякденних і повсякчасних роздумів, його бентег за майбутнє України.
– Чи треба вводити ці глибокі роздуми нашого Патріарха як шкільний курс духовної науки? – риторично
запитує проф. П. Кононенко. – Якщо ці роздуми у формулюванні й виконанні Його Святості Філарета, то такі
уроки духовної мудрості потрібно якнайшвидше запроваджувати як шкільний курс і поглиблювати духовне й
релігійне виховання нових поколінь.
– На нашому дійстві, – продовжує П. Кононенко, – присутній голова Комісії з питань освіти, науки і
культури Верховної Ради України проф. Володимир Полохало, але, на жаль, Міністр освіти і науки України
доктор Іван Вакарчук бере участь у зустрічі прем’єрів України і Республіки Польщі.
– Дорогі друзі! Не можу не поділитися з вами враженням, – продовжував далі проф. П. Кононенко, – від
учорашнього засідання Конгресу української інтелігенції, що працював у приміщенні Національної опери
України імені Тараса Шевченка, в роботі якого брав участь Президент України Віктор Ющенко. Саме на цьому
Конгресі Президент чітко висловив думку, що дехто з наших сусідів вважає, що вони, сусіди, мають моральне
право підказувати чи навіть вказувати, як має діяти наша держава в тих чи інших питаннях. Це викликає подив,
коли зіставляти тут таку «дипломатію» з європейськими нормами взаємин поміж державами…
Ми, наш Інститут, ще з 90-х років минулого століття ведемо роботу на утвердження української мови в
нашому суспільстві. Президент закликає нас вивчати наше минуле, звитяжні сторінки Запорозької Січі, бо це –
героїчний шлях до відновлення нашої державності, до утвердження української мови і в побуті, і в культурі і –
найістотніше – на державному рівні. Ті, що не користуються своєю рідною українською мовою,
перетворюються в населення. Зрештою, мова – найважливіший чинник у нашій діяльності. Якщо грек або
угорець не володіє нині українською мовою, він прирікає себе на аутсайдерство. А коли б у США кожен
громадянин почав розповідати про те, що він – представник певного народу, то щоб творилося у цій
вавилонській вежі?..
Але – конкретніше про Міжнародний конкурс з українознавства. Він викликав інтерес у тих країнах
нашої планети, де мешкають на поселеннях українці, вихідці з України. Цікаво зазначити, що наймолодшому
учасникові нашого конкурсу – всього дев’ять років. Він – представник однієї з наймолодших українських
діаспор, що з’явилися після Другої світової війни. Цей юний автор написав свою першу наукову працю на тему
“Українці в Австралії”. У рефераті він заявляє: “Я хочу бути українцем...” Очевидно, юнак живе в такому
українському середовищі, де йому прищеплюють любов до рідного слова, до його материнської мови, до його
рідної землі. Лише таке виховання допоможе вирости справжнім українським патріотом, а не перетворитись у
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тому світовому велелюдді у якесь перекотиполе, якому байдуже, де мешкати – в Киргизії чи в Іспанії, а чи на
російському Далекому Сході...
Дехто каже, мовляв, у вас не все влаштовано, не налагоджений побут тощо... А хіба в усіх країнах світу
такий уже рай? Учасники конкурсу написали такі праці, що майже кожного слід було б нагороджувати,
відзначати. Зазначу, що традиційно добре захищають свої роботи учні із Сосниці, Бобровиці, вихованці шкіл
Борзнянського району, що на Чернігівщині, проявили себе і школярі Буковини, Донеччини, Луганщини,
Автономної Республіки Крим, Київської гімназії ім. Павла Тичини, Українського гуманітарного ліцею при КНУ
імені Тараса Шевченка (директор – кандидат педагогічних наук Галина Сазоненко) і, безсумнівно, учні
Львівської української гуманітарної гімназії з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови, де
директором працює вже тривалий час заслужений учитель України Галина Лопушанська.
У своїх роздумах про безсмертність українства проф. П. Кононенко повторив для нових поколінь
українознавців прецікаву істину: “Археологи під час розкопок натрапили на зернину, яка пролежала в льодовій
товщі один мільйон років. Зернину поклали в ґрунт – і вона проросла. Як не морозили Україну крижані
століття, як не намагалися в ній вбити прагнення до волі і щастя, вона жива – наперекір усьому. Незнищенна
зернина українського духу, покладена в ґрунт, проросла. Рости ж їй у віках!” (Іван Пасемко. Українство: світові
обшири. – С. 600). 174 рази забороняли українську мову наші недоброзичливці й вороги. Але ніщо не знищило
співучої та прекрасної української мови, вона розвивається, як та зернина, похована в товщі землі мільйон років
тому. Думається, що наступним поколінням українців наша мова сяятиме провідною зорею...
Щодо наукових робіт учасників-переможців конкурсу, то їх ми видамо окремою книжкою, опублікуємо
частину доробку на шпальтах журналу “Українознавство”, дечиї роботи оприлюднимо тільки цитатно, а окремі
– лише найкращими уривками. Думаю, ці творчі роботи – паростки, з яких виростатимуть нові ідеї, світлі,
глибоко наукові. За українознавчий неспокій, за творчі пориви українців шанують в Австралії, США, Канаді,
Бразилії, Аргентині, в європейських країнах, в окремих пострадянських республіках.
Учасники конкурсу виявили зрілість, проявили справді українську ментальність, якою можемо
пишатися. Думається, що окремі роботи конкурсантів, де автори розглядали проблеми української революції
1917–1920 років, страхіття голодомору в Україні, проблеми “остарбайтерів”, акції “Вісла”, мають посісти гідне
місце. Дуже приємно, що учнівська молодь стала на шлях науки, на шлях пошуків, відкриттів, що їй не байдужі
історична правда і справедливість, що вона, ніби бджілки, що збирають нектар з усього світу, аби створити
найкорисніший мед – нашу культуру.
Ведуча – Надія Істоміна – запросила до слова Його Святість Патріарха Філарета. Вітаючи організаторів
Міжнародного конкурсу українознавців і самих конкурсантів, Його Святість відзначив, що цей форум юних
українознавців матиме згодом затверджену гуманітарну концепцію. Ми відчуваємо ті зміни, що останнім часом
відбулися в нашій державі. Головне – маємо українського Президента, який турбується не за себе, а за
український народ, за українську державу. Буде могутньою Україна, якщо матиме свою квітучу українську
мову і власну духовність. Бо ж немає мови – немає народу, немає нації і немає держави. Як немає міцних
державних засад, то ця держава бездуховна, а держава бездуховна – це тимчасове явище. Нині проти України
діють у двох напрямах:
– проти української мови,
– проти незалежної української церкви – на цьому сконцентрувалися ті, котрі не хочуть бачити на
світових мапах Україну.
До якої б нації не належала людина нашої країни, українською мовою вона має володіти, бо є
громадянином Української держави. Ніхто ж не ставить питання: громадяни США повинні розмовляти
англійською мовою чи іншою? А наші опоненти вважають, що в Україні мають бути дві офіційні мови.
Конкурс з питань українознавства – це виконання вимог Конституції України, це втілення в життя української
Конституції. У нас можуть багато говорити про українську мову, але не вивчати її. Наша мова милозвучна,
красива, вона посідала призові місця на знаних міжнародних конкурсах у 30-х роках минулого століття в
Парижі, а наші супротивники на більше не здатні, як заявляти, що це мова базарна. Хто знає нашу мову, той
усвідомлює, що це мова гарна, розвинена.
Другий напрям – духовність. Бог – єдиний творець Всесвіту. Бог – творець нашої незалежності, і ми
повинні берегти нашу незалежність, бо це дар Божий. І хочеться висловити ще одну сентенцію: Держава
незалежна – і церква незалежна. За таких обставин Україна буде міцною, і ніхто її не подолає.
На цьому етапі розвитку ми маємо утверджувати українську мову, маємо утверджувати незалежну
українську церкву. Сам конкурс засвідчує, що ця духовна істина діє. І буде в Україні одна помісна церква, і
буде одна державна українська мова. Необхідно створити суспільство добрим, треба нам якось і сусідів наших
зробити добрими.
До учасників конкурсу гаряче промовляла віршованими рядками Олекси Довгого, Ганни Чубач, Леоніда
Федорука і власними поетичними перлинами народна артистка України Галина Яблонська. Вони прозвучали як
клич берегти й шанувати рідне українське слово, як клятва – завжди стояти на сторожі того слова.
Палке вітальне слово адресували присутнім юні українознавці – посланці АР Крим та Буковини.
Звернувся до присутніх і голова Комітету Верховної Ради України Володимир Полохало. Він заявив, що
НДІУ МОН України та її керівник проф. П. Кононенко – єдині, мабуть, в Україні, що піклуються такою
важливою справою серед молоді, виховуючи справжню державницьку еліту. Відзначаючи стан розвитку
математичних наук в Україні, В. Полохало відзначив, що команда українських студентів посіла перше місце на
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Міжнародній олімпіаді з математики, яка відбувалася з 3 по 10 березня 2008 р. в м. Афіни (Греція). То була 1-а
Міжнародна олімпіада з математики для студентів молодших курсів, у якій взяли участь близько 150 студентів
майже з 30 країн світу. До складу збірної команди України входили студенти Київського національного
університету імені Тараса Шевченка та Донецького національного університету. Отже, у командній першості та
першості університетів світу команда України посіла перше місце серед країн світу. В. Полохало підкреслив,
що це свідчить про наявність значного наукового потенціалу серед нашого студентства. Але українська влада,
на жаль, не зуміла досі скористатися ним. На зміну нам іде талановите покоління (підтвердження цьому ми
бачимо у конкурсних роботах), і треба його цінувати.
Заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха говорив про те, що учасники конкурсу зробили
серйозний крок до цікавої царини – науки. Далі відомий в Україні фізик зупинився на долі визначних учених,
які за походженням були українцями, але декому з них доводилося писати свої твори французькою, щоб не
викликати обурення з боку російської адміністрації за своє українство. М. Стріха приділив чимало уваги Іванові
Пулюєві, Михайлові Кравчуку, генералу академіку Люльці й закликав юних українознавців наслідувати їхній
приклад у науці.
На завершення П. Кононенко повідомив, що Міжнародним конкурсом з українознавства цікавилась
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, але, на жаль, державні справи завадили їй прибути на підбиття
підсумків і вручення нагород.
Ведуча Надія Істоміна оголосила, що серед установ та організацій України, які відгукнулись на заклик
НДІУ МОНУ – взяти участь у нагородженні переможців конкурсу, тобто стати меценатами, – значаться такі
інституції:
* Головний редактор журналу «Самостійна Україна» Павло Дорожинський;
* ЗОШ № 41 м. Києва, директор Олена Онаць;
* Благодійний фонд «Наш дім – Україна 2005» Володимира Шевенлєва;
* Головний редактор журналу «Планета знань» Світлана Головченко;
* Державна податкова адміністрація України, керівник Сергій Васильович Буряк; ДП ІОЦ ДПА – Сергій
Сай-Бондар;
* Клініка лазерної медицини доктора Ольги Богомолець, головний лікар – доктор медичних наук,
професор Ольга Богомолець;
* Хлібзавод №12 ВАТ «Київхліб», директор Віталій Малиновський;
* Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», директор Ростислав Соса;
* Корпорація «Крафт-Фудз-Україна», голова правління корпорації Юрій Лопуш;
* Приватний підприємець Ніна Семенюченко;
* Президент ВАТ КЗБН «Росинка» Володимир Ярошенко.
Від НДІУ дарують видання своїх творів з дарчими написами:
– старший науковий співробітник відділу української літератури, член НСПУ Сергій Плачинда;
– старший науковий співробітник відділу мови, доктор філологічних наук проф. Світлана Єрмоленко.
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що на Міжнародний конкурс з українознавства до Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України було подано 397 учнівські науково-дослідні роботи з усіх областей
нашої держави, з міст Києва та Севастополя, з Автономної Республіки Крим, Австралії, Молдови, Росії.
За результатами роботи журі, на конкурс було запрошено 178 переможців заочного туру. Учасники
другого етапу виконували письмову конкурсну роботу з українознавства, захищали власні науково-дослідні
проекти, брали участь в Інтернет-олімпіаді з українознавства та української мови.
Учні-призери та учасники конкурсу отримали також цінні призи, книги. Кожен керівник команди
одержав у подарунок для свого навчального закладу добірку книг з українознавчої тематики.
Людмила КАСЯН
завідувач відділу філософії освіти НДІУ
Іван ПАСЕМКО
завідувач відділу координації
вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства НДІУ

ПІДСУМКИ ІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНОЗНАВСТВА (Київ-2008)
26 – 28 березня 2008 р. в м. Києві відбувся другий етап Міжнародного конкурсу з українознавства.
Вже вшосте організовує і проводить Науково-дослідний інститут українознавства (директор НДІУ –
академік П.Кононенко) конкурс для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. За цей час із
всеукраїнського він став міжнародним, значно розширилася географія його учасників (додатки 1, 2). А до участі
в конкурсі може долучитися кожен бажаючий з будь-якого куточка України та зарубіжжя. Цього року в ньому
взяло участь 404 школярі.
Конкурс має відкритий характер, проводиться на добровільних засадах, проходить за сприяння
Міжнародної асоціації «Україна і світове українство», Міністерства освіти і науки України, почесний голова
конкурсу – Міністр освіти і науки України І.О. Вакарчук.
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Метою конкурсу є виховання в учнів патріотизму, любові до Батьківщини, глибокої поваги до своєї
держави, її історії, звичаїв і традицій, культури українського народу; виховання нової української людини, яка
пізнає, вивчає та творить себе й новий український світ; формування в учнів знань про Україну та українство як
органічну спільність із вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості та нації; утвердження
українознавства як окремої навчальної дисципліни, популяризація української освіти в Україні і зарубіжжі із
залученням інноваційних технологій.
Міжнародний конкурс з українознавства проводився у два етапи. Перший передбачав написання учнями
науково-дослідних робіт з українознавства відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з
українознавства. Головним критерієм оцінки учнівських науково-дослідних робіт була наявність власних
досліджень, аргументованість висновків, оригінальність розкриття теми, актуальність, чітка авторська позиція.
На конкурс надійшло 397 (деякі проекти виконувались кількома авторами) учнівських робіт з України і
зарубіжжя (додаток 3).
Тематика їх була різноманітна: буття і свідомість українського народу у світовому часопросторі;
українська держава, нація, культура, мова в еволюційному розвитку; особливості розвитку громадянського
суспільства в Україні; обряди, звичаї, традиції українського народу, їх розвиток і трансформація в сучасному
житті; український фольклор як культурний код нації; природа й історія рідного краю; типи українських
характерів у літературі; міфологічні символи українців у різних видах мистецтва; традиційний український
народний одяг та його інтерпретація в сучасному костюмі; традиції харчування українців; житло як компонент
традиційно-побутової культури українського народу; збереження та розвиток в Україні народних ремесел та
промислів. Вражає свіжість і оригінальність поглядів молодих дослідників, вміння через історію свого роду,
свого краю побачити історію і долю всієї країни, цінні нестандартні підходи до вирішення нагальних проблем
сучасності. За підсумками роботи журі, на другий етап конкурсу було запрошено 191 учасника-автора науководослідних робіт. Цей етап передбачав виконання письмової конкурсної роботи, що мала три обов’язкові
складові: десять тестових завдань, пояснення змісту двох понять, аргументоване доведення або спростування
одного з тверджень (на вибір учня) та захист науково-дослідної роботи, допуском до якого була сумарна
кількість балів, отриманих учасником за написання письмової роботи та за рецензію журі на науково-дослідну
роботу. Захист науково-дослідної роботи передбачав такі критерії оцінювання:
• аргументація вибору теми та розкриття основних положень дослідження з урахуванням власного
внеску дослідника;
• логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу дослідження;
• компетентність. Етика і культура учасника;
• активна кваліфікована участь у веденні дискусії.
Виконання письмових робіт, захист науково-дослідних робіт продемонстрували високий рівень
підготовки конкурсантів, добру обізнаність з науковою літературою, вміння використовувати новітні технології
у своїй пошуковій діяльності.
Після завершення захисту науково-дослідних робіт за сумарною кількістю балів (за рецензією на
науково-дослідну роботу, оцінками за виконання письмової конкурсної роботи та захистом науково-дослідної
роботи) були визначені переможці Міжнародного конкурсу з українознавства.
Дипломами за 1 місце у Міжнародному конкурсі з українознавства нагороджені такі учні: Яковенко
Ірина Олегівна – учениця 8 класу Володарськ-Волинської гімназії смт. Володарськ-Волинський Житомирської
області (робота «Мій Володарськ-Волинський»), Присташ Юлія Ярославівна – учениця 9 класу Львівської
української гуманітарної гімназії (робота «А над світом галицький рушник цвіте»), Лихолай Олександра
Сергіївна – учениця 10 класу загальноосвітнього закладу «Запорізький Січовий колегіум» м. Запоріжжя
(робота «Земельна реформа гетьмана П. Скоропадського: спроби проведення і причини невдачі»), Пастернак
Ірина Ігорівна – учениця 10 класу спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 м. Броди Львівської області (робота
«Мова в контексті українознавства»), Сластіон Анна Олександрівна – учениця 11 класу ЗОШ І–ІІІ ст. № 9 м.
Василькова Київської області (робота «Весільна обрядовість Васильківщини (Київщина)»).
Дипломами за 2 місце у Міжнародному конкурсі з українознавства нагороджені учні: Залозна Софія
Олегівна – учениця 8 класу Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка Чернігівської області (робота «Вишивка
Чернігівщини»), Солов’ян Володимир Сергійович – учень 9 класу гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва
(робота «Трагедія українців Польщі в 1944–1946 роках. Депортація з Холмщини»), Шостак Дарія
Олександрівна – учениця 10 класу Первомайської ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 Миколаївської області (робота «Весілля у
ХХІ столітті на Півдні України»), Вережак Святослав Петрович – учень 11 класу Кривопільської ЗОШ І–ІІІ
ст. Верховинського р-ну Івано-Франківської області (робота «Туристичні і краєзнавчі маршрути як важливий
фактор в системі розвитку туризму в Карпатському регіоні (на прикладі Верховинського району)»), Гавриш
Христина Михайлівна – учениця 11 класу Коломийської гімназії ім. М. Грушевського Івано-Франківської
області (робота «З історії часів української дипломатії часів Української Народної Республіки (дипломатична
місія в Італії 1917–1920 роки)»).
Дипломами за 3 місце у Міжнародному конкурсі з українознавства нагороджені учні: Буяло Катерина
Володимирівна – учениця 8 класу Бобровицької гімназії Чернігівської області (робота «Історія Бобровиці»),
Ткачук Антон Валерійович – учень 8 класу ЗОШ № 7 м. Енергодар Запорізької області (робота «Сучасне
українське козацтво: етапи становлення та проблеми»), Горюк Оксана Петрівна – учениця 9 класу
Банилівської ЗОШ І–ІІІ ст. Чернівецької області (робота «Сталінські репресії в селі Банилів»), Жовтяк Лідія
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Євгенівна – учениця 9 класу Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім.
Т.Шевченка (робота «Бій під Крутами у контексті Української революції кінця 1917 – початку 1918 років»),
Омельченко Вікторія Вікторівна – учениця 9 класу Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І–ІІІ
ст. Бердянського р-ну Запорізької області (робота «Побутування дитячого фольклору в селищі Андріївці
Бердянського району Запорізької області на сучасному етапі»), Шевчук Микола Миколайович – учень 9
класу НВК ім. Л. І. Бугаєвської м. Комсомольська Полтавської області (робота «Концентраційний табір
«Дахау» очима колишніх в’язнів, мешканців Полтавщини»), Колоколова Вікторія Володимирівна – учениця
10 класу Гуляйпільської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 м. Гуляйполя Запорізької області (робота «Земські старання (на
прикладі історії земства Гуляйпільського краю)»), Ющук Анастасія Вікторівна – учениця 10 класу ЗОШ І–ІІІ
ст. № 8 м. Рівного («Замкові комплекси на Рівненщині: пам’яткоохоронна робота 1991–2007 рр.»), Микитчина
Надія Сергіївна – учениця 11 класу НВК № 91 м. Донецька (робота «Полотняний літопис Донеччини
(минувшина та сьогодення)»), Сокол Ілона Василівна – учениця 11 класу гімназії № 2 м. Семенівки
Чернігівської області (робота «Художник своєї епохи – Іван Кирилович Пархоменко»), Штинда Олег
Васильович – учень 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії (робота «Я – твоя краплина,
Україно»).
За кращі науково-дослідні роботи були відзначені: Зінчук Андрій Анатолійович – учень 8 класу
Нововолинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 м. Нововолинська Волинської області (робота «Вишита сорочка – прадавній
оберіг»), Порубенська Людмила Миколаївна – учениця 8 класу Городнявського НВК Хмельницької області
(робота «Народний одяг жителів північної частини Шепетівського району»), Бистрицька Віталіна
Геннадіївна – учениця 9 класу Богданівської ЗОШ І–ІІІ ст. Чернігівського р-ну Запорізької області (робота
«Прізвища жителів села Богданівка Чернігівського району Запорізької області»), Мартинюк Андрій
Володимирович – учень 9 класу Кам’янець-Подільської ЗОШ І–ІІІ ст. № 10 Хмельницької області (робота
«Пісенна доля Шевченкових творів»), Тарасенко Христина Юріївна – учениця 10 класу ЗОШ № 4 м.
Сімферополя (робота «Збереження етнонаціональної ідентичності (на матеріалах соціологічного опитування)»),
Чобан Дмитро Романович – учень 10 класу Джурівської ЗОШ І–ІІІ ст. Снятинського р-ну Івано-Франківської
області (робота «Геологічні дослідження річки Рибниці»), Нетеса Дарина Анатоліївна – учениця 11 класу
Авіакосмічного ліцею № 2 м. Лубен Полтавської області (робота «Встановлення радянської влади на
Полтавщині в контексті історії України»).
У рамках Міжнародного конкурсу з українознавства проводилась Іnternet-олімпіада з українознавства та
з української мови, що була самостійною частиною конкурсу і мала свої призові номінації. Узяти в ній участь
міг кожен учасник другого етапу конкурсу, незалежно від кількості отриманих балів за виконання письмової
роботи чи захисту. У комп'ютерному класі школярі виконували тестові завдання, і комп'ютер відразу визначав
відсоток правильних відповідей і рейтинг учасників. Прикметним стало те, що часто переможці конкурсу
підтверджували свій високий статус прекрасними показниками в Іnternet-олімпіаді, що було ще одним
переконливим свідченням об’єктивності оцінювання творчих досягнень конкурсантів.
Переможцями Інтернет-олімпіади з українознавства стали:
Залозна Софія Олегівна – учениця 8 класу Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка Чернігівської
області, Горюк Оксана Петрівна – учениця 9 класу Банилівської ЗОШ І–ІІІ ст. Чернівецької області, Коваль
Микола Андрійович – учень 10 класу Львівської української гуманітарної гімназії, Гранко Оксана
Ярославівна – учениця 11 класу гімназії «Троєщина» м. Києва.
Друге місце в Інтернет-олімпіаді з українознавства посіли:
Буяло Катерина Володимирівна – учениця 8 класу Бобровицької гімназії Чернігівської області,
Жовтяк Лідія Євгенівна – учениця 9 класу Українського гуманітарного ліцею Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Лихолай Олександра Сергіївна – учениця 10 класу загальноосвітнього
закладу «Запорізький Січовий колегіум» м. Запоріжжя, Паньків Ірина Богданівна – учениця 10 класу ЗОШ м.
Стрий Львівської обл., М’якенька Ксенія Юріївна – учениця 11 класу Первомайської ЗОШ І–ІІІ ст.
Верхньорогачинського р-ну Херсонської області.
Третє місце вибороли: Довгошия Тарас Петрович – учень 8 класу Борщівської ЗОШ І–ІІІ ст. м.
Борщів Тернопільської області, Тимощук Інна Олегівна – учениця 9 класу Шепетівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 4
Хмельницької області, Колоколова Вікторія Володимирівна – учениця 10 класу Гуляйпільської ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 1 м. Гуляйполя Запорізької області, Степанюк Михайло Федорович – учень 10 класу гімназії № 14 м.
Луцька Волинської області, Куртов Андрій Юрійович – учень 11 класу Шосткинської гімназії Сумської
області, Ничипорчук Наталія В’ячеславівна – учениця 11 класу Корецького НВК «Школа І–ІІ ст. – ліцей» м.
Корець Рівненської області, Сокол Ілона Василівна – учениця 11 класу гімназії № 2 м. Семенівки
Чернігівської області.
Для учнів 11 класу проводилась Інтернет-олімпіада з української мови. Її переможцем стала Сокол
Ілона Василівна – учениця 11 класу гімназії № 2 м. Семенівки Чернігівської області. Друге місце виборов
Куртов Андрій Юрійович – учень 11 класу Шосткинської гімназії Сумської області. Третє місце здобула
Гайова Яна Анатоліївна – учениця 11 класу Борзнянської гімназії ім. П. Куліша м. Борзни Чернігівської
області.
Учні-призери та учасники конкурсу одержали цінні подарунки, книги з дарчими написами авторів –
провідних учених – С.Я.Єрмоленко, С.П.Плачинди. Кожен керівник команди отримав для свого навчального
закладу добірку книг з українознавчої тематики.
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За свідченнями учасників, Міжнародний конкурс з українознавства – це не тільки можливість виявити
себе, розкрити свій творчий потенціал, а й прекрасна нагода поспілкуватися з однолітками з різних куточків
України та зарубіжжя, нагода зустрітися з відомими вченими, письменниками, що дає своєрідний імпульс до
нових творчих пошуків і здобутків. Тож із впевненістю можна стверджувати, що Міжнародний конкурс з
українознавства є успішним освітнім проектом, покликаним виховувати національну самосвідомість юних
громадян України, сприяти формуванню творчої національної еліти.
Додаток 1
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ УЧАСТІ УЧНІВ
У КОНКУРСІ З УКРАЇНОЗНАВСТВА У 2006, 2007, 2008 РОКАХ

Область, країна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
м. Київ
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Кримська АР
Австралія
Молдова
Росія

Кількість робіт
у 2006 р.
1
4
2
8
11
3
4
4
4
3
2
-
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Кількість робіт
у 2007 р.
7
14
21
32
24
5
2
4
26
23
2
27
9
22
7
46
7
2
36
5
4
40
–
1
-

Кількість робіт
у 2008 р.
6
12
13
15
14
3
26
5
47
7
3
25
26
11
14
26
6
21
4
1
25
39
5
5
17
11
2
7
1

Додаток 2

Участь учнів у конкурсах 2006-2008р.р.
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Додаток 3
Область, країна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
м. Київ
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Кримська АР
м. Сімферополь
Австралія
Молдова
Росія
Разом

Кількість робіт
6
12
13
15
14
3
26
5
47
7
3
25
26
11
14
26
6
21
4
1
25
39
5
5
17
5
6
2
7
1
397
13

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВСЬКИХ РОБІТ У 2008 р.
Додаток 4
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ І ТА ІІ ТУРУ
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНОЗНАВСТВА
2008 р.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Область,
країна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
м. Київ
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Кримська АР
м. Сімферополь
Австралія
Молдова
Росія
Разом

Кількість
учасників І туру
6
12
13
15
14
3
26
5
47
7
3
25
26
11
14
26
6
21
4
1
25
39
5
5
17
5
6
2
7
1
397

Кількість
запрошених
1
9
5
5
5
1
11
4
22
5
3
9
9
2
6
13
4
9
4
1
11
22
1
5
8
2
6
–
7
1
191
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Кількість
учасників
ІІ туру
1
7
3
3
4
–
10
4
20
5
3
6
6+7
2
5
13
4
2
2
1
10
17
1
5
4
2
2
–
3
1
153

Додаток 5
ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНОЗНАВСТВА

Область,
країна

І місце
клас
0

ІІ місце
клас
1

0

ІІІ місце
клас
1

0

Краща науководослідна робота
1

0

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська

Разом

1
1

Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська

1
1
5
3

м. Київ

2

Київська

1

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Кримська АР
місто
Сімферополь

3
1
2
1

2
1
3
1

Австралія
Молдова
Росія
Людмила КАСЯН
завідувач відділу філософії освіти
та освітніх технологій НДІУ
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Фігурний Ю.С.,
кандидат історичних наук,
завідувач відділу української етнології
Міжнародні конкурси з українознавства як один із важливих етапів впровадження
українознавства у вітчизняний освітянський парадигмальний простір та його поступальний розвиток у
контексті етнонаціонального державотворчого процесу.
Конкурс (латиною concursus – зустріч, сутичка) – змагання з метою виявлення найкращих серед
учасників. Так пояснюють цей термін тлумачні енциклопедичні словники. Проте, міжнародні конкурси з
українознавства як Перший (Київ, 2007) так і Другий (Київ, 2008), це не тільки інтелектуальне протиборств
співучасників цього форуму, а і зустріч однодумців (учнів, учителів, вчених-українознавців), де кожен з цих
має реальну можливість набути нових знань і друзів. Нагадаємо, що спочатку українознавчі конкурси їх
організаторами планувалися лише у всеукраїнському форматі. Але стрімкий перебіг подій засвідчив, що не
тільки в Українській державі, а й у середовищі етнічних українців, які мешкають за межами України є нагальна
потреба не стільки поліпшити і перевірити свої знання з українознавства, як намагатися осягнути і зрозуміти
свою українську ідентичність та місце України, українців і світового українства у сучасних глобалізацій них
працях на початку Третього тисячоліття.
Автор цього дослідження перевірив близько півсотні конкурсних робіт і гортаючи сторінки й уважно
читаючи щирі роздуми та наукові дослідження учнів про Україну, тернистий шлях українців і долю світового
українства, їх минуле, сьогодення і майбуття, прийшов до такого висновку, що українознавство, яке все це
вивчає і досліджує – це не тільки комплексна й інтегративна наука, це – більше. На нашу думку це – філософія
життя та державотворчий стрижень України. У переважній більшості європейських країн, народи, яких здобули
свою державність як Середньовіччі так і в Нові та Новітні часи, їх історія розвивалася висхідній, тим самим
формуючи у суспільстві національні інституції, й сприяючи поступальному розвитку мови, ідеології, культури,
економіки, політики та врешті-решт і самої нації. А якщо ж траплялися їх житті періоди стагнації чи регресу, то
це були лише поодинокі випадки, винятки з правил. На противагу цьому, український народ, який досить
тривалий час свого існування не мав власної державності і перебував у складі інших державних утворень,
змушений був постійно захищати та відстоювати свою ідентичність. Взагалі доля української ідентичності
завжди була тісно та нерозривно пов’язана з цивілізаційним процесом в Україні й за її межами і за
формуванням і становленням українського народу та його етнонаціональними державотворчими змаганнями як
у далекому і близькому минулому так і на сучасному етапі. Ми переконані, що етнічна ідентичність (процес
усвідомлення особистостями своєї приналежності до певної етнічної спільноти) є однією з важливих
етнонаціональних ознак. Разом з іншими чинниками (мовна спільність, наявність певної території формування,
культурна традиційність, ментальність тощо) вона забезпечувала єдність і поступальність розвитку
українського етносу, розчленованого у ХІХ – ХХ ст. багатьма державними кордонами могутніх імперій,
розмежованого політичними, економічними, культурними, соціальними й конфесійними ознаками. На нашу
думку, одним і головних каталізаторів завершення тривалого історичного процесу перетворення українців у
модерну європейську і світову політичну націю виступало і виступає українознавство. Саме українознавство як
цілісна, комплексна та інтегративно-стабілізуюча система наукових знань про Україну, українців і світове
українство у просторі і часі завжди ставила в центр своїх професійних досліджень аналітично-концептуальні
проблеми зародження, формування, становлення і безперервного поступального розвитку українського народу.
Нагадуємо, що Українознавство складається з таких головних концентрів: Україна–етнос; Україна–природа;
Україна–мова, Україна–нація, держава; Україна–культура; Україна–освіта; Україна–художня словесність;
Україна–міжнародні відносини; Україна–ментальність, доля; Україна–досвід та уроки буття українського
народу та Україна–історична місія. Як ми бачимо, світовий феномен українського народу, найважливіші
закономірності, цивілізаційний досвід й уроки його етнотворення, матеріального й духовного життя,
зародження, формування, становлення етнічної території України є пріоритетними й нагальними у
дослідженнях і працях сучасних учених-українознавців. Саме тому, Петро Кононенко – славетний фундатор
сучасного інтегративного українознавства і засновник Науково-дослідного інституту МОН України
справедливо наголошує: “Завданням українознавства є не тільки відродження пам’яті історії, а й створення на
грунті уроків минулого передумов для осмислення проблем сучасності та визначення перспектив і шляхів
досягнення мети у майбутньому”1.
Одним із таких нагальних завдань є, на наше тверде переконання, впровадження українознавства у
вітчизняний освітянський парадигмальний простір та його цивілізаційний розвиток у контексті українського
етнонаціонального державотворчого процесу.
Кожна людина, кожен народ і кожна країна в міру своїх сил і можливостей дбає і оберігає як своє
сьогодення так і власне майбуття. Одним із вагомих чинників і рушіїв упевненого цивілізаційного поступу
людства є освіта. Освіта не є тільки простою механічною процедурою передачі знань та інформації від учителя
до учня, від досвідченного до новачка, від батька до сина, від матері до дочки, а насамперед, це освячене
багатотисячолітньою історією землян дійство як кількісного так і якісного осягнення, збереження й
1
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примноження того величезного масиву досвіду накопиченого людським співтовариством у процесі свого
існування та розвитку. Еволюційний розвиток на планеті Земля постійно підтверджує ту просту, та разом з тим
переконливу істину, що тільки ті живі істоти мають перевагу у безкомпромісній боротьбі за виживання, які
вміють не тільки накопичувати корисну для свого виду інформацію, але, й передусім, передавати її з покоління
в покоління, спочатку на генному, а з часом і на міжособистісному рівнях. Людина розумна змагаючись не на
життя, а на смерть, з оточуючими її хижими істотами й важкими природними умовами, зуміла протиставити
цим жорстоким викликам, насамперед, власну колективну згуртованість, організованість і цілеспрямованість.
Ми переконані, що саме освіта стала одним із головних наріжних каменів, на якому, через деякий, досить
суттєвий історичний проміжок часу, постала людська цивілізація. І вже розпочинаючи з тих давніх часів, десь
близько 5 тис. років тому, всебічний розвиток як окремої людини так і переконливий поступ кожного етносу, а
з часом і нації та загалом усієї людської цивілізації всебічно і нерозривно, навіки і на тисячоліття поєдналися з
освітою.
Професор, академік, лауреат Міжнародної премії імені Й.Г.Гердера, директор НДІУ МОН України Петро
Петрович Кононенко вважає: «Віками людина прагнула щастя - і віками намагалася визначити найефективнішу
дорогу до нього. Тому завжди хотіла осягнути: а що таке - щастя? І неодмінно приходила до усвідомлення
вирішальної ролі пізнання загалом та освіти зокрема. Прагненням знань були заполонені австралійці й шумери,
ацтеки та інки, індійці, єгиптяни і греки. З огляду на це, творили заклади приватного й державного,
загальноосвітнього й філософсько - релігійного, природничого й суспільно - гуманітарного спрямування.
Відомо, що в основу життя свого народу клали процес освіти Володимир Великий і Ярослав Мудрий,
митрополит Іларіон і Володимир Мономах. І скрізь освіта ставала могутньою підоймою розквіту особистості,
цивілізації і культури, розкриття таємниць землі й неба, створення шедеврів мистецтва»2.
Вченими Науково - дослідного інституту українознавства Міністерства Освіти і Науки України під
керівництвом його незмінного директора Петра Кононенка була створена власна концепція філософії освіти.
Треба наголосити, що це комплексне наукове бачення місця і значення освіти як цілісної сукупності
систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів, переконань було сформоване, осмислене й узагальнене
вченими - українознавцями шляхом творчого поєднання власних теоретико - практичних розробок і
напрацювань у цій важливій сфері людського буття. Головними положеннями цієї концепції є: По - перше система освіти - це нероздільна єдність виховання й навчання. По - друге - її генеруючою основою є виховання,
а навчання є його базовою й опорною частиною. По - третє - важливою основою освіти є народна й академічна
(вітчизняна і зарубіжна) педагогіка. По - четверте - освіта - це, насамперед, цілісний і нерозривний процес від
колиски новонародженого немовля до самого кінця життя, до останнього подиху людини. По - п’яте - першими
педагогами людини є її батьки, а першою школою є родина(«материнська» і «батьківська»). По - шосте надзвичайно особливе значення відіграє в освітньому процесі синтез теорії і практики, традиції і новизни. По сьоме - найголовніша та найвідповідальніша мета освіти - це, всебічно розвинена дитина, а основа української
школи - це, передусім, фаховий педагог. По - восьме - успішною та конкурентноспроможною може бути і
повинна бути лише та школа, в якій постійно співпрацюють батьки, діти і педагоги, коли спочатку вчителі
вчать дітей, а згодом і самі вчаться у них, коли національна освіта стає справою всього українського
суспільства, та послідовно - цілеспрямованої політики держави. По - дев’яте - в Україні на початку третього
тисячоліття є освітні заклади і педагоги світового рівня, однак в цілому українська система освіти перебуває в
стані глибокої кризи: і методологічної, і фінансової, і технологічної, і структурно - управлінської, і кадрової та
підручникової; разом з тим, перебороти цю кризу можливо лише мобілізувавши освітянсько - науковий
потенціал з метою створення і нормального функціонування комплексної системи демократичної,
гуманістичної, правової і національної освіти. По - десяте - мета і зміст освіти визначають її форми та
український державний стандарт, затверджений МОН України. По - одинадцяте - криза української освіти має
системний характер і може бути переборена лише швидкими, рішучими і кардинальними заходами,
відповідними викликами часу та пріоритетами української держави. По - дванадцяте - надати інноваційної
сутності українській освіті може лише цілісна система виховання й навчання всіх ланок системи - від родинної
до вищої школи, а її основою стануть інтегративні феномени-українська мова й українознавство як
міждисциплінарна інтегративна система комплексних наукових знань про Україну, українців і світове
українство у просторі і часі3.
Відновлення самостійної Української держави на початку 90-х рр. ХХ ст., дало можливість, як
пересічним українцям, так і вітчизняним вченим позбутися комунопартійного радянського ідеологічного тиску
і жити й творити незалежно від директив і вказівок комуністичних верховодів із Москви та Києва. Особливо ці
зміни були бажаними для українських науковців, які перебували під постійним диктатом тоталітарної ідеології.
Один із очевидців тих дискримінаційних процесів, П. Кононенко наголошує: “Закономірно, що в світлі диктату
офіціозної методології буржуазно-ідеалістичними були оголошені національна ідея і національний ідеал,
генетика й кібернетика, етнопсихологія, етнологія й антропологія, а в руслі усього того – і метод системного,
цілісного, об’єктивного аналізу та синтезу”4.
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З появою на європейській політичній мапі Української Самостійної Соборної Держави, гостро постала
проблема формування нової патріотично налаштованої політичної, економічної, наукової та інтелектуальної
вітчизняної еліти. Саме тому, створення у січні 1992 р. Інституту українознавства при Київському державному
університеті імені Т. Г. Шевченка під керівництвом його незмінного директора П. Кононенка, було зумовлено
насамперед нагальними потребами розбудови України як незалежної демократичної держави, а отже, розвитку
українознавства як цілісної інтегративної системи наукових знань про Україну, українців і світове українство у
просторі та в часі, як політики та філософії держави у підготовці кадрів україно знавців найвищої кваліфікації, а
також потужної національної ідеології, міцного і надійного стрижня Української Самостійної Соборної
Держави, української політичної нації та кожного свідомого українця5!
Шістнадцятирічна діяльність Інституту українознавства, а з 21 червня 2000 р. вже Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України стала реальним доказом його патріотичної і державницької праці в
ім’я України, українців і світового українства. Зовсім недавно, а саме 21–22 жовтня 2008 р. у м. Києві відбулася
чергова, вже сімнадцята міжнародна наукова конференція “Українознавство ХХІ ст.: Нові вимоги, проблеми та
методологія розвитку”. На ній було присутні 350 учасників з 22 областей України і більше як з десяти
зарубіжних країн. Під час конференції виступаючі виголосили понад 200 цікавих і змістовних доповідей. У
своїй програмній доповіді, яка відкривала діяльність поважного наукового зібрання, директор НДІУ, П.
Кононенко зокрема наголосив: “…Маємо переконливі докази: українська національна ідея утримувала народ
від розпаду і зникнення до ХХ ст. Українознавство стало могутнім стимулом національної революції 1917–20
років, потім і державно-культурного відродження 20-х років… Доля українознавства в 30–80-ті роки також
ідентифікувалася з долею української нації і держави: його знищували заборонами, знищували судовими
процесами, тюрмами, нищенням інтелігенції, геноцидами і чорнобилями. Часом – вербуванням в ряди
інквізиторів цинічних манкуртів і самих українців. Історія повторилася на грані ХХ–ХХІ століть:
українознавство постало як речник оновлюваної України… Українознавство – наука синтезу здобутків усіх
інших наук, і просто кумедними постали побоювання, що воно витіснить історію й географію, соціологію,
психологію і культуро- та краєзнавство. Як дерево має стовбур і гілки, великі ріки – притоки, мови – діалекти,
так українознавство є стовбуром інших галузей знань. І особлива його роль – у сфері виховання: тільки воно
може дати цілісний часопросторовий образ України і тим самим сформувати цілісний світогляд та
патріотичний ідеал людини. Учнів не варто закликати бути патріотами України – їм необхідно всебічно
показати, за що її можна любити й пишатися тим, що ти є її сином… На нинішньому етапі українознавства має
бути і “політикою та філософією”, і наукою моралі та етики, любові й краси”6.
Ми повністю погоджуємося з цією думкою П. Кононенка й також вважаємо, що саме українознавство
може і повинно стати одним із центральних і важливих, якщо не найголовнішим елементом ідеологічного
наступу на внутрішнє вітчизняне і зовнішнє світове поле діяльності. На наше міцне переконання,
українознавство – це не тільки і не стільки впорядкована теоретико-практична система наукових знань про
Україну і українців у світовому цивілізаційному часопростору, якою вона є в даний історичний момент на
початку ХХІ століття Українознавство має бути національною ідеологією, ідеологічним, сталевим стрижнем
Української Самостійної Соборної Держави, української політичної нації, кожного патріотично налаштованого
і свідомого українця.
Саме в ім’я цього відповідального завдання і започатковувалися у Науково-дослідному інституті
українознавства Міністерства Освіти і Науки (НДІУ МОН) України спочатку всеукраїнські, а з часом і
міжнародні конкурси з українознавства для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів нашої
Батьківщини. Головною метою їх було: утвердження українознавства утвердження українознавства як окремої
навчальної дисципліни і методології освітньо-виховного процесу на засадах гуманітарної науки як синтезуючої
і цілісної системи наукових інтегративних знань; реалізація державних програм, статутних завдань, напрямів та
проектів наукових досліджень; розробка технологій апробаційно-експериментального і практичного
впровадження спільних вітчизняних та зарубіжних освітянських досягнень на основі інноваційних
інформаційних технологій; формування в учнів знань про Україну та українство як органічну спільність із
вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості та нації; виховання патріотизму, любові до своєї
Батьківщини, глибокої поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу; популяризація
української освіти в Україні і зарубіжжі із залученням інноваційних технологій; виховання нової української
людини, яка пізнає, вивчає та творить себе і новий український світ7.
Так, 26-27 квітня 2007 р. співробітниками НДІУ МОН України був проведений І Міжнародний конкурс
українознавства (МКУ). Безсумнівно, це стало визначною подією як у освітянському, так і науковому житті
усієї України. До 25 березня 2007 р. на конкурс надійшло 365 науково-дослідних робіт майже зі всіх регіонів
неозорої Вітчизни (з 22 областей, Кримської АР та м. Києва) і навіть поза її межами – із сонячної Молдови. Не
були представлені тільки Рівненська та Сумська області і м. Севастополь. Після фахового рецензування
учнівських науково-дослідних робіт вченими-українознавцями на другий завершальний тур Конкурсу було
відібрано 161 роботу.
5

Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. Світочі українознавства. – К., 2008. – С. 5-6.
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Загалом І МКУ був проведений на високому рівні і його лауреатами і призерами стали представники
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Миколаївської,
Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької й Чернігівської областей та Автономної
Республіки Крим.
Відзначаючи вагомі здобутки І МКУ, на нашу думку, треба удосконалити його проведення у
майбутньому. У зв’язку з цим нами була підготовлена «Аналітична записка за підсумками проведення
Міжнародного конкурсу з українознавства». Зокрема в ній зазначалося, що треба поліпшити інформативні
вимоги до конкурсних робіт, щоби вони були більш українознавчими, творчими й оригінальними; слід
покращити процес оцінювання цих робіт в НДІУ: зокрема удосконалити бланк рецензії, поліпшити якість і
фаховість їх оцінювання, надати більше часу для підсумку, ймовірно, зняти шифрування, тому що так не
враховується проблема якості знань сільських і міських конкурсантів. Потрібно наголосити на важливості
тестів і письмової роботи, але конкурсанти повинні бути завчасно готовими до них (в 2007 році багато з них
дізналися про тести лише на конкурсі), та й тести повинні бути українознавчими а не лише з історії. Написання
тестів в 10 класі пройшло на високому рівні. Проте для цього треба формувати комісії цілеспрямовано, а не
будь-як. Так у кожній комісії (8, 9,10, 11 класи) повинні бути фахові педагоги які вміють контактувати з
учнями, такими як, наприклад, були в комісії для перевірки робіт 10-класу – Т. Присяжна, О. Лєбєдєва, Ю.
Понур. Також, необхідно щоб члени комісії більше не були ніде задіяні, н-д О. Михайлич, де-факто, був
завантажений роботою в оргкомітеті, а де-юре фігурував в комісії, і фізично йому було важко виконувати свої
обов’язки, і в підсумку це відобразилося на його взаємовідносинах з головою комісії Фігурним Ю.С. Щодо
захисту конкурсних робіт, то в комісії по захисту повинні бути представлені різнопланові фахівці – історики,
філологи, природничники тощо, також треба, щоби члени комісії були завчасно ознайомлені з роботами які
захищаються. Загалом, проведення Конкурсу передбачає – планування всіх передбачених заходів, від
написання конкурсних робіт, їх захистів до проведення екскурсій і дозвілля учнів. Так, перший день –
26.04.2007 був дуже перенасичений, тоді як другий – 27.04.07 – був недонасичений, і як підсумок «де густо, а
де пусто». Необхідно покращувати культурну програму для конкурсантів, якщо ми готуємо концерт, то
можливо його доцільніше проводити до вручення нагород, а не після? Треба поліпшити поселення конкурсантів
та їх супроводжуючих (вчителів і батьків), а не створювати проблему на рівному місці.
Отже, загальні висновки і пропозиції щодо проведення І МКУ (2007 р.) були такими: 1) потрібно
вдосконалювати графік проведення Конкурсу, розтягуючи його в часі, тим самим покращувати його якість –
наприклад: травень-жовтень 2007 підведення підсумків проведення Конкурсу 2007, напрацювання кількісних та
якісних змін, які трансформуються у проведення нового Конкурсу. Листопад-грудень 2007 – розповсюдження
інформації про умови конкурсу 2008, як звичайними каналами – через районо, облвно так і через Інтернет,
журнал Українознавство, ЗМІ (газета Освіта України тощо), а учні починають готувати роботи. Січень-лютий
2008 р. – написання і присилання учнями конкурсних робіт, співробітники відділу освіти НДІУ їх
систематизують. 1 березня 2008 р. прийом робіт на Конкурс припиняється. 1-31.03.08 фахівці НДІУ
перевіряють роботи, і до 1 квітня 2008 р. запрошуються учні, які проходять на ІІ етап. Квітень 2008 р. в НДІУ
йде підготовка до Конкурсу, а учні які пройшли на ІІ етап готуються до тестових (письмових) завдань і до
захисту конкурсних робіт; 2) враховуючи велику кількість приїжджаючих як учнів, так і їх супроводжуючих,
доцільніше проводити відкриття і закриття конкурсу 2008 р. не в НДІУ, а в Будинку Вчителя; 3) треба
добиватися від МОН України щоб Конкурс 2008 фінансувався окремим рядком в бюджеті, щоб були грошові
премії для переможців, і кошти на проживання і харчування екскурсантів; 4) Конкурс 2008 окрім науковотеоретичного значення для розвитку українознавства повинен стати і науково-практичним для учнів, освітян
так і для самих україно знавців. Також, під час проведення Конкурсу 2008 і підведення його підсумків треба
активніше залучати ЗМІ, як друковані, теле-радіо так і електронні: Інтернет-сторінки Інтернет-версії журналу
«Українознавство» тощо. Ми, українознавці повинні гарно самих себе піарити і пропагувати, а ми цим погано
займаємося; 5) в травні 2008 р. провести підсумки Конкурсу 2008, визначити позитивні і негативні моменти,
відзначити тих, хто попрацював і тих хто недоопрацював.
В 2007 р. побачив світ перший випуск “Бюлетеня” МКУ (Київ–2007) підготовлений Надією Істоміною. У
ньому були зібрані найважливіші документи, аналітичні дослідження присвячені підготовці, проведенню та
підсумкам І Міжнародного конкурсу з українознавства.
26–28 березня 2008 р. співробітники НДІУ МОН України успішно провели ІІ МКУ у м. Києві. На
Конкурс було надіслано 397 науково-дослідних робіт з усіх регіонів Української держави (387), Австралії (2),
Молдови (7) і Російської Федерації (1). За підсумками професійного рецензування, на другий етап МКУ було
запрошено 191 учасника, а змогли прибути до Києва і взяти участь у Конкурсі 145 учнів з України, Молдови та
Росії. З них: 6 клас представляла 1 учениця, 8 клас – 19 учнів, 9 клас – 33 учні, 10 клас – 48 учнів, 11 клас – 44
учні. Після виконання письмової конкурсної роботи (відповідь на 10 тестових завдань, пояснення змісту двох
понять, аргументоване доведення або спростування, на вибір конкурсанта), ті учні, які набрали найбільше
конкурсних балів (за сукупністю оцінювання науково-дослідної роботи. Так, з 44 одинадцятикласників до
захисту було допущено 20, з них 6 стали призерами. Також, учасники другого туру МКУ (145 учнів) взяли
участь в Інтернет-олімпіаді з українознавства, а серед учнів 11 класу додатково проводилася Інтернет-олімпіада
з української мови. Всі учасники другого туру ІІ МКУ отримали сертифікати, а лауреати, додатково, ще й
подарунки, грамоти-відзнаки й цінні призи. Загалом переможцями ІІ МКУ стали представники Волинської (1),
Донецької (1), Житомирської (1), Запорізької (5), Івано-Франківської (3), Київської (1), Львівської (3),
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Миколаївської (1), Полтавської (2), Рівненської (1), Хмельницької (2), Чернігівської (3) областей, Києва (2) та
АР Крим (1).
Нам дуже приємно відзначити, що під час проведення ІІ МКУ були враховані майже всі критичні
зауваження та усунені більшість недоліків допущених організаторами І МКУ в 2007 р. Разом з тим
співробітникам НДІУ необхідно покращувати підготовку і проведення наступних українознавчих конкурсів.
Насамперед це стосується проблематики і якісного наповнення і висвітлення тематики науково-дослідних
учнівських робіт. На нашу думку, вони повинні бути українознавчими не тільки за назвою, яка тією чи іншою
мірою стосується України, українців і світового українства, а й за своєю світоглядною сутністю. Організаторам
потрібно донести до кожного потенційного учасника, що від них вимагається не конкретно історична,
філологічна, етнографічна, краєзнавча тощо науково-дослідна робота, а насамперед – українознавча. У ній має
поєднуватися як доля окремого індивідуума так і буття і свідомість всього українського народу та України у
світовому часопросторі. Якщо учень розповідає про історію свого рідного села, містечка, міста, регіону, то він
повинен обов’язково і переконливо показати як доля його малої батьківщини знайшла своє місце у
всеукраїнському поступальному розвитку. Саме тоді науково-дослідна робота з суто краєзнавчої перетвориться
на українознавчу. Це ж саме стосується й історичної постаті чи то видатної особистості чи пересічного
“маленького” українця. Автору дуже сподобалася науково-дослідна робота учениці 11 класу Оксани Гранко
“Стежками прадідів моїх. Історія Петра Лук’янчука – рядового армії Симона Петлюри (історико-генеалогічне
дослідження)”. У ній конкурсантка не тільки описала життєвий шлях свого пращура, а й переконливо показала
його місце у добу вітчизняної соціально-демократичної революції та національно-визвольних змагань (1917–
1921 рр.), тим самим поєднавши долю П. Лук’янчука як із С. Петлюрою так і з українським
етнонацієдержавотворчим процесом у першій чверті ХХ ст. Саме такою має бути кожна конкурсна робота, яка
претендує на статус українознавчої. Але нажаль таких праць поки мало, переважна більшість не виходять за
межі суто археології, етнографії, історії, краєзнавства тощо. Наприклад, автор рецензував конкурсну роботу
учня 9 класу Андрія Мірошниченка “Кам’яне городище: побут громадян” і поставив їй гарну оцінку, але вона є
стовідсотково археологічна, а до українознавства має дуже далекі стосунки (тільки те, що це поселення
розташоване на теренах нашої Батьківщини). Хоча конкурсант при бажанні міг показати його роль, зокрема, як
і значення скіфів загалом, в українському світовому цивілізаційному розвитку, ось тоді робота була б
українознавчою, а так…
Отже, науковим співробітникам НДІУ МОН України треба постійно працювати над удосконаленням як
вимог до написання науково-дослідних робіт, так і над покращенням перевірочно-документаційних матеріалів,
тестів, українознавчого наповнення Інтернет-олімпіад, організаційних питань тощо.
Ми переконані, що участь учнів загальноосвітніх шкіл у МКУ не тільки збагатить їх інтелектуально, а й
допоможе їм усвідомити себе справжніми громадянами Європейської незалежності країни, щоби своєю
наполегливою, самовідданою, творчою і професійною працею, з часом перетворити її на заможну, потужну,
високотехнологічну і демократичну Українську Самостійну Соборну Державу!
Надія Істоміна,
вчений секретар НДІУ,
заступник голови Оргкомітету Конкурсу

Формування дослідницьких умінь учнів загальноосвітніх навчальних закладів
(з досвіду проведення Міжнародних конкурсів з українознавства НДІУ МОН України)
Найбільш приоритетними завданнями сучасної загальноосвітньої школи України є формування
особистості учня, подальший розвиток інтелектуального потенціалу учнівської молоді, залучення учнів до
пізнання України і українського світу через індивідуально-пошукові форми, а саме: порівняльний аналіз
методологічних концепцій різних навчальних дисциплін, геолого-географічні, краєзнавчо-історичні, мовознавчі
та літературознавчі, відтворення учнями образу рідного краю (нові карти, технологічні програми та схеми,
статистичні таблиці), екологічні, фольклорно-етнографічні та українознавчі експедиції, визначення перспектив
наукових досліджень та їх подальше прогнозування; формування творчої особистості, поглиблена підготовка
обдарованих дітей до подальшого навчання у ВНЗ.
В усі часи суспільство ставило перед школою завдання, глибина і масштабність яких залежали від рівня
розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери держави. Одні дидактичні системи, що перестають
відповідати соціальним вимогам, руйнуються, на зміну їм приходять нові.
Однак дослідження педагогів та психологів минулих століть свідчать про те, що дослідницькі вміння
учнів ефективно розвиваються за такої організації навчання, коли учні залучаються до активної пошукової
діяльності, мають можливість самостійно провести дослідження, використовуючи при цьому структурні
елементи методології наукового пізнання. На думку педагогів і психологів, проведення досліджень є основою
розвитку їхньої волі, уваги, пам’яті, уяви, мислення.
Одним із перших суть дослідницьких умінь сформулював В.Успенський. Дослідницьке вміння він
трактує як здатність вести самостійні спостереження, досліди, що набувається у процесі розв’язання
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дослідницьких задач. На думку вченого, навички дослідника передбачають уміння здійснювати порівняння,
аналіз, синтез, виділяти істотні ознаки, робити узагальнення та висновки.
А.Іодко дотримується точки зору, що дослідницькі уміння – це система інтелектуальних та практичних
умінь навчальної праці, необхідних для самостійного виконання дослідження або його частини.
Х.Мулюков та З.Хайретдинова дотримуються думки, що дослідницькі вміння – це вміння
використовувати той чи інший метод дослідження для розв’язання певної проблеми або дослідницького
завдання.
Класифікація дослідницьких умінь, представлених в інтерпретаціях різних авторів, аналіз досліджень
цієї проблеми свідчить про те, що їх опис здійснюється досить довільно, переважно з урахуванням особистих
наукових досягнень дослідників. Не приділяється належна увага встановленню моделі-основи, адекватної
даного виду умінь. Використання тільки експертних методів оцінки є недостатнім, оскільки у різних авторів
використання цього методу призвело до різних за обсягом та змістом переліків умінь. У деяких дослідженнях
не дотримано субординації вмінь: в одному списку змішуються загальне, особливе, окреме. Наприклад, у
М.Бойцова вміння аналізувати, моделювати є дуже загальним, а за ними у списку вмінь стоїть досить
елементарне вміння – читати текст.
Однак, не зважаючи на різницю в інтерпретації різними авторами суті дослідницьких умінь, їх аналіз
дає змогу зробити висновок про те, що всі вони пов’язані з логікою наукового дослідження. Кожне з цих умінь
пов’язане з тим чи іншим етапом дослідження (висування гіпотези, виділення істотних ознак досліджуваного
явища, вибір методів дослідження тощо). За основу для нашої кваліфікації дослідницьких умінь ми вирішили
взяти логіку навчального дослідження.
Виходячи з послідовності етапів навчально-дослідницької діяльності, можна виділити такі типи
дослідницьких умінь учнів:
• уміння, пов’язані з науково-дослідницьким пошуком;
• уміння зі створення теоретичної моделі наукового дослідження;
• уміння, спрямовані на здобуття теоретичних результатів;
• уміння, спрямовані на експериментальну перевірку здобутих результатів.
Проблема формування у учнів дослідницьких умінь, нажаль не знаходять відображення у чинних
програмах. Це виявляється в тому, що учні не залучаються до виконання науково-дослідницької діяльності як
необхідної умови правильного розв’язання не тільки проблеми вмінь, а й змісту освіти в цілому.
Неабияке значення в оволодінні учнями науково-дослідницькою діяльністю відіграють пошуковоінформаційні вміння, до яких належить уміння працювати з літературою, джерельною базою. Розвиток уміння
користуватися довідковою літературою, виділяти в інформації головне, істотне, збирати й узагальнювати
одержану інформацію передбачено переважно програмами з предметів гуманітарного циклу. Це проведення
підсумкових читацьких конференцій, написання відгуків про самостійно прочитані твори з власною оцінкою
героїв і подій, створення усних і письмових оригінальних творів, вираження авторської позиції в творі тощо.
Особливий акцент у програмах і підручниках з гуманітарних дисциплін повинен робитися на
оволодінні учнями апаратом книги: вміння користуватися курсивами, виносками тощо, довідковою
літературою – словниками, довідниками та енциклопедіями, працювати з науковою літературою, складати
плани, тези, конспекти усних виступів та письмових робіт. Усе це є цінним для формування дослідницьких
умінь учнями.
Більша частина науково-дослідних учнівських робіт доводять, що учні не вміють працювати з
джерельною базою та іншою науковою літературою. Учителі, на наш погляд, приділяють увагу лише пошуку та
виписуванню необхідної інформації. Як свідчить аналіз дослідницьких проектів учнів, школярі не мають
чіткого уявлення про такі операції, як порівняння, зіставлення, аналіз. Вони слабко володіють навичками
реферування наукової літератури, не приділяють достатньої уваги виявленню суті спостережень як методів
наукового пізнання, інтерпретації здобутих результатів.
Усе це свідчить про відсутність цілісної методики формування у учнів науково-дослідницьких умінь,
стихійність та епізодичність ознайомлення з ними учнів у реальній освітній практиці. Це призводить до
формалізму у знаннях учнів, що виявляється у невмінні описати суть та зміст дослідження, у нерозумінні мети
виконуваних досліджень, у невмінні виписувати гіпотезу майбутнього дослідження, у відсутності розуміння
зв’язку досліджуваних явищ з відомими теоріями, невмінні користуватися теоретичними положеннями для
пояснення досліджуваних процесів та явищ тощо. Систематична позакласна робота в цьому напрямку (а
навчальні дослідження переважно проводяться у позаурочний час) практично відсутня. Повільно створюються
умови для індивідуального підходу до дітей під час формування у них дослідницьких умінь.
Сьогодні освітяни відчувають гостру потребу в методичних рекомендаціях по створенню систем
виховної позакласної роботи, які б сприяли духовному й інтелектуальному зростанню особистості українського
учня, створенню і впровадженню ефективних науково обґрунтованих систем навчання і виховання з
урахуванням психофізіологічних чинників розвитку української дитини, національно свідомого громадянина
своєї держави. Форми і методи виховної позакласної роботи коригуються з огляду на етнопсихологічні
особливості української молоді. Загальноосвітній навчальний заклад виходить на передній край боротьби за
нашу духовну суверенність, національні святині, гартує характер і волю своїх вихованців – майбутніх вільних
громадян самостійної України, утверджує самобутність нашої держави, творить ідеал українського життя.
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Автор цієї статті пропонує більш об’ємну і життєдіяльну модель розвитку творчості особистості у
позакласній роботі, яка була створена в результаті особистого дослідження на основі вивчення стану
позакласної роботи Криворівнянської загальноосвітньої школи I-Ш ступенів ім. М.Грушевського
Верховинського району Івано-Франківської області. Це є приклад постійної, цілеспрямованої системи
організації роботи із розвитку творчих здібностей учнів сільських шкіл регіону Гуцульщини, в яких практична
реалізація завдання здійснюється в різних формах. Пропонуємо вам одну із форм організації роботи з
виявлення і розвитку учнівських здібностей, яку ми назвали аматорськими творчими роботами учнів. Оскільки
слово «амо», що означає «полюбляю, маю нахил», то цією назвою ми хочемо підкреслити, що аматорські
роботи – це роботи, які відповідають учнівським нахилам, здібностям і обдаруванням.
«Основна спрямованість аматорських робіт полягає у розвитку творчих здібностей учнів шляхом
виконання і захисту конкретних робіт творчого змісту, тематично присвячених переважно своєму рідному краю
і Україні, тобто вивченню українознавства як інтегруючого предмета шкільної освіти.»8[1]
Виховання всебічно розвинутого сучасного громадянина не може бути здійснено, якщо навчальновиховний процес обмежується лише стінами навчальних закладів, підручниками. Як би повноцінно не
описувався матеріал у підручниках, якою б не була повною розповідь учителя, світ з усією його
багатогранністю відкривається перед очима школяра лише під час безпосереднього контакту з ним. Не може
бути досконалим навчання і виховання, якщо вони обмежені тільки школою та відірвані від реального життя і
проблем навколишнього світу.
Філією «Гуцульщина» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України ще у 1995 році
розроблений проект, започаткована підготовка та захист учнями цього навчального закладу індивідуальних
творчих робіт (матур).
Автором і розробником проекту став старший науковий співробітник філії «Гуцульщина» Науководослідного інституту українознавства, кандидат фізико-математичних наук Іван Зеленчук. Для юних науковців
матура стала ядром для дослідницької роботи.
Теоретична розробка та практичне впровадження нової форми організації виховання національносвідомого учня через розвиток творчих здібностей учнів під час виконання випускних робіт (матур)
підтвердили відому всім істину, що часто нове – це добре забуте старе. З історії розвитку освіти України
відомо, що в часи навчання Івана Франка випускники гімназій складали обов’язкові іспити з основних
предметів, які мали назву «матура», що в перекладі із латинської означає «зрілість». Тільки після успішного
захисту матур випускник гімназії отримував право навчатися в університеті. В книзі Богдана Лепкого «Казка
мого життя» є біографічне оповідання «Матура», в якому описано, що значила матура для гімназиста.
Відродження практики матур не є самоціль. Під цим терміном розуміємо індивідуальну творчу роботу,
що відповідає здібностям учня і захищається ним у випускному класі, і яка є підсумком педагогічного
керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів загальноосвітнього навчального закладу.
Учням пропонують різні напрямки матур ( на вибір):
- пошуково - дослідницькі (теоретичні) роботи;
- мистецько – прикладні (творчі практичні ) роботи;
- культурно – мистецькі (мистецькі) роботи;
- виробничо – господарські (практичні) роботи.
В залежності від типу творчих робіт, їх конкурс-захист варто проводити в різних формах. Пошуководослідницькі (теоретичні) роботи найзручніше захищати у вигляді конференції–захисту, на якій доповідачами є
самі учні. Запитання їм можуть задавати вчителі, батьки і учні. Культурно–мистецькі роботи можна захищати у
формі огляду–захисту, на якому учні представляють свої літературні доробки, виконують пісенні твори, грають
на музичних інструментах, грають ролі у шкільних театральних виставах, декламують віршовані чи прозові
твори. Мистецько–прикладні і виробничо–господарські (практичні) роботи зручно захищати у формі виставки–
захисту, на якій кожен учень презентує свої вироби і відповідає на питання зацікавлених даною роботою
присутніх. Тематика матур може охоплювати весь комплекс знань про Україну і світ, захист робіт містить
елементи теоретичної конференції чи творчого звіту.
Таким чином, пропонується виконання творчих робіт всім учням. Майбутнім теоретикам, що мають
«золоту голову» – творити розумне. Юним митцям, що мають «золоте серце» – творити красиве. Початкуючим
практикам, що мають «золоті руки» – творити корисне.
Підготовка матури змушує випускника звертатися за допомогою не тільки до вчителів, але і до батьків,
рідних, односельців. В цьому аспекті матура виступає однією з форм практичного втілення Концепції
української національної школи – родини, яка розроблена науково – дослідним інститутом українознавства
МОН України під керівництвом професора, академіка Петра Кононенка.
Хочеться звернути увагу, що запропонована форма організації роботи із розвитку творчих здібностей
учнів без особливих труднощів може бути впроваджена в практику роботи кожного навчального закладу. В
юності формуються вміння, розвиваються здібності і таланти, набувається досвід – закладається своєрідний
фундамент майбутнього життя кожної людини. На загальноосвітній заклад покладається велика місія –
виявити, розвинути, скоригувати природні нахили, здібності і обдарування кожної дитини.
8[
Зеленчук І. Аматорські творчі роботи учнів сільських загальноосвітніх шкіл Гуцульщини. ХІ Гуцульський Міжнародний
фестиваль. -Верховина, 2001. – 135 с.
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Своєрідним підсумком такої титанічної роботи загальноосвітніх навчальних закладів являється
Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8 – 11 класів, ініціатором і організатором якого являється
Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України.
Чому саме конкурс з українознавства ? Вже не треба пояснювати те, що українознавство є синтезуючою і
цілісною системою наукових інтегративних знань і що саме українознавству належить провідна роль
формування в учнів знань про Україну і українство як органічну спільність із вселюдством. Саме
українознавство сприяє самореалізації кожної особистості та нації, виховує патріотизм, любов до своєї родини
та Батьківщини, формує повагу до держави, історії, традицій, культури українського народу, виховує нову
українську людину, яка пізнає, вивчає та творить себе і новий український світ.
Міжнародний конкурс з українознавства має велике педагогічне значення для формування майбутньої
української національної еліти: науковців, дослідників у галузі українознавства, патріотів своєї держави.
Мета та завдання Конкурсу, на думку організаторів та наукових працівників НДІУ, досягнуті, успіхи від
такого заходу очевидні: конкурсанти поглибили свої знання про Україну й українство як органічну спільність із
вселюдством; розроблено технології апробаційно-експериментального і практичного впровадження спільних
вітчизняних та зарубіжних освітянських досягнень на основі інноваційних інформаційних технологій та ін.
На високому науково-методичному рівні розроблені конкурсні письмові завдання, тестові завдання для
Internet-олімпіади, визначені творчі групи та комісії з захисту творчих наукових учнівських робіт, до складу
яких увійшли 30 академіків, професорів та кандидатів наук.
За два роки на Конкурс було подано близько 800 науково-дослідних учнівських проектів з усієї України,
м. Києва та зарубіжних країн. Під час рецензування наукові співробітники НДІУ відзначили досить високий
рівень виконання учнівських науково-дослідних робіт.
Неабияке значення в оволодінні учнями навчально-дослідницькою діяльністю відіграли пошуковоінформаційні вміння, до яких належить уміння працювати з літературою. Розвиток уміння користуватися
довідковою літературою, виділяти в інформації головне, істотне, збирати й узагальнювати одержану
інформацію передбачений переважно програмами з предметів гуманітарного циклу. Це проведення
підсумкових читацьких конференцій, написання відгуків про самостійно прочитані твори з власною оцінкою
героїв і подій, створення усних і письмових оригінальних творів, вираження авторської позиції в творі.
Особливий акцент наголошується на оволодінні учнями апаратом книги: вмінні користуватися
курсивами, виносками тощо, довідковою літературою – словниками, довідниками та енциклопедіями,
працювати з науковою та критичною літературою, складати плани, тези, конспекти усних виступів та
письмових робіт. Усе це є цінним для формування дослідницьких умінь учнів і це учні демонструють в своїх
наукових дослідженнях. Науковці Науково-дослідного інституту українознавства констатують і те, що процес
формування пошуково-дослідницьких умінь ще не можна розглядати як динамічний та завершений.
Працюючи над своїми дослідженнями, школярі показали уміння працювати з архівними матеріалами.
Частина науково-дослідних робіт написана з використанням “методу усної історії”, коли учні застосовували
опитування, брали інтерв’ю в учасників подій, зокрема, в репресованих свого часу. Їхні записи складають
надзвичайно цікавий і цінний матеріал для історії.
Учні досліджують проблеми українознавства, історії України, української мови та культури, зокрема
фразеології, діалектології, походження імен, прізвищ, прізвиськ, описують свої родоводи, вивчають військову
культуру, міжнародні зв’язки.
За тематикою науково-дослідні роботи, які надходять на конкурс, можна поділити на такі групи:
- буття і свідомість українського народу у світовому часопросторі;
- українська держава, нація, культура, мова в еволюційному розвитку;
- особливості розвитку громадянського суспільства;
- обряди, звичаї, традиції українського народу, фольклор, етнографія;
- природа, географія, екологія та історія рідного краю;
- міфологічні символи українців;
- давні українські народні костюми та їх інтерпретація в сучасному одязі;
- українські страви: пізнавально-виховні функції;
- розвиток української мови;
- житло як компонент традиційно-побутової культури українського народу;
- розвиток в Україні народних ремесел та промислів.
Конкурсні письмові завдання, які учні мають виконати в присутності комісії, містять три обов’язкові
складові: 10 тестових завдань, пояснення двох понять термінологічних дефініцій та аргументоване
спростування або доведення одного з тверджень ( на вибір конкурсанта). Для оцінювання таких робіт
розроблена відповідна критеріальна система.
Захист науково-дослідних робіт при членах комісій, батьками, вчителями, ровесниками передбачає такі
визначальні позиції:
аргументація вибору теми та розкриття основних положень дослідження з урахуванням
власного внеску дослідника;
логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу дослідження;
компетентність, етика і культура учасника;
активна кваліфікована участь у веденні дискусії.
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Захист науково-дослідних робіт констатував високий рівень підготовки конкурсантів. Звертає на себе
увагу добра обізнаність школярів в обраній тематиці, що підкріплюється використанням як наочного
ілюстративного, так і прикладного матеріалу. Позитивною ознакою стало також намагання молодих
дослідників у процесі пошукової діяльності використовувати архівні фонди. Прикметним було те, що учасники
Конкурсу не лише засвідчили добру обізнаність з науковою літературою, а й проводять самостійні
дослідження, експерименти, демонструють власноруч підготовані відео- і фотоматеріали.
У межах щорічного Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів уперше в Україні була впроваджена апробація Internet-олімпіади з українознавства.
Розробник її – Кримська філія Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.
Мета проекту – застосування сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення
вітчизняного виробництва, п’ятирічна апробація яких вже була здійснена МОН України на загальнодержавному
рівні Кримською філією НДІУ – для проведення Міжнародної Internet-олімпіади з українознавства за
стандартами та вимогами Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти Ради Європи.
Соціально-політичні аспекти Internet-олімпіади:
- послідовний практичний крок МОН України на шляху
реформування освіти до Болонського процесу;
- отримання загальнодержавного легітимного документу
Європейського зразка.
Позитивним у проведенні Internet-олімпіади є те, що вона підтвердила об’єктивність оцінювання під
час проведення Конкурсу. Результати Internet-олімпіади та Конкурсу з українознавства майже співпали: майже
всі переможці конкурсу виявилися і переможцями олімпіади.
Internet-олімпіада є необов’язковою номінацією для учасників Конкурсу, та цей вид роботи сприймається
ними надзвичайно схвально. Навіть учні з віддалених і некомп’ютеризованих шкіл виявляли бажання прийняти
в ній участь і зайняли призові місця, адже оцінювались знання не з комп’ютерної грамоти, а з українознавства.
Проведені конкурси виявляють суттєве зростання інтересу школярів до науково-пошукової діяльності в
галузі українознавства. Особливе зацікавлення спостерігається до вивчення традиційної та нової проблематики
у сфері вітчизняної літератури як складової культурологічних процесів у світовому часопросторі. Разом з тим,
не можна не зауважити, що виконання науково-дослідних робіт з кожним роком істотно покращується,
підвищується ступінь аналітичного опрацювання відібраного матеріалу, урізноманітнюється тематичне
спрямування досліджень. Помітним є якісний підхід у намаганні учнівської молоді розглядати обрані аспекти
крізь призму всього комплексу українознавчих питань. У цілому, можна констатувати, що такі конкурси з
українознавства (відповідно до окреслених завдань) всебічно сприяють утвердженню українознавства як
інтегративної самостійної дисципліни, а також його методології в інших галузях гуманітарних наук.
Факт зростання кількості учасників Конкурсу порівняно з попередніми – факт безперечний і
символічний: спостерігається своєрідний вибух національної свідомості у поколінні юних громадян України.
Зростає кількість учнів, що пройнялися долею України, її минулим і сучасним. Зростає і кількість учителів,
одержимих українською національною ідеєю, палких вихователів національної свідомості й гідності в
молодому поколінні.
Підсумовуючи наслідки проведеної роботи, висловимо впевненість, що Міжнародний конкурс з
українознавства й надалі сприятиме розвитку освітньо-виховного процесу на засадах цілісної системи наукових
інтегративних знань.
Схвильовано підсумував роботу Міжнародних конкурсів з українознавства його ініціатор і натхненник
Петро Петрович Кононенко: – … «… Наукові учнівські роботи - різнопланові, цікаві, науково виважені і,
головне, патріотичні. Ось ліцеїста зі Сквири Анастасія Ткаченко написала: «Історія родоводу Ткаченків …».
Прочитайте! Це – починаючи від тата-мами, діда-баби вглиб до Княжої Доби! А проблема роду актуальна і
сьогодні. Це – наукова праця! Ми її повністю будемо друкувати. Як і багато інших.
Роботи, які написали учні, – це наука! Це – патріотизм! Це – краса! Їх вела любов. І найголовніший
висновок: нам не кажуть про поділ України на Схід і Захід, Північ і Південь, а наші конкурсанти – з Києва і
Донецька, з Чернігівщини і Одещини, з Буковини і Криму, практично – з усієї країни. І діти які приїхали, – то
МОЛОДА УКРАЇНА. А МОЛОДУ УКРАЇНУ не можна заглушити. Україна відроджується! Це та нова
Україна, яка змете хвилю посліду, який сьогодні керує нами, і нарешті настане той час і той лад, якого ми
прагнемо. … поки ми говоримо про шкільну еліту, але це вже новоявлена еліта нашої держави…
Українознавство стає реальною силою! Ми хочемо, щоб на конкурсах стояли питання, які вирішують
долю України. В тому, що ми зробили, – масштаб не місцевий, і не тільки український, це – масштаб світовий!
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Нестеренко Лідія Олександрівна,
науковий співробітник відділу філософії
освіти та освітніх технологій НДІУ,
Фєсік Олена Ігорівна,
науковий співробітник відділу філософії
освіти та освітніх технологій НДІУ

Зведені аналітичні таблиці ІІ МКУ
Початкові класи
№

Назва
навчального
закладу
С. Дружня
Борадянський
р-н, Київська
обл..
Центральна
Рідна Школа,
м. Сідней,
Австралія

ПІБ

1.

Федоренко
Олександра

2

Дусь Адамс
Максим
Ворікович

3

Манчестер
Джулія

Клас

Назва роботи

Шифр

Поч. кл.

Літературна творчість

Ко-8

9 років

Моє життя в Австралії

Міжнародна 392

9 років

Моє життя в Австралії

Міжнародна 393

6 клас
№

ПІБ

1

Мостова Ілона
Михайлівна

2

Малишев Іван
Дмитрович

Назва
навчального
закладу
Старобейзимсь
ка ЗОШ І-ІІ ст.,
Шепетівський
р-н,
Хмельницька
обл..
Комунальна
установа
«Краснодонськ
а ЗОШ І-ІІІ
ст.», Луганська
обл.

Клас

Назва роботи

ПІБ вчителя

Шифр

6

Україна –
природа,
екологія

Каліновська
Уляна Антонівна,
вчитель
української мови
та літератури

Хм-193

6

Символікоритуальна
функція «богів»

Колпакова Поліна
Федорівна,
вчитель
української мови
та літератури

Лг-251

8 клас
№

1.

2.

3.

ПІБ
Ткаченко
Антон
Олександрови
ч
Буяло
Катерина
Володимирів
на
Матвійчук
Оксана
Ігорівна

Назва
навчального
закладу

Шифр

Клас

Назва роботи

ПІБ вчителя

Сквирський ліцей,
м. Сквира, Київська
обл.

8

Родовідне коріння
М. Рильського

Цимбалюк Василь
Іванович, заступник
директора з наукової
роботи

Ко-7

Бобровицька
гімназія, м.
Бобровиця,
Чернігівська обл.

8

Історія Бобровиці

Буяло Оксана
Миколаївна, вчитель
географії і біології

Чв-36

8

Історія села
Різдвяни
Галицького району
Івано-Франківської
області

Євдокимова Тетяна
Ананіївна, вчитель
історії та
суспільствознавства

Кв-46

Гімназія № 143, м.
Київ
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4.

5.

6.

Павлова
Анастасія
Ігорівна
Демиденко
Анастасія
Олександрівн
а
Рожко Ірина
Олександрівн
а

8

1932-1933 роки в
долі мешканців с.
Івашківці
Шаргородського рну Вінницької обл.

Гімназія № 283, м.
Київ

8

Весільна
обрядовість

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
м. Каховка,
Херсонська обл..

8

Птахи-символи
українського етносу

8

Збереження і
пропаганда звичаїв
та обрядів
українського народу
у діяльності
фольклорноетнографічного
гурту «Шагівляночка»

8

Диво на Святий
Вечір

8

Календарні звичаї
та обряди села
Соколівка (веснянолітній цикл)

8

Звичаї традиції та
обряди українського
народу в Криму
(обряди пов’язані з
народженням
дитини)

Гімназія № 143,
Оболонський р-н, м.
Київ.

Панцюк
Любов
Романівна

Ставичанська ЗОШ
І-ІІ ст., Славутський
р-н, Хмельницька
обл..

8

Воробйова
Юлія Юріївна

Середня ЗОШ № 90,
м. Львів

9

Гевал Тетяна
Миколаївна

Соколівська ЗОШ ІІІІ ст.,
Ярмолинецький р-н,
Хмельницька обл..

7

10

Андрущенко
Володимир
Євгенович

ЗОШ № 31, м.
Сімферополь

11

Голубничий
Максим
Олександрови
ч

Марківська
гімназія, с.
Марківка,
Луганська обл.
Гвардійський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст.,
гімназія»,
Хмельницька обл...

12

13

14

15

16

Вох Наталія
Валентинівна
Яковенко
Ірина
Олегівна

ВолодарськВолинська гімназія,
Житомирська обл..

8

8

Символіка
орнаменту
слобожанського
рушника
Весільні традиції
(на основі зібраного
матеріалу у
с.Гвардійське)
Мій ВолодарськВолинський

8

Порубенська
Людмила
Миколаївна

Городнявський НВК
(середня ЗОШ,
колегіум),
Хмельницька обл.

8

Довгошия
Тарас
Петрович

Борщівська ЗОШ ІІІІ ст. № 3, м.
Борщів,
Тернопільська обл..

8

Яцірук Марія
Степанівна

Куликівська ЗОШ ІІІ ст., Радехівський
р-н, Львівська обл.

8

Народний одяг
жителів північної
частини
Шепетівського
району
Борівська
вишиванка:
самобутня творчість
і оберег
Українська народна
пісня з рідного села
– джерело
збагачення
ураїнознавчої науки
26

Євдокимова Тетяна
Ананіївна, вчитель
історії та
суспільствознавства
Демиденко Вікторія
Дмитрівна, вчитель
української мови та
літератури
Морозова Ніна
Павлівна, вчитель
біології

Стецюк Валентина
Степанівна, вчитель
української мови та
літератури

Подоляк Ірина
Василівна, вчитель
української мови та
літератури
Дарійчук Марія
Сергіївна, вчитель
української мови та
літератури
Ганіна Людмила
Борисівна, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи, вчитель
української мови та
літератури ЗОШ № 31
Коротун Раїса
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури
Нікіфорова Марія
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури
Примак Тетяна
Костянтинівна,
вчитель української
мови та літератури

Кв-47

Кв-48

Хн-151

Хм-132

Лв-133

Хм-156

Сф-386

Лг-184

Хм-190

Ж-201

Шитьман Світлана
Володимирівна,
вчитель української
мови та літератури

Хм-209

Кісіль Оксана
Леонівна, вчитель
словесності

Тр-215

Ільїна Галина
Романівна, вчитель
української мови та
літератури

Лв-219

Гнідець Любов
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури
Гнідець Любов
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

17

Марків Марія
Михайлівна

Середня ЗОШ № 98,
м. Львів

8

Українська вишивка

18

Гурко Софія
Русланівна

Середня ЗОШ № 98,
м. Львів

8

Національне жіноче
вбрання

Андріянова
Олена
Валентинівна

Сиваська ЗОШ І-ІІІ
ст., Новотроїцький
р-н, Херсонська
обл.

8

Культурна
спадщина України
як засіб збереження
духовності народу

Богач Тетяна
Павлівна, вчитель
художньої культури

Хн-235

8

Шкільний музей як
цент історії,
культури,
духовності

Пасевин Надія
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

См-244

19

Лв-231

Лв-233

20

Гурток
краєзнавців
при «Кімнатімузеї
Феодосія
Сахна»

21

Боровець
Роман
Васильович

Любельська ЗОШ ІІІІ ст., Жовківський
р-н, Львівська обл.

8

Скарб одного села –
малополіська
вишивка

22

Калмацуй
Павло
Павлович

Білинська ЗОШ І-ІІІ
ст., Балтський р-н,
Одеська обл.

8

Свято Івана Купала
в с. Білине

23

Кушнір Ірина
Василівна

Шиловецька ЗОШ ІІІІ ст., Хотинський
р-н, Чернівецька
обл.

8

Розвиток
лозоплетіння на
Хотинщині

24

Залозна
Софія
Олегівна

Сосницька гімназія
ім. О.П.Довженка,
Чернігівська обл..

8

Вишивка
Чернігівщини

8

Вишивка

Хохлов Тетяна
Володимирівна,
директор ЗОШ

Лг-345

8

Українські народні
ремесла

Хохлов Тетяна
Володимирівна,
директор ЗОШ

Лг-346

Джулинська ЗОШ ІІІІ ст., Боршадський
р-н, Вінницька обл.

8

Святині й обереги
передаються з роду
в рід

Нікітчук Любов
Федорівна, вчитель
української мови та
літератури

Вн-349

Нововолинська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
Волинська обл.

8

Вишита сорочка –
прадавній оберіг

Не заявлений

Вл-350

Іванівська ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2 Херсонська
обл.

8

Український
народний одяг

НВК «Школа-садок
«Софія», м. Львів

8

Українська родина:
традиції та
сучасність

25

Берещанська
Ірина
Віталіївна

26

Хохлов
Дмитро
Михайлович

27

Попук
Наталія
Сергіївна

28

29

30

Зінчук
Андрій
Анатолійович
Чорна
Валентина
Юріївна
Колодній
Олена
Олегівна

Смілівський НВК,
Роменський р-н,
Сумська обл.

Комунальна
установа
Суходільська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 17,
Краснодонський рн, Луганська обл.
Комунальна
установа
Суходільська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 17,
Краснодонський рн, Луганська обл.

27

Луцик Тетяна
Іванівна, вчитель
початкових класів та
українознавства
Мунтян Ядвіга
Францівна, вчитель
української мови та
літератури
Числаш Галина
Петрівна, вчитель
української мови та
літератури,
українознавства
Огієнко Марія
Андріївна, вчитель
української мови та
літератури

Могила Алла
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури
Лущик Оксана
Григорівна, вчитель
української мови та

Лв-261

Од-267

Чц-328

Чв-344

Хн-352

Лв-366

31

32

Буй Ірина
Іванівна
Ткачук Антон
Валерійович

Олеська ЗОШ І-ІІІ
ст., Буський р-н,
Львівська обл.
ЗОШ № 7, м.
Енергодар,
Запорізька обл.

8

Історичне минуле
українського народу

8

Сучасне українське
козацтво: етапи
становлення та
проблеми

літератури
Жмур Ірина
Дмитрівна, вчитель
музики і етики

Лв-368

Самолова Ірина
Арнольдівна, вчитель
історії

Зп-371

9 клас
№

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Назва навчального
закладу

1.

Бойко Сергій
Григорович

Червонозаводська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,
м.Червонозаводське
, Лохвицький район

2

Алексейчук
Сергій
Сергійович

Середня ЗОШ №
147, Деснянський рн, м. Київ

3

Тріпецька
Марина
В’ячеславівна

Середня ЗОШ №
147, Деснянський рн, м. Київ

4

5

Ільєнко Ольга
Михайлівна

Мігунова
Анна
Романівна

Середня ЗОШ №
250, Деснянський рн, м. Київ

Середня ЗОШ №
250, Деснянський рн, м. Київ

Клас

Назва роботи

ПІБ вчителя

Шифр

9

Народна
метеорологія

Стельник Оксана
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури

Пл.-2

9

Обухівщина
(краєзнавча,
дослідницька
експедиція)

Бистров Сергій
Борисович, вчитель
трудового навчання

Кв-5

9

Духовна культура в
минулому і
сучасному українців

9

Смислове
навантаження
колоративу
«чорний» (на
матеріалах текстів
родинно-побутових
пісень)

9

Порівняння
язичництва та
християнства (на
прикладі
святкування Івана
Купала)

6

Мазурок
Анастасія
Володимирів
на

Середня ЗОШ №
250, Деснянський рн, м. Київ

9

Етноміфолінгвістич
ний контекст пісень
гуртів «Океан
Ельзи», «Мандри»,
«Друга ріка»

7

Левонтюк

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м.

9

Відображення
28

Саранюк Ганна
Мануїлівна, вчитель
української мови та
літератури
Кузьменко Людмила
Альбертівна, вчитель
української мови та
літератури, заступник
директора з НВР;
Вишницька Юлія
Василівна, ст..
викладач кафедри
фонетики та
граматики
слов’янських мов
Київського
національного
лінгвістичного
університету
Кузьменко Людмила
Альбертівна, вчитель
української мови та
літератури, заступник
директора з НВР
Кузьменко Людмила
Альбертівна, вчитель
української мови та
літератури, заступник
директора з НВР;
Вишницька Юлія
Василівна, викладач
кафедри фонетики та
граматики
слов’янських мов
Київського
національного
лінгвістичного
університету
Мосіюк Неоніла

Кв-6

Кв-10

Кв-11

Кв-12

Хм-17

Катерина
Юріївна

Славута,
Хмельницька обл..

народного
світогляду в
українському
фольклорі

Петрівна, вчитель
української мови та
літератури
Фесуненко Антоніна
Анатоліївна,
заступник директора з
НВР, вчитель
географії
Фесуненко Антоніна
Анатоліївна,
заступник директора з
НВР, вчитель
географії
Степенко Марина
Олександрівна,
вчитель історії
Степенко Марина
Олександрівна,
вчитель історії

8

Зуборева
Христина
Олегівна

Середня ЗОШ №
282, м. Київ

9

Народні художні
промисли в Україні.
Писанкарство.

9

Мотовиловец
ь Катерина
Іванівна

Середня ЗОШ №
282, м. Київ

9

Про що
розповідають назви

10

Власенко
Олег
Сергійович

Середня ЗОШ №
282, м. Київ

9

Сергій Федорович
Грушевський

11

Винар Павло
Андрійович

Середня ЗОШ №
282, м. Київ

9

Полум’яне життя

12

Шевчук
Микола
Миколайович

НВК ім. Л.І.
Бугаєвської м.
Комсомольськ,
Полтавська обл..

9

Концентраційний
табір «Дахау»
очима колишніх
в’язнів – мешканців
Полтавщини

Великодна Віра
Іванівна, вчитель
історії

Пл-23

13

Пахольчак
Вероніка
Олександрівн
а

Ізяславський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,
ліцей ім.
М.Островського»,
м. Ізяслав,
Хмельницька обл.

9

Доля на рушникові

Романюк Ольга
Володимирівна,
вчитель інформатики
та трудового навчання

Хм-27

14

Полосікова
Дар’я
Костянтинівн
а

Добропільська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 4, м.
Добропілля,
Донецька обл.

9

Топонімічні та гідронімічні легенди й
перекази (Добропільського р-ну
Донецької обл.)

Колядіна Марина
Володимирівна,
вчитель української
мови та літератури

До-29

Стяжкіна
Ірина
Сергіївна

Суспільно-гуманітарне відділення
педагогічного ліцею
при Рівненському
державному
гуманітарному
університеті

9

Діяльність
рівненської
«Просвіти» 19171928 рр.

Доброчинська
Валентина
Анатоліївна, доцент
кафедри історії
України Рівненського
ДГУ

Рв-34

9

Прізвища жителів
села Богданівна
Чернігівського
району Запорізької
області

Бистрицька Наталія
Анатоліївна,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, вчитель
української мови та
літератури

Зп-37

Виповська Ірина
Геннадіївна, вчитель
історії

Кв-42

Плотко Раїса
Борисівна, вчитель
української мови та
літератури

Кв-43

Чоха Оксана
Михайлівна, вчитель
історії

Кв-45

15

16

Бистрицька
Віталіна
Геннадіївна

Богданівська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Чернігівський р-н.,
Запорізька обл.

17

Симоненко
Тетяна
Олександрівн
а

НВК № 240
«Соціум», м. Київ

18

Коломієць
Оксана
Миколаївна

Середня ЗОШ №
219, м. Київ

19

Пугіна
Валерія
Олександрівн

Гімназія № 143, м.
Київ

9

9

9

Права дитини в
Україні. Дитина –
іграшка в руках
дорослих?
Традиції, звичаї,
обряди в давнину і
сьогоденні, їх роль
у формуванні типу
української людини
Архітектура і побут
українсь-кого
народу
29

Кв - 19

Кв - 20

Кв-21
Кв-22

а
Марцих
Ярослав
Олександрови
ч

Загальноосвітній
заклад інтернатного
типу «Запорізький
Січовий колегіум »,
м. Запоріжжя

21

Омельченко
Вікторія
Вікторівна

Андріївська
спеціалізована
різнопрофільна
школа І-ІІІ ст.,
Бердянський р-н,
Запорізька обл.

22

Костюк
Лариса
Василівна

Лубенська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 6,
Полтавська обл.

23

Сухроменда
Михайло
Васильович

Орівська ЗОШ І-ІІ
ст., Сколівський рн, Львівська обл.

9

24

Кіяшко
Ярослава
Володимирів
на

Лубенська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 6,
Полтавська обл.

9

25

Школа Іліна
Анатоліївна

Петракіївський
НВК, Хорольський
р-н, Полтавська обл.

20

26

27

28

Сорока
Любов
Василівна

Дідик Анна

Жовтяк Лідія
Євгенівна

Шепетівське НВО
«Дошкільний заклад
– ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
, м. Шепетівка,
Хмельницька обл.
Первомайська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 5, м.
Первомайськ,
Миколаївська обл.
Український
гуманітарний ліцей
Київського
національного
університету ім.
Т.Шевченка

Шимянова Олена
Дмитрівна, викладач
української мови та
літератури

Зп-52

Страшко Анжела
Юріївна, вчитель
української мови та
літератури

Зп-58

Хоменко Тетяна
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури

Пл-59

Романська Марія
Юріївна, вчитель
української мови та
літератури

Лв-61

Історія
Вишневецьких,
факти та легенди

Яковенко Ірина
Юріївна, вчитель
історії

Пл-65

9

Експедиція
«Україна
вишивана»

Тичинок Любов
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Пл-68

9

Із семи криниць
водиця

Філінюк Неоніла
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Хм-79

9

Шлюбно-весільні
звичаї

не заявлений

Мв-75

Головай Ірина
Андріївна, завідуюча
лаболаторією
українознавства.

Кв-81

Бєлкіна Оксана
Олександрівна,
вчитель географії

Кв-99

Бєлкіна Оксана
Олександрівна,
вчитель географії

Кв-100

Бєлкіна Оксана
Олександрівна,
вчитель географії

Кв-101

Ніколаєва Катерина
Василівна, вчитель

Кв-103

9

9

9

9

29

Найчук Марія
Володимирів
на

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

9

30

Василенко
Альона
Володимирів
на

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

9

31

Боклан Анна
Павлівна

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

9

32

Плаксієнко
Вікторія

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

9

Українське житло
Побутування
дитячого фольклору в селищі
Андріївці Бердянського р-ну Запорізької обл.. на
сучасному етапі
Структурносемантична
характеристика
топонімії
Лубенщини
Роль шкіл
українознавства у
вихованні
української молоді
на чужині

Бій під Крутами у
контексті
Української
революції кінця
1917-початку 1918
років
Проблема зсувів
правого берега р.
Дніпро в межах м.
Києва
Жива історія
вмираючої річки
Дослідження
грунтоворослинного покриву
вздовж лівого
берега р. Псел в
межах с. Шишаки
Історія, трагедія та
відродження
30

Дмитрівна

33

Кащенко
Олесь
Анатолійович

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

9

34

Бебко Ольга
Володимирів
на

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

9

35

Вітрянюк
Катерина
Сергіївна

Калинівський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ»,
Городищенський рн, Черкаська обл.

9

Червонозаводська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,
Лохвицький р-н,
Полтавська обл..

9

36

Давиденко
Тетяна
Станіславівна

37

Тимощук
Інна Олегівна

Шепетівська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 4,
Хмельницька обл..

38

Солов’ян
Володимир
Сергійович

Гімназія № 191, м.
Київ

39

Горюк
Оксана
Петрівна

40

Токар Артем
Миколайович

41

Молоткова
Антоніна
Олександрівн
а

Трипільська ЗОШ ІІІІ ст., Обухівський
р-н, Київська обл..

42

Григоренко
Катерина

Жовтнева ЗОШ І-ІІ
ст., Охтирський р-н,
Сумська обл.

43

Корабльова
Валентина
Валентинівна

44

Мостопалова
Наталія
Павлівна

45

Власенко
Антон
Петрович

Банилівська ЗОШ ІІІІ ст., Чернівецька
обл.
Бабайківська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Царичанський р-н,
Дніпропетровська
обл..

Скадовська ЗОШ ІІІІ ст. № 3, м.
Скадовськ,
Херсонська обл..
Середня ЗОШ №
219, м. Київ
Соснівський НВН
«ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ
«Теремок»,
Глухівський р-н,
Сумська обл..

Густинського
Свято-Троїцького
монастиря
Замки України:
сучасний стан та
шляхи їх
збереження
Лікарські рослини
Київської області у
народній медицині
Своєрідність
купальської і
весільної
обрядовості та її
елементи у сучасній
масовій культурі та
побуті населення
села Калинівки
Городищенського
району Черкаської
області

англійської мови
Кащенко Ірина
Володимирівна,
вчитель української
мови та літератури
Бєлкіна Оксана
Олександрівна,
вчитель географії

Кв-107

Кв-108

Очеретяна Людмила
Василівна, директор
ЗОШ, вчитель
української мови та
літератури

Чк-112

Храмові свята
Лохвиччини

не заявлений

Пл.-114

9

Таємниці вірувань:
Обереги і талісмани

Малярчук Тетяна
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Хм-125

9

Трагедія українців
Польщі в 1944-1946
роках. Депортація з
Холмщини

Кобиш Валентина
Сергіївна, вчитель

Кв-104

9

Сталінські репресії
у селі Банилів

Андрюк Ольга
Петрівна, вчитель
українознавства

Чц-141

9

Остарбайтери
Другої Світової
війни – мої земляки

Чорна Світлана
Миколаївна, вчитель
історії

Дн-142

9

Орнаменти та
символіка вишиваного розмаїття
Трипільщини

Буренко Катерина
Іванівна, вчитель
київщинознавства

Ко-145

9

Мій оберіг – родина
моя

Рудик Оксана
Володимирівна,
вчитель української
мови та літератури

См-147

9

Особливості
українського
мовленнєвого
етикету

Мірошниченко
Вікторія Вікторівна,
вчитель української
мови та літератури

Хн-148

9

Українська діаспора
в країнах Балтії

Черевко Ліна
Семенівна, вчитель
історії

Кв-139

9

Концентри
українознавства.
Особливості
Зарубинецької,
Черняхівської

Власенко Оксана
Володимирівна,
вчитель української
мови та літератури

См-166

31

культур

46

47

Боднарчук
Юлія
Володимирів
на
Савенкова
Анастасія
Геннадіївна

Віньковецький НВК
у складі середньої
ЗОШ І-ІІІ ст. та
гімназії,
Віньковецький р-н,
Хмельницька обл...
Первомайський
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 15-колегіум,
Миколаївська обл.
ЗОШ № 2, м.
Кодима, Одеська
обл.

9

Вивчення
фольклору
Віньковеччини

9

Обрядовість
Первомайщини

9

Крилаті вирази
біблійного
походження

9

Народні традиції
Новоодещини

9

Народознавчий
колорит
драматичної поеми
Миколи Братана
«Сліпий дощ»

48

Чорноморець
Ольга
Миколаївна

49

Шевченко
Ірина
Сергіївна

Новоодеська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1, м. Нова
Одеса,
Миколаївська обл.

50

Сушко
Катерина
Олександрівн
а

Каховська ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1, Херсонська
обл.

51

Волошин
Анна
Володимирів
на

Середня
спеціалізована
школа № 93, м.
Львів

9

Значущість слова в
духовному світі
України

Куртова
Галина
Андріївна

Путивльське НВО
«Спеціалізована
ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ», Сумська обл.

9

Синонімічні ряди в
народних піснях
Сумщини

52

53

Якимчук
Віолета
Артурівна

54

Куцова Анна
Володимирів
на

55

Ткач Євгенія
Юріївна

56

Гуменчук
Оксана
Анатоліївна

57

Сидорук
Віоліна
Вікторівна

58

Гриценко
Роман

Сумська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 9

Новоодеська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1, м. Нова
Одеса,
Миколаївська обл..
Первомаївська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Верхньорогачицьки
й р-н, Херсонська
обл..
Павлівська ЗОШ ІІІІ ст., Калинівський
р-н, Вінницька обл.
Антонінська ЗОШ ІІІІ ст.,
Красилівський р-н,
Хмельницька обл.
Межівська ЗОШ ІІІІ ст. № 2,

Фольклорноетнографічне
дослідження
весільної
обрядовості с. Річки
Білопільського р-ну
Сумської обл.. в
контексті укр..
народної культури
Народні промисли
Новоодещини.
Вишивка: історія і
сучасність

Наконечна Олена
Василівна, вчитель
української мови та
літератури
Садовник Наталія
Федорівна, вчитель
української мови та
літератури
Гладких Світлана
Яківна, вчитель
української мови та
літератури
Мошківська Олена
Анатоліївна, вчитель
історії та
українознавства
Харченко Людмила
Степанівна, вчитель
української мови та
літератури
Стецюк Мирослава
Данилівна, вчитель
української мови та
літератури
Лапузіна Олена
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи

Хм-152

Мв-155

Од-171

Мв-172

Хн-178

Лв-179

См-185

Литвиненко Яна
Олександрівна,
вчитель української
мови та літератури

См-196

Мошківська Олена
Анатоліївна, вчитель
історії

Мв-198

9

Бджільництво –
одне з найдавніших
занять українців

Кондрацова Людмила
Дмитрівна, вчитель
української мови та
літератури,
народознавства

Хн-247

9

Моя родина

Шуманська Тетяна
Миколаївна, вчитель

Вн-245

9

9

9

Подільське весілля

9

Використання
літературно32

Загаєвська Тамара
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури
Столярова Любов
Федорівна, вчитель,

Хм-206
Дн-177

Станіславови
ч

Дніпропетровська
обл.

59

Ярошевська
Оксана
Сергіївна

Новоодеська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1,
Миколаївська обл.

60

Цирельников
а Олена
Юріївна

Шепетівська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 6,
Хмельницька обл.

61

Наход
Наталія
Валеріївна

62

Цапенко
Олена
Петрівна

63

Григоренко
Катерина

64

65

66

67

68

Єлькін Ігор
Іванович

Соцька Олена
Валеріївна

Кухар Наталя
Олександрівн
а

Бучак Анна
Богданівна
Стецюк
Уляна
Павлівна

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
смт. Ратне,
Ратнівський р-н,
Волинська обл.
ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
О.Одарія, с. Білка,
Іванівський р-н,
Одеська обл.
Жовтнева ЗОШ І-ІІ
ст., Охтирський р-н,
Сумська обл.
ЗШ І-ІІ ст. с. Нові
Каплани,
Арцизький р-н,
Одеська обл.
МОЗ «Рибницька
УСЗШ № 1 з
ліцейськими
класами», м.
Рибниця,
Придністров’я,
Молдова
МОЗ «Рибницька
УСЗШ № 1 з
ліцейськими
класами», м.
Рибниця,
Придністров’я,
Молдова
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
ім. Т.Г.Шевченка, м.
Самбір, Львівська
обл.

художніх засобів у
творчості Сави
Божка – трагічної і
величної постаті
українського
письменства
9

9

9

Народні свята та
звичаї рідного краю
Виховання
національної
свідомості при
вивченні географії
та біології
Психологія
українського народу
та менталітет
української нації

керівник гуртка «Мрії
збуваються»

Мошківська Олена
Анатоліївна, вчитель
історії та
українознавства

Мв-230

Дзюба Оксана
Валеріївна, вчитель
географії

Хм-237

Не зазначений

Вл-256

Вєлєва Тетяна
Петрівна, вчитель
української мови та
літератури
Рудик Оксана
Володимирівна,
вчитель української
мови та літератури

9

Сімейна
обрядовість

9

Мій оберіг- родина
моя

9

Українські традиції
і звичаї календарносімейного циклу
населення нових
Каплан. Минуле і
сьогодення

Арабаджи Катерина
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Од-268

9

Порівняльна
характеристика
усної народної
творчості
українського і
російського народу

Демедюк Світлана
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Міжнар
одна
271

9

Національні ознаки
різдвяних та
великодніх свят
українського,
російського та
молдовського
народів

Ковальчук Світлана
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури

Міжнар
одна
272

9

Отець Рисей і
Україна

ВолодарськВолинська гімназія,
Житомирська обл.

9

69

Луферчик
Соломія
Тарасівна

НВК «Школа-ліцей
«Оріяна», м. Львів

9

70

Кушнір Ольга
Володимирів
на

Вільховецька ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Чемеровецький р-н,

9

Фольклорноетнографічні
інтереси Лесі
Українки
Язичництво –
система уявлень про
світ і місце людини
в ньому
Особливості
родинно-побутової
лірики за творами
33

Войтенко Любов
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури
Примак Тетяна
Костянтинівна,
вчитель української
мови та літератури
Михальська Оксана
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури
Анохіна Ніна
Петрівна, вчитель
української мови та

Од-262

См-264

Лв-284

Ж-286

Лв-288

Хм-289

71

72

73

Рибалко
Катерина
Володимирів
на
Рябоконь
Марина
Олександрівн
а
Міщенко
Тетяна

74

Старікова
Ірина
Вікторівна

75

Барбашина
Оксана
Андріївна

Хмельницька обл.

українських
класиків та їх
зіставлення зі
згаданими обрядами
у частинах
Хмельницької та
Тернопільської
областей

Хмелівська ЗОШ ІІІІ ст., Роменський
р-н, Сумська обл.

9

Обряди, звичаї та
традиції села
Хмелів

Віньковецький НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. та
гімназія»,
Хмельницька обл..

9

Фразеологізми

Хмільницький НВК,
Чернігівський р-н,
Чернігівська обл.
Сінокосненська
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Роздольненський рн., АР Крим
Свердловська
гімназія № 1, м.
Свердловськ,
Луганська обл.

9

9

Папченко
Вікторія
Юріївна

ВолодарськВолинська гімназія,
Житомирська обл..

9

77

Коршунова
Надія
Валентинівна

СЗОШ І-ІІІ ст. № 6,
м. Сєвєродонецьк,
Луганська обл.

9

78

Вашнівська
Надія
Миколаївна

79

Кордубан
Таїсія
Георгіївна

Антропонімія у
творах
Т.Г.Шевченка

9

76

Серебрянська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Роздольненський рн, АР Крим
Старобросковецька
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Сторожинецький рн, Чернівецька обл.

Відображення
первісних обрядів у
топонімах нашого
краю
Дослідження назв
населених пунктів
степової зони
Криму

Доля остарбайтерів
та в’язнів
концтаборів
постраждалих від
нацистських
переслідувань, які
проживають на
Володарщині
Історичні пам’ятки
Севе-родонецька,
пов’язані з будівництвом міста
(1934-58)

9

Дорогою творення

9

Криниця як символ
духовності
українців

80

Тінькова
Анастасія
Олександрівн
а, Цюрток
Ольга
Сергіївна

Матвіївський
Загальноосвітній
НВК «Всесвіт»,
Вільнянський р-н,
Запорізька обл..

9

Матвіївський
Великодній хліб

81

Міняйло
Денис
Олегович

Малогвардійська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 21,
Луганська обл.

9

Матеріальна
культура та побут
українців

82

Рудь Оксана
Ігорівна

НВК «Балтська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1ліцей», Одеська обл.

9

Звичаї та обряди
мого краю
34

літератури

Пономаренко Ніна
Олексіївна, вчитель
української мови та
літератури
Наконечна Олена
Василівна, вчитель
української мови та
літератури
Трохименко О.В.,
вчитель
українознавства
Козирєва Таміла
Петрівна, вчитель
української мови та
літератури
Медведєва Галина
Вікторівна, вчитель
української мови та
літератури

См-292

Хм-303

Чв-304

Кр-307

Лг-309

Ковальчук Олена
Миколаївна, вчитель
історії

Ж-315

Москаленко Олена
Юріївна, вчитель
історії

Лг-322

Єфіменко Раїса
Василівна, вчитель
української мови та
літератури
Маніліч Марія
Георгіївна, вчитель
історії і
українознавства
Павлюк Людмила
Анатоліївна, вчитель
української мови та
літератури, директор
Музею історії
української мови
Байбак Діана
Анатоліївна, вчитель
української мови та
літератури
Гальчинська Надія
Семенівна, вчитель
математики та

Кр-326

Чц-327

Зп-329

Лг-341

Од-342

9

Діалектна,
фонетична словотвірна
різноманітність
сучасних імен

9

Звичаї мого роду

9

Село моє рідне…

9

Кам’яне городище:
побут городян

Пашетнєва Олена
Леонтіївна, вчитель
історії та
правознавства

Зп-361

9

Старе село над
древньою рікою

Ходус Олена
Миколаївна,
заступник директора з
виховної роботи,
вчитель української
мови та літератури

Дн-372

Одеська санаторна
ЗОШ-інтернат № 6
І-ІІ ст.

9

Вплив
східнослов’янської
та козацької
колонізації на
етнічний склад
населення Одещини

Терентьєва Олеся
Леонідівна, вчитель
історії та
правознавства

Од-375

ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Жидичин,
Ківерцівський р-н,
Волинська обл.

9

Традиції
лозоплетіння у
нашому краї

Чвіль Леся Юріївна

Вл-380

9

Виявлення
кислотних дощів та
аналіз їх складу на
території
Камянсько-Дніпровського р-ну

Безкоровайна
Катерина Вікторівна,
заступник директора з
НВР, вчитель хімії та
біології

Зп-383

9

Популяція
лишайників
КамянецьДніпровського р-ну

Безкоровайна
Катерина Вікторівна,
заступник директора з
НВР, вчитель хімії та
біології

Зп-384

Пісенна доля
Шевченкових творів

Сушинська Оксана
Віталіївна, вчитель
української мови та
літератури

Хм-176

«А над цвітом
галицький рушник
цвіте…»

Лопушанська Галина
Василівна, директор;
Нисевич Ірина
Ярославівна, філолог

Лв-389

83

Лебедь Ян
Костянтинови
ч

84

Майсак
Анастасія
Віталіївна

85

Коритчук
Людмила
Сергіївна

86

Мірошниченк
о Андрій
Віталійович

Кам’янськоДніпровська
районна гімназія
«Скіфія»,
Запорізька обл.

Іванісік Юлія
Володимирів
на

Кам’янська ЗОШ ІІІІ ст.,
Апостолівський р-н,
Дніпропетровська
обл.

87

88

89

90

Зубрицька
Любов
Валеріївна
Шендрик
Юрій
Васильович
Полєжаєва
Валентина
Валентинівна

91

Бондаренко
Надія
Юріївна

92

Мартинюк
Андрій
Володимиров
ич

93

Присташ
Юлія
Ярославівна

народознавства
Мойса Валентина
Миколаївна,
заступник директора з
НВР, вчитель
української мови та
літератури
Сілаєва Ольга
Дмитрівна, заступник
директора з виховної
роботи
Рябчук Валентина
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

Кременчуцький
ліцей № 4,
Полтавська обл.
Високівська ЗОШ ІІІІ ст.,
Михайлівський р-н,
Запорізька обл.
Осіївська ЗОШ І-ІІІ
ст., Бершадський рн, Вінницька обл.

Кам’янськоДніпровська
районна гімназія
«Скіфія»,
Запорізька обл.
Кам’янськоДніпровська
районна гімназія
«Скіфія», м.
Запорізька обл.
Кам’янецьПодільська ЗОШ ІІІІ ст. № 10,
Хмельницька обл..
Львівська
українська
гуманітарна
гімназія

9

9

Пл-353

Зп-358

Вн-360

10 клас
№
1.

ПІБ
Камінська

Назва навчального
закладу
Середня ЗОШ №

Клас

Назва роботи

10

Сюжети
35

ПІБ
вчителя
Пашкевич Наталія

Шифр
Кв-9

Анастасія
Геннадіївна

250, Деснянський рн, м. Київ

українських пісень у
народному малярстві

Бодаквянська ЗОШ
І-ІІІ ст., с. Бодаква
Лохвицький р-н,
Полтавська обл..

10

Вишита сорочка у
побуті, звичаях і
обрядах та піснях к.
ХІХ-ХХ ст. (на
матеріалі с.
Бородавки
Лохвицького р-ну
Полтавської обл.)

Кулініч Оксана
Григорівна, вчитель
історії

Пл-15

10

Хліб – наша сила,
хліб – наша святість,
руки невтомні
плекають його

Цехмейструк
Катерина Андріївна,
вчитель української
мови та літератури

Хм-16

10

Історія нашого
краю, народні
традиції в роботах
народного майстра
України Климовича
Миколи Івановича

Грищенко Галина
Анатоліївна, вчитель
історії

Ж-24

10

Мовно-виражальні
засоби народної
поліської пісні

Макаруха Ганна
Олексіївна, вчитель
української мови та
літератури

Ж-28

10

Магія народного
слова

Войтюк Людмила
Сергіївна, вчитель
української мови та
літератури

Хм-35

10

Розвиток
української культури
у давні часи

Гончарук Людмила
Семенівна, вчитель
української мови та
літератури

Кв-38

10

Семен Палій у
пам’яті народній

Меркулова Світлана
Костянтинів-на,
вчитель історії

Кв-41

Єфіменко С.В.

Сф-397

Єршова Катерина
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури

Кв-49

Станко Оксана

Зк-55

2.

Міщенко
Марина
Олександрівна

3.

Киликиївський
навчально-виховний
комплекс
«дошкільний
Гутова Тетяна
навчальний заклад –
Олександрівна
середня ЗОШ І-ІІІ
ст.», с. Киликиїв
Славутський р-н,
Хмельницька обл.

4.

5.

6.

7.

8.

Матюхіна
Овруцька гімназія
Світлана
ім. А.С. Малишка, м.
Володимирівн Овруч, Житомирська
а
обл.
Пілявська
Овруцька гімназія
Анна
ім. А.С. Малишка, м.
Володимирівн Овруч, Житомирська
а
обл.
Білогірський НВК
«Середня ЗОШ І-ІІІ
Ніколайчук
ст. ім. І.О. Ткачука,
Світлана
гімназія», смт.
Василівна
Білогір’я,
Хмельницька обл.
Горбаченко
Спеціалізована
Дар’я
середня школа №
Володимирівн
187, м. Київ
а
Савченко
Олена
Середня ЗОШ №
Володимирівн
225, м. Київ
а

9.

Бакало Марія
Григорівна

НВК «Українська
школа-гімназія»,
Сімферополь

10.

Пилипенко
Дарія
Анатоліївна

Гімназія № 283, м.
Київ

10

11.

Свистак

Ужгородська

10

10

Поняття: плем’я,
етнос, нація. Що їх
зв’язує між собою?
Які племена стали
творцями
українського народу?
Україно! Доки жити
буду доти
відкриватиму тебе!
(Дослідження
антропологічних
ознак українців у
наукових працях
етнографів і
антропологів та в
художній літературі)
Традиції і
36

Йосипівна, вчитель
української мови та
літератури,
українознавства

Іванка
Вікторівна

12.

13.

спеціалізована школа
– інтернат з
поглибленим
вивченням окремих
предметів

Спеціалізована
Андрющенко
школа І-ІІІ ст. № 2 м.
Тетяна
Цюрупінськ,
Сергіївна
Херсонська обл.
Гончарівська
гімназія,
Іващенко
Ірина Ігорівна
Чернігівський р-н,
Чернігівська обл.

14.

Штик
Валентина
Петрівна

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
– дитячий садок», с.
Самари, Ратнівський
район, Волинська
обл.

15.

Колоколова
Вікторія
Володимирівн
а

Гуляйпільська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1, м.
Гуляйполе,
Запорізька обл.

16.

Федоренко
Олексій
Володимирови
ч

17.

Крашенінніко
ва Оксана
Анатоліївна

Середній загальноосвітній заклад
«Слов’янська
гімназія», м. Київ
Ніжинський
педагогічний ліцей,
Чернігівська обл.

18.

19.

20.

Горобченко
Аліна
Миколаївна

Ружило Ілона
Валеріївна

Поліщук Віта
Михайлівна

21.

Зелінський
Данило
Едуардович

22.

Гарнага
Ольга
Василівна

10

10

10

Стрижньова Ірина
Вікторівна, вчитель
української мови та
літератури
Ємельянова Ніна
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Хн-62

Чв-64

Не заявлений

Вл-66

Дюженко Людмила
Анатоліївна, вчитель
історії

Зп-77

Голодомор 19321933 р. в гіркій
пам’яті моїх вчителів

Руденко Людмила
Миколаївна, вчитель

Кв-82

10

Походження
топонімів рідного
села

Філоненко Ірина
Миколаївна, доцент
кафедри географії НДУ
ім. М.Гоголя

Чв-83

Непомняща Тамара
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури

См-86

Клим Світлана
Зіновіївна, вчитель

Хм-93

Вільчинська Ганна
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури; Істрюга
Людмила Василівна,
заступник директора з
НВР, вчитель
російської мови

Хм-94

Бондаренко Тамара
Михайлівна, вчитель
історії

Кв-95

Іваницька Стефанія
Федотівна,
вчитель української
мови та літератури

Кв-96

Кам’янецьПодільська гімназія,
Хмельницька обл..

10

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

Назви одягу та
взуття та суміжних
ознак і дій у говірці
с. Оріхово
Ратнівського району
Волинської області
«Земські старання»
(на прикладі історії
земства
Гуляйпільського
краю)

Семенівна, вчитель
української мови та
літератури, заступник
директора з науковометодичної роботи

10

10

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

Сімейні обряди та
звичаї українців.
Магія слова

10

Слоутський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст., дошк.
навч. заклад «Волошка », Глухівський рн, Сумська обл.

Шепетівська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 4 ім. В.
Котика,
Хмельницька обл.

звичаєвість як шлях
до формування
української нації (на
прикладі фольклору
с. Бронька
Іршавського району
Закарпатської обл..)
Роль Дніпрової
Чайки в розвитку
української
літератури і культури

Рід, родина, сім’я.
Лексика на
позначення
родинних стосунків в
українській мові
Великодні гаївки
Західного Поділля –
високомистецькі
поетичні твори,
дорогоцінний скарб
ранньої культури
українців

Свято Івана Купала:
традиції і сучасність

10

Роль і значення
товариства
«Просвіта» в житті
українського народу
Життя і творчість
Мелетія
Смотрицького –
видатного діяча

10

10

37

23.

Костур
Костянтин
Володимирови
ч

24

української культури
Військове
мистецтво козаків на
прикладі Хотинської
війни. Українська
ідея. Теорія війни.

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

10

Дорошина
Анастасія
Максимівна

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

10

Підземелля Києва.
Історія та сьогодення

25

Гришкова
Людмила
Миколаївна

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
м. Нова Каховка,
Херсонська обл.

10

Українська вишивка

26

Свенська
Ольга
Олександрівна

Кам’янецьПодільська гімназія,
Хмельницька обл.

10

Оригінальність
народного одягу
Буковини

Драненко Валентина
Георгіївна, вчитель

Хм-119

27

Грудка Ярина
Романівна

Середня ЗОШ № 90,
м. Львів

10

Українська народна
вишивка

Моравська Христина
Йосифівна, вчитель
української мови та
літератури

Лв-120

Токарчук Людмила
Василівна, вчитель

Хм-121

Саєнко Світлана
Миколаївна, вчитель
історії

Чк-123

28

29

30

31

32

33

34

35

Дудківська
Анна
Вікторівна

Кам’янецьПодільська гімназія,
Хмельницька обл.

Хорове мистецтво
Кам’янеччини в
особах і творчих
колективах
минувшини та
сьогодення
Стратегічне
значення м.
Звенигородки
Черкаської області в
центрі Середньої
Наддніпрянщини

10

Бондаренко Тамара
Михайлівна, вчитель
Бондаренко Тамара
Михайлівна, вчитель
історії
Склейнова
Олександра
Володимирівна,
вчитель історії

Кв-102

Кв-109

Хн-117

Паславський
Звенигородська
Андрій
спеціалізована школа
Олександрови
І-ІІІ ст. № 1, м.
ч
Звенигородка,
Черкаська обл.

10

Малинський загальноосвітній НВК
«Школа – ліцей № 1
ім. Н. Сосніної»,
Житомирська обл..

10

Духовна спадщина
Івана Огієнка

Не заявлений

Ж-131

10

На Купала нічка
мала (формування
національно-мовної
особистості на
етнографічних
засадах)

Калюжна Ірина
Анатоліївна, заступник
директора з НВР,
вчитель української
мови та літератури

Чв-134

10

Роль Пантелеймона
Куліша в історії
української
літературної мови

Славич Валентина
Ярославівна, вчитель
української мови та
літератури

Зп-135

10

Архетипи
української народної
чарівної казки

Славич Валентина
Ярославівна, вчитель
української мови та
літератури

Зп-136

10

Земельна реформа
гетьмана
П.Скоропадського:
спроби проведення і
причини невдачі

Лукашенко
Мирослава Павлівна,
вчитель історії

Зп-138

10

Українські народні
пісні

Костирко Раїса
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

До-189

Зборовська
Ангеліна
Олегівна

Калюжна
Наталія
Миколаївна
Коленко
Сергій
Вікторович
Сирота
Тетяна
Валентинівна
Лихолай
Олександра
Сергіївна
Попова
Анастасія
Ігорівна

Данинська ЗОШ ІІІІ ст., Ніжинський рн, Чернігівська обл.
Загальноосвітній
заклад інтернатного
типу «Запорізький
Січовий колегіум »,
м. Запоріжжя
Загальноосвітній
заклад інтернатного
типу «Запорізький
Січовий колегіум »,
м. Запоріжжя
Загальноосвітній
заклад інтернатного
типу «Запорізький
Січовий колегіум »,
м. Запоріжжя
Гімназія м.
Єнакієвого,
Донецька обл..

38

Сумська
спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 10 ім.
О.А.Бутка
Шепетівська ЗОШ
Хом’як Олена
І-ІІІ ст. № 6,
Георгіївна
Хмельницька обл..
Самбірська середня
Лущевський
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Максим
Львівська обл.
Леонідович

10

Релігійні та народні
свята українського
народу

Токарєва Олена
Анатоліївна, вчитель
історії

10

Історія розвитку
народної медицини
Поділля

10

Мистецтво України

ВСЗШ № 1 ім. М.М.
Коцюбинського, с.
Васильківка,
Васильківський р-н,
Дніпропетровська
обл.

10

Народна
архітектура як
втілення
національної
традиції
українського народу

Процун Галина
Іванівна, вчитель
історії
Лущевська Надія
Анатоліївна, вчитель
української мови та
літератури
Воротня Надія
Петрівна,інспектор
РайВО; Сегінович
Любов Михайлівна,
вчитель історії; Зигало
Людмила Сергіївна,
вчитель історії

40

Чобан
Дмитро
Романович

Джурівська ЗОШ ІІІІ ст., Снятинський
р-н, ІваноФранківська обл..

10

Геологічні
дослідження басейну
річки Рибниці

Чабан Роман
Дмитрович, вчитель
географії

ІФ-164

41

Кондратьєва
Дарія
Андріївна

Димитровська ЗОШ
І-ІІІ ст № 8, м.
Димитров, Донецька
обл.

10

До питання про
роль козацтва у
заселенні південносхідної України у 1617 ст.

Кондратьєв Андрій
Вікторович, вчитель
історії

До-165,
До 373

42

Пастернак
Ірина Ігорівна

10

Мова в контексті
українознавства

10

«Велесова книга» безцінна літературна
реліквія українського
народу

36

37

38

39

43

Мартиненко
Вікторія
Миколаївна

Перейма
Валерія
Іванівна

Спеціалізована
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, м.
Броди, Львівська
обл..
Дерев’янченк
Комунальний
о Маргарита
заклад «Луганська
Ігорівна
спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 26»

«Шлях тернистий,
праведний,
творчий…» (життя і
творчість
Л.Костенко)
Українська мова –
державна мова
України

Демчук Леся
Романівна, вчитель
української мови та
літератури
Процайло Олена
Юріївна, вчитель
української мови та
літератури
Пономаренко
Катерина
Олександрівна, вчитель
української мови та
літератури
Щербань Марія
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури
Ганіна Людмила
Борисівна, заступник
директора з навчальновиховної роботи,
вчитель української
мови та літератури
ЗОШ № 31
Лиходід Валентина
Петрівна, вчитель
зарубіжної літератури
Балакліївської ЗОШ ІІІ ст.
Жмур Ірина Іванівна,
вчитель української
мови та літератури

Весілля у ХХІ ст..
на Півдні України

Шостак Наталія
Іванівна, вчитель

44

Дудченко
Марина
Русланівна

Куянівський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ»,
Сумська обл..

10

Ліризм і трагізм
двох доль – життєвої
і творчої

45

Малаховська
Херсонська
Ганна
спеціалізована школа
Анатоліївна
І-ІІІ ст. № 52

10

Краса української
селянської хати

10

Збереження
етнонаціональної
ідентичності (на
матеріалах
соціологічного
опитування)

46

Тарасенко
Христина
Юріївна

ЗОШ № 4,
Сімферополь

47

Красногорівська
Фененко
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Оксана
Велико-багачанський
Олександрівна
р-н, Полтавська обл..

10

48

Кузьма Ірина
Володимирівн
а

10

49

Шостак Дарія
Олександрівна

Середня ЗОШ № 36,
м. Львів
Первомайська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 4,
Миколаївська обл.

10

39

См-143

Хм-150

Лв-153

Дн-160

Лв-169

Лг-170

См-175

Хн-223

Сф-387

Пл-180

Лв-187
Мв-188

50

Бучанська
Льовіна Анна спеціалізована ЗОШінтернат І-ІІІ ст.,
Ігорівна
Київська обл..

51

Трофименко
Дмитро
Сергійович

52

Мельник
Дмитро
Сергійович

53

Коваль
Богдан
Володимирови
ч

Шепетівський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія»,
Хмельницька обл.

54

Студентова
Оксана
Володимирівн
а

55

Корнєва
Ольга
Миколаївна

Випаснянська ЗОШ
№ 1, БілгородДністровський р-н,
Одеська обл.
Путивльська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1, м.
Путивль, Сумська
обл.

«Запорізький
Січовий колегіум »,
м. Василівка,
Запорізька обл.
Судилківська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Шепетівський р-н.,
Хмельницька обл.

10

10

10

«Волинські
єпархіальні
відомості» як
джерело вивчення
історії рідного краю

Не заявлений

Хм-200

10

Історія роду
Студентових

Кожухаренко
Валентина Мефодіївна,
вчитель історії

Од-248

10

Білоруси-горюни на
Путивльщині

57

Лубенська
Кутяк Надія
спеціалізована школа
Володимирівн
І-ІІІ ст. № 6,
а
Полтавська обл.

10

58

Галіца
Анастасія
Станіславівна

59

Гайдамака
Альона
Анатоліївна

60

Капелюх
Людмила
Миколаївна

61

Зп-192

Хм-194

10

Чернякова
Ганна
Миколаївна

Славич Валентина
Ярославівна, вчитель
української мови та
літератури
Мельник Зоя
Петрівна, вчитель
географії

56

Шепетівська
спеціалізована ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2,
Хмельницька обл.
Новослобідський
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ», Путивльський
р-н, Сумська обл.
Лебединська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 3, сумська
обл.

Ко-388

Україна – природа,
екологія

Соколівська ЗОШ ІІІІ ст., Буський р-н,
Львівська обл.

Білозерська ЗОШ ІІІІ ст. № 1,
Херсонська обл.

Гурбич Юлія
Володимирівна,
вчитель

10

Литвин Ірина
В’ячеславівна

Білозерська ЗОШ ІІІІ ст. № 1,
Херсонська обл..

Місце поета і поезії
в сучасному
суспільстві (на
прикладі збірки
Д.Павличка «Три
строфи»)
Історія виникнення
топонімічних назв
Василівського
району

10

10

10

10

62

Дроб’язко
Людмила
Олександрівна

63

Ющук
Анастасія
Вікторівна

ЗОШ І-ІІІ ст. № 8,
м. Рівне

10

64

Анісова
Анжеліка
Романівна

Сумська спец.
школа І-ІІІ ст. № 10

10

10

Етнографічні
дослідженя
Володимира
Супранівського
Особливості
ткацтва на
Лубенщині кінця
ХІХ – 1 пол. ХХ ст.

Счастливцева Наталія
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури
Левко Олександра
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури
Андрієвська Любов
Миколаївна, вчитель
мистецтвознавства

Козльонкова Ірина
Ярославівна, вчитель
української мови та
літератури
Козльонкова Ірина
Календарна
Ярославівна, вчитель
обрядовість
української мови та
літератури
Месь Оксана
Вишивка
Василівна, заступник
Шепетівщини ХХ
директора з виховної
ст..
роботи
Звичаї і обряди
Самохіна Валентина
українського народу.
Іванівна, вчитель
Календарноукраїнської мови та
побутова обрядовість
літератури
Капран Лариса
Олександрівна, вчитель
Українська хата
української мови та
літератури
Замкові комплекси
Зацаринна Наталія
на Рівненщині:
Петрівна, вчитель
пам'яткоохоронна
історії
робота 1991-2007 рр.
Головко Алла
Церковне
Василівна, вчитель
християнство
української мови та
Українське
національне вбрання

40

См-202

Лв-204

Пл-207

Хн-208

Хн-213

Хм-214

См-216

См-224

Рв-225

См-226

літератури

65

Бутко Інна
Олегівна

Охтирська ЗОШ ІІІІ ст. № 5, Сумська
обл..

66

Сікоза Тетяна
Андріївна

Білозерська ЗОШ ІІІІ ст. № 1,
Херсонська обл.

67

Корольчук
Світлана
Володимирівн
а

68

Паньків Ірина
Богданівна

Коростенська
міська гімназія,
Житомирська обл.
Стрийський
районний будинок
дитячої та юнацької
творчості, Львівська
обл.
Новоборівська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
ВолодарськоВолинський р-н,
Житомирська обл.
Криворізька ЗОШ ІІІІ ст. № 41,
Дніпропетровська
обл.

69

Кравченко
Діана
Миколаївна

70

Огіренко
Єлизавета
Олександрівна

71

Корній
Наталя
Сергіївна

Середня ЗОШ № 36,
м. Львів

72

Гайдай
Катерина
Валентинівна

ЗОШ І-ІІІ ст. № 6,
м. Прилуки,
Чернігівська обл.

10

Українські
національні традиції
родинного та
релігійного
виховання, їх зв'язок
із сучасністю

10

Світогляд
українського народу

10

Народні майстри
Коростенщини

10

Їжа в українських
звичаях і традиціях

Торос Віталій
Васильович, керівник
секції історії

Лв-241

10

Рослинна символіка
України

Саванчук Валентина
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури

Ж-242

10

Творчість Григорія
Синиці в контексті
культурологічних
проблем ХХ ст..

Терещенко Антоніна
Григорівна, вчитель
історії та
правознавства

Дн-243

10

Українська народна
пісня, її жанри та
різновиди

10

Ідеї народної
педагогіки у
творчості
Т.Г.Шевченка

10

Про вживання
інвективної лексики
й фразеології
українцями та шляхи
подолання вульгарно
мовної залежності в
умовах
національного
відродження
(психолінгвістичний
аспект)

Парфенюк Тетяна
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

Хм-71

Навикова Марія
Федорівна, вчитель
української мови та
літератури

Лг-255

Семенюк Наталія
Михайлівна, вчитель
української мови та

Лв-258

73

Подзерей
Мирослава
Аркадіївна

НВО «Дошкільний
заклад – ЗОШ І-ІІІ
ст.. № 2», м.
Шепетівка,
Хмельницька обл.

74

Фоменко Яна
Юріївна,
Пунтус Карина
Павлівна,
Кравчук
Христина
Вікторівна

Золотівська
багатопрофільна
гімназія міста
Первомайська,
Луганська обл..

10

Щоб не була
порожньою душа.
Учнівський погляд
на досвід роботи з
українознавства

75

Король Ірина
Олегівна

Середня ЗОШ № 36,
м. Львів

10

Піст як засіб
морального
вдосконалення та
41

Бугай Людмила
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури
Козльонкова Ірина
Ярославівна, вчитель
української мови та
літератури
Завадська Інна
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури

Семенюк Наталія
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури
Іценко Ірина
Олександрівна,
заступник директора з
НВР, вчитель
української мови та
літератури,
українознавства

См-227,
См-253

Хн-228

Ж-232

Лв-249

Чв-252

духовного і тілесного
зцілення
76

Сергієнко
Лариса
Василівна

ВолодарськВолинська гімназія,
Житомирська обл.

77

Карпова Яна
Валеріївна

Карлівська ЗОШ ІІІІ ст. № 4,
Полтавська обл.

78

Буценко
Тетяна
Сергіївна

ЗОШ № 4, м. Рені,
Одеська обл.

79

Мироненко
Яна
Геннадіївна

80

Трохимівська ЗОШ
І-ІІІ ст. Іванівський
р-н, Херсонська обл.

Варковицька
Омельчук
гімназія, Дубенський
Ольга Ігорівна
р-н, Рівненська обл.

Вишивка на
Володарщині

10

10

10

10

10

Композиційні
особливості видів
орнаментів,
кольорової гами та
різних технік
вишивання на
Карлівщині
Література рідного
краю. Порівняльна
характеристика
поетичної творчості
Чебан Катерини та
Буценко Тетяни
Легенди
українського народу
як поетичний вираз
духовності нації
Вставні і вставлені
конструкції в романі
П.Загребельного
«Роксолана»
«Слово о полку
Ігоревім» - видатна
пам’ятка української
культури

81

Могила
Каріна
Вікторівна

Іванівська гімназія,
Херсонська обл.

10

82

Голод
Ярослава
Олександрівна

Сосницька гімназія
ім. О.П.Довженка,
Чернігівська обл..

10

Т.Г.Шевченко і
Чернігівщина

83

Лисенко
Валентина
Вікторівна

Маломаяцька ЗОШ,
АР Крим

10

Крим у житті і
творчості
М.М.Коцюбинського
– класика укр.
літератури

84

Кардаш
Єлизавета
Юріївна

Ботанічна ЗОШ І-ІІІ
ст., Роздольненський
р-н, АР Крим

10

На ниві життя
(життя і творчість
Н.Ф.Худік)

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Шубак Олена ім. Т.Г.Шевченка, м.
Василівна
Самбір, Львівська
обл.

10

Криниця на нашому
обійсті…

85

86

Цапун Олена
Олександрівна

Червонопартизанськ
а ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,
Луганська обл.

10

Ономастикон міста
Червонопартизанська
Луганської області

87

Командир
Юлія
Володимирівн
а

Алчевська середня
спец. школа № 1,
Луганська обл.

10

Мудре, величне й
казкове Луганщини
образне слово

88

Пастернак
Ірина Ігорівна

10

Мова в контексті
українознавства

89

Кондратюк
Тетяна
Володимирівн

10

Українська держава
за часів
Гетьманщини –

Спеціалізована
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, м.
Броди, Львівська
обл.
ЗОШ І-ІІІ ст., м.
Тепло дар, Одеська
обл.

42

літератури
Ігнатенко Надія
Михайлівна, вчитель
образотворчого
мистецтва

Ж-260

Ковтун Юлія
Олегівна, вчитель
української мови та
літератури

Пл-263

Куванжи Валентина
Геннадіївна, вчитель
української мови та
літератури

Од-278

Козакевич Валентина
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури
Шабада Тетяна
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури
Гузар Лілія
Валеріївна, вчитель
української мови та
літератури
Хрокало Ніна Яківна,
вчитель української
мови та літератури
Калініна Валентина
Василівна, вчитель
української мови та
літератури
Балахонова Ольга
Дмитрівна, вчитель
української мови та
літератури
Яремко Галина
Лешеківна, вчитель
української мови та
літератури
Леонова Олена
Олександрівна, вчитель
української мови та
літератури
Павленко Юрій
Іванович, вчитель
української мови та
літератури
Демчук Леся
Романівна, вчитель
української мови та
літератури
Шевченко Світлана
Валентинівна,
викладач історії

Хн-279

Рв-282

Хн-283

Чв-285

Кр-290

Кр-291

Лв-295

Лг-299

Лг-306

Лв-312

Од-317

а

невід’ємна частина
державно-культурної
спадщини України

90

Онопрієнко
Станіслав
Григорович

Харківська спец.
школа І-ІІІ ст. № 3

10

Конституція
П.Орлика – перша
демократична
конституція Європи

91

Молода
Оксана
Олександрівна

Середня ЗОШ І-ІІІ
ст., с. Перківці,
Чернівецька обл.

10

Історія моєї
Кельменеччини

92

НВК «Колківська
Курдельчук
ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»,
Людмила
Маневицький р-н,
Олександрівна
Волинська обл.

10

Національне
ствердження
колківчан у царині
історичного розвою

93

Оранчук
Олександр
Ігоревич

НВК «Балтська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та
ліцей», Одеська обл.

94

Дуженко
Аліна
Георгіївна

Криворізький
Жовтневий ліцей,
Дніпропетровська
обл.

95

Федюк
Євгеній
Борисович

Гімназія № 2, м.
Семенівна,
Чернігівська обл..

96

Бабанін
Євгеній
Сергійович

97

Стецюк
Тетяна
Миколаївна

Іванівська ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2 Херсонська
обл.
Полянська ЗОШ ІІІІ ст., Шепетівський
р-н, Хмельницька
обл.

98

Караулова
Юлія
Валеріївна

Піщанська гімназія,
Кременчуцький р-н,
Полтавська обл.

10

Анісова
Анжеліка
Романівна

Сумська
спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 10 ім.
О.А.Бутка

10

99

100

101

Вієцька
Марина

ЗОШ № 5 м. Ніжин,
Чернігівська обл.

Федоренко
Троїцька ЗОШ І-ІІІ
Ірина
ст., Новоодеський рОлександрівна н, Миколаївська обл.

10

10

10

Людське безсмертя
з роду і до роду
(забобони жителів
Балтщини)
Роль звичаїв,
традицій і обрядів у
прадавньому житті
українців. Реалії
сьогодення.
Оберіг як атрибут
української
ментальності (з
використанням
місцевого матеріалу)

10

Українська
традиційна кухня

10

Орнаменти,
символіка вишивки
Південно-Східної
Волині

10

Гошко
Христина
Сергіївна

ЗОШ № 10, м.
Стрий, Львівська
обл.

10

103

Лаврик

Львівська

10
43

Хв-318

Чц-320

Вл-321

Ткач Петро
Астафійович, вчитель
географії

Од-332

Саєнко Елеонора
Іллівна, вчитель
української мови та
літератури

Дн-333

Артеменко Світлана
Миколаївна, директор
гімназії, вчитель
української мови та
літератури
Дзуган Марина
Анатоліївна, вчитель
початкових класів
Коробенюк Ганна
Григорівна, вчитель
трудового навчання

Шаповал Ольга
Никифорівна, вчитель
З глибин пам’яті
української мови та
літератури
Головко Алла
Церковне
Василівна, вчитель
української мови та
християнство
літератури
Коткова Людмила
Іванівна, вчитель
Україна вишивана
української мови та
літератури
Бондар Віра Петрівна,
Душа мого народу –
вчитель української
рушники…
мови та літератури
Підкова Віра
Лідерство і
Мирославівна,
соціальна
керівник секції біології
креативність у
МАНу Центру
підлітків
творчості дітей та
юнацтва
Пластова ідея. Роль
Лопушанська Галина

10

102

Шопіна Ірина
Миколаївна, доцент
кафедри обліку і
аудиту Харківського
інституту бізнесу і
менеджменту
Хамчук Галина
Сергіївна, заступник
директора з НВР,
вчитель
українознавства
Пальчук Людмила
Володимирівна,
вчитель
українознавства та
етики

Чв-334

Хн-336

Хм-337

Пл-338

См-340

Чв-348

Мв-351

Лв-356

Лв-391

Соломія
Андріївна

українська
гуманітарна гімназія

пласту в суспільстві.

104

Переверзєва
Аліна
Віталіївна

Гімназія № 93, м.
Запоріжжя

10

105

Штельмах
Ігор Олегович

НВК «Гімназія №
14», м. Луцьк

10

106

Степанюк
Михайло
Федорович

НВК «Гімназія №
14», м. Луцьк

107

Куньо
Анастасія
Миколаївна

108

Велькін
Дмитро
Андрійович

109

Кондратьєва
Дарія
Андріївна

Димитровська ЗОШ
І-ІІІ ст № 8, м.
Димитров

10

110

Пантелєєв
Станіслав
Васильович

Червонопартизанськ
а ЗОШ І-ІІІ ст.,
Луганська обл.

10

111

Ремез Тетяна
Володимирівн
а

Мопрівська СЗОШ,
Солонянський р-н,
Дніпропетровська
обл.

10

112

Оніщенко
Ірина
Валентинівна

Прилуцька гімназія
№ 1, Чернігівська
обл.

10

113

Мартинець
Євгенія
Василівна

Великобілозерський
НВК № 1, Запорізька
обл.

10

ЗОШ № 240, з
Сорокіна
поглибленим
Марія
вивченням
Володимирівн
економіки, м. Москва
а

10

114

НВК «СЗОШ І-ІІІ
ст. -гімназія № 30»,
ім. Т.Г. Шевченка,
Вінницька обл.
Самійлівська ЗОШ
І-ІІІ ст., В.
Рогачинський р-н,
Херсонська обл.

Весільний обряд
українців (у
порівнянні зі
звичаями і
традиціями інших
народів)
Василь Кук:
зрадник чи Великий
Українець

Василівна, директор;
Нисевич Ірина
Ярославівна, філолог
Сафонова Оксана
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури

Зп-359

Бондарук Лариса
Василівна, вчитель
Вл-362
історії
Малаховська Ольга
Минуле і сучасність
Дмитрівна, вчитель
Вл-364
села Олеськ
географії
Самойлюк Тетяна
Гончарство на
Олександрівна, вчитель
Вн-367
української мови та
Поділлі
літератури
Белименко Людмила
Етнічна територія
Миколаївна, вчитель
Хн-369
української мови та
України
літератури
До питання про
роль козацтва у
заселенні південноДо 373
східної України у 1617 століттях
Повстання
Коваленко Тамара
К.О.Булавіна 1707Володимирівна,
Лг-376
1709 років –
вчитель історії та
невід’ємна частина
правознавства
історії Луганщини
Диконенко Лариса
Українська
Михайлівна, вчитель
Дн-378
української мови та
книжкова графіка
літератури
КирилоБорох Валентина
Мефодіївське
Чв-379
Миколаївна, вчитель
братство і
історії
Прилуччина
Мисюра Оксана
Малі річки
Зп-382
Анатоліївна, вчитель
Великого Степу
географії
Мельник Людмила
Михайлівна,
культурний центр
Українська діаспора
України в Москві,
Міжнар
в Росії – історична
начальник відділу
одна-370
місія і сучасний стан інформації та діаспори,
вчитель історії в
Українській недільній
школі при КЦУ

10

10

10

11 клас
№

1.

Прізвище,
ім’я, по
батькові
Волик
Мар’яна
Владиславівн
а

Назва
навчального
закладу
Шишацька
спеціалізована
школа ім. В.І.
Вернадського, с.

Клас

Назва роботи

ПІБ вчителя

Шифр

11

Етнокультурна
основа свята Івана
Купала

Ярова Руслана
Олександрівна,
заступник директора з
наукової роботи

Пл-1

44

2.

Муштин
Ірина
Миколаївна

3.

Шматок
Анна
Миколаївна

Шишаки
Шепетівський
загальноосвітній
пансіон І-ІІІ ст., м.
Шепетівка

Середня ЗОШ №
250, Деснянський рн

Середня ЗОШ №
250, Деснянський рн, м. Київ

11

Дослідження
обрядовості
весняного циклу на
Шепетівщині

11

Лінгвокультурологі
чний аналіз
фразеологізмів
української мови з
лексемою «вогонь»

11

Міфологічний
простір в
українській мовній
картині світу (на
матеріалах
українських
фразеологізмів)

11

Українкою я
народилася

11

Поетичний світ
Григорія Сердюка

Ситник Любов
Михайлівна, вчитель

11

Вишиті рушники
Донеччини: минуле
і сучасне (село
Времівка)

Наріжна Лариса
В’ячеславівна,
вчитель української
мови та літератури
Сидорук Тетяна
Віталіївна, старший
викладач кафедри
країнознавства та
міжнародних
відносин НУ
«Острозька академія»

4.

Шматок
Анна
Миколаївна

5.

Гранко
Оксана
Ярославівна

6.

Винник
Альона
Анатоліївна

7.

Ципурдей
Аліса
Віталіївна

8.

Сидорук
Марія
Віталіївна

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
– дитячий садок», с.
Самари, Ратнівський
р-н, Волинська обл.

11

Друкарство на
Волині в 2 пол.
ХVІ- першій
половині ХVІІ ст..

9.

Мірошничен
ко
Владислава
Григорівна

Перша міська
гімназія, м. Черкаси

11

Перлини
Черкащини

10.

Гордійчук
Оксана
Вікторівна

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4,
м. Бар

11

М. Бар у художній
літературі

11.

Міщук Ірина

Навчально-виховне

11

Образне слово як

Гімназія
«Троєщина»,
Деснянський р-н, м.
Київ
Бреусівська ЗОШ ІІІІ ст., с. Винники,
Козельщинський рн, Полтавська обл.
Маріупольський
міський ліцей, м.
Маріуполь,
Донецька обл.

45

Самсонюк Олена
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури
Кузьменко Людмила
Альбертівна, ,
заступник директора з
НВР, вчитель
української мови та
літератури;
Вишницька Юлія
Василівна, викладач
кафедри фонетики та
граматики
слов’янських мов
Київського
національного
лінгвістичного
університету
Кузьменко Людмила
Альбертівна, вчитель
української мови та
літератури;
Вишницька Юлія
Василівна, ст..
викладач кафедри
фонетики та
граматики
слов’янських мов
Київського
національного
лінгвістичного
університету
Гуменюк Світлана
Василівна, викладач
української мови та
літератури

Мануйкіна Людмила
Іванівна, вчитель
Рідзіх Алла
Станіславівна,вчитель
української мови та
літератури
Тернецька Майя

Хм-3 -

Кв-13

Кв-14

Кв-4

Пл-25

До-26

Вл-30

Чк-33

Вн-32
Хм-31

Анатоліївна

12.

Бубон
Вірослава
Віталіївна

Спеціалізована
середня школа №
14, м. Київ

13.

Голошева
Євгенія
Олегівна

Середня ЗОШ №
233, м. Київ

14.

Тимчук
Вадим
Олексійович

Середня ЗОШ №
239, м. Київ

15.

Зеленько
Наталія
Вікторівна,
Головко
Валентина
Володимирів
на

Олександрівська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
Олександрівський рн, Кіровоградська
обл.

16.

Лавандовськ
а Каріна

17.

Лопатинськи
й Владислав
Андрійович

Загальноосвітній
заклад інтернатного
типу «Запорізький
Січовий колегіум »,
м. Запоріжжя

18

Бондаренко
Катерина
Андріївна

Середня ЗОШ №
213, м. Київ

Когут Тетяна
Іванівна

Ужгородська
спеціалізована
школа – інтернат з
поглибленим
вивченням окремих
предметів

19

20

21

Щадей
Мар’яна
Михайлівна

Головата
Юлія Іванівна

мікроелемент
художньої
літератури у
поетичній збірці
Ольги Ткач «На
перехресті трьох
вогнів»

об’єднання № 5 ім.
С. Єфремова, м.
Хмельницький

11

Історія Куренівки

Театральне
мистецтво Києва
початку ХХІ ст.
Театр ім.. І.Франка
Геніальний киянин
(про діяльність
великого
економіста, юриста,
державного діяча –
М.Х.Бунге (18231895)

11

11

11

Золоті причали
Світлани Барабаш

11

Розвиток мови під
впливом історичних
факторів

11

Тарасова стежка

11

Сучасна українська
пісенна лірика
Елементи народної
національної
творчості та побуту
жителів с.
Підполоззя
Воловецького
району
Релігійна спадщина
як елемент
національнодуховного відродження українського
народу (на матеріалі
с. Верхній
Студений
Міжгірського р-ну
Закарпатської обл.)
Поліна Денисівна
Осипенко: портрет

11

Ужгородська
спеціалізована
школа – інтернат з
поглибленим.
вивченням окремих
предметів

11

Осипенківська
ЗОШ І-ІІІ ст.,

11

46

Ананіївна, вчитель
української мови та
літератури

Ісаєнко Юлія
Анатоліївна, вчитель
історії; Левандовська
Олена Анатоліївна,
керівник шкільного
музею

Кв-39

Рашкевич Людмила
Йосипівна, вчитель
історії

Кв-40

Ромкін Олександр
Михайлович, вчитель
історії та
суспільствознавства

Кв-44

Литвин Людмила
Іванівна, директор
школи, керівник
музейно-історичного
комплексу

Кд-50

385
Сопіна Валентина
Володимирівна,
вчитель географії
Гребінь Людмила
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури
Станко Оксана
Семенівна, вчитель
української мови та
літератури
заступник директора
з науково-методичної
роботи

Зп-51

Кв-53

Зк-54

Станко Оксана
Семенівна, вчитель
української мови та
літератури, заступник
директора з науковометодичної роботи

Зк-56

Пилипенко Олена
Леонідівна, вчитель

Зп-57

22

М’якенька
Ксенія
Юріївна

23

Мариненко
Сергій
Вадимович

Бердянський р-н,
Запорізька обл.
Первомайська
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Верхньорогачинськ
ий р-н, херсонська
обл.
Новоселівська
середня ЗОШ І-ІІІ
ст., Широківський
р-н,
Дніпропетровська
обл.

24

Музиченко
Аліна
Іванівна

Петракіївський
НВК, Хорольський
р-н, Полтавська обл.

25

Кириченко
Віта
Анатоліївна

Сніжківська ЗОШ
І-ІІІ ст., Буринський
р-н, Сумська обл.

26

Певтієв
Максим
Юрійович

Великоновосілківс
ька гімназія з
загально-освітньою
школою І ступеню,
с. Велика
Новосілка,
Донецька обл.

27

Коновалова
Ольга
Сергіївна

Гуляйпільська
ЗОШ І-ІІІ ст.. №
1,м. Гуляйполе,
Запорізька обл.

28

Криворучко
Анна Юріївна

Гуляйпільська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,
м. Гуляйполе,
Запорізька обл.

29

30

31

Гайова Яна
Анатоліївна

Гімназія ім. П.
Куліша, м. Борзна,
Чернігівська обл..

Лозицька
Катерина
Олександрівн
а

Іскрівська ЗОШ ІІІІ ст., Рівненський
р-н., Рівненська обл.

Івасюк
Анастасія
Юріївна

НВК № 1 у складі
«ЗОШ І-ІІ ст. та
ліцей»
м. Шепетівка,
Хмельницька обл.

на тлі епохи

історії та
правознавства

11

Українське весілля

Кондрацова
Людмила Дмитрівна,
вчитель української
мови та літератури

11

Історія єврейської
колонії Інгулець
Широківського р-ну
Дніпропетровської
обл..

Пастушок Світлана
Іванівна, вчитель
історії та
правознавства

Дн-63

11

Особливості
формування
українського
національного одягу
на різних етапах
розвитку
суспільства

Жалдак Галина
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Пл-67

11

Т.Г.Шевченко і
Сумщина

Харченко Лідія
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури

См-69

11

Назви рослин в
українських
прислів’ях і
приказках

Авілова Олена
Василівна, заступник
директора з виховної
роботи, вчитель
української мови та
літератури

До-70

Лукаш Наталя
Володимирівна,
вчитель історії

Зп-78

Лукаш Наталія
Володимирівна,
вчитель історії

Зп-76

11

Народний театр на
Борзнянщині

Срібна Олена
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

Чв-74

11

«Пересопницьке
Євангеліє» - зоря
світанкова
українського
відродження

Савчик Микола
Титович, вчитель
історії

Рв-73

11

Семантика та
символіка свята
Івана Купала в
українському і
польському
фольклорі
(порівняльний
аналіз)

Івасюк Ніонела
Геннадіївна, вчитель
зарубіжної
літератури; Мірченко
Микола Васильович,
академік АНВО
України, доктор
філологічних наук,
професор
Волинського НУ

Хм-72

11

11

Гуляйполе моє, я у
тебе як в матінку
вірю, ти – частина
мене, ти –
Вкраїноньки слава
моя!
Становлення освіти
в Гуляйпільському
краї та внесок в
педагогічну
спадщину барона
М.О.Корфа

47

Хн-60

ім..Л.Українки

32

33

Ничипорчук
Наталія
В’ячеславівна

Корецький НВК
«Школа І-ІІ ст. –
ліцей », м. Корець,
Рівненська обл.

Дога Василь
Олегович

Шевченківська
ЗОШ № 1,
Кілійський р-н,
Одеська обл.

Сазонова
Тетяна
Анатоліївна

Маріупольський
міський ліцей, м.
Маріуполь,
Донецька обл.

Паламарчук
Денис
Ігоревич

Врадіївська
районна гімназія,
Миколаївська обл.

Хромець
Анастасія
Юріївна

Ніжинський
обласний
педагогічний ліцей,
Чернігівська обл.

37

Кондратюк
Вікторія
Олегівна

Цюрупинська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.. № 4.,
м. Цюрупинськ,
Херсонська обл.

38

Островська
Ольга
Леонідівна

34

35

36

39

Піскорська
Марина
Анатоліївна

Луківська ЗОШ ІІІІ ст.,
Житомирський р-н,
Житомирська обл..

Коростишівська
ЗОШ І-ІІІ ст., м.
Коростишів,
Житомирська обл.

40

Чернишова
Олена
Сергіївна

Кам’янецьПодільська гімназія,
Хмельницька обл.

41

Логвиненко
Юлія
В’ячеславівна

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

42

Бойко
Катерина

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

11

Кушнірське
ремесло населення
Волині І половини –
середини ХХ ст. (на
матеріалах
Корецького району
Рівненської області)

Ясковець Олена
Василівна, вчитель
історії

Рв-80

11

Прізвиська та
принципи їх
утворення

Шаргородська Віра
Андріївна, вчитель
українського
народознавства

Од-84

11

Роль та
функціонування
фразеологізмів у
романі Романа
Іванчука «Орда»

Наріжна Лариса
В’ячеславівна,
вчитель української
мови та літератури

До-85

11

Антропологія мого
селища Врадіївка

11

Народна балада
Чернігівщини та її
поетика

11

Використання
рослинної
символіки в
українському
фольклорі та поезії
ХІХ – ХХ ст..

Марченко Ірина
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Хн-89

11

Мої земляки –
наша гордість

Островський Леонід
Леонідович, вчитель
української мови та
літератури

Ж-90

Дослідження
міфології
астрального культу
давніх українців

Новосельська
Світлана
Володимирівна,
заступник директора з
НВР, вчитель
української мови та
літератури

Ж-91

Токарчук Людмила
Василівна, вчитель

Хм-92

Кащенко Ірина
Володимирівна,
вчитель

Кв-97

Бойко Наталія
Василівна, вчитель

Кв-98

11

Іван Огієнко –
будівничий нації,
поборник
соборності та
державності
України,
письменник – поет в
автобіографічній
поемі «На Голгофі»
Журналістські та
літературознавчі
праці
М.С.Логвиненка
Дослідження
проявів

11

11
11

48

Береза Ксенія
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури.
Пономаревсь-кий
Станіслав Борисович,
декан
філологічного.факуль
тету
ЧернігівськогоДПУ
ім. Т. Г. Шевченка

Мв-87

Чв-88

Кузьмівна

43

44

45
46

Домбровськи
й Олександр
Олегович
Ліфтерова
Марія
Олександрівн
а
Декаполітова
Маріанна
Олегівна
Клименко
Наталія
Дмитрівна

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

язичницького
світогляду у збірці
«Нечиста сила»
В.Королів-Старого
Голодомор 19321933 років.
Найбільша трагедія
в історії України

11

української мови та
літератури

Чебанюк Ніна
Карлівна, вчитель
історії

Кв-105

Чебанюк Ніна
Карлівна, вчитель
історії

Кв-106

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

11

Ткацтво

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

11

Замки та фортеці
Карпат

Гімназія № 191 ім.
П.Г.Тичини, м. Київ

11

Культура
бджільництва 19
століття

11

Полотняний
літопис Донеччини
(минувшина та
сьогодення)

11

Історія
використання
вишивки в житті
народу

Пройденко На-дія
Петрівна, вчитель

Мв115

Пл-116

47

Микитчина
Надія
Сергіївна

Донецький НВК №
91, м. Донецьк

48

Дроздова
Ольга
Анатоліївна

Доманівська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2,
Миколаївська обл..

Чебанюк Ніна
Карлівна, вчитель
історії
Сироткін Володимир
Михайлович,
(Інститут етнографії)
Антонова Єв-докія
Іванівна, керівник
гуртка вишивки та
етнографії, керівник
етнографічного музею
«Берегиня»

Кв-110
Кв-111

До-113

49

Середняк
Марина
Анатоліївна

Лохвицька гімназія
№1
Полтавська обл..

11

З історії одного
повіту

Хоменко Лариса
Григорівна, вчитель
трудового навчання,
керівник клубу юних
майстрів декоративноужиткового мистецтва
«Дивосвіт»

50

Петренко
Руслана
Миколаївна

Яхниківська ЗОШ
І-ІІІ ст., Лохвицький
р-н,
Полтавська обл.

11

Душа мого села у
вишивках

Не заявлений

Пл-118

51

Іванов Данил
Вікторович

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
м. Нова Каховка,
Херсонська обл.

11

Україна в
міжнародних
зв’язках

Склийнова
Олександра
Володимирівна,
вчитель історії

Хн122

Абрамова Наталія
Федорівна, вчитель
історії

Пл-124

Шаргородська Віра
Андріївна, вчитель
українського
народознавства

Од126

Шаргородська Віра
Андріївна, вчитель
українського
народознавства

Од127

Не заявлений

Ж-129

52

Брайлян
Єгор
Сергійович

Лубенська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 6,
Полтавська обл.

11

53

Остапенко
Євген
Вікторович

Шевченківська
ЗОШ № 1,
Кілійський р-н,
Одеська обл.

54

Бабенко
Олеся
Вікторівна

Шевченківська
ЗОШ № 1,
Кілійський р-н

11

Гулевата
Марина
Анатоліївна

Малинський
загальноосвітній
НВК «Школа –
ліцей № 1 ім. Н.

11

55

Шлях до
проголошення
Лубенської
республіки
Бондарство і
традиційне
різьблення по
дереву (на
матеріалах села
Шевченкове
Кілійського р-ну)
Традиційна садиба
українців у селі
Шевченкове
Калійського р-ну

11

Ворсівська сотня

49

Сосніної», м. Малин

56

Івахов
Андрій
Володимиров
ич

Кам’янецьПодільська гімназія,
Хмельницька обл..

11

Соціальноекономічний та
культурний
розвиток
вірменської
громади КамянцяПодільського у 1416 ст.

57

Власенко
Тетяна
Сергіївна

Загальноосвітній
заклад інтернатного
типу «Запорізький
Січовий колегійм »,
м. Запоріжжя

11

Терор голодом в
Україні в 1921-1923
роках

Савченко Наталія
Леонідівна, вчитель
історії

Зп-137

Вінок в обрядах
давніх українців

Квасниця Ірина
Юліанівна, президент
Західно-Української
Асоціації «Спадщина
України»; Шульга
Тетяна Олексіївна,
вчитель української
мови та літератури

Кв-140

Коба Ольга
Володимирівна,
вчитель історії

Ко-144

Полюлях Раїса
Федорівна, вчитель
української мови та
літератури

Ко-146

Баратинська Галина
Володимирівна,
вчитель

Хм154

Федорашко Світлана
Анатоліївна, вчитель
української мови та
літератури

До-157

Федорашко Світлана
Анатоліївна, вчитель
української мови та
літератури

До-158

11

Особливості
народної кухні на
Славутчині

Власюк Марія
Михайлівна, керівник
гуртка «Фольклорноетнографічне
краєзнавство»

Хм159

11

Внесок України у
європейську і
світову культуру.
Легендарна
Запорізька Січ

Гончаренко Оксана
Володимирівна,
вчитель історії

Дн-161

Церковна політика
радянської влади на
Хмельниччині в 2030-і рр. ХХ ст..

Зваричук Едуард
Олександрович,
голова комісії
суспільних дисциплін
Кам’янецьПодільського коледжу
харчової
промисловості

Хм162

58

Квасниця
Анастасія
Вікторівна

Гуманітарна
гімназія «Європа»,
Дарницький р-н, м.
Київ

59

Додор Ірина
Леонідівна

ЗОШ І-ІІІ ст. № 9,
м. Бровари,
Київська обл.

60

61

Сластіон
Анна
Олександрівн
а
Корякіна
Олександра
Олександрівн
а

ЗОШ І-ІІІ ст.. № 9,
м. Василькова,
Київська обл..
Голосківська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Хмельницька обл.

62

Біла
Олександра
Олександрівн
а

НВК № 49 «Надія»,
м. Макіївка,
Донецька обл..

63

Біла Дар’я
Олександрівн
а

НВК № 49 «Надія»,
м. Макіївка,
Донецька обл..

64

65

66

Нособко
Дар’я
Василівна

Чумаченко
Анна
Віталіївна

Завалецький
Ігор
Володимиров
ич

Позашкільний
заклад
«Краєзнавчий
центр», м. Нетішин,
Хмельницька обл.
Васильківська
середня ЗОШ № 2,
Дніпропетровська
обл.

Кам’янецьПодільський ліцей,
Хмельницька обл..

11

Головні міфічні
персонажі
язичницького
культу
Весільна
обрядовість
Васильківщини
(Київщини)
Розмаїття творів
М.Годованця та їх
актуальність
сьогодні
Писанкарство як
вид декоративноприкладного
мистецтва в м.
Макіївці
Вишивка як вид
декоративноприкладного
мистецтва в м.
Макіївці

11

11

11

11

11

11

50

Ганаба Світлана
Олександрівна,
вчитель

Хм130

67

Самброс
Андрій
Сергійович

Знам’янська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2,
Кіровоградська обл.

68

Гулакові
Олена
Вікторівна

Шалигинська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Глухівський р-н,
Сумська обл.

69

Вережак
Святослав
Петрович

Кривопільська
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Верховинський р-н,
Івано-Франківська
обл..

70

Олізаренко
Ірина
Олександрівн
а

Сквирський ліцей,
Київська обл..

71

Кобзан
Богдана
Романівна

Калуська гімназія,
м. Калуш, ІваноФранківська обл.

72

Гринечко
Мар’яна
Валеріївна

Старолисецька
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Тисминецький р-н,
Івано-Франківська
обл.

72

Михалевич
Ольга
Василівна

73

Супруненко
Катерина
Володимирів
на

74

75

Івакіна
Вероніка
Миколаївна

Попова
Анастас-сія
Ігорівна

НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст., дитячий садок»,
с. Замшани,
Ратнівський р-н,
Волинська обл.
Авіакосмічний
ліцей № 2 НАУ, м.
Лубни, Полтавська
обл..

Розвиток
національної
свідомості в Україні
у 1991-2007 роках
(на матеріалах
Кіровоградської
області)
Аспекти
дослідження
етногенези
українців
Туристичні і
краєзнавчі
маршрути як
важливий фактор в
системі розвитку
туризму в
Карпатському
регіоні (на прикладі
Верховинського рну)
Оспівування
українського
національного
вбрання в піснях,
переказах,
прислів’ях
Творча палітра
Оксани
Ребешевської:
літературознавчоособистісний аспект
висвітлення
Духовні святині
Тисмениччини:
нариси історії
церковного та
монастирського
життя 16-21 ст.

11

11

11

11

11

11

Філіпова Світлана
Миколаївна, вчитель
історії та
суспільствознавства

Кд-163

Мартьянова Наталія
Іллівна, вчитель
української мови та
літератури

См167

Вережак Марія
Дмитрівна, вчитель
української мови та
літератури

ІФ-168

Плівачук Катерина
Володимирівна,
викладач
українознавства

Ко-173

Півторак Віталій
Романович, вчитель
української мови та
літератури

ІФ-174

Михайлів Тарас
Володимирович,
вчитель історії та
основ правознавства

ІФ-181

11

Україна у
міжнародних
зв’язках

Не заявлений

Вл-182

11

Архітектура міста
Лубни

Агеєнко Ніна
Григорівна, вчитель
креслення

Пл-183

Краснодонська
міська гімназія, м.
Молодогвардійськ,
Луганська обл..

11

Місце
Шевченкового
слова в процесі
становлення
літературної
української мови та
його вплив на
формування
сучасної української
мови

Афанасьєва Вікторія
Олексіївна, вчитель
української мови та
літератури

Лг-186

Чернівецька
гімназія № 1

11

У писанці серце
України

Окармус Галина
Нектарівна, вчитель
українознавства

Чц-191

51

76

77

Грищук
Олександр
Леонідович
Корсакова
Ганна
Володимирів
на

78

Піддубна
Оксана
Євгеніївна

79

Шульженко
Анастасія
Валентинівна

80

81

82

83

Залюбовська
Наталія
Григорівна
Гаврилюк
Роман
Ігорович,
Ткачук
Мар’яна
Павлівна

Подгайна
Анастасія
Юріївна
Бутрим
Ганна
Володимирів
на

84

Лєканцева
Катерина
Вікторівна

85

Савченко
Катерина
Сергіївна

86

Івасик Аліса
Василівна

Судилківська ЗОШ
І-ІІІ ст.,
Шепетівський р-н.,
Хмельницька обл.

11

Україна – природа,
екологія

Грищук Вікторія
Миколаївна, вчитель

Хм195

11

Український
народний костюм і
прикраси

Коротенко Раїса
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури

Хн197

11

Дендроніми як
особливий пласт
символів в
українській
писемності

Петренко Любов
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури

Пл.199

11

Герой підпілля
Яків Андрійович
Самарський

Бібко Вікторія
Олександрівна,
вчитель української
мови та літератури

Дн-246

11

Етнічні райони
України: давнина і
сучасність

Черевата Антоніна
Петрівна, вчитель

Дн-203

11

Релігійні пам’ятки
міста Копичинці

Ткач Наталія
Василівна, педагогорганізатор, вчитель
історії

Тр-205

Авіакосмічний
ліцей № 2 НАУ, м.
Лубни, Полтавська
обл.

11

Регіональна
специфіка
традиційного
українського
костюма
Лубенщини ХІХ –
ХХ ст.

Подгайна Валентина
Олександрівна,
вчитель зарубіжної
літератури
Вовчицького ліцею
ім. В.Ф. Мицика

Пл-210

Замшанівська ЗОШ
І-ІІІ ст., с. Замшани,
Ратнівський р-н,
Волинська обл.

11

Ремесла
Поліського села
Замшани

Не заявлений

Вл-211

11

Рушник в житті
українського народу
нашого краю

Легостаєва В.О.,
вчитель географії

До-212

11

Ремесла
Путивльщини

Куліш Ольга
Іванівна, вчитель
української мови

См217

11

Шануйте, друзі,
рушники

Сімчук Людмила
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Вн-218

Малишко Валентина
Петрівна, вчитель
української мови та
літератури

Хн220

Білоус Ніна
Миколаївна,

Ж-221

Новосеменівська
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Іванівський р-н,
Херсонська обл.
Авіакосмічний
ліцей № 2 НАУ, м.
Лубни, Полтавська
обл.
Комунальний
заклад освіти
середня ЗОШ № 98,
м. Дніпропетровськ
Новопокровська
обласна педагогічна
гімназія-інтернат,
Солонянський р-н,
Дніпропетровська
обл.
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,
м. Копичинці,
Гусятинський р-н,
Тернопільська обл.

Горлівська ЗОШ ІІІІ ст. № 41,
Донецька обл.
Путивльська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2, м.
Путивль, Сумська
обл.
Уладівська середня
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Калинівський р-н,
Вінницька обл.

87

Валькова
Вікторія
Вікторівна

Олександрівська
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Білозерський р-н,
Херсонська обл.

11

88

Стаднік
Марина

Іванковецька ЗОШ
І-ІІІ ст.,

11

Народнедекоративноприкладне
мистецтво жителів
села Олександрівки
Порівняльний
аналіз орнаменту
52

Бердичівський р-н,
Житомирська обл.

89

Малик Олена
Олександрівн
а

Білозерська ЗОШ ІІІІ ст. № 3,
Херсонська обл.

11

Шлюбно-весільні
звичаї

90

Романюк
Альона
Олександрівн
а

Радивилівський
загальноосвітній
ліцей, Рівненська
обл..

11

Молодь вчора.
Молодь сьогодні

Пархута Ганна
Михайлівна, вчитель
історії

Рв-229

11

Відродження та
боротьба за
автокефалізацію
УПЦ на території
Сумщини (кін ХХ поч. ХХІ ст..)

Кудінов Дмитро
Валерійович, керівник
гуртка «Історія
України» Сумський
обласний центр
позашкільної освіти
та роботи з
талановитою молоддю

См234

11

Обряди та звичаї,
пов’язані з
народженням нової
людини

Чабан Людмила
Іванівна, вчитель
історії

Од236

Балахонова Світлана
Володимирівна,
викладач

До-238

Балахонова Світлана
Володимирівна,
викладач

До-239

91

Шелухін
Володимир
Анатолійович

92

Демченко
Людмила
Володимирів
на

93

Барасій
Анастасія
Андріївна

94

Зінова
Анастасія
Павлівна

95

96

97

98

99

Овчаров
Олександр
Олександрови
ч
Юхименко
Тетяна
Володимирів
на
Заблоцька
Юлія
Віталіївна
Підуновськи
й Антон
Володимиров
ич
Бойко Марія
Петрівна

Сумська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.. № 17

НВК
«Пужайківська
ЗОШ І-ІІІ ст. –
ДНЗ», Балтський рн, Одеська обл.
Донецький
медичний ліцей

Донецький
медичний ліцей

ЗОШ І-ІІІ ст. № 9,
м. Брянка,
Луганська обл.
Березнегуватська
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Миколаївська обл.

колористики та
техніки виконання
вишивки рідного
краю

заступник декана
філологічного
факультету
Житомирського
державного
університету ім..
І.Я.Франка
Царюченко Галина
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури

Віталіївна

11

11

11

Невизнаний за
життя творець музи

11

Донецький
медичний ліцей

11

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7,
м. Свердловськ,
Луганська обл.

11

Енергодарський
НВК «Гармонія»,
Запорізька обл.

Вплив деяких
аспектів духовності
на здоров’я людини
в етнопросторі
української
культури
Аспекти
духовності як
феномен культури
сучасної молодої
людини в
етнопросторі
української
культури
Психологія
українського народу
та менталітет
української нації

Сучасний дитячий
ігровий фольклор
Донеччини
Особливості
вірувань та обрядів
Південно-Східної
України 18-20 ст.
Прикраси
народного жіночого
костюму як
відображення
національного

11

53

Ситник Неллі
Федорівна, вчитель
української мови та
літератури
Скуратовська
Наталія Григорівна,
вчитель історії та
правознавства
Балахонова Світлана
Володимирівна,
вчитель
Бреймеров
Олександр
Миколайович,
вчитель історії
Осіпчук Марія
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

Хн222

Лг-240

Мв250
До-254

Лг-257

Зп-259

колориту
100

101

Богдан Юлія
Сергіївна

Чорногор
Ольга
Валеріївна

Малогвардійська
ЗШ І-ІІІ ст. № 21, м.
Краснодон,
Луганська обл.
Державний ПТНЗ
«Одеське
професійне
училище
залізничного
транспорту та
будівництва»,
Черкаська обл.

Сокол Ілона
Василівна

Гімназія № 2, м.
Семенівна,
Чернігівська обл.

103

Попченко
Людмила
Ігорівна

МОЗ «Рибницька
УСЗШ № 1 з
ліцейськими
класами», м.
Рибниця,
Придністров’я,
Молдова

104

Митюк
Лариса
В’ячеславівна

МОЗ «Бендерська
гімназія ім. І.П.
Котляревського»,
Молдова

102

105

Лещенко
Альона
Ігорівна

106

Панченко
Валентина
Миколаївна

107

Волощук
Антон
Володимиров
ич

108

Калинець
Марта
Ростиславівна

МОЗ «Бендерська
гімназія ім. І.П.
Котляревського»,
Молдова
МОЗ «Бендерська
гімназія ім. І.П.
Котляревського»,
Молдова
МОЗ «Бендерська
гімназія ім. І.П.
Котляревського»,
Молдова
Буська гімназія ім.
Є. Петрушевича при
Львівському НУ ім.
І.Франка, Львівська
обл.
Нетішинський
НВК «ЗОШ І-ІІ ст.
та ліцей», м.
Нетішин,
Хмельницька обл.

109

Дрозда
Ганна
Миколаївна

110

Гончаренко
Катерина
Олексіївна

Тарасівська ЗОШ ІІІІ ст.,
Цюрупинський р-н,
Херсонська обл.

111

Торохтій

Будо-Рижанська

11

Українська
вишивка. Рушники.

Федоренко Наталія
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

Лг265,

11

Календарні свята
та обряди

Васильєва Тетяна
Миколаївна, викладач
предмета «Українське
ділове мовлення»

Чк-266

11

Художник своєї
епохи – Іван
Кирилович
Пархоменко

Артеменко Світлана
Миколаївна, директор
гімназії, вчитель
української мови та
літератури

Чв-269

11

Слова, що
означають
найменування
людей – імена та
прізвища

Лозан Тетяна
Андріївна, вчитель
української мови та
літератури

Міжна
родна270

Не заявлений

Міжна
родна 273

Не заявлений

Міжна
родна274

Не заявлений

Міжна
родна275

Не заявлений

Міжна
родна276

Коваль Світлана
Петрівна , вчитель
української мови та
літератури

Лв-277

Ковалінська Ірина
Юріївна, вчитель
української мови та
літератури

Хм280

11

Легенди
таврійського краю
як один з аспектів
українознавства

Кілочок Валентина
Анатоліївна, вчитель
української мови та
літератури

Хн281

11

Штрихи до

Синяк Світлана

Ж-287

Видатні українські
особистості в історії
м. Бендери
(присвячується 600річчю міста)
Фольклор в
українських
родинах
Придністров’я
Особливості
українського одягу
на території
Придністров’я
Студія над
найдавнішою
пам’яткою
Київської Русі
«Слово про похід
Ігорів»
Вплив ідеології Ф.
Ніцше на творчість
українських
письменників та її
роль у формуванні
української нації
Прислів’я і
приказки як засіб
відображення
когнітивних
процесів давніх
українців

11

11

11

11

11

11

54

Роман
Васильович

ЗОШ І-ІІІ ст.
ВолодарськоВолинський р-н,
Житомирська обл.

літературного
портрета Петра
Опанасенка

Петрівна, вчитель
української мови та
літератури
Осіпчук Марія
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури
Осіпчук Марія
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури
Гончаренко Олена
Борисівна, вчитель
української мови та
літератури

112

Бойко Марія
Петрівна

Енергодарський
НВК «Гармонія»,
Запорізька обл..

11

Я тебе лиш про
одне благаю: будь
живим! Заради
Бога, будь живим!!!

113

Бойко Марія
Петрівна

Енергодарський
НВК «Гармонія»,
Запорізька обл.

11

Україна варта
більшого!!!

114

Блажиєвська
Ольга
Олегівна

Вознесенська
гімназія № 1, м.
Вознесенськ,
Миколаївська обл.

11

Українські імена та
прізвища

11

Структура
заголовків і лідів та
їх роль в
інформуванні
сучасного читача
Енергодара

11

Розвиток
української
літературної мови

11

Проблема
романізації
українських
антропонімів

11

Назви бортних
знамен – істориколінгвістичне
джерело

11

Мовні недоліки і
шляхи їх подолання

115

Бойко Марія
Петрівна

106

Шмідт
Олександр
Миколайович

Енергодарський
НВК «Гармонія»,
Запорізька обл.
Сєвєрна ЗШ № 16,
м. Краснодон,
Луганська обл.

Горобець
Ірина
Юріївна

Комунальний
заклад середня
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4,
м. Луганськ

108

Куртов
Андрій
Юрійович

Шосткинська
гімназія, Сумська
обл..

109

Мартиненко
Христина
Олександрівн
а

110

Жеребецька
Ганна
Миколаївна

111

Жаданова
Тетяна
Олександрівн
а

112

Журавель
Андрій
Володимиров
ич

113

Охремчук
Інна
Анатоліївна

107

Попаснянська
гімназія № 20, м.
Попасна, Луганська
обл..
Загальноосвітній
НЗ № 25, м.
Попасна, Луганська
обл.
Гімназія
Новокаховської
міської ради,
Херсонська обл.

Тернопільський
технічний ліцей

Нетішинський
НВК «ЗОШ І-ІІ ст.
та ліцей»,
Хмельницька обл.

11

Суржик

11

Функції
української мови та
її культура

11

Формування
мовної особистості
державного
службовця:
лексичний аспект

11

Деякі концепції
щодо походження
та розвитку
української мови
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Осіпчук Марія
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

Зп-293

Зп294
Мв296

Зп-297

Тянтова Валентина
Вікторівна, вчитель
української мови та
літератури
Бєкрєшева Лариса
Олексіївна, старший
викладач, керівник
обласної секції
англійської мови
Луганського
відділення МАН
Безкровна Катерина
Олексіївна, вчитель
української мови та
літератури

Лг-300

Слєпокурова Ніна
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Лг-302

Заіченко Світлана
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури
Чабан Світлана
Андріївна, вчитель
української мови та
літератури
Николин Микола
Миколайович, доцент,
завідуючий кафедрою
методики викладання
навчальних предметів
і гуманітарної освіти
Тернопільського
ОІППО
Янчук Світлана
Миколаївна, вчитель
української мови та
літератури

Лг-298

См301

Лг-305

Хн308

Тр-310

Хм311

114

Мицик
Вадим
Добромирови
ч

Звенигородська
ЗОШ-інтернат І-ІІІ
ст., Черкаська обл.

11

Боротьба за
незалежність
України на
Звенигородщині та
Уманщині в 19171922 роках

115

Морозова
Аліна
Сергіївна

СЗШ № 3 І-ІІІ ст.,
м. Роженьки,
Луганська обл.

11

Культурний і
духовний світ
української нації

116

Ляліна
Анастасія
Олегівна

Лубенська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 6,
Полтавська обл.

117

Сазонов
Євген
Олександрови
ч

Сумська ЗОШ І-ІІІ
ст. № 4,

11

118

Ніколаєва
Анжела
Володимирів
на

Лубенська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 7,
Полтавська обл.

11

119

Нетеса
Дарина
Анатоліївна

Авіакосмічний
ліцей № 2 НАУ, м.
Лубни, Полтавська
обл.

11

120

Гавриш
Христина
Михайлівна

121

Махмутова
Асія
Равілівна

122

123

Кривенко
Ждан
Володимиров
ич
Квашніна
Дар’я
Олександрівн
а

124

Логвиненко
Лариса
Василівна

125

Шелест
Катерина
Миколаївна

126

Капуста
Роман
Сергійович

Коломийська
гімназія ім.
М.Грушевського,
Івано-Франківська
обл.

Донецький
медичний ліцей

Висвітлення подій
1932-1933 років
(голодомор на
Лубенщині)
Проблеми
удосконалення
форм української
державності
Козацько-селянські
повстання 16371638 років
(історіографія
проблеми)
Встановлення
радянської влади на
Полтавщині в
контексті історії
України
З історії
української
дипломатії часів
Української
Народної
республіки
(дипломатична місія
в Італії 1917-1920
роки)
Архітектура
сучасних церковних
споруд при
медичних закладах
Донбасу

11

11

11

Мицик Вадим
Федорович, директор
музею історії
хліборобства м.
Тального Черкаської
обл.
Снєлякова Тетяна
Михайлівна, вчитель
української мови та
літератури

Чк-313

Лг-314

Абрамова Наталія
Федорівна, вчитель
історії

Пл-316

Теплишева Альоша
В’ячеславівна,
вчитель історії та
правознавства

См319

Ткалун Світлана
Миколаївна, вчитель
історії

Пл-323

Легуша Людмила
Миколаївна, вчитель
історії

Пл-324

Мельник Леонід
Борисович, вчитель
історії

ІФ-325

Балахонова Світлана
Володимирівна

До-330

Кривенко Наталія
Євгеніївна, вчитель
української мови та
літератури

Чв-331

Семенівська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1,
Чернігівська обл.

11

Поселення та
життя українців

НВК, м.
Красноармійськ,
Донецька обл.

11

Обрядова їжа

Чура Валентина
Миколаївна, вчитель

До-335

11

Кобзарі і лірники

Могила Алла
Григорівна, вчитель
української мови та
літератури

Хн339

11

Пізнай самого себе

Козирод Лариса
Юріївна, директор
ЗОШ

Чв-343

11

Українська
народна вишивка

Цуцик Галина
Василівна, вчитель
української мови та
літератури

Дн-347

Іванівська гімназія,
Херсонська обл.
Монастирищенська
ЗОШ І-ІІІ ст.,
Ічнянський р-н,
Чернігівська обл.
Криворізька ЗОШ
І-ІІІ ст. № 42,
Дніпропетровська
обл.
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127

Бала Анна
Романівна

128

Іванько
Аліна
Олександрівн
а

Козельщинський
НВК, смт.
Козельщина,
Полтавська обл.
Попівська ЗОШ ІІІІ ст. № 1,
Карлівський р-н,
Полтавська обл.

129

Лемешко
Олена
Вікторівна

Маський НВК І-ІІІ
ст., Джанкойський
р-н, АР Крим

130

Малиха
Марія
Ігорівна

131

Огороднік
Олена
Олександрівн
а

132

Сірик Тетяна
Миколаївна

133

Гура Тетяна
Олександрівн
а

Легка Тетяна
Олександрівна,
вчитель історії

11

Художник ранкової
зорі

11

Велика княгиня
Олена Павлівна

11

Українське весілля
в звичаях, обрядах і
піснях

НВК «Гімназія №
14», м. Луцьк

11

Свічка у звичаєвообрядовій культурі
українців Волині і
Західного Поліссі

НВК «Гімназія №
14», м. Луцьк

11

Забороль через
призму часу

11

Національний
характер українців

11

Історія нашого
народу – книга
життя

11

Стежками прадідів
моїх. Історія Петра
Лук’янчука –
рядового армії
Симона Петлюри
(історикогенеалогічне
дослідження)

Малієнко Юлія
Борисівна, вчитель
історії

Кв-18

11

Місце Качанівки в
духовній скарбниці
українського народу

Луняк Євген
Миколайович, доцент
кафедри історії
України НДУ ім.
М.Гоголя

Чв-128

Закревська Оксана
Іванівна, вчитель
української .мови і
літератури

Хм149

Лопушанська Галина
Василівна, директор;
Нисевич Ірина
Ярославівна, філолог

Лв-390

Булаш О.В

Сф394

Булаш О.В

Сф395

Панасюкова Т.О.

Сф396

Суходільська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 5, м.
Суходільськ,
Луганська обл.
Бондарівська
гімназія,
Марківський р-н,
Луганська обл..

134

Гранко
Оксана
Ярославівна

Гімназія
«Троєщина»,
Деснянський р-н, м.
Київ

135

Васюра
Анастасія
Василівна

Ніжинський
обласний
педагогічний ліцей,
Чернігівська обл..

136

Кравченко
Олена
Валентинівна

Шепетівська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 6,
Хмельницька обл..

137

Штинда
Олег
Васильович

Львівська
українська
гуманітарна
гімназія

138

Федорець
Дмитро
Сергійович

139

Мусіна
Валентина
Андріївна

140

Когут Юлія
Романівна

НВК «Українська
школа-гімназія»,
Сімферополь
НВК «Українська
школагімназія»,Сімфероп
оль
НВК «Українська
школа-

Засоби творення
фантастичного світу
у художньому
мистецтві Марії
Приймаченко
«Я – твоя
краплина, Україно!»
(Штрихи до
портрета Олеся
Ангелюка)

11

11

Україна і ЄС: тісні
стосунки

11

Україна і ЄС:
хронологія
двосторонніх
відносин
Набуття
українською мовою

11
11
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Бабенко Наталія
Віталіївна, вчитель
української мови та
літератури
Архипова Світлана
Андріївна, вчитель
української мови та
літератури
Дмитренко Алла
Адамівна, доцент
кафедри археології і
джерелознавства
Волинського НУ ім..
Л.Українки
Малаховська Ольга
Дмитрівна, вчитель
географії
Артемова Раїса
Петрівна, вчитель
української мови та
літератури
Мишура Любов
Іванівна, вчитель
української мови та
літератури

Пл-354

Пл-355

Кр-357

Вл-363

Вл-365

Лг-374

Лг-377

гімназія»,Сімфероп
оль

статусу державної
та державна мовна
політика

Таблиця кодування
Київ (Кв); Вінницька обл. (Вн); Волинська обл. (Вл); Дніпропетровська обл. (Дн); Донецька обл. (До);
Житомирська обл. (Ж); Закарпатська обл. (Зк); Запорізька обл. (Зп); Івано-Франківська обл. (ІФ); Київська обл.
(Ко); Кіровоградська обл. (Кд); Луганська обл. (Лг); Львівська обл. (Лв); Миколаївська обл.(Мв); Одеська обл.
(Од); Полтавська обл. (Пл); Рівненська обл. (Рв); Сумська обл. (См); Тернопільська обл. (Тр); Харківська обл.
(Хв); Херсонська обл. (Хн); Хмельницька обл. (Хм); Черкаська обл. (Чк); Чернівецька обл. (Чц); Чернігівська
обл. (Чв); Автономна республіка Крим (Кр); Сімферополь (Сф).
Надія Істоміна,
вчений секретар НДІУ,
заступник голови Оргкомітету Конкурсу
ПІДСУМКИ І МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ
З УКРАЇНОЗНАВСТВА (Київ-2007)
І Міжнародний конкурс з українознавства проводився Науково-дослідним інститутом
українознавства МОН України, Міжнародною асоціацією “Україна і світове українство” спільно з місцевими
органами виконавчої влади, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, обласним, міськими та
районними управліннями освіти, громадськістю та міжнародними організаціями у двох номінаціях і двох
формах:
- конкурс науково-дослідних учнівських робіт (для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
всіх рівнів та форм власності) - заочна та очна форми;
- демонстраційна версія Інтернет - олімпіади з використанням сучасних інноваційних технологій.
Проведенням Конкурсу передбачалося: збудження інтересу учнівської молоді до пізнання України й
українського світу (зарубіжного) шляхом самостійних досліджень, розвитку в учнів науково-дослідних нахилів,
підготовки їх до самостійного мислення й світобачення та наукового тлумачення розвитку України у світовому
часо-просторі; утвердження українознавства як окремої навчальної дисципліни і методології освітньовиховного процесу на засадах суспільно-гуманітарної науки як синтезуючої і цілісної системи наукових
інтегративних знань; підвищення освітнього рівня педагогічних кадрів; реалізації державних програм,
статутних завдань, напрямків та проектів наукових досліджень, розробки технологій апробаційноекспериментального і практичного впровадження спільних вітчизняних та зарубіжних освітянських досягнень
на основі інноваційних інформаційних технологій; формування в учнів знань про Україну та українство як
органічну спільність із вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості та нації, патріотизму, любові
до своєї Батьківщини, глибокої поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу;
популяризації української освіти в Україні й зарубіжжі з залученням інноваційних технологій; виховання нової
української людини, яка пізнає, вивчає та творить себе і новий український світ.
Науково-дослідний інститут українознавства підготував пакет документів по проведенню
Міжнародного конкурсу з українознавства (положення, склад оргкомітету, координаційної ради, робочої групи
та журі конкурсу) для його затвердження Міністром освіти і науки України. 7 лютого 2007 року Міністр освіти
і науки України С.Ніколаєнко підписав наказ МОН України № 91 про проведення Міжнародного конкурсу з
українознавства.
17 січня 2007 р. Науково-дослідний інститут українознавства провів Всеукраїнську нараду
методистів з українознавства обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з метою підготовки
Міжнародного конкурсу, на який прибули представники областей України та м. Києва.
Українознавчим центрам діаспор, видавничим інституціям:, ЗМІ, меценатам та різним фондам були
розіслані електронні повідомлення через Internet-мережу.
Науково-методичне забезпечення, а саме: розробку конкурсних письмових робіт для учнів 8-11
класів та тестових завдань для Internet-олімпіади - здійснювали творчі групи та комісії, які були визначені
наказами директора НДІУ П.Кононенка. Зміст завдань відповідав Програмі з українознавства для учнів 1-12
класів загальноосвітніх закладів під ред. П.Кононенка (К.-2004).
Завдання для Internet-олімпіади розроблялися в НДІУ, програмне забезпечення було здійснено
Кримською філією НДІУ.
До 25 березня 2007 року на Міжнародний конкурс надійшло 365 науково-дослідних робіт з 22
областей України, м. Києва та Молдови. 29 робіт мали характер поетичних літературних творів малої форми; 13
робіт не відповідали умовам Конкурсу і були зняті з подальших конкурсних змагань. Після рецензування
учнівських науково-дослідних робіт співробітниками НДІУ на ІІ тур Конкурсу було відібрано 161 роботу (див.
Додаток 1).
За тематикою науково-дослідні учнівські роботи, які надійшли на конкурс, можна поділити на такі
групи:
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- буття і свідомість українського народу у світовому часо-просторі;
- українська держава, нація, культура, мова в еволюційному
розвитку;
- особливості розвитку громадянського суспільства;
- обряди, звичаї, традиції українського народу, фольклор,
етнографія;
- природа та історія рідного краю;
- типи українських характерів у літературі;
- міфологічні символи українців;
- давні українські народні костюми та їх інтерпретація в сучасний
одяг;
- українські страви: пізнавально-виховні функції;
- розвиток української мови;
- житло як компонент традиційно-побутової культури українського
народу;
- розвиток в Україні народних ремесел та промислів.
26 квітня 2007 р. в актовій залі НДІУ в урочистій обстановці розпочав роботу Міжнародний конкурс
з українознавства. Учасників конкурсу, їх батьків та вчителів привітали співголова оргкомітету, директор
Науково-дослідного інституту українознавства П.Кононенко, головний редактор журналу “Самостійна
Україна” П.Дорожинський, чех Ярослав Пешек.
ІІ тур конкурсу розпочався з виконання учнями 8-11 класів письмових конкурсних завдань з
українознавства, які містили три обов’язкові складові: 10 тестових завдань, пояснення двох понять та
аргументоване спростування або доведення одного з тверджень (на вибір учасника). Для оцінювання письмових
конкурсних завдань була розроблена відповідна критеріальна система.
За сумарною кількістю балів (за рецензію та виконання письмового конкурсного завдання) 18
конкурсантів з кожної паралелі класів були визначені для захисту науково-дослідних робіт.
Захист науково-дослідної роботи передбачав такі критерії оцінювання:
- аргументація вибору теми та розкриття основних положень дослідження з урахуванням власного внеску
дослідника;
- логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу дослідження;
- компетентність, етика і культура учасника;
- активна кваліфікована участь у веденні дискусії.
Загалом, можна констатувати високий рівень підготовки конкурсантів. Звертає на себе увагу добра
обізнаність школярів в обраній тематиці, що влучно підкріплювалася використанням як наочного
ілюстративного, так і прикладного матеріалу. Позитивною ознакою стало намагання молодих дослідників у
процесі пошукової діяльності використовувати архівні фонди. У цілому, ступінь підготовки учнів
характеризується наявністю глибоких базових знань предмета об’єкта дослідження.
Учасники конкурсу, які не пройшли на захист, мали можливість звернутись до апеляційної комісії.
До неї із заявами щодо підвищення результатів за рецензію та письмову конкурсну роботу звернулися 9 учнів у
присутності своїх керівників або батьків. Учнівські науково-дослідні та письмові роботи були переглянуті, учні
отримали аргументовані і кваліфіковані відповіді досвідчених науковців.
Після завершення захисту науково-дослідних робіт по сумарній кількості балів (рецензія, виконання
письмових конкурсних робіт та захист науково-дослідних робіт) були визначені переможці Міжнародного
конкурсу:
8 клас - І місце –Горюк Оксана Петрівна (Банилівська ЗОШ
Винницького району Чернівецької області),
науковий керівник Андрюк Ольга Петрівна,
вчитель українознавства, вчитель-методист вищої
категорії;
ІІ місце- Амеліна Оксана Сергіївна (Чкаловська ЗОШ
Нікопольського р-ну Дніпропетровської
області), науковий керівник Марченко Надія
Олександрівна, вчитель українознавства;
ІІІ місце –Мілова Ірина Сергіївна (Бандурський НВК
Первомайського району Миколаївської області),
науковий керівник Росовська Лариса
Петрівна, вчитель історії;
9 клас - І місце- Костур Костянтин Володимирович (гімназія
№ 191 ім. П.Тичини м. Києва), науковий
керівник Бондаренко Тамара Михайлівна;
І місце -Широка Ольга Володимирівна (Ленінська
ЗОШ Дніпропетровської області), науковий
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керівник Свитка Олександра Василівна,
вчитель української мови та літератури;
ІІ місце- Залізна Катерина Йосипівна (гімназія № 191
ім. П.Тичини м. Київ), науковий керівник
Сироткін Володимир Михайлович, вчитель
історії;
ІІІ місце - Галайчик Ярослав Ярославович
(спеціалізована школа № 135 м. Києва),
науковий керівник Чайка Олег Ігорович, учитель;
10 клас - І місце -Декаполітова Маріанна Олегівна (гімназія
№ 191 ім. П.Тичини м. Києва), науковий
керівник Чебанюк Ніна Карлівна, вчитель
історії;
І місце -Заблоцька Юлія Віталіївна
(медичний ліцей, м. Донецьк),
науковий керівник Балахонова Світлана
Володимирівна, учитель вищої категорії;
І місце- Путіліна Анастасія Сергіївна (Український
гуманітарний ліцей Київського національного
університету ім. Т.Г.Шевченка м. Києва),
науковий керівник Головай Ірина Андріївна,
вчитель українознавства, зав.лабораторією
українознавства;
ІІ місце- Клименко Ірина Володимирівна
(гімназія № 1 м. Лохвиця Полтавської
області), науковий керівник Хоменко
Лариса Григорівна, вчитель трудового
навчання, вчитель-методист;
ІІ місце- Мокрушова Ліна Павлівна
(Кагарлицький районний ліцей Київської
області), науковий керівник Черненко
Тамара Борисівна, вчитель;
ІІІ місце -Мошковський Максим Валерійович
(Житомирська міська гуманітарна гімназія
№ 23), науковий керівник Онищук
Вікторія Михайлівна, вчитель;
ІІІ місце -Ткачова Тетяна Олександрівна (Перша
міська гімназія м. Черкаси), науковий керівник
Нестеренко Наталія Василівна, методист міського
методичного кабінету установ освіти
м. Черкаси;
ІІІ місце -Корнієнко Тетяна Іванівна (НВК № 131
м. Дніпропетровська), науковий керівник Ярило
Алла Миколаївна, вчитель;
11 клас - І місце- Тесленко Володимир Миколайович
(гімназія ім. Пантелеймона Куліша
м. Борзни Чернігівської області),
науковий керівник Срібна Олена Григорівна, вчитель;
ІІ місце- Лесюк Орися Степанівна (Калузька гімназія
Івано-Франківської області), науковий керівник
Півторак Віталій Романович, вчитель;
ІІІ місце- Гром Катерина Ігорівна (гімназія № 191
ім. П.Тичини м. Києва), науковий керівник
Кухар Любов Олексіївна, вчитель географії;
ІІІ місце-Ніконенко Тетяна Сергіївна (Кременчуцька
гімназія № 6 Полтавської області), науковий
керівник Лушакова Алла Миколаївна,
викладач Кременчуцького державного
політехнічного університету.
В номінації на кращу науково-дослідну роботу відзначені учні:
8 класу - Буяло Катерина Володимирівна (Бобровицька гімназія
Чернігівської області), науковий керівник Буяло Оксана
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Миколаївна, вчитель;
- Сідун Катерина Сергіївна (ЗОШ № 235 ім. В.Чорновола
м. Києва), науковий керівник Котлярова Марія
Степанівна, вчитель;
9 класу - Братків Христина Ігорівна (Джуринська ЗОШ
Тернопільської області), науковий керівник Братків
Анастасія Ярославівна, вчитель українознавства;
- Осипчук Діана Корнеліївна (Верхньостановецький ЗНЗ,
Кіцманський р-н Чернівецької області), науковий керівник Найда Володимир Костянтинович,
вчитель українознавства вищої категорії;
10 класу - Мусійчук Анна Валеріївна (гімназія № 191 ім. П.Тичини
м. Києва), науковий керівник Кухар Любов Олексіївна,
заступник директора з наукової роботи, вчитель географії;
- Рибачок Ірина Миколаївна ( Український гуманітарний
ліцей Київського національного університету
ім. Т.Г.Шевченка м. Києва), науковий керівник Гольденберг
Яків Михайлович, Головай Ірина Андріївна;
-Сокол Ілона Василівна (гімназія № 2 м. Семенівки
Чернігівської області), науковий керівник Артеменко
Світлана Миколаївна, вчитель;
11 класу - Парфенюк Дмитро Сергійович (Лубенська спеціалізована
школа № 6 Полтавської області), науковий керівник
Абрамова Наталія Федорівна, вчитель.
Вище зазначеним науковим керівникам учнівських науково-дослідних робіт – учителям середніх
загальноосвітніх навчальних закладів будуть надіслані на обласні інститути післядипломної педагогічної освіти
подяки співголови оргкомітету Міжнародного конкурсу з українознавства, директора Науково-дослідного
інституту українознавства, професора П.Кононенка.
Науково-дослідним інститутом українознавства була здійснена організаційна й підготовча робота з
проведення демонстраційної версії Internet-олімпіади, яка стала складовою Міжнародного конкурсу з
українознавства. Метою проведення Internet-олімпіади було створення необхідного й достатнього комплексу
інноваційних інформаційних і комп’ютерних технологій для здійснення Міжнародної Internet-олімпіади з
українознавства в україномовному та англомовному середовищі. Зацікавленість учнів в ній під час проведення
Міжнародного конкурсу довела, що, на відміну від традиційних технологій моніторингу освіти, спрямованих
лише на визначення штучно обмеженої кількості призерів, використання інформаційних технологій та
програмного забезпечення Internet-олімпіад, навпаки, без будь-яких кількісних обмежень створюють для учнів
рівні умови і сприятливе середовище для виховання обдарованої особистості та надають можливість широко
використовувати свої здібності, заявити про них на ринку праці. При цьому, як вважають учні, їх батьки,
вчителі, провідні фахівці і вчені освітньої галузі України, прозорість умов змагань, об’єктивність оцінювання
відповідали європейському рівню. У Міжнародному конкурсі з українознавства Internet-олімпіада підтвердила
об’єктивність оцінювання учнів.
У проведені конкурсу по всіх номінаціях працювали атестаційні комісії, членами яких були понад 30
академіків, докторів і кандидатів наук. Аналіз діяльності учнів та їхніх творів здійснювало журі, очолюване
академіком П.Кононенком.
Переможцями Internet-олімпіади стали такі учні:
8 клас - Горюк Оксана Петрівна (Банилівська ЗОШ
Винницького району Чернівецької області),
науковий керівник Андрюк Ольга Петрівна,
учитель українознавства, вчитель-методист вищої
категорії;
- Буяло Катерина Володимирівна (Бобровицька гімназія
Чернігівської області), науковий керівник Буяло Оксана
Миколаївна, вчитель;
- Андрущенко Володимир (Мирновська ЗОШ №1
Сімферопольського району АРК), науковий керівник Ганіна
Людмила Борисівна;
9 клас - Гайдай Катерина (Прилуцька ЗОШ № 6 Чернігівської
області), науковий керівник Іценко Ірина Олександрівна
вчитель;
- Філіпова Анна (ЗОШ № 235 ім. В.Чорновала м. Києва),
науковий керівник Котлярова Марія Степанівна, вчитель;
- Касянчук Оксана (ЗОШ № 250 м. Києва), науковий
керівник Ситник Елла Василівна, вчитель-методист;
10 клас - Сокол Ілона Василівна (гімназія № 2 м. Семенівки
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Чернігівської області), науковий керівник Артеменко
Світлана Миколаївна, вчитель;
- Мокрушова Ліна Павлівна (Кагарлицький районний ліцей Київської області), науковий керівник
Черненко Тамара Борисівна;
- Сергієнко Олена ( Черняхівська гімназія Житомирської
області), науковий керівник Шевцова Алла Юріївна, вчитель історії;
- Полиняк Олег (Чортківська гімназія ім.Маркіяна Шашкевича
Тернопольської області), науковий керівник Мудеревич Марія
Степанівна, вчитель;
-Мошковський Максим Валерійович (Житомирська міська
гуманітарна гімназія № 23), науковий керівник Онищук Вікторія
Михайлівна, вчитель;
- Новіков Сергій (Луцька ЗОШ № 25 Волинської області),
науковий керівник Кінд-Войтюк Наталія Василівна, викладач
Волинського державного університету ім. Лесі Українки;
11 клас - Парфенюк Дмитро (Лубенська спеціалізована школа №6
Полтавської області), науковий кекрівник Абрамова Наталія
Федорівна, вчитель;
- Ніконенко Тетяна Сергіївна (Кременчуцька гімназія № 6
Полтавської області), науковий керівник Лушакова Алла
Миколаївна, викладач Кременчуцького державного
політехнічного університету;
-Тесленко Володимир Миколайович (гімназія ім. Пантелеймона Куліша м. Борзни Чернігівської
області), науковий керівник Срібна Олена Григорівна, вчитель;
- Жбанова Катерина (гімназія ім. Пантелеймона Куліша
м. Борзни Чернігівської області), науковий керівник Зайко
Наталія Іванівна;
- Плахотнюк Богдан (ЗОШ № 235 м. Києва), науковий керівник
Лещенко Надія Василівна, вчитель;
- Гроза Аліна ( Лубенська ЗОШ № 7 Полтавської
області), науковий керівник Шуть Любов Василівна, вчитель української мови та літератури.
Нагородження учасників Міжнародного конкурсу з українознавства відбувалося у Міському будинку
вчителя. Перед учасниками конкурсу виступили Перший заступник міністра освіти і науки України
Б.Жебровський та голова журі П.Кононенко. Разом з сертифікатами та призами, які вручили Перший заступник
міністра освіти і науки України Б.Жебровський та віце-президент Міжнародної асоціації «Україна і світове
українство» Т.Кононенко, переможці отримали грошові винагороди (за 1 місце – 150 грн., за II місце – 100 грн.,
за III місце – 50 грн.) від головного редактора журналу “Самостійна Україна” П.Дорожинського,
держадміністрації Броварського району та президента Благодійного фонду “Наш дім –Україна 2005”
В.Шевелева, подарунки від Міжнародного благодійного фонду “Україна – 3000” Катерини Ющенко.
Переможці Internet-олімпіади отримали сертифікати, грошові стипендії в розмірі 100 грн. від
Міжнародної асоціації “Україна і світове українство” та річну передплату на журнал “Планета знань”.
Сертифікати та грошові стипендії вручав віце-президент Асоціації, голова комісії з проведення Internetолімпіади, заступник директора з наукових питань Т.Кононенко. Всього нагороджено сертифікатами 162
учасника конкурсу, 37 учасників конкурсу, окрім сертифікатів, отримали грошові винагороди.
Учасники конкурсу в номінації за кращу науково-дослідну роботу були нагороджені сертифікатами,
книжками від Міжнародного благодійного фонду “Україна – 3000” Катерини Ющенко та наборами журналів
для підлітків “Планета знань”.
Порівняльний аналіз, який представлений у вигляді таблиць (додатки 1,2,3,4), свідчить про те, що значно
виріс інтерес учнівської молоді до пізнання України й українського світу, що дає підстави сподіватися на
плідне розв’язання даної проблеми в майбутньому. Міжнародний конкурс як одна з можливих моделей
національно освітньої виховної системи цілком здатна працювати на формування у юних громадян України
національної самосвідомості.
Міжнародний конкурс з українознавства проводився за сприяння:
- Міжнародної асоціації “Україна і світове українство” Петра Кононенка;
- Міжнародного благодійного фонду “Україна – 3000” Катерини Ющенко;
- Головного редактора журналу “Самостійна Україна” Павла Дорожинського;
- Шевченківської районної у м. Києві ради та державної адміністрації (голова Віктор Пилипишин);
- ЗОШ № 41 м. Києва (директор Олена Онаць);
- Благодійного фонду “Наш дім – Україна 2005” Володимира Шевелева;
- Районної державної адміністрації м. Бровари (голова Микола Діденко);
- Головного редактора журналу “Планета знань” Світлани Головченко
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Олег Чирков,
науковий співробітник НДІ українознавства
Як уникнути найпоширеніших недоліків
у конкурсних науково-дослідних учнівських роботах.
(Методичні рекомендації)

Щорічна практика автора в перевірці поданих на конкурс учнівських науково-дослідних робіт з
українознавства, а також спілкування з конкурсантами, їхніми науковими керівниками, консультантами,
вчителями, батьками і членами конкурсних комісій призвело до розуміння нагальної потреби розробки
докладних методичних рекомендацій учням загальноосвітніх шкіл по виконанню цих робіт. Врахування порад,
рекомендацій, роз’яснень певних проблемних питань поліпшить якість поданих на конкурс робіт, полегшить їх
виконання конкурсантами.
У даній статті представлено головні результати виявлення й вивчення недоліків, що мають конкурсні
роботи та способи їх уникнення. Головну ж увагу зосереджено на тих недоліках, що мають засадничий,
визначальний характер. Завдання автора полягало в наступному:
1)виявити недоліки, наявні в учнівських науково-дослідних роботах;
2)ознайомитися з недоліками, виявленими іншими членами комісій з перевірки конкурсних робіт;
3)всебічно вивчити недоліки (узагальнити, систематизувати, згрупувати, охарактеризувати тощо);
4)визначити головні причини появи недоліків;
5)рекомендувати конкурсантам та їхнім керівникам дії, спрямовані на недопущення найпоширеніших
недоліків.
Для виконання перелічених завдань автор зробив ще таке: 1)ознайомився з чинними в Україні
вимогами стосовно виконання студентами наукових досліджень суспільствознавчого й гуманітарного
спрямування в багатьох закладах Міністерства освіти і науки України, а також учнями загальноосвітніх шкіл –
членами Малої академії наук; 2)вивчив Вимоги до написання науково-дослідних учнівських робіт з
українознавства та порівняв їх з документами подібного призначення; 3)особисто перевірив близько трьох
десятків конкурсних робіт; 4)ознайомився з переліком конкурсних робіт та результатами перевірок, зроблених
іншими працівниками НДІ українознавства і їхніми думками щодо головних недоліків у роботах.
Початкуючі українознавці та наукові керівники і консультанти знайдуть у даній статті відповіді на
чимале коло питань, пов’язаних з виконанням конкурсної науково-дослідної роботи з українознавства.
Вимоги, що висуваються до конкурсних науково-дослідних учнівських робіт з українознавства загалом
узгоджуються з вимогами до наукових робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді і мають багато
спільного з вимогами, що висуваються до курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт студентів вищих
навчальних закладів, а також до статей у наукових періодичних виданнях.
Навіщо існують певні вимоги до конкурсних робіт? По-перше, дотримання учнем-автором певних
вимог, що висуваються до конкурсних робіт є важливою навчальною складовою конкурсу з українознавства.
Конкурсант здобуває нові теоретичні знання й набуває практичних навичок, що стосуються наукової
діяльності, зокрема правильного оформлення результатів наукового дослідження (які стануть у пригоді при
написанні курсових, кваліфікаційних, дипломних робіт). По-друге, певна уніфікація, стандартизація
конкурсних робіт (насамперед за формою) дає можливість членам конкурсних комісій більш-менш об’єктивно
оцінювати й порівнювати їх між собою та зіставляти з наявними за певною темою українознавчими
публікаціями.
Учасникам конкурсу та їхнім керівникам ще на етапі прийняття рішення про участь у конкурсі з
українознавства варто звернути увагу на те, що виконана за місцем навчання і подана на конкурс письмова
учнівська робота не є рефератом на певну тему чи художнім твором, а є результатом здійсненої особисто
автором (з допомогою керівника) науково-дослідної роботи і за умовами конкурсу має відповідати визначеним
вимогам. Практичним результатом виконання конкурсної роботи є зокрема таке: поглиблення українознавчих
знань конкурсанта, здобуття нових практичних навичок, одержання наукового результату (виявлення нових,
досі невідомих знань), оприлюднення нових та поширення вже відомих українознавчих знань (шляхом
опублікування, доповіді, спілкування). Наслідком успішного виконання конкурсної роботи є подолання
першого етапу конкурсу, одержання запрошення до участі в заключних його етапах.
Групування та ранжування (за значущістю, важливістю, визначальністю) конкретних зауважень
до конкурсних письмових робіт з українознавства має наступний вигляд:
1. Немає повної відповідності між обраною темою роботи (назвою) і її реальним письмовим змістом.
2.Тему роботи сформульовано не найкращим чином (не однозначно, недостатньо конкретно, надто
широко).
3.Тема чи предмет роботи не є українознавчими.
4.Фактичний зміст конкурсної роботи не відповідає визначеному конкурсантом предмету дослідження.
5. Висновки не випливають з дослідження, не мають достатнього обґрунтування, або ж висновки
містять такі твердження, що й не потребують додаткового наукового обґрунтування конкурсантом.
6. Погано узгоджуються між собою предмет дослідження, мета і завдання, що поставив собі
конкурсант.
7. Робота виконана на застарілій теоретичній основі, що не відповідає сучасному стану української
науки.
8. Джерельна база дослідження надто вузька для виконання поставленого завдання, або застаріла.
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9. Текст роботи не прив’язаний до джерельної бази.
10. Конкурсант узявся за виконання надто складних для учня завдань, не реальних для виконання за
конкретних конкурсних умов.
11.Оформлення конкурсної роботи не відповідає вимогам, що зазвичай висуваються до наукових
праць, і зокрема офіційним вимогам до конкурсних науково-дослідених робіт з українознавства.
12. Мовні помилки (орфографічні, стилістичні тощо).
13. Технічні помилки (що виникли при комп’ютерному наборі тексту, верстці).
Представлене ранжування є певною мірою умовним, проте загалом відповідає тенденції зменшення
значущості недоліка роботи зі збільшенням номера в переліку. Значна частина перелічених недоліків (зокрема
1,2,3) стосуються засадничих сторін дослідження і справляють визначальний негативний вплив на все
дослідження, позбавляючи нерідко його будь-якої наукової і навіть інформаційної вартості. Що треба
врахувати конкурсанту та його керівнику чи консультанту для уникнення перелічених недоліків у виконуваній
науково-дослідній роботі?
1. Немає повної відповідності між обраною темою роботи і її письмовим змістом.
Випадки невідповідності між темою і змістом трапляються надто часто. Відповідно велика кількість
робіт має саме цей недолік, що іноді позбавляє роботу будь-якої наукової вартості. Конкретними прикладами
невідповідності є такі:
1)Тема передбачає вивчення більшого кола питань, ніж виконано конкурсантом, значно ширша за
фактичний зміст роботи;
2)Лише частина змісту конкурсної роботи відповідає заявленій темі, а решта змісту стосується
суміжних тем, або ж виходить далеко за її межі;
3)Тема роботи не узгоджується (частково чи повністю) з визначеним конкурсантом предметом
дослідження;
4)Тема роботи не узгоджується (частково чи повністю) зі зробленими висновками.
2. Тему роботи сформульовано не найкращим чином.
Невдале формулювання теми може бути причиною того, що тема не відповідає фактичному змісту
роботи, і, буває, негативно позначається на всій конкурсній роботі. Неприйнятними для наукової роботи є
випадки, коли недостатньо чітке формулювання теми припускає кілька варіантів розуміння змісту роботи, коли
у назві використано малозначущі чи зайві слова й словосполучення. Кожне слово назви треба ретельно
добирати, формулюючи її таким чином, щоб вона однозначно відображала зміст роботи.
3. Тема чи предмет роботи не є українознавчими.
Кожна українознавча конкурсна робота звісно має свою тематичну й предметну спрямованість, що
споріднює її з певним шкільним навчальним курсом (чи з певною наукою), зазвичай: історичну, географічну,
краєзнавчу, літературознавчу, мовознавчу, етнографічну, фольклористичну, мистецтвознавчу, культурологічну;
рідше: правознавчу, політологічну, економічну, соціологічну чи іншу. Проте дослідник-українознавець і в
теоретичному і в практичному сенсі мусить виходити за межі знань, одержаних при вивченні певного
шкільного курсу, його методів, (чи за межі теорії й практичного набутку певної науки). Без інтегрування й
синтезу, без застосування комплексних, системних підходів неможливо осмислити Україну й українців.
Україна є для дослідника надто складним об’єктом, щоб його можна було вивчити й осягнути засобами лише
однієї певної науки.
Попри це, конкурсна науково-дослідна робота про певне сільське поселення, чи про якусь пересічну
людину, чи про одну з літер української абетки, чи про певний яр, чи про певне болото, чи про певну подію, чи
про певне явище може бути українознавчою. Для цього досліднику необхідно збагнути предмет українознавчих
досліджень, українознавчі підходи, принципи, методи, виходити з локальних питань на осягнення
загальноукраїнських проблем.
4. Фактичний зміст конкурсної роботи не відповідає визначеному предмету дослідження.
Якщо в процесі виконання роботи конкурсант відхилився від визначеного на початковому етапі
предмета роботи, тоді варто його переглянути, привести у відповідність з текстом, переглянути й назву роботи,
завдання. Або навпаки – текст узгодити з визначеним предметом дослідження.
5. Висновки не випливають з дослідження, не мають достатнього обґрунтування, або ж висновки
містять такі твердження, що й не потребують додаткового наукового обґрунтування конкурсантом.
Особливу увагу слід звернути на обґрунтованість зроблених конкурсантом висновків, на те, щоб вони
не були відірвані від решти письмового змісту роботи. У зроблених автором висновках міститься головний
науковий результат роботи дослідника. У висновках не треба вміщувати положення, які не є результатом
авторського дослідження.
6. Погано узгоджуються між собою предмет дослідження, мета і завдання, що поставив собі
конкурсант.
Невідповідність між предметом дослідження, метою і завданнями негативно позначається на всій
роботі, часто роблячи її не послідовною, не цілісною.
7. Робота виконана на застарілій теоретичній основі, що не відповідає сучасному стану
української науки.
Буває так, що конкурсна науково-дослідна робота в теоретичній площині не відповідає сучасному
рівню розвитку української науки (значно поступається). Це трапляється при застосуванні конкурсантом
підходів, методів, принципів, джерел «вчорашнього дня».
8. Джерельна база дослідження надто вузька для виконання поставленого завдання, або
застаріла.

64

Дослідник мусить окреслити для себе вичерпне коло джерел з обраної теми і обрати оптимальну в
кожному конкретному випадку кількість джерел, необхідну і достатню для здійснення дослідження, досягнення
мети, виконання поставлених завдань, повного розкриття теми (відображеної в назві роботи).
9. Текст роботи не прив’язаний до джерельної бази.
Конкурсна робота без посилань чи без прив’язки тексту до джерел іншим чином не дозволяє чітко
відокремити думку автора від використаних джерел, зокрема аналітичного характеру.
10. Конкурсант узявся за виконання надто складних для учня завдань, не реальних для
виконання за конкретних конкурсних умов.
Вміння реально зважувати складність завдань з реальними можливостями конкурсанта також є
необхідним для науково-дослідної роботи. У навчанні цьому велика роль належить керівнику.
11. Оформлення конкурсної роботи не відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць, і
зокрема офіційним вимогам до конкурсних науково-дослідних робіт з українознавства
Буває, що конкурсна робота не має плану, не є чітко структурованою, має надто великий обсяг та інші
недоліки, що ускладнюють роботу конкурсних комісій і суперечать чинним вимогам. Не треба діяти за
принципом – «Що більше, то краще!». Краще тоді, коли робота відповідає вимогам.
12. Мовні помилки (орфографічні, стилістичні тощо).
13. Технічні помилки (що виникли при комп’ютерному наборі тексту, верстці).
Окремі конкурсні роботи подаються з великою кількістю мовних і технічних помилок, що
позначаються на загальній якості робіт. Після здійснення комп’ютерного набору необхідно роздрукувати текст
роботи і опрацювати його (перевірити чи правильно все набрано; чи не порушено структуру; який вигляд
мають ілюстрації, додатки; який вигляд має бібліографічний опис джерел, чи вдало підібрано шрифти, поля,
відступи тощо.
Загалом найпоширеніші недоліки конкурсних робіт, за причинами, що їх породжують
групуються у 4 головні великі групи наступним чином:
1. Недоліки, що випливають з хибного, або з недостатнього розуміння теорії українознавства.
Щоб не припускатися недоліків цієї групи необхідно ознайомитися з теоретичними основами
українознавства, які викладені у друкованих виданнях НДІ українознавства та на сайті інституту (зокрема у
працях П.Кононенка, Л.Токаря). Не маючи жодного уявлення про місце українознавства в науці, про його
об’єкт, предмет, методи неможливо обґрунтувати українознавчу належність певної конкурсної роботи.
Конкурсант мусить мати усвідомлену відповідь серед інших на такі питання:
1) Яке наукове дослідження можна вважати українознавчим?
2) Чи є моя конкурсна робота українознавчою?
3) Чи є оптимальною для мене обрана тема українознавчого дослідження?
4) Чи правильно я сформулював назву конкурсної роботи з українознавства?
2. Недоліки, що пов’язані з поганим розумінням сутності науки, змісту й мети наукового
дослідження.
З’ясування конкурсантом наступних питань допоможе уникнути недоліків цієї групи:
1) Чим наука відрізняється від освіти?
2) Що таке «наукове дослідження»?
3) У чому полягає відмінність між українознавством в освіті і українознавством у науці?
4) Що може бути джерелом для виконання конкурсної роботи, як ним коректно скористатися?
5) Чи є моє дослідження необхідним (корисним) для моїх однокласників, для мешканців мого
поселення, для української нації загалом, актуальним для українознавчої науки?
6) Що і ким було зроблено з цієї теми до мене?
7) Чи міститься щось нове, досі невідоме у результатах мого дослідження?
3. Недоліки, що є наслідком недосконалої організації самого процесу наукової творчості
українознавців-початківців.
Часто конкурсант береться за виконання конкурсної роботи не маючи конкретного цілепокладання, не
одержуючи необхідної методичної допомоги, не маючи відповідної освітньої підготовки чи ресурсу часу,
необхідного для її виконання. Важливою умовою виконання конкурсної науково-дослідної роботи є її
планування (спільно з керівником чи консультантом) та певна послідовність виконання поставлених завдань.
4. Недоліки, породжені нерозумінням вимог Оргкомітету конкурсу до конкурсних робіт, чи
нехтуванням ними.
Конкурсант має дізнатися про всі вимоги, що висуваються до конкурсної роботи (зокрема до її
оформлення), про критерії, за якими її оцінюють і, відповідно прагнути виконати роботу таким чином, щоб
вона відповідала чинним вимогам. Загалом за оформленням конкурсна робота мусить бути подібною до статті в
науковому виданні.
Конкурсна письмова наукова робота за складністю поставлених завдань має відповідати освітньому
рівню й соціальному статусу конкурсантів (учнів різних класів старшої школи) а також індивідуальним
інтелектуальним можливостям. При обранні теми конкурсної роботи і відповідно її змісту варто враховувати
здібності й нахили конкурсанта до певного напрямку українознавчих досліджень, а також можливість
одержання кваліфікованої допомоги.
Офіційні вимоги до конкурсних робіт, ухвалені Організаційним комітетом до чергового конкурсу,
можуть містити положення, що розходяться з певними рекомендаціями, вміщеними в даній статті. У такому
разі слід орієнтуватися на вимоги Оргкомітету (Конкурсної комісії), ознайомлюватися з повідомленнями про
умови конкурсу в журналі Українознавство, на сайті НДІ українознавства, а також з документами, що
розсилаються Оргкомітетом конкурсу до місцевих управлінь освіти.
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1.2. Документи МКУ
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства
I. Загальні положення
1.Міжнародний конкурс з українознавства (далі Конкурс) проводиться Науково-дослідним інститутом
українознавства Міністерства освіти і науки України (далі НДІУ), Міжнародною асоціацією “Україна і світове
українство” спільно з місцевими органами виконавчої влади, громадськістю та міжнародними організаціями у
двох номінаціях і трьох формах:
- конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних
закладів (усіх рівнів) - очна та заочна форми;
- Інтернет - олімпіада - дистанційна форма з використанням
сучасних інноваційних технологій в Інтернет – мережі.
2. Мета Конкурсу: утвердження українознавства як окремої навчальної дисципліни і методології
освітньо-виховного процесу на засадах гуманітарної науки як синтезуючої і цілісної системи наукових
інтегративних знань; реалізація державних програм, статутних завдань, напрямів та проектів наукових
досліджень; розробка технологій апробаційно-експериментального і практичного впровадження спільних
вітчизняних та зарубіжних освітянських досягнень на основі інноваційних інформаційних технологій;
формування в учнів знань про Україну та українство як органічну спільність із вселюдством, сприяння
самореалізації кожної особистості та нації; виховання патріотизму, любові до своєї Батьківщини, глибокої
поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу; популяризація української освіти в Україні
і зарубіжжі із залученням інноваційних технологій; виховання нової української людини, яка пізнає, вивчає та
творить себе і новий український світ.
3. Основними завданнями Конкурсу є пошук і розвиток дієвих форм:
- впровадження українознавства в освітній процес як окремої
навчальної дисципліни і методології національної освіти;
- утвердження авторитету і престижу українознавства як цілісної системи наукових інтегративних
знань серед учнівської молоді і педагогічних працівників;
- подальший розвиток інтелектуального потенціалу учнівської молоді;
- залучення учнівської молоді до пізнання України і українського світу через індивідуально-пошукові
форми, а саме: порівняльний аналіз методологічних концепцій різних навчальних дисциплін, геологогеографічні, краєзнавчо-екологічні та фольклорно-етнографічні експедиції, відтворення учнями образу рідного
краю (нові карти, технологічні програми та схеми, статистичні таблиці), визначення перспектив наукових
досліджень та їх подальше прогнозування;
- формування творчої особистості, поглиблена підготовка обдарованих дітей до подальшого навчання у
ВНЗ;
- пропаганда сучасних досягнень науки про Україну та український народ;
- інтеграція у навчальний процес інноваційних освітніх технологій,
активізація найефективніших форм і методів педагогічного
керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів на
засадах українознавства як цілісної системи освіти та виховання;
- активізація міжнародного співробітництва з науковими та освітніми установами зарубіжних країн,
впровадження українознавства у навчальний процес освітніх закладів зарубіжжя.
П. Умови проведення Конкурсу
1.Організаторами і координаторами Конкурсу є Науково-дослідний інститут українознавства
Міністерства освіти і науки України, Міжнародна асоціація “Україна і світове українство”.
2.Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет (додаток 1), координаційна рада
(додаток 2), робоча група (додаток 3) та журі Конкурсу (додаток 4).
3. Конкурс має відкритий характер. У ньому за власним бажанням можуть брати участь учні 8-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів,
представники територіальних відділень Малої академії наук України та
зарубіжжя.
4. Конкурс проводиться на добровільних засадах.
1.Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і наук
України, на базі якого проводиться конкурс, готує приміщення,
матеріально-технічну базу, документацію, створює умови для захисту
конкурсних завдань.
6. Конкурс проводиться в два етапи:
I етап – (заочний та дистанційний) для учнів 8-11 класів - до
25 березня 2007 р.;
II етап – (очний, дистанційний) – захист науково-дослідницьких
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робіт, тестування та апробація демонстраційної версії
Internet- олімпіади для учнів 8-11 класів - 26-27
квітня 2007 року.
7. I етап – написання науково - дослідних робіт з ґенези українського етносу, психології українського
народу та менталітету української нації, історії України та світового українства, самобутності української мови
і культури, України в міжнародних зв’язках. У своїх роботах учні залучаються до порівняльного аналізу
методологічних концепцій різних навчальних дисциплін, опису самостійної пошукової діяльності в геологогеографічних, краєзнавчо-екологічних та фольклорно-етнографічних експедиціях, відтворюють образ рідного
краю через складання нових карт, технологічних програм та схем, розробляють статистичні таблиці,
визначають перспективи наукових досліджень та їх подальше прогнозування для оновлення освіти,
визначеного Національною доктриною розвитку освіти.
8. Для участі в Конкурсі необхідно надіслати на поштову чи електронну адреси Науково-дослідного
інституту українознавства Міністерства освіти і науки України такі матеріали:
науково-дослідну роботу, оформлену відповідно до вимог;
заяву-анкету учасника конкурсу, де автор зазначає повну
інформацію про себе (форма додається).
9. Заява-анкета на участь у Конкурсі та науково-дослідна робота (паперовий та електронний варіанти)
подаються до 25 березня 2007 року на адресу: Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, вул.
Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135.
Тел./ факс: (+38044) 494-17-81.
Е-mail НДІУ: info@rius.kiev.ua
10. Кінцевий термін подання науково-дослідних робіт – 25 березня 2007 року (за поштовими
штемпелями чи датою, визначеною в Інтернет мережі).
11. Роботи, які надійдуть несвоєчасно, не будуть відповідати тематиці Конкурсу, оформлені з
порушенням встановлених правил, до участі в Конкурсі допускатися не будуть.
12. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються.
13.Для забезпечення об’єктивності та неупередженості під час оцінювання учнівських науководослідних робіт, що надійдуть на конкурс, I етап Конкурсу проводиться в умовах анонімності. З цією метою
кожній роботі, що надійде на Конкурс, журі присвоює спеціальний шифр, чинний до фінальної частини
Конкурсу.
14.II етап Конкурсу – виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідних
робіт, тестування та апробація демонстраційної версії Internet- олімпіади проводиться 26 - 27 квітня 2007 року в
м. Києві на базі Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України.
15.Завдання для проведення II етапу Конкурсу та Internet- олімпіади готує науково-методична група
Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України.
16.При підготовці конкурсних письмових завдань та завдань для Інтернет-олімпіади
використовуватимуться питання з Програми з українознавства для I-XII класів середньої загальноосвітньої
школи за редакцією П.П.Кононенка (2004 р.).
17.Виконання письмових конкурсних завдань проводиться перед захистом науково-дослідних робіт.
18.За сумарною кількістю балів, отриманих за рецензію науково-дослідної роботи та за письмову
конкурсну роботу, учні допускаються до захисту науково-дослідних робіт.
19.Публічний захист роботи передбачає усний виступ конкурсанта тривалістю до 8 хвилин за
матеріалами роботи та відповіді на запитання членів журі.
20.Після публічного захисту журі визначає переможців Міжнародного конкурсу з українознавства.
III. Вимоги до робіт учасників Конкурсу
1.До розгляду приймаються роботи, написані українською мовою.
2. Титульні аркуші науково-дослідних робіт, що подаються на конкурс, не повинні містити жодного
посилання на авторів роботи чи твору.
3. Роботи приймаються в такому вигляді: машинопис (інтервал – 1,5), комп’ютерний набір (шрифт Times
New Roman -14 pt, інтервал – 1,5).
Обсяг науково-дослідної роботи – 15 – 20 сторінок машинопису.
4. До розгляду беруться тільки самостійно написані роботи, що містять власну думку конкурсантів,
власні висновки, мають посилання на фундаментальні праці вчених, аналіз причин та наслідків, зроблених у
своїй роботі.
5. У кінці роботи слід вказати використані джерела та перелік літератури.
IV. Визначення переможців Конкурсу
1. Переможців визначає журі Конкурсу.
2. До складу журі можуть входити провідні фахівці Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України та педагогічні працівники навчальних закладів освіти всіх
рівнів, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
громадських та міжнародних організацій.
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3. Науково-дослідна робота оцінюється за такими критеріями: глибина висвітлення теми, наявність
власних досліджень та висновків, оригінальність розкриття теми, актуальність.
4. Кращі учнівські науково-дослідні роботи буде видано окремою збіркою. Видавництво залишає за
собою право рецензувати та редагувати роботи.
V. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі можуть брати участь учні 8 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та переможці
регіональних конкурсів та олімпіад з України та зарубіжжя.
2. Для учнів з обмеженими освітніми можливостями та для тих учнів, які
не мають змоги прибути на Конкурс, проводиться Іnternet-олімпіада
з населеного пункту України чи зарубіжжя, що мають телезв’язок
з Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України.
3. До місця проведення II етапу Конкурсу учасники прибувають
організовано в супроводі керівників команд, маючи при собі паспорт
або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію наказу загальноосвітнього закладу про
направлення учнів на Конкурс, медичну довідку про стан здоров’я та відсутність інфекційних хвороб.
5. Керівники команд призначаються з числа вчителів, які брали активну участь у підготовці учнів до
Конкурсу, його проведенні, не є членами журі або оргкомітету. Перевага надається працівникам, учні в яких
включено до складу команди.
6. Керівники команд забезпечують необхідну морально-психологічну
підготовку учасників і надають їм потрібну допомогу.
7. Керівники команд несуть відповідальність за збереження
здоров’я та життя учнів під час проведення Конкурсу та
перебування в м. Києві.
8. Керівники команд після прибуття на Конкурс проходять реєстрацію, отримують направлення на
проживання, консультації щодо подальшої роботи Конкурсу.
9. За відсутності заявок, неправильного їх оформлення, порушення
терміну їх подання питання про участь команди в Конкурсі
вирішується оргкомітетом.
10.Учасники Конкурсу, за попередніми результатами (до підбиття остаточних підсумків), мають право
подавати до журі апеляції з приводу оцінювання конкурсних завдань і одержати на них вичерпну відповідь.
VI. Нагородження учасників Конкурсу
1. Порядок нагородження учасників Конкурсу встановлюють оргкомітет
та журі.
2. Призери учнівського Конкурсу нагороджуються дипломами окремо за класами або за напрямами.
Решті учасників вручаються дипломи за участь в Конкурсі.
3. Кращі роботи учасників Конкурсу відзначаються спеціальними
дипломами та призами оргкомітету, журі, благодійних фондів,
спонсорів тощо.
4. Учасники Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами
оргкомітету, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.
VII. Фінансування Конкурсу
1. Конкурс частково фінансується НДІУ МОН України, меценатами, спонсорами, якими можуть бути як
юридичні, так і фізичні особи.
2. У разі надання коштів фізичними особами, за бажанням
спонсорів, переможці нагороджуються іменними преміями.
3. Меценати здійснюють фінансування на такі витрати:
– преміювання за I – Ш місця;
– фінансування організаційних витрат.
VIII. Додаток 1. Положення про Оргкомітет Конкурсу
1. Оргкомітет (додаток 1) створюється із числа педагогічних працівників,
представників органів влади, громадських організацій, товариств,
благодійних фондів тощо.
2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників з окремих питань
діяльності, секретаря.
3. Оргкомітет:
3.1. проводить організаційну роботу з підготовки Конкурсу;
3.2. визначає та забезпечує порядок проведення Конкурсу;
3.3. розробляє і затверджує умови проведення Конкурсу;
3.4. готує документацію для проведення Конкурсу (бланки протоколів,
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звіти тощо);
3.5. формує склад учасників Конкурсу;
3.6. за поданням журі приймає рішення про відзначення
учасників Конкурсу, готує документацію про результати
захисту науково-дослідних робіт учнями;
3.7. складає звіти про проведення Конкурсу;
3.8. при порушенні учасниками порядку та умов проведення Конкурсу
вирішує питання про їх подальшу участь у Конкурсі;
3.9.сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової
інформації.
Додаток 2. Положення про Координаційну раду Конкурсу
1. З метою успішної підготовки та проведення Конкурсу формується
Координаційна рада (додаток 2) з представників НДІУ МОН України,
громадських організацій, меценатів.
2. Координаційна рада діє на засадах колегіальності ухвалення рішень,
добровільності й рівноправності членства, гласності.
Додаток 3. Повноваження робочої групи (додаток 3), журі (додаток 4) та секретаря Конкурсу
1. Робоча група є виконавчим органом Конкурсу, формується з представників НДІУ, громадських
організацій. Очолює групу голова,
який обирається з членів Координаційної ради.
Робоча група забезпечує своєчасну підготовку всіх матеріалів,
допомагає в організації та проведенні Конкурсу.
2. Журі створюється з числа наукових та педагогічних працівників.
Його очолює голова, який має одного або кількох
заступників, секретаря.
Решта – члени журі, обов’язки між якими розподіляє голова або його
заступник.
3. Журі конкурсу перевіряє та оцінює рівень і якість учнівських робіт, проводить консультації щодо
завдань для учасників Конкурсу і керівників команд, розглядає апеляції, визначає переможців у загальному
заліку з окремих завдань.
4. Голова журі бере участь у формуванні складу журі, несе відповідальність за об’єктивність перевірки
та оцінювання робіт учасників Конкурсу, очолює робочу групу із складання завдань, відповідних освітній
кваліфікації.
5. Голова журі висвітлює підсумки Конкурсу із зазначенням прізвищ переможців, керівників
(консультантів) і назви навчальних закладів у всеукраїнських тижневиках “Освіта”, “Освіта України”, в журналі
“Українознавство”, на сайті НДІУ МОН України.
6. Секретар оргкомітету забезпечує ведення документації Конкурсу.
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Олег Чирков,
науковий співробітник НДІУ.
Міжнародний конкурс з українознавства очима вчителів і батьків його учасників.
Важливою ланкою українознавчої освіти в національній системі загальної освіти є конкурс з
українознавства для учнів, що вже традиційно відбувається наприкінці навчального року на базі Науководослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. Змагаючись у конкурсі найкращі
учні-українознавці України і зарубіжжя мають можливість перевірити ширину й глибину своїх знань, показати
чи звірити свої шляхетні ціннісні орієнтації, спробувати переконати у правильності своїх ідей незнайому
аудиторію, поспілкуватися з досвідченими освітянами й науковцями, знайти нових друзів. Управлінці
українознавчою освітою на підставі вивчення результатів конкурсу і зіставлення їх з наявною освітянською
практикою і чинною нормативно-правовою базою ухвалюють рішення, спрямовані на подальший розвиток
шкільного українознавства в Україні та в освітніх інституціях етнічних українців зарубіжжя.
Останні етапи щорічного Міжнародного конкурсу з українознавства 2007 р. відбулися 26-27 квітня у
Києві. Перед тим кілька сотень науково-дослідних робіт було виконано і надіслано на розгляд конкурсних
комісій майже з усіх куточків України (конкурсантів не було лише з декількох областей). Лише 161 учня було
допущено до участі у завершальних етапах конкурсу. Індивідуальні результати конкурсантів прискіпливе журі
визначило 27 квітня, переможців конкурсу урочисто назвали й відзначили в Київському міському будинку
вчителя.
Комплексне вивчення конкурсного досвіду необхідне не лише для поліпшення організації конкурсу, але
й для покращення українознавчої освіти. Цікавими, з цього погляду, є думки батьків та вчителів учасників
конкурсу. Понад 100 викладачів і батьків зібралися в приміщенні НДІУ для підтримки своїх вихованців на
останніх конкурсних етапах. Автор особисто спілкувався з присутніми на конкурсі батьками й учителями.
Думки всіх інтерв’юерів, які мали бажання висловитися, відображено далі.
Деякі учні приїхали на конкурс разом з батьками. Зацікавленість Батьківщиною, любов до українства
природним чином формується у дитини від народження в колі родини. Діти, батьки яких дбають про це,
однозначно самовизначаються у мовному, культурному, етнічному, соціально-ієрархічному, політичному,
громадянському сенсах, і мають добрий ґрунт для українознавчої діяльності, яку здійснюють незалежно від
того ким і де вони працюють в дорослому віці (чи в науці й освіті, чи у виробничих галузях господарства, чи у
сфері обслуговування). Добре, коли постійне пізнання України і себе в ній стає невід’ємною стороною буття
українця. Певно більшість конкурсантів формуються саме в таких родинах. Послухаємо батьків конкурсантів.
Меденцій Марія Михайлівна, матір конкурсантки Оленки Меденцій, учениці 10-Г класу ЗОШ № 1 ім.
Т. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови в Ужгороді.
Ми приїхали на конкурс за власний рахунок. Міське управління освіти Ужгорода відмовилось
фінансувати поїздку. Дякую організаторам за зроблену роботу. Хочу висловити пропозиції по організації
конкурсу.
По-перше, збирати учнів на конкурс днем раніше, щоб дитина могла відпочити, виспатися, привести
себе в порядок. Я не знаю як моя Оленка може написати добре роботу після того, як півтори доби ми їхали в
поїзді по сусідству з «веселою» компанією небажаючих спати.
По-друге, обов’язково, нехай навіть за наш кошт, організувати цікаві зустрічі, наприклад з Ліною
Костенко, Оксаною Забужко, екскурсії по місту.
Уроків з українознавства в школі моєї доньки не проводять. Оленка написала НДР самостійно про
життя і творчість свого дідуся – письменника-перекладача Дмитра Івановича Меденція, члена Спілки
письменників України. Вона мріє, як колись мріяв Дмитро Іванович, про видання творів, які не були опубліковані
за його життя.
Карун Оксана Василівна, матір Тараса Каруна, учня 11 класу школи в с. Мислятин Ізяславського
району Хмельницької області( вчитель початкових класів, педагог-організатор).
Тарас працював за темою: «Весілля – велична народна драма». Його наштовхнув до цього звичайний
зошит з весільними піснями, записаними мешканкою Мислятина Шитюк О.А., яку за життя запрошували на
всі весілля в селі як людину, котра знала всі пісні весільного обряду. В минулому дідусь мого сина був сільським
музикою (гармоністом), а Тарас навчався в музичній школі по класу «баян». Тому з «розшифровкою» пісень
складнощів не було. В цьому допомогла Пелюх Ірина Григорівна – начальник Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості дітей та молоді. Пісні для запису з задоволенням виконували бабусі Тараса та
інші родичі.
Хочу подякувати Сухорабі Марії Василівні, вчителеві української мови і літератури Ізяславської школи
№ 2, яка багато в чому допомогла Тарасові. Він посів 2-ге місце на конкурсі МАН в області.
Навіть якщо дитина і не посяде високого місця на цьому конкурсі, думаю враження від нього
залишиться найкраще. Дякую працівникам НДІУ від імені дитини і від себе особисто за запрошення і за
прийом.
Мошковський Валерій Анатолійович, батько конкурсанта Мошковського Максима, учня гімназії № 23
в Житомирі.
Хочу висловити подяку всім організаторам Міжнародного конкурсу з українознавства, думаю, що до
мене приєдналися б зараз тисячі інших батьків учасників конкурсу. Вважаю що конкурс є дуже потрібною
справою для того, щоб учні наших шкіл мали можливість та мотивацію для вивчення історії та культури
України.
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В нашій сім'ї інтерес до вивчення історії України «проштовхує» мама Максима – викладач суспільних
наук, методист Житомирського училища культури ім. І. Огієнка. Насамперед завдяки їй Максим узяв участь в
обласному конкурсі МАН, посівши ІІІ місце, після чого отримав пропозицію позмагатися з українознавства.
Маючи непогану підготовку він з цікавістю погодився.
Виїжджаючи на конкурс ми не мали повної і точної інформації про порядок (розпорядок) проведення
конкурсу. На інтернет-сайті НДІУ також недостатньо інформації про конкурс. Максим ледве встиг на
виконання конкурсної письмової роботи. Сподіваюсь, що конкурс відкладеться в пам’яті його учасників
приємними й повчальними спогадами.
Учні – учасники конкурсу, добряче попрацювали, щоб виконати власну наукову роботу й підготуватися
до всіх етапів Міжнародного конкурсу з українознавства. Певно, ніхто не заперечить величезної ролі в цьому не
лише батьків, але й їхніх вчителів, які є, у більшості випадків, головними помічниками конкурсантів у здобутті
українознавчих знань.
Освітянам, що приїхали на конкурс разом зі своїми вихованцями, було запропоновано стисло розповісти
про своїх знавців українознавства, про досвід викладання українознавства, про наявні проблеми в
українознавчій освіті, про організацію конкурсу та висловити пропозиції для покращення українознавчої
освіти.
Деякі вчителі розповіли про неприхильне ставлення до шкільного українознавства місцевої влади, (іноді
- колег-викладачів чи батьків частини учнів) про тиск на керівників шкіл з метою запровадження вивчення
російської мови, але, на жаль, не дали згоди на оприлюднення цих ганебних фактів.
Свитка Олександра Василівна, вчителька української мови та українознавства Ленінської ЗОШ І-ІІ ст.,
села Ленінське Апостолівського району Дніпропетровської області. Працює в освіті 48 років. Має філологічну
освіту, здобуту в Дніпропетровському держуніверситеті.
Ми на цьому конкурсі вперше. Я вражена його організацією в Києві, а ось у нашому районі панує
байдужість. У нас немає навіть секції такої на конференціях учителів. На останні етапи конкурсу потрапила
Широка Ольга, учениця 9 класу. Минулого року в районній олімпіаді з української мови вона посіла 2 місце серед
восьмикласників, а цього року вона виборола 1 місце серед учнів 9-х класів Дніпропетровської області. Вважаю,
що вона може перемогти.
Українознавство у нашій школі спочатку викладалось у всіх 5-9 класах за рахунок шкільного
компонента, а потім все менше й менше – у 5-6 класах по 0,5 години, а в 9 класах 1 година на тиждень.
Офіційної навчальної програми, підручників і посібників у нас немає, але є різноманітна допоміжна
література. Шкіл з російською мовою викладання у нашому селі немає. На мою думку, українознавство треба
викладати не за рахунок шкільного компонента, коли навіть серед року можуть розпорядитися припинити
його викладання, як це було в нашій школі, бо, бачте, в районі немає подібного.
Про існування журналу «Українознавство» я знаю, але, на жаль, не маю його. Читала 1-е й 2-е видання
посібника «Українознавство» Кононенка П.П., «З батьківської криниці».
Учасникам конкурсу з українознавства хочу побажати не боятися і брати участь у всіх конкурсах, які
проводить інститут. Працівникам інституту українознавства велике спасибі за організацію цього
міжнародного конкурсу. Хотілося б щоб видання НДІУ були більш доступними (не всі ж мають комп’ютер),
щоб повідомлення про конкурс друкувалися у газетах, які найчастіше передплачують вчителі української мови
та літератури: «Слово просвіти», «Друг читача», «Літературна Україна.
Черненко Тамара Борисівна, вчитель української мови і літератури Кагарлицького районного ліцею.
Працює в освіті 11 років.
На цьому конкурсі представники нашого ліцею вперше. Про нього ми дізналися від методиста
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Мірошник С.І. Мокрушова Ліна
Павлівна, учениця 10 класу подолала перший етап конкурсу. Вона вже має вагомі досягнення – у конкурсізахисті Малої академії наук вона посіла 3 місце.
Українознавство в нашому ліцеї не викладається. Підготуватися до конкурсу Ліні допомагала я (з
філологічних питань) і вчитель історії, правознавства й суспільствознавства Синюк С.І.
Про існування журналу «Українознавство» я знаю, але не читала його. Загалом інформації про конкурс у
засобах масової інформації, на мій погляд, недостатньо.
Рудник Ольга Кіндратівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови
Доброводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Тернопільської області. Працює в освіті 28 років.
Раніше наші учні не брали участі у конкурсі з українознавства. Цього року в останні етапи конкурсу
потрапила Барановська Уляна, учениця 10 класу. Українознавство у нашій школі не викладається. Для
поліпшення ситуації з українознавчим компонентом в загальноосвітній школі треба насамперед ввести в
навчальну програму українознавство, як предмет. Щодо організації конкурсу скажу таке – у перший день
конкурсу для учнів варто організувати час для відпочинку перед початком виконання конкурсної роботи.
Про існування журналу Українознавство я знаю і мала можливість ознайомитися з його змістом. Його
електронною версією на сайті НДІУ я не користувалася.
Учасникам конкурсу бажаю працювати до «сьомого поту», бути носіями українознавства, невтомними
дослідниками, не зупинятись на досягнутому, пізнати: «Хто ми? Чиїх батьків діти?».
Я вдячна організаторам за такий конкурс, бажаю вам витримки, плідної праці, а ще, спробувати
зробити так, щоб конкурс дав переможцям путівку в життя.
Хамчук Галина Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель українознавства
у школі на Чернівеччині. Працює в освіті 33 роки.
Наші учні вже брали участь у минулому й позаминулому конкурсах. Мої вихованці постійно виборювали
призові місця в ІІ-у й ІІІ-у етапах конкурсу і двічі ставали переможцями ІV етапу (2004-2006 роки). Довга
Олександра виборола 1 місце серед восьмикласників у 2004-2005 роках та посіла 2 місце серед дев’ятикласників
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у 2005-2006 роках. І цього року Довга Олександра пройшла перший етап конкурсу, тепер вже серед
десятикласників. Я впевнена в її знаннях.
Відчувається, що всі конкурсанти працювали й готувалися до конкурсу з почуттям великої
відповідальності. Кожного року з боку організаторів спостерігаю тепле ставлення до дітей, справедливість і
об’єктивність в оцінюванні знань, відчувається, що організатори прагнуть врахувати всі можливі конкурсні
складнощі.
Українознавство викладається у нас факультативно з 1 по 11 клас по 1 годині на тиждень. Викладачі
українознавства мають відповідну освіту. Підручників у наших дітей немає, але є посібники:
«Українознавство» П.П. Кононенка, «Культура і побут українського народу», «Народознавство» Павлюка,
«Любіть Україну» П.П. Кононенка, посібники ОІППО Чернівецької області. Вчителі мають методичні
посібники, упорядковані методистом ОІППО Т.А. Мінченко.
В нашій області є школи з румунською мовою викладання в них також викладається українознавство.
Для поліпшення українознавчої освіти треба вести українознавство в робочий навчальний план, як основний
предмет і забезпечити учнів підручниками.
Про журнал «Українознавство я знаю і читала його, знаю і про електронну версію журналу.
Конкурсантам хочу побажати постійної систематичної підготовки, наполегливості, впевненості в
своїх силах, духовної наснаги, великого бажання знайти свою Україну, плекати надію на велике майбутнє
країни, насолоджуватися щохвилини розмаїттям Українського слова, перемоги у конкурсі!
Хочу висловити щиросердну вдячність П.П. Кононенкові – титану українознавства, мудрому
керівникові, толерантній людині, палкому прихильнику українського слова, душевній, сильній, вольовій людині.
Велике спасибі організаторам, низький уклін за справу, яку ви робите і за вашу людяність!
Зайко Наталія Іванівна, вчитель гімназії ім. П. Куліша м. Борзни Чернігівської області. Працює в освіті
28 років.
На конкурсі з українознавства ми вперше. Перший етап подолали Жбанова Катерина та Тесленко
Володимир, учні 11-го класу, Я сподіваюся, що вони переможуть, хоч про терміни й умови проведення конкурсу
ми дізналися запізно.
Українознавство в нашій гімназії викладається у 5-7 класах 1 година на тиждень (всього 35 годин).
Наші вчителі навчалися на курсах українознавства, але не забезпечені навчальними програмами та
методичними виданнями. В учнів спеціальної навчальної літератури з цього предмету немає. Вважаю, що
українознавство має бути обов’язковим до вивчення предметом. Про журнал «Українознавство» я нічого не
знаю, але хотіла б мати можливість з ним ознайомитись, можливо використати його в роботі.
Учасникам конкурсу бажаю постійно вдосконалювати набуті знання та вміння, стати справжніми
українцями.
Андрюк Ольга Петрівна, вчитель українознавства Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вижницького району
Чернівецької області. Працює в освіті 27 років.
Учні нашої школи вже брали участь у конкурсі, тому маємо вже певний досвід. 2003 року моя учениця
Андрюк Майя Миколаївна посіла на конкурсі 1 місце. Цього разу перший етап пройшла Горюк Оксана
Петрівна, учениця 8 класу. Всією душею бажаю їй перемоги. Рівень підготовки конкурсантів, як на мене,
постійно покращується і конкурс проводиться на значно кращому рівні.
Українознавство в нашій школі викладається у 1-4 класах по 0,5 та в 5-11 класах по 1 годині на
тиждень. Викладачі українознавства нашої школи відповідної освіти не мають. Підручників у дітей немає,
проте навчальними програмами забезпечені. Користуюсь посібником для вищих навчальних закладів
«Українознавство» П.П. Кононенка та іншими посібниками, що видаються на місцевому рівні. Зусиллями
Чернівецького ОІППО готується до видання підручник з українознавства для 5 класу.
Думаю, що давно вже треба ввести українознавство в державний компонент освіти. Конкурс доцільно
проводити в усіх областях, а потім до останніх етапів запрошувати переможців обласного конкурсу. Від
організаторів чекаємо видання підручників, відповідних до навчальної програми, узгодження конкурсних
завдань зі шкільною програмою курсу «Українознавство».
Я користувалася матеріалами журналу «Українознавство» і раджу робити це іншим вчителям, у кого,
звичайно, є така можливість, знаю і про його електронну версію. З інших видань використовую збірник
наукових праць «Українознавство – наука любові, мистецтва».
Конкурсантам бажаю бути справжніми українцями, любити свою мову, культуру, дбати про їх
збереження та збагачення.
Найда Володимир Костянтинович, вчитель українознавства і музики Верхньостановецького ЗНЗ І–ІІІ
ст. Кіцманського району Чернівецької області. Працює в освіті 12 років.
Наші учні вже не вперше беруть участь у конкурсі. Гриндей Тетяна Василівна посіла 2004 року 3-е
місце, а 2005 року – 2-ге місце. Цього року перший етап успішно подолала Осипчук Діана Корнеліївна, учениця 9
класу. Вона готова поборотися за перемогу. Хочу відзначити, що рівень підготовки учнів до конкурсу стає
вищим, а сам конкурс урізноманітнюється.
Українознавство в нашій школі викладається у 1–4 класах та 8–11 класах по одній годині на тиждень.
За фахом я вчитель музики та народознавства, користуюсь у роботі програмою з українознавства Мінченко
Т.А. (підручників, на жаль, немає). Журналом «Українознавство» я не раз користувався у своїй роботі. На мій
погляд, треба ввести українознавство в державний компонент освіти.
Бажано, щоб на конкурс потрапляли ті учні, які перемогли в обласній олімпіаді з українознавства. Хай
переможе сильніший. Бажаю всім учасникам гарних спогадів про конкурс, його організаторів та Київ.
Працівникам інституту українознавства бажаю терпіння.
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Маклюк Ольга Василівна, вчитель Смичинської ЗОШ І–ІІІ ст. Городянського району Чернігівської
області. Працює в освіті 20 років, є призером конкурсів «Класний керівник – 2004» та «Із попелу забуття
("Плаче за своїми дітьми Україна-мати, плаче і не може втішитись, бо їх уже нема…")»
На конкурсі з українознавства ми вперше. У конкурсах з інших предметів учні нашої школи мають
неабиякі досягнення. Тарас Чорний переміг в олімпіаді з географії на рівні країни; Тетяна Шанайло здобула
перемогу на олімпіаді з української мови в районі; Ніна Чорна посіла 2 місце в області на олімпіаді з географії.
За оцінками експертів наша школа входить до групи 100 найкращих шкіл України.
До останніх етапів конкурсу з українознавства пройшла Нянченко Кароліна Володимирівна, учениця 10 класу.
Рівень організації конкурсу я вважаю посереднім, є ще що удосконалювати.
Українознавство в нашій школі викладається у 8–11 класах. Викладачі мають відповідну освіту, з
навчально-методичної літератури мають лише навчальну програму. Підручників чи посібників учні не мають.
Для поліпшення викладання українознавства в загальноосвітній школі треба забезпечити вчителів і
учнів підручниками й посібниками, збільшити кількість годин, відведених на цей навчальний курс. Журнал
«Українознавство» я не читала і не знала, що такий є.
Учасникам конкурсу з українознавства бажаю любити свою землю, свій народ і бути справжніми
патріотами своєї Батьківщини. Організаторам бажаю наснаги й витримки.
Синя Надія Антонівна, вчитель географії НВК «Гімназія № 14» міста Луцьк, заслужений вчитель
України. Працює в освіті понад 30 років.
Позаминулого року учениця нашої гімназії Усік Анна здобула 1 місце, тепер вона навчається в КНУ ім.
Тараса Шевченка. Цього року в останніх етапах конкурсу беруть участь Собуцький Микола і Шамрило Юлія.
Надіюсь на те, що вони будуть серед переможців.
Українознавство викладається в нашій гімназії по 1 годині на тиждень в усіх класах середньої ланки.
Викладачі навчалися на курсах перепідготовки, мають програму, посібники й додаткову літературу,
користуються інтернетом.
Журнал «Українознавство» я читала і знаю про його електронний варіант. Інших праць НДІУ, на жаль,
назвати не можу. Прошу організаторів конкурсу чіткіше формулювати в листах умови його проведення,
зокрема стосовно конкурсної контрольної роботи та інтернет-олімпіади.
Бажаю учням-конкурсантам навчитися радіти успіхам інших, визначити напрямки поглиблення своїх
знань, пов’язати свою сучасну українознавчу діяльність із майбутньою професією, пропагувати
українознавство серед друзів, колег, батьків. Організаторам конкурсу бажаю спробувати розпочати конкурс
із поселення, розподілити конкурсний час таким чином, щоб в учасників залишився час для екскурсій,
забезпечити переїзд учасників до місця проживання.
Скрипниченко Віра Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Комсомольського
НВК ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області. Працює в освіті 28 років.
На цьому конкурсі наші учні представлені вперше. Хоча у всеукраїнських конкурсах з інших предметів
наші учні вже неодноразово брали участь і навіть перемагали. Петруша Євгенія здобула 2005 року 1 місце з
мистецтвознавства (керівник Марченко Олександра Андронівна), Ткаченко Олександр переміг у номінації
«Історія та державотворення» (керівник Скрипник Світлана Михайлівна). На Всеукраїнській олімпіаді з
української мови та літератури упродовж 2005–2007 років двічі перемагала і один раз посіла 3 місце
Дмитренко Софія, яка вже 2-й навчальний рік отримує стипендію ім. Т. Шевченка (вчитель Суфляк
Валентина Миколаївна).
Нашим першопрохідцем на останніх етапах конкурсу є Скрипник Ганна, учениця 10 класу. Її керівник
Дудчак Лілія Іванівна є лауреатом Всеукраїнського конкурсу вчителів українознавства.
Українознавство викладається у нас лише як факультативний предмет у 9-х та 10-х класах (заняття
відвідують по півтора десятки учнів, разом близько 30 на школу). Факультатив веде вчитель української мови
та літератури. Підручників, посібників чи якоїсь іншої навчально-методичної літератури в нас немає. Є
програма з українознавства, використовуються різні видання як допоміжні засоби. З журналом
«Українознавство» я знайома, але електронною версією не користувалася. У нашій місцевості є школи з
викладанням не державною мовою, точно не знаю чи викладається в них українознавство, мабуть, ні.
Щоб поліпшити викладання українознавства в загальноосвітній школі треба ввести його як окремий
предмет інваріантної частини навчального плану. Прошу працівників НДІУ домогтися вчасного й точного
інформування про конкурс через обласні (районні, міські) управління освіти й засоби масової інформації.
Бажаю школярам-українознавцям перемагати.
Порожняк Людмила Анатоліївна, учитель української мови та літератури Високопільської гімназії
Херсонської області. Працює в освіті 24 роки.
На конкурсі з українознавства я і Сологуб Катерина, учениця 10-А класу, вперше. Щодо шансів на
перемогу скажу так – надія завжди помирає останньою, тому сподіваємося на краще.
Українознавство в нашій гімназії не викладається, жодних навчально-методичних видань з
українознавства у нас немає. В нашій області є школи з викладанням російською мовою, у нашому районі –
немає. Мені невідомо, чи викладається в них українознавство, думаю, як і в нашій гімназії – ні. Переконана в
тому, що треба зробити вивчення українознавства обов’язковим для всіх учнів України.
Учасницю конкурсу я підготувала індивідуально так як цікавить дана тема. А ще мабуть тому, що
цікавить все нове. Нетяга Вікторія теж моя учениця, у 2005 р. зайняла ІІІ місце на останньому етапі конкурсу
наукових робіт МАН у секції «Літературна творчість». Вона ж 3 роки була призером обласного етапу.
Організаторам дякуємо за величезну працю, за той ентузіазм, привітність, просто за те, що ви є.
Організацію конкурсу можна поліпшити вже тим, якщо вчасно присилати виклик і повідомляти про порядок
його проведення. Учасникам конкурсу з українознавства бажаю оптимізму, віри у перемогу, задоволення у
тому, що Ви є творцями майбутнього, його надією.
73

Пташинська Наталія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Кримківської
ЗОШ Миколаївської області. Працює в освіті 15 років.
Наші учні ще не брали участі у конкурсі з українознавства, але в інших брали. Касьяненко Катерина
2005 року захистила науково-дослідну роботу з географічного краєзнавства в МАН і перемогла. Тепер вона
навчається в університеті ім. Тараса Шевченка. Цього року учениця 10 класу Демиденко Аліна пройла перший
етап конкурсу. Сподіваюсь, що участь у конкурсі дасть їй новий життєвий досвід.
Українознавство у нас не викладається. Про журнал «Українознавство» я дізналася сьогодні. Щоб
посилити наявний українознавчий компонент в загальноосвітній школі треба ввести години з українознавства
до варіативної частини шкільного навчання.
Гнітецька Наталія Володимирівна, вчитель економіки й географії Коростишівської гуманітарної
гімназії № 5 Житомирської області. Працює в освіті 16 років.
З нашого міста на конкурс приїхали дев’ятикласниця Васильчик Ольга та десятикласниця Красуленко
Дар’я – учні гуманітарної гімназії, а також Фурсова Марія, учениця 11 класу ЗОШ № 2. Усі вони беруть
активну участь у роботі МАН і визнані одними з найкращих дослідників-кандидатів її районної організації.
Раніше наші учні не брали участі в конкурсі.
Українознавство, як окремий навчальний курс, у нашій гімназії не викладається. Про існування журналу
«Українознавство» я дізналася сьогодні.
Вдячна працівникам НДІУ за проявлені турботу й піклування. Учасникам конкурсу бажаю перемоги над
собою.
Доценко Василь Олександрович, Гаєвська ЗОШ І–ІІІ ст. Кіровоградської області. Працює в освіті 8
років.
Наша школа вперше представлена на конкурсі. Учениці 11 класу Биканова Оксана та Заверуха Юлія
подолали перший етап. Для когось поразка – перемога, а хтось перемогу не може використати. Сподіваюсь,
що участь у конкурсі буде корисною для всіх учасників, незалежно від набраних балів. Ви робите свою справу,
як можете і за це вам дяка. Добре було б частину конкурсу провести на природі.
Українознавство у нас не викладається. Я прихильник введення українознавства як окремого
навчального курсу. У школах необхідно забезпечити пріоритетне вивчення українського, національного над
глобальним.
Раніше я нічого не знав про журнал «Українознавство», але тепер вже знаю. Дуже ціную праці П.П.
Кононенка. Українці вродливі й сильні, але не зреалізовані. Допомагайте розкритися людям.
Славінська Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури ЗОШ ІІ–ІІІ ст. № 19 м.
Павлограда Дніпропетровської області. Працює в освіті 24 роки.
В цьому році нашій школі вперше запропонували брати участь у такому конкурсі. До останніх етапів
конкурсу пройшла учениця 10-А класу Різниченко Даша. Хочеться, щоб вона перемогла, але знання учнів із
західних областей, на мою думку, вищі.
Українознавство, як окремий навчальний курс, у нашій школі не викладається і викладачів відповідно
підготовлених у нас немає. Нещодавно наша школа придбала програму з українознавства для факультативного
вивчення.
Наші учні не готувалися цілеспрямовано до конкурсу. Ми використали матеріали, які діти готували на
уроки літератури рідного краю, уроки позакласного читання й позаурочну роботу. Учні збирали описи
традицій, обрядів, зразки вишивок рушників, опис місцевих страв і навіть почали укладати словник
діалектизмів Павлоградщини.
Адміністрація школи та методист міського відділу освіти Пивоварова Ю.М. виявили зацікавленість
конкурсом, сприяли організації поїздки в Київ. Директор школи знайшов фінансову можливість організувати й
здійснити цю поїздку.
Школи з викладанням російською мовою в нашому місті є і не одна. Українознавство в них не
викладають. Необхідно якнайшвидше ввести години в шкільну програму для обов’язкового вивчення в школі. На
Східній Україні це дуже потрібно, бо ми там не знаємо хто ми і чиї ми діти. Про існування журналу
«Українознавство» я знаю, але ще не бачила його.
Учасникам конкурсу раджу наполегливіше вивчати українознавчі матеріали, бути сміливими в думках і в
роботі, а організаторам конкурсу – давати на обласні та міські відділи освіти конкретну інформацію щодо
організації конкурсу та умов його проведення.
Михайлів Тарас Володимирович, вчитель історії Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської
області. Працює в освіті 11 років.
Нашу школу на останніх етапах конкурсу представляє чениця 10-Б класу Мар’яна Гринечко. Цього року
вона вже перемогла у конкурсі учнівської творчості присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося брати
мої». Учень нашої школи Фуштей Юрій минулого року став лауреатом цього ж конкурсу в номінації «Історія
України і державотворення». Шанси Мар’яни на перемогу – я оцінюю так: 50% на 50%.
Раніше у нас викладалося народознавство у 6–7 класах, а українознавства не було і немає зараз.
Викладачів з відповідною освітою у нас немає, але є фахівці з народознавства. Навчально-методичної
літератури з українознавства у нас немає, програму з народознавства я складав самостійно. Окремі статті з
журналу «Українознавство» читати вельми цікаво. Українознавству необхідна державна підтримка.
Учасникам конкурсу з українознавства бажаю творчих успіхів і перемог. Організаторам бажаю
домогтися викладання українознавства в школі, а ще – здоров’я, терпіння, тримати так і надалі. Вважаю
доцільно повідомляти про конкурс в газетах «Історія України», «Історія та правознавство».
Ганіна Людмила Борисівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української
мови й літератури та російської мови й літератури загальноосвітньої школи № 31 у Сімферополі. Працює в
освіті 33 роки.
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Андрущенко Володимир, учень 6-Б класу Мирнівської загальноосвітньої школи № 1 Сімферопольського
району пройшов перший етап конкурсу. Учень 6 класу змагатиметься в групі восьмикласників і я думаю, що він
переможе.
У моїй школі українознавство не викладається. Українознавчі знання в нашій школі представлені в курсі
народознавства та в інших, зокрема: української літератури, української мови, історії, біології, географії.
Володимир готувався до участі в конкурсі індивідуально. Перед нами постала проблема приїзду на конкурс.
Тому хотілося, аби керівник конкурсанта приїздив на конкурс не власним коштом.
Я вважаю, що викладання українознавства як обов’язкового предмета є дуже потрібним у нашій
місцевості.
Сухораба Марія Василівна, вчитель української мови і літератури Ізяславського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. №
2, ліцей» ім. Островського Хмельницької області. Працює в освіті 39 років.
Наші учні вперше на конкурсі з українознавства, але в період 2002–2007 років вони були серед
переможців МАН з фольклористики і етнографії: Шевченко Наталя, Дем’янчук Дарина, Карун Тарас, Шуляк
Денис. На цьому конкурсі, на останніх його етапах беруть участь Дем’янчук Дарина та Карун Тарас. Вони, на
мій погляд, мають гарні шанси на перемогу.
Про журнал «Українознавство» я до сьогодні нічого не чула. Українознавства у нашій школі окремим
навчальним курсом немає. Доцільно запровадити в школах викладання українознавства як обов’язкового.
Організаторам варто подумати про організацію екскурсій, зустрічей з письменниками.
Гарбарук Галина Іванівна, Малоскнитський НВК Славутського району Хмельницької області. Працює
в освіті 38 років.
Мої учні вже брали участь у конкурсі з українознавства на рівні області. 2004 року Остапчук Інна
виборола 2 місце, а Мархайчук Альона посіла 7 місце 2006 року. Тепер вона бере участь у Міжнародному
конкурсі з українознавства. З кожним роком рівень організації конкурсу в області змінюється на краще.
У нас українознавство як окремий предмет не викладається. Проте працює літературно-краєзнавчий
гурток «Пролісок», яким я керую (в його роботі беруть участь учні 8–11 класів). Вважаю, що треба вводити
до шкільної програми цей предмет (українознавство) принаймні за рахунок годин з варіативної частини.
Для підготовки ми використовували різні джерела, зокрема такі: «Україна в словах» видавництва
«Просвіта» 2004 р.; журнали «Дивослово» та «Народознавство». Чула про журнал «Українознавство», але не
бачила, і про існування його електронної версії не знала.
Серед дій, спрямованих на кращу й кориснішу для учасників організацію конкурсу бачу такі: кошти на
поїздку до Києва повинні закладатися районним відділом освіти, або обласним; на конкурсі відзначати працю
викладача-керівника; провести екскурсію по Києву; організувати спілкування з відомими діячами культури.
Завдяки спільним зусиллям батьків і вчителів у сучасному українському суспільстві відтворюється шар
соціально активних, українознавчо компетентних громадян. Врахування думок батьків і вчителів учасників
конкурсу з приводу його організації та викладання українознавства в загальноосвітніх закладах допоможе
поліпшити конкурс, удосконалити організацію українознавчої освіти в українській загальноосвітній школі.
Упорядник – Істоміна Н.М.,
науковий співробітник відділу філософії
освіти та освітніх технологій (Київ, 2008)
ВИМОГИ
ДО НАПИСАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
УЧНІВСЬКИХ РОБІТ З УКРАЇНОЗНАВСТВА
(Методичні рекомендації)
Редакційна колегія: Кононенко П.П., академік, професор, лауреат Міжнародної премії ім. Й.Г.Гердера,
директор Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, Кононенко Т.П.,
кандидат філософських наук, Пономаренко А.Ю., кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як
українознавство».
Уміщено вимоги до написання конкурсних науково-дослідних учнівських робіт з українознавства для
методистів з українознавства обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів.
…«З розвитком України як суверенної держави виникла потреба творення нової школи. Основою її
новизни мала стати новочасна філософія та методологія виховання й навчання. Ухвалою Колегії Міносвіти
України про концепційні засади та основні напрями гуманітарної освіти 27 грудня 1995 року було визначено: «
Основними елементами змісту гуманітарної освіти є українознавча підготовка – вивчення історії
розвитку української нації, її культури, ментальних характеристик, синтезу звичаїв, вірувань,
світорозуміння, моральних, правових, етичних та естетичних норм, національних базових цінностей,
процес самоусвідомлення й утвердження як політичної нації держави, усвідомлення місця українців серед
народів і культур світу»…
…Включення українознавства до структури та змісту освіти України обумовлене органічною єдністю
українознавства та буття народу на різних етапах розвитку, а також тим, що українознавство є ідеологічнофілософською часо-просторовою цілістю, висвітлює єдність поколінь минулого, теперішнього і майбутнього,
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матеріальної і духовної культури етнонації, тих українців, які живуть на питомій землі, і тих, хто живе на
теренах Європи, Австралії, Америки, Азії; етносу (нації) і природи, мови, культури, ментальності й історичної
місії держави, народу, кожного з нас.
Українознавча підготовка стала в центрі гуманістичної освіти ще й тому, що зміст українознавства
відповідає вимогам реформування змісту національної освіти. Якщо стратегічним завданням останнього є
орієнтація на інтегративні курси, пошук нових підходів до виховання принципів, рис громадянина-гуманіста, до
структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу, то українознавство і є цілісною
інтегративною системою принципів та знань, що формуються на стику соціально-економічних, правових,
природничих, гуманітарних наукових знань, філософських пошуків, досвіду повсякденності, прогнозу й
планування майбутнього, образно-символічної системи, етики і естетики, віри, філософії, мистецтва народу…
У серпні 1998 року Кабінет Міністрів України затвердив ухвалу Колегії Міносвіти (від 24 грудня 1997 р.)
про введення українознавства до базового змісту освіти. Природно, що це введення відповідало не лише
виклику нового часу, а й духу великих традицій: створення Центральною радою Педагогічної академії по
підготовці кадрів українознавців (ухвала від 7 листопада 1917 р.); визнання Національною академією наук
українознавства як інтегративної системи всіх галузей наук – фізико-математичних, суспільно-економічних,
гуманітарних (1918 р.); видання багатотомної «Енциклопедії українознавства».
Сама історія покликала українознавство виконувати його головне призначення – розкривати досвід
народу на всіх етапах часопростору, плекати в нових поколінь щирі почуття любові до України та світового
українства, поваги до інших народів, науково проектувати майбутнє, сприяти енергії активного
українотворення, бути філософією і політикою держави…
…Українознавство в школі – це виховна навчально-інтегрована система, спрямована на вироблення в
учнів гуманістичних життєвих принципів, їх знання і розуміння початків та етапів, рушійних сил розвитку
України, організацію дослідження подальшого поступу української людини, нації, держави як природних та
історичних феноменів, світового українства, є основою національно-державної школи.
Основна мета інтегрованого курсу «Українознавство» – дати учням знання про людину та про Україну і
українство як цілісність, з одного боку, та органічну спільність із вселюдством – з іншого, і сприяти
самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації, формуванню громадянської свідомості.
Головні завдання шкільного українознавства: на основі наукової джерельної бази, всебічного,
комплексного, системного вивчення й висвітлення генезису людини, України й українства у всіх часопросторових вимірах, самого українознавства як наукової системи:
а) виявити розуміння людської сутності, понять життя і смерті, добра і зла, прекрасного і потворного;
досвід поколінь та історичні (соціальні, політичні, морально-етичні, естетичні) уроки розвитку української
людини, родини, етносу, нації, природи, мови, держави, культури;
б) сприяти розкриттю причин, тенденцій, наслідків історичного розвитку, а також здатності до аналізу й
синтезу почуттів, знань, досвіду, волі;
в) формувати в учнів громадянські якості та ідеали;
г) готувати покоління до самостійного життєвого вибору, шляху та перспектив майбутнього, пізнання й
самопізнання, творення й самотворення особистості, схильної й спроможної бути в гармонії з іншими людьми,
з довкіллям, із власним «Я» (внутрішнім світом) і поєднувати особисті інтереси з громадянськими,
національно-державними та загальнолюдськими, сприяти виробленню високих суспільних, державних,
гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, морально-етичних та естетичних критеріїв і принципів
життєдіяльності людей…»
(Програма з українознавства для I – XII класів середньої загальноосвітньої школи. – К.,2004).
ОСНОВНІ ВИМОГИ
ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УЧНІВСЬКИХ РОБІТ З УКРАЇНОЗНАВСТВА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Учнівська науково-дослідна робота з українознавства являє собою самостійну спробу наукового аналізу
зібраного матеріалу, його систематизації, комплексного опису та класифікації досліджуваних явищ.
Предметом досліджень можуть бути: історія селища чи міста, річки, яка протікає повз села, особливості
національного мислення і мовлення, національні ознаки звичаїв, традицій, обрядів і свят нашого народу,
специфіка етикету, українська забарвленість моралі, права, світобачення і філософія українців, виховання й
освіта універсальність природи України, виховний ідеал українців відповідно до історичної епохи, народність
виховання, зародження й формування українського етносу, всю багатогранність і все багатство інформації про
Україну й українців, і про українство цілого світу; про їхні інтереси, програми й суспільні проекти та
перспективи; про їхню роль, місію і місце в світі.
Це означає, що має бути переосмисленим та переоціненим попередній досвід і на основі синтезу
здобутків різних наук дана відповідь на основоположні питання: що є Україна і що є Український світ; яка їхня
доля та перспектива; що зумовило стан, внутрішній і зовнішній розвиток українського етносу, нації, держави,
мови й культури, українського села і міста, яке майбутнє України і українців в Європі та на інших континентах.
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У науково-дослідній роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати
досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
Учнівські науково-дослідні роботи можуть бути як індивідуальними так і колективними.
Теми можуть бути різноманітними, кожна окремо повинна формулюватися разом з науковим
керівником.
Основні методи роботи: для учнів – спостереження; аспектний аналіз, навчально-науковий аналіз, аналізроздум; зіставлення й протиставлення.
2. СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
За своїм характером учнівська науково-дослідна робота – наукове
дослідження, а не робота реферативного типу.
Учнівська наукова робота повинна мати чітку структуру:
- титульний аркуш;
- план;
- вступ;
- основну частину;
- висновки;
- список наукової літератури та джерел дослідження;
- додатки (у вигляді схем, таблиць, діаграм, словників та ін.).
У своїй науковій роботі учень має продемонструвати добрі знання з певного концентру українознавства:
1. Україна – етнос
2. Україна – природа, екологія
3. Україна – мова
4. Україна – нація, держава
5. Україна – культура
6. Україна в міжнародних відносинах
7. Україна – ментальність, доля
8.Україна, світове українство – історична місія;
достатній термінологічний апарат, початкове оволодіння методикою аналізу та опису предмету
дослідження, уміння самостійно робити теоретичні узагальнення та висновки. Тому визначено такі критерії
оцінки роботи: актуальність, складність і новизна обраної теми; науковість, самостійність дослідження;
аргументоване доведення висунутих положень, якість матеріалу для дослідження; логічність, послідовність
викладу думок; системність і повнота у розкритті теми; самостійність та аргументованість висновків;
грамотність викладу та культура оформлення.
Титульний аркуш містить тільки тему роботи (див. додаток 1).
План подають на початку науково-дослідної роботи з номерами сторінок усіх розділів, підрозділів та
пунктів ( якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків,
списку використаної літератури та ін.
Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для
розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, подається огляд літератури з наукової
проблеми, відображають різні погляди на проблему, називають прізвища її дослідників, з’ясовуються
теоретичні основи дослідження, подається визначення досліджуваного явища, формулюються мета і завдання.
У вступі учень стисло викладає завдання і методологічну основу своєї роботи. Формулювання мають
бути чіткими, твердження – аргументованими.
Необхідно зупинитися на з’ясуванні таких питань:
актуальність теми, заявленої у науковій роботі;
мета і завдання роботи;
об’єкт і предмет дослідження;
методи, обрані для проведення дослідження;
з’ясування стану розробки сучасною наукою проблеми, що заявлена у темі роботи;
наукова новизна.
Основна частина складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з
нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі
наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.
У межах розділу виділяють параграфи, пункти, які також мають свої назви. Виклад здійснюється у
логічній послідовності з використанням наукового стилю мовлення. Теоретичні положення ілюструються
самостійно зібраним матеріалом. У ході викладу варто посилатися на опрацьовану наукову літературу з
відповідним оформленням посилань. Відомості з наукових праць подаються дослівно у вигляді цитат або
близько до тексту, а в квадратних дужках після них вказують номер джерела за списком літератури, вміщеним
у кінці роботи, і номер сторінки, наприклад, Кононенко П.П. вважає, що до недавнього часу і наука, й освіта, а
від того й держава послуговувалися концепціями розвитку України і світового українства, що по-перше, не
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спиралися на весь арсенал історичних джерел та фактів, а, по-друге, свідомо й цілеспрямовано відбиралися,
групувалися й інтерпретувалися в інтересах сусідніх країн [ 5, 79].
Бажано, щоб основна частина складалася з 2-3 розділів (загальний обсяг роботи – 20-25 сторінок
комп’ютерного набору). Кожний розділ можна поділити на 2-3 підрозділи (параграфи).
Автор подає історіографічну довідку: називає наукові праці, у яких висвітлюється обрана тема.
У центрі основної частини має бути аналіз дослідження. Якщо учень вдається до цілісного аналізу,
потрібно зупинитися на таких питаннях:
- історична основа дослідження;
- тематика, проблематика, ідея.
Варто залучати до роботи (якщо це доречно) спогади сучасників, історичні та інші (соціологічні,
економічні) документи.
Актуальним для сучасного літературознавства є компаративний аналіз текстів, який дозволяє
встановлювати генетичні, контактні та типологічні зв’язки творчості національних письменників, контакти
української літератури із зарубіжною.
Кожна теза, заявлена у дослідженні, мусить бути аргументована відповідними науковими джерелами, на
які орієнтований учень. При цьому обов’язковим є посилання на цитовану чи згадану наукову працю.
Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.
Після тексту основної частини подається підсумкова – Висновки, які не містять зовсім нових ідей, а
лише систематизують виклад попередніх частин, є завершальним етапом дослідження. Висновки мають бути
самостійними і відповідати сформульованим у вступі завданням. Вони повинні логічно випливати з
проведеного дослідження, відповідати завданням і не повторювати відомі визначення та теоретичні положення,
на яких базувалося дослідження. Висновки мають бути чіткими, науковими, аргументованими.
Бібліографія містить список використаних наукових праць, у тому числі посібники, спеціальні
монографії, статті, довідники, словники. Вона оформляється відповідно до сучасних вимог.
Процес учнівської науково-дослідницької роботи досить тривалий і включає ряд етапів: 1) вибір теми
для дослідження; 2) визначення мети і завдань дослідження, з’ясування структури роботи та складання
робочого плану; 3) опрацювання наукової літератури; 4) збір матеріалу; 5) аналіз, систематизація та
класифікація конкретного матеріалу, його комплексний опис; 6) узагальнення одержаних результатів,
написання висновків; 7) оформлення роботи.
Вибір теми – це дуже важливий і відповідальний етап, оскільки від нього залежить успіх усього
дослідження. Тема учнівської наукової роботи повинна бути неширокою, конкретною і стосуватися однієї з
актуальних проблем українознавства. Відповідно до захоплень та уподобань учня можна обирати наукову
проблему з будь-якого концентру українознавства.
Важливою умовою вибору теми є її актуальність. Слід враховувати те, щоб обрані учнями теми з
українознавства не збігалися з темами досліджень Малої академії наук з інших дисциплін. Самостійність та
актуальність обраних тем не повинна бути під сумнівом (копіювання з Internet – мережі та інших джерел).
Після того, як сформульовано проблему, слід визначити, як буде проводитися дослідження. Звичайно,
для цього опрацьовуються наукові дослідження з певної тематики видатних вчених-українознавців, архівні
матеріали, напрацювання у ході пошукової роботи, краєзнавчих, туристських, фольклорно-етнографічних
експедицій.
Для дослідження, відповідно до його мети та завдань, можна обирати наукові та публіцистичні тексти.
Якщо робота проводиться на основі словників – етимологічних, тлумачних, іншомовних, то це зазначають у
вступі до роботи, а для ілюстрацій використовують будь-який якісний схематичний, картографічний, фото- та
мовний матеріали.
У визначенні мети і завдань дослідження необхідно уникати загальних фраз, надто широких або
неточних висловлень. Помилковим вважають, наприклад, таке формулювання мети: дослідити
(проаналізувати) антоніми у поезії Лесі Українки, оскільки в ньому не вказано на кінцевий результат наукової
роботи, а названо лише сам її процес (або етап).
Завдання випливають з мети роботи. Часто в ході дослідження вносять уточнення до їх формулювання.
При цьому слід пам’ятати, що узагальнення та висновки, якими завершується робота, повинні відповідати
поставленим завданням.
Опрацювання наукової літератури починається з добору тематичної бібліографії. Учневі слід
допомогти скласти список наукових джерел – підручників, посібників, статей та монографій, які безпосередньо
або опосередковано стосуються обраної проблеми.
Для інформаційного пошуку наукової літератури можна використовувати бібліотечні каталоги,
бібліографії, що додаються до наукових праць та деяких посібників, списки наукової літератури інших
дослідників обраної наукової проблеми. Працюючи в бібліотеці, варто використати всі типи каталогів. При
цьому слід врахувати, що список джерел наукового дослідження має включати основні підручники та
посібники, у яких розглядається обрана тема, праці відомих вчених-українознавців, які досліджували означену
проблему, наукові роботи інших вітчизняних і зарубіжних учених, а також словники.
Звичайно опрацювання наукових джерел починають з підручної літератури, енциклопедій та словників,
тематичних словників-довідників з українознавства, термінів, щоб добре розібратися у визначенні
досліджуваного явища, з’ясувати його головні ознаки. Лише після цього можна починати збір матеріалу для
дослідження.
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Способи та методи збору матеріалу залежать від теми, характеру та мети дослідження. Аналіз,
систематизація та опис досліджуваного матеріалу здійснюється самостійно і ґрунтується на знаннях, які учень
здобув, опрацьовуючи наукову літературу. Учнівське дослідження, безумовно, ґрунтується на наукових
відомостях та досвіду попередніх дослідників, а тому у ході викладу, як уже зазначалося, слід посилатися на
опрацьовані наукові джерела. При написанні роботи учень повинен обов’язково посилатися на авторів і
джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Якщо зібрані факти мають усний характер, треба
обов’язково вказувати місце, де «знайдений» цей матеріал і прізвище людини, яка повідомила про це
(Наприклад: «Пісня записана зі слів Тетяни Непийводи, жительки с. Миронівки Кагарлицького району
Київської обл. 17.08.2006 р.) У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело,
сліпе копіювання з Internet, учнівська науково-дослідна робота не допускається до участі в конкурсі.
Учням-дослідникам слід пам’ятати, що більш глибокою та вагомою вважають роботу, яка містить не
лише послідовний опис матеріалу, а й упорядкування та систематизацію їх за різними значеннєвими,
структурними та функціональними ознаками. Така робота часто містить схеми, таблиці, діаграми, словники, що
найповніше відображають результати проведеного аналізу.
Учнівську роботу оформляють відповідно до загальних вимог, які ставляться до наукових робіт. Стиль
викладу – науковий. Обов’язковою умовою позитивного оцінювання роботи є її грамотність, стилістична
вправність, логічність та послідовність викладу думок, дотримання орфографічних, пунктуаційних та
стилістичних норм сучасної української літературної мови.
Наукова робота з українознавства є учнівським дослідженням певної наукової проблеми із широким
залученням матеріалу краєзнавчих експедицій, пошукової роботи, наукових джерел. Науково-дослідна праця,
здійснювана учнем, розширює та поглиблює його знання з обраної тематики, розвиває творчі здібності та
аналітичне мислення, сприяє виробленню дослідницьких умінь і навичок.
Тема наукової роботи має містити проблему, актуальну в сучасному українознавстві. Учень має
осмислити тему, простежити хід її вивчення, зробити спробу визначити свою позицію у дискусіях навколо
досліджуваної проблеми, що розглядається, проаналізувати підібраний матеріал і, користуючись обраним
методом, створити цілісну концепцію розв’язання поставленої проблеми, викласти результати дослідження у
формі зв’язного, грамотного, стилістично вправного тексту.
Вимоги до списку використаних джерел
Література, використана у науковій роботі, подається одним списком, у якому джерела розташовуються
у алфавітному порядку і оформлюються відповідно до сучасних бібліографічних вимог. У список вносяться
джерела, процитовані у роботі і на які були посилання, а також такі, що дотичні до теми дослідження і
опрацьовані учнем. При цитуванні джерела чи посиланні на нього у тексті роботи ставляться квадратні дужки,
у яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номер сторінки, використаної
у роботі, наприклад, [25, 148].
Вимоги до “Додатків”
Всі матеріали, які автор вважає за потрібне подати у “Додатках”, – таблиці, схеми, діаграми, ілюстрації, –
мають бути виконані охайно і чітко. При цьому їх наявність у роботі необхідно аргументувати. Не варто
вміщувати ксерокопії загальновідомих фотографій, документів тощо. Особливо цінніми є копії архівних
документів, розшукані самим автором і вперше оприлюднені в його дослідженні.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Обсяг: 20-25 сторінок
Шрифт: Times New Roman, кегль 14
Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє, нижнє – 2 см.
Міжрядковий інтервал: 1,5
Параметри сторінки: формат А4
Розташування: книжне
Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому кутку сторінки. На титульній сторінці номер не
ставиться.
Паперовий примірник науково-дослідної учнівської роботи з українознавства має бути поданий
(надісланий поштою) разом з дискетою та заявкою-анкетою заступникові голови оргкомітету Міжнародного
конкурсу до 20 лютого за поштовим штемпелем за адресою:
Відділ філософії освіти та освітніх технологій, к.301, (з позначкою «на Міжнародний конкурс з
українознавства»)
вул. Ісаакяна,18
м. Київ,
01135
Україна
контактні тел./факс 236-01-02, 494-17-81
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Додаток 1
Шифр роботи
________________________________
ЗАЯВКА – АНКЕТА
Тема науково-дослідної роботи _______________________________________
__________________________________________________________________
Дані учасника Міжнародного конкурсу з українознавства:
Прізвище
Ім’я
По батькові
Дата народження
Домашня адреса (вулиця, будинок,
квартира, місто, область, індекс міста)
Телефон: домашній
мобільний – учня чи батьків
Назва навчального закладу, в якому
навчається учень (повна), клас
Дані про наукового керівника учня-конкурсанта:
Прізвище
Ім’я
По батькові
Спеціальність за фахом
Місце
роботи
(повна
назва
навчального закладу, телефон з кодом
міста)
Посада, яку займає на теперішній час
Контактні телефони:
Домашній
Мобільний
Додаток 2
ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Додаток 3
Шифр роботи ___________________
Рецензія
на науково-дослідну роботу учасника
Міжнародного конкурсу з українознавства
(заповнюється науковими співробітниками НДІУ)
Актуальність, складність, науковість обраної теми
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Максимальна оцінка – 6 балів Оцінка рецензента ____________
Системність і повнота у розкритті теми
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Максимальна оцінка – 6 балів.
Оцінка рецензента _______________
Аргументованість висновків ________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Максимальна оцінка – 4 бали Оцінка рецензента ______________
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Грамотність викладу та культура оформлення
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Максимальна оцінка – 4 бали Оцінка рецензента _____________
Критерії оцінювання
Актуальність, складність, науковість
Системність і повнота у розкритті теми
Аргументованість висновків
Грамотність викладу та культура оформлення
Загальна кількість балів

Кількість балів

Рецензент ___________________________(Прізвище, ініціали та підпис)
Додаток 4
ВІДОМІСТЬ
про результати участі в Міжнародному конкурсі з українознавства
П.І.П учасника конкурсу ____________________________________________
Критерії оцінювання

Кількість
балів

1. Рецензія на роботу, подану до захисту
Максимальна оцінка – 20 балів
2. Письмова конкурсна робота
Максимальна оцінка –30 балів
Підсумок за результатами 2 етапів
ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Критерії оцінювання
Аргументація вибору теми та розкриття основних
положень дослідження з урахуванням власного вкладу
дослідники
Максимальна оцінка – 8 балів
Логічність, послідовність, лаконічність викладення
матеріалу дослідження
Максимальна оцінка – 5 балів
Компетентність, етика і культура учасника
Максимальна оцінка – 4 бали
Активна кваліфікована участь у веденні дискусій
Максимальна оцінка – 3 бали
3. Захист науково-дослідної роботи
Максимальна оцінка – 20 балів
Загальна кількість балів
за результатами конкурсу
Голова комісії: __________________________
Члени комісії: __________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Кількість
балів
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Міністерство освіти і науки України
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
НАКАЗ
“21__” __грудня_____2007 року

№ __72_

Про організацію та проведення
Міжнародного конкурсу
з українознавства
Згідно з Указом Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", наказами
Міністерства освіти і науки України від 14 листопада 2003 р. № 759 "Про затвердження
заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної
програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки" та від 7 лютого
2007 р. № 91 “Про Міжнародний конкурс з українознавства”, з метою утвердження
українознавства як окремої навчальної дисципліни і методології освітньо-виховного процесу
на засадах гуманітарної науки, як синтезуючої і цілісної системи наукових інтегративних
знань; формування в учнів знань про Україну та українство як органічну спільність із
вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості та нації, виховання патріотизму,
любові до своєї Батьківщини, нової української людний, яка пізнає, вивчає та творить себе і
новий український світ згідно концепційних основ національно-державницького виховання,
глибокої поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу; популяризації
української освіти в Україні і в зарубіжжі з залученням інноваційних технологій
НАКАЗУЮ
1. Провести щорічний Міжнародний конкурс з українознавства 26-28 березня 2008
року.
2. Для організації підготовки Міжнародного конкурсу з українознавства розробити
план заходів з залученням для його виконання співробітників НДІУ- виконавець Істоміна
Н.М. до 20 грудня 2007 р.
3. Провідними відділами в організації конкурсу визначити:
- відділ освіти та освітніх технологій (Дробноход М.І.)
- відділ природи та психології етносу (Сніжко В.В.)
- координації вітчизняних і зарубіжних центрів українознавства (Галько О.Ю.)
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Дробнохода М.І., заступника
директора з освіти НДІУ.

Директор

проф. П.П.Кононенко
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“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Науково-дослідного інституту
українознавства МОН України
__________________ акад. КОНОНЕНКО П.П.
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки Міжнародного конкурсу
з українознавства

Назва заходу

Термін виконання

Розробка проекту наказу для підписання Міністерством
освіти і науки України

до 10 грудня 2007 р.

Розміщення
оголошень
в
Інтернет-мережі,
українському радіо та у друкованих ЗМІ

до 25 грудня 2007 р.

на

Підготовка інформаційних листів про конкурс та
організація їх надсилання до обласних управлінь освіти і
науки та інститутів післядипломної педагогічної освіти
Підготовка бланків рецензій, письмових робіт,
протоколів захистів НДР, заяв до апеляційної комісії
Придбання і розподіл між відповідальними виконавцями
канцтоварів для проведення конкурсу
Доповнення тестових завдань до Інтернет-олімпіади (ІІ
тур), надання матеріалів Кримській філії для внесення
змін до програми і оформлення її у вигляді компактдиску
Організація приймання завдань I туру через поштові
відділення

Кононенко П.П.,
Істоміна Н.М.,
Пономаренко А.Ю.,
відділ філософії освіти та
освітніх технологій
Варзар Т.М.,
Матяш В.Я.

до 15 січня 2008 р.

Сніжко В.В.,
Галько О.Ю.

до 20 лютого 2008 р.

Пономаренко А.Ю.,
відділ мови
Мельниченко Л.М.

до 3 березня 2008 року
до 5 березня 2008 р.

до 5 березня 2008 р.

Розробка сценарію урочистого відкриття Міжнародного
конкурсу з українознавства та його закриття

до 5 березня 2008 р.

Організаційне забезпечення участі в Міжнародному
конкурсі представників українських шкіл з-за кордону
(розсилання інформаційних повідомлень, організація
отримання конкурсних робіт, оформлення листівзапрошень до участі у ІІ турі Міжнародного конкурсу,
зустріч і поселення учасників конкурсу з діаспори)
Рецензування науково-дослідних учнівських робіт I туру
Міжнародного конкурсу

Лютий, березень 2008 року

Організація роботи комісії з відбору претендентів для
участі у ІІ турі конкурсу
Рецензування ненаукових робіт учасників конкурсу
(художніх творів, сценаріїв тощо), підготовка і подання
до журі пропозицій стосовно відзначення кращих робіт
сертифікатами
Надсилання листів-запрошень учасникам ІІ туру
Міжнародного конкурсу
Підготовка різнорівневих письмових творчих завдань ІI
туру Міжнародного конкурсу з українознавства
Формування складу комісій з перевірки письмових робіт
ІІ туру конкурсу, захисту НДР; інтернет-олімпіади;
апеляційної комісії

6-7 березня 2008 р.

Виготовлення і комплектування бейджиків для членів
Оргкомітету, комісій з перевірки письмових робіт,
захистів
НДР,
Інтернет-олімпіади,
реєстраторів,
кураторів, співробітників інституту, задіяних в
організаційних заходах
Залучення спонсорів до фінансування Міжнародного
конкурсу
Підготовка і друк програми конкурсу

Відповідальні

до 7 березня 2008 р.

до 7 березня 2008 р.

до 12 березня 2008 р.
до 15 березня 2008 року
до 20 березня 2008 р.

до 24 березня 2008 року

лютий, березень 2008 року
до 24 березня 2008 р.
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Кононенко Т.П.,
Варзар Т.М.,
Лукашенко В.В.,
Касян Л.Г.
Присяжна Т.М.,
відділ природи та психології
етносу
Коротя-Ковальська В.П.,
Горенко Л.І.,
Яблонська Г.Г.,
Нечепа В.Г.
Ярошинський О.Б.,
Хлистун-Петриченко К.В.,
відділ координації вітчизняних
зарубіжних
центрів
та
українознавства НДІУ,
відділ геополітики і геостратегії
Завідувачі відділів НДІУ.
Координатори:
Касян Л.Г.,
Присяжна Т.М.
Пономаренко А.Ю.,
Касян Л.Г.
Хоменко О.А.,
Плачинда С.П.,
відділ української літератури
Присяжна Т.М.,
Нестеренко Л.О.
Касян Л.Г.,
Семенюченко О.В.
Кононенко П.П.,
Кононенко Т.П.,
Пономаренко А.Ю.,
Касян Л.Г.
Карпенко Н.С.,
Невмержицька Т.М.

Істоміна Н.М.,
Матяш В.Я.
Істоміна Н.М.,
Касян Л.Г.,

Мельниченко О.А.
Кримська філія НДІУ,
Мельниченко О.А.,
Варзар Т.М.,
Сіренко Ю.П.

Встановлення програмного забезпечення в
комп’ютерному класі та забезпечення умов для
виконання Інтернет-олімпіади учасниками конкурсу

до 25 березня 2008 р.

Підготовка актової зали НДІУ, кабінетів для розміщення
учасників конкурсу, для перевірки письмових робіт, для
захисту
науково-дослідних
учнівських
робіт
з
українознавства, апеляційної комісії в приміщенні НДІУ
та конференц-залу у Будинку Вчителя для урочистого
закриття конкурсу
Інструктаж та забезпечення необхідною документацією
голів та секретарів комісій з перевірки письмових робіт,
захисту НДР, Інтернет-олімпіади, апеляційної комісії
Підготовка кураторів учасників конкурсу різних вікових
груп
Розміщення учасників конкурсу в готелі Національного
еколого-натуралістичного центру

25-28 березня 2008 р.

Рильський Г.В.,
Фігурний Ю.С.,
Хоменко О.А.,
Горенко Л.І.

до 25 березня 2008 р.

Організація реєстрації учасників

26 березня 2008 р.

Зустріч гостей Міжнародного конкурсу в приміщенні
НДІУ та Будинку вчителя

26 березня 2008 р.,
28 березня 2008 року

Організація харчування учасників конкурсу

26-27 березня 2008 р.

Організація екскурсій по місту Києву

26 березня 2008 р.

Замовлення бланків та за підсумками роботи журі
виготовлення дипломів, сертифікатів для переможців та
учасників конкурсу
Організація нагородження переможців конкурсу в
Будинку вчителя
Організація фотографування заходу

до 27 березня 2008 р.

Пономаренко А.Ю.,
Касян Л.Г.,
Фігурний Ю.С.
Касян Л.Г.,
Кравченко О.В.
Кононенко М.П.,
Наливайко С.С.,
Губський С.І.
Сніжко В.В.,
Токар Л.К.,
Горук О.В.
Ворончук І.О.,
відділ історичних
українознавства
Машкова Г.М.,
Дорошенко І.В.
Дорошенко І.В.,
Рильський Г.В.
Істоміна Н.М.,
Мельниченко О.А.

Висвітлення у ЗМІ конкурсу з українознавства

26-28 березня 2008 р.

до 25 березня 2008 р.
25-26 березня 2008 р.

28 березня 2008 року
26-28 березня 2008 р.

Істоміна Н.М.,
Касян Л.Г.
Сіренко Ю.П.
Ренке Т.Л.,
редакція
«Українознавство»
Істоміна Н.М.,
Невмержицька Т.М.

Підготовка подарункових наборів від спонсорів та
меценатів для учасників конкурсу

до 27 березня 2008 р.

Підготовка екпрес-інформації про проміжні результати
конкурсу, створення електронної бази даних проміжних
та остаточних результатів.
Організація роботи журі Міжнародного конкурсу

26-27 березня 2008 р.

Нестеренко Л.О.

27 березня 2008 року
березень 2008 року
26-27 березня 2008 р.

Кононенко П.П.,
Дробноход М.І.,
Касян Л.Г.
Потапенко Л.Г.
Рильський Г.В.

до 20 квітня 2008 р.

Нестеренко Л.О.

до 20 квітня 2008 р.

Істоміна Н.М.,
Касян Л.Г.,
Сніжко В.В.
Фігурний Ю.С.
Ярошинський О.Б.

Фінансове забезпечення проведення конкурсу
Організація
перевезення
учасників
конкурсу
(транспортне забезпечення)
Підготовка і розсилання подяк науковим керівникам
робіт переможців конкурсу
Звіт про проведення конкурсу з українознавства
Підготовка науково-дослідних учнівських робіт до друку
окремим збірником

до 25 червня 2008 р.

Проведення Всеукраїнської наради «Українознавство:
стан і перспективи» (для методистів ІППО та вчителівукраїнознавців) у зв′язку з матеріалами конкурсу з
українознавства.

29 серпня 2008 р.
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пам’яток

Відділ філософії
освітніх технологій

журналу

освіти

й

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
НАКАЗ
27.02. 2008 Р.

№

Про склад комісій на Міжнародному
конкурсі з українознавства
Згідно з наказом Міністра освіти і науки України від 18.01.2008 р. «Про Міжнародний конкурс з
українознавства»
Н А К А З У Ю:
1. Створити комісію з відбору претендентів для участі у ІІ турі Міжнародного конкурсу з
українознавства у складі:
Голова комісії: Кононенко П.П., доктор філологічних наук, професор
Члени комісії:
1.Істоміна Н.М., вчений секретар
2.Касян Л.Г., завідувач відділу освіти та освітніх технологій
3.Пономаренко А.Ю., завідувач відділу мови
4.Фігурний Ю.С., завідувач відділу етнології
5.Присяжна Т.М., науковий співробітник відділу природи і психології етносу
Секретар: Нестеренко Л.О., науковий співробітник
2. Створити комісії з перевірки конкурсних письмових робіт з українознавства у такому складі:
8 клас
Голова комісії: Дідух Л.В., кандидат історичних наук
Члени комісії:
1. Таровська О.А., науковий співробітник
2. Присяжна Т.М., науковий працівник
3. Любарська Л.В., науковий працівник
Секретар комісії: Шостак М.В., молодший науковий співробітник
9 клас
Голова комісії: Касян Л.Г., завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій
Члени комісії:
1. Зеленчук І.М., кандидат фізико-математичних наук,
2. Пономаренко А.Ю., кандидат філологічних наук,
3. Чирков О.А., науковий співробітник,
4. Лєбєдєва О.В., молодший науковий співробітник
Секретар комісії: Дякова О.В., молодший науковий співробітник
10 клас
Голова комісії: Федотова О.О., кандидат історичних наук
Члени комісії:
1. Ярошинський О.Б., кандидат історичних наук, старший науковий спіробітник
2. Ковпік С.І., кандидат філологічних наук, доцент
3. Лавренчук І.І., науковий співробітник
4. Наливайко С.С., науковий співробітник
Секретар комісії: Петриченко К.В., науковий співробітник
11 клас
Голова комісії: Чемеркін С.Г., кандидат філологічних наук
Члени комісії:
1. Фігурний Ю.С., кандидат історичних наук
2. Шляхова В .В., кандидат педагогічних наук, доцент
3. Терлецький В.М., старший науковий співробітник
4. Краснодемська І.Й., науковий співробітник
Секретар комісії: Чубик Ю.І., науковий співробітник
3.Створити комісії із захисту науково-дослідних робіт з українознавства для учнів різних вікових груп:
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8 клас
Голова комісії: Пономаренко А.Ю., кандидат філологічних наук
Члени комісії:
1. Бевз Т.А., доктор історичних наук, професор
2. Радевич-Винницький Я.К., к філол.н., доцент
3. Славич О.Д., кандидат політ. наук
4. Присяжна Т.М., науковий співробітник
Секретар комісії: Кравченко О.В., науковий співробітник
9 клас
Голова комісії: Єрмоленко С.Я., доктор філологічних наук, професор
Члени комісії:
1. Крисаченко В.С., доктор філософських наук, професор
2. Борисенко В.К., доктор історичних наук, професор
3. Зеленчук І.М., кандидат фізико-математичних наук
4. Наливайко С.І., старший науковий співробітник
5. Кононенко М.П., старший науковий співробітник
Секретар комісії: Таровська О.А., науковий співробітник
10 клас
Голова комісії: Токар Л.К., кандидат історичних наук, доцент
Члени комісії:
1. Ворончук І.О., кандидат історичних наук, доцент
2. Сніжко В.В., кандидат біологічних наук
3. Цимбалюк В.І., кандидат педагогічних наук
4. Коротя-Ковальська В.П., народна артистка України
5. Ковпік С.І., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар комісії: Краснодемська І.Й., науковий співробітник
11 клас
Голова комісії: Дробноход М.І., доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Члени комісії:
1. Калакура Я.С., доктор історичних наук, професор
2. Козлов А.В., доктор філологічних наук, професор
3. Погребенник В.Ф., доктор філологічних наук, професор
4. Шляхова В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Фігурний Ю.С., кандидат історичних наук
Секретар комісії: Любарська Л.В., науковий співробітник
4.Створити комісію з проведення Internet-олімпіади з українознавства та апробації програми тестування
з української мови:
Голова комісії: Кононенко Т.П., кандидат філософських наук, доцент
Члени комісії:
1. Кухаренко В.М., кандидат технічних наук, професор
2. Лукашенко В.В., директор Кримської філії
3. Зеленчук Я.І., кандидат історичних наук
4. Варзар Т.М., завідувач відділу інноваційних досліджень
5. Хоменко О.А., завідувач відділу української літератури
6. Мельниченко О.А., завідувач відділу науково-технічної інформації
7. Сіренко Ю.П., науковий співробітник
8. Пономаренко Л.П.
Секретар: Семенова О.В., молодший науковий співробітник
5.Створити апеляційну комісію у складі:
Голова комісії: Баран В.Д., доктор історичних наук, академік НАНУ
Члени комісії:
1. Шкрібляк П.В., директор філії «Гуцульщина»
2. Ажнюк Б.М., доктор філологічних наук, професор
3. Паращенко Л.І., кандидат педагогічних наук
4. Улянич В.І., кандидат історичних наук
5. Плачинда С.П.
Секретар: Висотін М.Б.
6.Головам комісій забезпечити організацію роботи відповідних комісій та вчасне подання результатів
виконання письмових конкурсних робіт, захистів науково-дослідних проектів та Інтернет-олімпіади до Журі
Конкурсу.
7.Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.
Директор НДІУ

акад. Кононенко П.П.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

«17» березня 2008 року

№___

Про розміщення учасників конкурсу в приміщенні НДІУ під час Міжнародного конкурсу з
українознавства
З метою оптимальної організації роботи під час Міжнародного конкурсу з українознавства
Наказую:
1. Забезпечити розміщення учасників Міжнародного конкурсу з українознавства в приміщенні НДІУ
26. 03. 2008 р. – 27. 03. 2008 р. у таких кабінетах:
26.03.2008 р.
Реєстрація учасників конкурсу – 1 поверх НДІУ (з 8.00 до 11.00)

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас

8 клас
9 клас
10 клас
1І клас

КІМНАТИ ПЕРЕБУВАННЯ УЧНІВ
26. 03. 2008 р. (з 8.00 до 15.00)
27. 03. 2008 р. (з 9.30 до 17.00)
Відділ культури
Відділ координації вітчизняних та зарубіжних центрів
українознавства
Відділ теорії, історії та методології українознавства
Відділ української літератури
Відділ геополітики

к. 406
к. 205
к. 312
к.308
к. 306

26.03.2008 р.
КАВА-БРЕЙК – коридор другого поверху 9.00 - 9.50
26.03.2008 р.
ВІДКРИТТЯ КОНКУРСУ, КРУГЛИЙ СТІЛ З КЕРІВНИКАМИ ДЕЛЕГАЦІЙ актовий зал 9.00 - 13.00
26.03.2008 р.
ПЕРЕВІРКА КОНКУРСНИХ РОБІТ ЧЛЕНАМИ КОМІСІЙ 13.30-17.00
Відділ інноваційних досліджень
Відділ мови
Відділ природи
Відділ етнології

к. 408
к. 302
к. 201
к. 215

27. 03. 2008 р.
ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас

Кабінет заступника
директора з питань
освіти
Наукова частина
Бібліотека
Актовий зал

к. 406А
к.206
к. 103
к. 404

27. 03. 2008 р.
АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІ – відділ етнології (к. 215) 10.00- 13.00 год.
27. 03. 2008 р.
ЖУРІ – приймальна директора (к. 316) 15.30- 17.00
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор

проф. П.П.Кононенко
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ЗАВДАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З
УКРАЇНОЗНАВСТВА
8 клас
І. Виберіть відповідь, яка, на Вашу думку, є правильною.
1. Українознавство – це…
___а) краєзнавство;
___б) система знань про Україну й світове українство в усіх часо-просторових вимірах;
___в) історія, етнологія, фольклор українців;
___г) звичаї і традиції українського народу.
2. Автором сучасної концепції українознавства як науки є…
___а) Петро Кононенко;
___б) Сергій Єфремов;
___в) Тарас Шевченко;
___г) Михайло Грушевський.
3. Золота пектораль була віднайдена українським археологом Борисом Мозолевським в результаті
___а) обстеження печер Києво-Печерської лаври;
___б) археологічних розкопок київської стоянки;
___в) археологічних розкопок давньої Ольвії;
___г) археологічних розкопок кургану Товста могила.
4. Старший братчик Київського братства, який об’єднав Лаврську та Київську братську школи,
внаслідок чого утворився новий навчальний заклад
___а) Йов Борецький;
___б) Петро Могила;
___в) Іван Вишенський;
___г) Петро Конашевич-Сагайдачний.
5. Клейноди – це…
___а) військові нагороди запорізького козацтва;
___б) атрибути і символи лише військової влади в Україні;
___в) атрибути і символи військової та цивільної влади в Україні;
___г) законодавчі акти.
6. Автор співомовок
___а) Степан Руданський;
___б) Леонід Глібов;
___в) Євген Гребінка;
___г) Іван Франко.
7. Уявлення українців про народження світу не відображені у таких жанрах усної народної
творчості
___а) міфах;
___б) баладах;
___в) колядках;
___г) щедрівках.
8. У техніці гравюри працював
___а) Володимир Боровиковський;
___б) Петро Гулак-Артемовський;
___в) Ілля Рєпін;
___г) Тарас Шевченко.
9. Історичною основою «Думи про козака Голоту» є боротьба українського народу протиа)
татарських нападників;
___б) польської шляхти;
___в) московського царату;
___г) турецьких поневолювачів.
10. Одиницями територіального поділу України за часів козаччини були
___а) воєводства;
___б) губернії;
___в) полки;
___г) краї.
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ІІ. Поясніть зміст поняття.
1.
"Рід" –
2.
"Ремесло" –
ІІІ. Аргументовано спростуйте або доведіть одне з тверджень (на Ваш вибір):
* Для українців твори календарно-обрядового кола – правила взаємодії людини з природою.
* Декоративно-ужиткове мистецтво не є складовою культури.
9 клас
І. Виберіть відповідь, яка, на Вашу думку, є правильною.
1. Українознавство – це…
___а) краєзнавство;
___б) історія, етнологія, фольклор українців;
___в) система знань про Україну й світове українство в усіх часо-просторових вимірах;
___г) звичаї і традиції українського народу.
2. Автором сучасної концепції українознавства як науки є…
___а) Петро Кононенко;
___б) Сергій Єфремов;
___в) Микола Костомаров;
___г) Михайло Грушевський.
3. Серію автопортретів створив
___а) Аполлон Мокрицький;
___б) Тарас Шевченко;
___в) Олександр Мурашко;
___г) Іван Сошенко.
4. Ознакою української культури не є
а) синкретизм;
б) тяглість;
в) прагматизм;
г) тривкість.
5. Новгород-Сіверський гурток
___а) таємний патріотичний гурток українських автономістів;
___б) один з перших театральних гуртків на Чернігівщині;
___в) таємна масонська ложа;
___г) товариство українських землевласників Київщини та Чернігівщини.
6. «Русалка Дністрова» – альманах
___а) київського братства;
___б) київської Старої громади;
___в) Кирило-Мефодіївського товариства;
___г) Руської трійці.
7. Масовий селянський рух 1855 року в Київській губернії, спрямований проти національної і
соціальної політики російського уряду в Україні увійшов в історію під назвою
___а) повстання Павлюка;
___б) Коліївщина;
___в) Київська козаччина;
___г) Гайдамаччина.
8. Автором української граматики є
___а) Пантелеймон Куліш;
___б) Євген Гребінка;
___в) Микола Костомаров;
___г) Марко Вовчок.
9. Керівником Полтавського театру був
___а) Михайло Щепкін;
___б) Микола Гоголь;
___в) Іван Котляревський;
___г) Григорій Квітка-Основ’яненко.
10. Перша в Україні публічна бібліотека була відкрита в
___а) Києві;
___б) Одесі;
___в) Харкові;
___г) Полтаві.
ІІ. Поясніть зміст поняття
1."національна еліта" –
2. "Звичай" –
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ІІІ. Аргументовано спростуйте або доведіть одне з тверджень (на Ваш вибір):
* Індивід може стати особистістю лише в культурному середовищі свого народу.
* Громадянин може існувати без держави, а держава – без громадянина.
10 клас
І. Виберіть відповідь, яка, на Вашу думку, є правильною.
1.
Українознавство – це…
___а) система знань про Україну й світове українство в усіх часо-просторових вимірах;
___б) краєзнавство;
___в) історія, етнологія, фольклор українців;
___г) звичаї і традиції українського народу.
2.
Автором сучасної концепції українознавства як науки є…
___а) Михайло Грушевський;
___б) Сергій Єфремов;
___в) Петро Кононенко;
___г) Микола Костомаров.
3.
Умовами формування нації є
___а) єдність мислення та дії;
___б) наявність правових норм та різних форм господарювання;
___в) наявність різних форм господарювання та культур;
___г) єдність території, способу життя, мови, культури, психічного складу.
4.
Національна спортивно-фізкультурна організація початку ХХ ст.
___а) «Сокіл»;
___б) «Молода Січ»;
___в) «Гарт»;
___г) «Орел».
5.
Міністр освіти УНР, церковний діяч, перекладач Біблії на українську мову
___а) Андрей Шептицький;
___б) Іван Огієнко;
___в) Йосип Сліпий;
___г) Іван Стешенко.
6.
Союз визволення України (СВУ) був створений 1914 р. у
___а) Харкові;
___б) Києві;
___в) Кам’янці-Подільському;
___г) Львові.
7.
Генеральний секретаріат Центральної Ради – це
___а) судовий орган;
___б) законодавчий орган;
___в) виконавчий орган;
___г) дорадчий орган.
8.
Перша бактеріологічна станція була заснована
___а) Володимиром Вернадським у Санкт-Петербурзі;
___б) Іллею Мечниковим в Одесі;
___в) Олександром Богомольцем у Києві;
___г) Данилом Заболотним у Харкові.
9.
Стара Київська громада – це
___а) революційно радикальна організація київських студентів і семінаристів;
___б) культурно-освітній осередок національно орієнтованих робітників-арсенальців;
___в) науковий і культурно-освітній осередок української національно орієнтованої інтелігенції;
___г) осередок національно орієнтованих художників і театральних діячів.
10.
Микола Лисенко у 1904 р. заснував
___а) перший в Україні театральний навчальний заклад;
___б) товариство українських композиторів і виконавців;
___в) першу українську театральну трупу;
___г) київське хореографічне училище.
ІІ. Поясніть зміст поняття.
1. ” Суверенітет” –
2. "Авторитаризм" –
ІІІ. Аргументовано спростуйте або доведіть одне з тверджень (на Ваш вибір):
* Центральна Рада відіграла визначну роль у розвитку українського парламентаризму.
* Церква не може впливати на процеси національної самоідентифікації громадян.
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11 клас
І. Виберіть відповідь, яка, на Вашу думку, є правильною.
1.
Українознавство – це…
___а) краєзнавство;
___б) звичаї і традиції українського народу;
___в) історія, етнологія, фольклор українців;
___г) система знань про Україну й світове українство в усіх часо-просторових вимірах.
2.
Автором сучасної концепції українознавства як науки є…
___а) М. Грушевський;
___б) П. Кононенко;
___в) М. Костомаров;
___г) С. Єфремов.
3.
Організація Українських Націоналістів (ОУН) була створена у
___а) Відні;
___б) Львові;
___в) Кракові;
___г) Перемишлі.
4.
У 20-х роках ХХ ст. в Подєбрадах було засновано
___а) Український Вільний Університет;
___б) Український Католицький Університет;
___в) Українську Мистецьку Академію;
___г) Українську Господарську Академію.
5.
І. Сікорський, винахідник вертольотів, засновник авіаційної фірми «Sikorsky Aero
Engineering Corporation» народився у
___а) Житомирі;
___б) Торонто;
___в) Києві;
___г) Нью-Йорку.
6.
Об’єднання українських письменників в еміграції мало назву
___а) «Молода муза»;
___б) «Слово»;
___в) «Ланка»;
___г) «Горно».
7.
Українське театральне мистецтво Німеччини та США 40-70-х років ХХ ст. пов’язане з
іменами колишніх «березолівців»
___а) Л. Гаккебуш та М. Крушельницького;
___б) Д. Мілютенка та В. Чистякової;
___в) Н. Ужвій та І. Мар’яненка;
___г) Й. Гірняка та О. Добровольської.
8.
«Його Царська Величність свою руку відбирає від козаків з прадавніми їхніми рубежами»
– ця відмова Петра І від українських земель зафіксована у
___а) Зборівському договорі;
___б) Прутському договорі;
___в) Андрусівському договорі;
___г) Гадяцькій угоді.
9.
Україна є однією із співзасновників
___а) ООН;
___б) СОТ;
___в) МВФ;
___г) Європарламенту.
10.
Концепцію національно-органічного стилю в українській літературі запропонував
___а) Богдан Бойчук;
___б) Василь Барка;
___в) Юрій Косач;
___г) Юрій Шерех.
ІІ. Поясніть зміст поняття.
1. "Деідеологізація" –
2. "Депортація" –
ІІІ. Аргументовано спростуйте або доведіть одне з тверджень (на Ваш вибір):
* Міжнародні відносини є важливою передумовою культурної взаємодії та взаємозбагачення України і
світу.
* Глобалізаційні процеси обов’язково призводять до відродження національних держав.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАЖЛИВЕ УКРАЇНОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
«УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ЗБІРНИК АНАЛІТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ, ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ПЕРЕМОЖЦІВ І УЧАСНИКІВ ІІ МКУ»

Наукова праця «Учнівська молодь – майбутнє Української держави: Збірник аналітичних досліджень,
документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників ІІ МКУ», була
підготовлена в рамках науково-дослідної роботи «Український етнос у світовому часопростору», що
фінансується за рахунок державного бюджету. Її керівником є доктор філологічних наук, професор Кононенко
П.П, Вона виконується в НДІУ МОН України. Метою науково-дослідної роботи (НДР) с проведення фахового
дослідження феномену українського етносу у світовому часопросторі. Головні завдання: здійснити комплексне
аналітичне дослідження світоглядних, психологічних, етнічних та інноваційних чинників для вивчення та
осмислення важливої ролі українського етносу у світовому часопросторі; розробити сучасну методику
проведення даного дослідження; професійно опрацювати джерельну базу з цього питання. Очікувані
результати: створити філософсько-психологічне підґрунтя осмислення розвитку українського етносу у
світовому часопросторі; виробити власну концепцію українського етногенезу та етнічної історії українського
народу, створити наукову парадигму збереження етнонаціональної ідентичності українського народу в Україні
і світі; забезпечити планову підготовку і тиражування часопису «Українознавство», впровадити в науковоосвітній процес новітні українознавчі технології; створити етнічну концепцію розвитку українців на
Гуцульщині.
Актуальність роботи: НДР «Український етнос у світовому часопросторі» є злободенною і важливою
темою для вітчизняної науки, її опрацювання дасть змогу вченим-українонавцям осягнути, зрозуміти і
проаналізувати роль і місце українців у сучасному глобалізаційному часопросторовому розвитку цивілізації
Ноmо Sаріеns на планеті Земля. Новизна роботи: вперше у вітчизняному українознавстві буде здійснена спроба
проведення фахового наукового аналізу найважливіших концепцій щодо перспектив розвитку українського
етносу у світовому часопросторі. Практична цінність: здійснення та виконання НДР «Український етнос у
світовому часопросторі» допоможе вченим-українознавцям створити нові типи шкільних програм, методичні
рекомендації, підручники й посібники з питань, присвячених минулому, сьогоденню та майбутньому
українського народу, інтегрального українознавства та інших наукових досліджень і напрямів, розрахованих,
насамперед, для стаціонарного та дистанційного навчання в Україні та за її межами, а також створення
відповідних комп'ютерних програм для світової мережі «Інтернет», та інші наукові дослідження. Цінність
результатів для навчально-наукової роботи: важливе науково-практичне значення одержання результатів
заявленої нами науково-дослідної роботи визначається тим, що отримані наукові підсумки і вироблені
історико-методологічні підходи можуть бути задіяні та використані у поглибленому професійному дослідженні
ролі і місця українського етносу у світовому часопросторі, також ці напрацювання можна буде
використовувати у створенні науково-методичного забезпечення дослідження українського етносу у світовому
часопросторі, на нашу думку, напрацювання з цієї тематики можуть бути використані у навчальних курсах у
сфері українознавства, у навчально-методичній роботі навчальних закладів України всіх рівнів, у вітчизняній
музейній справі та національній культурно-просвітницькій роботі.
Автор-упорядник хоче виразити свою повагу керівництву НДІУ в особі його директора П.Кононенка,
зам. директора Т.Кононенка, вченого-секретаря Н.Істоміній, які активно посприяли в друкуванні цієї
українознавчої праці. Також він щиро вдячний зав. відділом філософії освіти та освітніх технологій Л.Касян й
усім її співробітникам, а особливо Л.Нестеренко і О.Фєсік за проведену титанічну і надзвичайно важливу
працю щодо упорядкування й підготовці до друку учнівських науково-дослідних робіт (розділ 2). Разом з тим
над збірником працювали майже всі підрозділи НДІУ, особливо ми хочемо подякувати членам редакційної
колегії П.Кононенку, Т.Кононенку, Н.Істоміній, Л.Касян, І.Пасемку, А.Пономаренко, Т.Присяжній, Т.Варзар,
якими було відібрано 76 кращих конкурсних робіт; О.Твердохліб, яка всі їх вичитала; О.Мельниченко, яка
зробила повну електронну верстку збірника (оригінал-макет); Т.Ренке, яка координувала співпрацю з
видавництвом; О.Лєбєдєвій, яка упорядкувала розділ 1 збірника; Ю.Лєбєдєвій, яка вела перемовини зі
спонсорами; Р.Варзар, який сканував близько 40 конкурсних робіт, що не мали електронної версії; Я.Муляві,
який розробив дизайн обкладинки і підготував світлини з ІІ МКУ, а також всім науковим співробітникам НДІУ,
які здійснювали комп’ютерне корегування цих робіт. Попри всі політичні, економічні, банківські негаразди і
глобальну світову економічну кризу, поява цієї важливої українознавчої праці ще раз засвідчує те, що коли
українці об’єднується навколо важливої справи, вони можуть звернути гори і здійснити неможливе, а якщо
починають між собою ворогувати, то на превеликий жаль їх чекає чергова поразка, яких було так багато в
минулому і сьогоденні. Отже, українці – єднаймося! Бо коли ми єдині і згуртовані – то ми непереможні і
врешті-решт побудуємо демократичну, правову, заможну і потужну Українську Самостійну Соборну Державу.
А тепер ми пропонуємо читачам ознайомитися з творчим доробком переможців і призерів ІІ МКУ та з
найкращими науково-дослідними учнівськими роботами, які на жаль не стали його лауреатами, але
заслуговують на те, щоб бути надрукованими у цьому важливому українознавчому дослідженні. При цьому ми
ще раз зазначимо, що зі 191 робіт, які були допущені до другого туру членами редакційної комісії (Н.Істоміна,
Л.Касян, А.Пономаренко, Т.Присяжна, Ю.Фігурний), було відібрано загалом 76 найкращих учнівських праць і
лише 34 з них попали до збірника (у зв’язку з його обмеженими розмірами). Тому ми віримо і надіємося, що
попри економічну скруту в Україні були, є і будуть справжні патріоти, меценати, спонсори і благодійники, які
живуть не лише сьогодення, а й турбуються не тільки про себе, а й переймаються поступальним розвитком
нашої Батьківщини і щиро прагнуть перетворити рідну землю у високорозвинену європейську країну, вірячи
при цьому, що сучасна учнівська молодь – це майбутні фахові будівничі Української державності.
Автор концептуальної ідеї, організатор, упорядник, редактор збірника, кандидат історичних наук,
завідувач відділом української етнології Ю.Фігурний.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО – МОВОЮ ПОЕЗІЇ
Автор поетичної добірки – Сидоренко Марія,
студентка НПУ ім. Драгоманова
О рідна мово!
О рідна мово! Мово солов’їна!
За тебе здатна я життя віддати.
А той, хто зневажає Україну
Повинен в вічнім полум’ї палати!
Знай, я тебе ніколи не цуралась.
Хоч деякі тебе не визнають.
У тебе я навіки закохалась,
А до байдужих відчуваю лють.
Хоч до Шевченка ще мені далеко,
Та у віршах скажу я ці слова:
Народу нашого й країни, безперечно,
Без мови української нема.
Мій Шевченко
Шевченко мій, за Ваше слово
Готова в ноги пасти Вам.
Читаю знову я і знову
Неперевершений Кобзар.
Ваші вірші беруть за душу,
Торкають серце читача.
Найглибші почуття ворушать,
Сльоза від них бринить в очах.
Хоч Вам ніколи не дізнатись
Про щиру відданість мою,
Та можу я віршам вклонятись,
Бо я безмежно їх люблю.
Душа месії
Останній подих жовтня
І погляд листопада.
Попереду безодня
І неминуча зрада…
Війна в твоєму серці
Між вірою й стражданням,
І вже не мають сенсу
Минулі сподівання.
Останні краплі яду…
Кому вони судились?
Пізнати гірку правду
І долі підкоритись.
Ти знаєш - все даремно,
А в них живе надія.
І безпросвітно темно
В сумній душі месії…
Боротьба добра і зла
І знов триває боротьба
Без пролиття людської крові Це боротьба доба і зла,
А ще ненависті й любові.
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За нами стежать з висоти,
Вивчають наші вчинки й риси.
Кого послухаєшся ти?
Святого ангела чи біса?
За нами дивляться вони
Часом із болем і журбою.
Знають усі, що люди злі
На небі не знайдуть спокою.
Тож людям ви добро творіть.
За зло вас небо покарає.
Завжди лиш правду говоріть
І ви потрапите до раю.
По дорозі в Казку
Навколо темний-темний ліс,
Панує ніч у лісі цьому.
Велика кількість сірих лиць
Навіки заблукали в ньому.
Вони всі знають, що існує
Тропа, що в світлий день веде,
Але ніхто із того люду
Ніяк тропу ту не знайде
А може просто й не шукає...
Та ось з юрби з’явився Він...
Він той, хто справді віру має.
На жаль, з усіх – лише один.
Повів Він за собою натовп,
Долаючи тернистий шлях.
Ішов Він за кривавим маком,
Бо знав – дорогу вкаже мак.
Невпинно йшли, та з кожним кроком
Зникала впевненість Його.
Зневіривсь Він. І тоді натовп
Убив поводиря свого.
Та перед смертю Він побачив
Хлопчину років 10-ти,
Який прийшов з країни Казки,
Яку Він мріяв так знайти.
Хоч не здійснилась Його мрія,
Й до казки Він не зміг дійти,
Та маю я таку надію,
Що ми потрапимо туди...
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Розділ ІІ. Праці переможців та найкращі роботи ІІ МКУ
Моє життя в Австралії
Роботу підготував: Максим Ворікович Дусь Адамс,
учень Центральної Рідної Школи м. Сіднею Австралії
Керівник: Таня Михайлівна Дусь
Я називаюся Максим Ворік Дусь Адамс. Мені дев'ять років, я перший син. Я народився у Сіднеї в
госпіталі імені короля Джорджа П'ятого. Мою маму звати Тетяна, а тата Ворік. У мене є молодший брат Лукіян.
А ще я маю бабу Ніну, а мій дідо, недавно покійний, називався Михайло.
Я люблю читати, малювати і грати в різні ігри на комп'ютері. Ще я люблю ловити рибу вудкою: вже зловив
чимало.
Від понеділка до п'ятниці я ходжу в Інтернаціональну Школу Граматики в Сіднеї у п'ятий клас. Я вчу
там італійську мову. У сьомому класі я почну вчити ще одну мову. Поки ще не знаю, яку, але хотів би вчити
німецьку чи іспанську. В мене також є уроки музики по класу фортепіано.
Щосуботи я йду до української школи. Це Центральна Рідна Школа імені княгині Ольги. Моя мама теж
ходила до цієї школи. Тут я вчуся писати і розмовляти українською мовою. Спочатку в нас є урок співів, де ми
співаємо в українському хорі, а пізніше уроки мови та граматики. На перерві я люблю грати у бадмінтон чи
настільний теніс.
Після української школи я відвідую уроки українських танців. Ми часто виступаємо на концертах.
Наприклад, минулого року ми виступали з нашою групою «Веселка» у Мельбурні.
Я також ходжу до Пласту, де на початку і в кінці Пластової гуртківки ми робимо збірку. Часто всі
пластуни їдуть до великого парку, де ми з задоволенням граємо у футбол.
Наприкінці минулого року вся українська молодь із Австралії зібралася біля Мельбурну на великий
крайовий табір. Увесь табір святкував 60-річчя української молоді в Австралії. Прибуло близько 500 чоловік:
деякі з Пласту, деякі зі Спілки української молоді, а дехто не був залучений до будь-якої організації. Програма
табору була дуже цікавою: ми співали, танцювали, мандрували австралійським лісом. Найбільше мені
сподобалося ловити австралійських рачків, які мешкають в озері й ловляться на старе смердюче м’ясо.
Молодші діти були розміщені в колибах ближче до кухні, а старші й батьки жили в палатках. У це час була
велика спека, температура сягала понад 40 градусів. Добре, що було багато дерев, які давали тінь. Чудово
також, що там був басейн: вода бронзового кольору текла з маленької річки. Я дуже любив ловити жаб у
басейні, замість того, щоб плавати в ньому.
Мені також подобалося, що там було багато великих мурашок і коників, за якими я спостерігав. Також
пам'ятаю моїх нових друзів: Миколу, Андрія і Вілла, яких я можливо знову побачу на майбутніх таборах. Я
сподіваюся, що такі табори будуть проходити у різних місцях Австралії, а, можливо, колись навіть поїду до
України таборувати.
Моя мама українського походження, але народилася в Австралії, а тато австралійського походження.
Вдома мама розмовляє з нами українською мовою. Я люблю українську мову, можливо тому, що коли я ще не
народився, мама говорила до мене лише українською. Коли ми розмовляємо, тато, мабуть, мало розуміє.
Мій улюблений покійний дідо любив нам розповідати про Україну, про свою молодість. Я любив
слухати, як він розказувати про те, як він літом пас кіз, а ще, як навіть босий по снігу ходив до школи. Мій дід
дуже тішився, що Лукіян і я так любимо ходити в українську школу, а вдома розмовляємо українською мовою.
Коли я виросту великий, дуже мрію поїхати на Україну і побачити дідусеве село.
Історія Бобровиці
Роботу виконала: Буяло Катерина Володимирівна,
учениця 8 класу Бобровицької гімназії Чернігівської області
Науковий керівник: Буяло Оксана Миколаївна,
вчитель географії та біології Бобровицької гімназії Чернігівської області

серцю.

Вступ
Моя Батьківщина – Україна. Це велика держава, та є на її території куточок, особливо милий моєму

Бобровиця – невеличке містечко на Чернігівщині, нічим на перший погляд непривабливе. Воно не
манить до себе яскравим світлом ліхтарів, немає тут розкішних архітектурних пам’яток, не з’їжджаються сюди
тисячі людей на літній відпочинок. Проте саме її, Бобровицю, я люблю найбільше, без неї не мислю свого
життя, і знаю, куди б не закинула мене доля, завжди буду линути до неї своїми думками. І все це тому, що
Бобровиця є моєю маленькою батьківщиною. Тут знаходиться моє коріння. Саме тут народилася, закінчила
школу й нині працює вчителем моя мама. Тут зробили перші кроки я і мій братик Павлик. З Бобровицею тісно
пов’язане життя моєї дорогої бабусі Самойленко Ніни Миколаївни, яка палко любила рідне місто, пишалася
ним, досліджувала його історію. Свою любов до рідної землі, захоплення її історією вона зуміла передати й
мені, а тому я й вирішила продовжити роботу з дослідження історії міста, започатковану бабусею. Вважаю, що
ця робота є дуже актуальною, адже без минулого не буває й майбутнього.
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Дослідження історії міста – надзвичайно багатогранний процес. Це й історія заселення, і топоніміка
вулиць, кутків, а також людські долі, історія підприємств, навчальних закладів, дореволюційна Бобровиця,
місто періоду Великої Вітчизняної війни, післявоєнного періоду тощо.
Проте я обмежилася більш глибоким дослідженням питань історії заселення міста та окремих
історичних періодів.
Дана робота включає наступні розділи:
1.
Історія заселення. Походження географічних назв.
2.
Видатні бобровичани.
3.
Бобровиця періоду Великої Вітчизняної війни.
4.
Повоєнна Бобровиця.
Окремо хочу зупинитися на характеристиці другого розділу, оскільки роль видатних особистостей в
історії міста та їх внесок у життя бобровицької спільноти має бути прикладом для наслідування. Дане питання
для мене є особливо важливим, адже необхідно передати пам’ять про цих людей наступним поколінням. Слід
не гаяти часу, оскільки з кожним роком стає все менше старожилів, а саме вони є основним і часто єдиним
джерелом цінної інформації, яка може бути безповоротно втрачена. У майбутньому я планую продовжити цю
роботу, мрію, щоб дане дослідження переросло в проект «100 видатних бобровичан».
Крім того, планую провести більш глибокі дослідження питань інших розділів даної роботи, а також
дослідити історію школи.
Хочу зазначити, що дана робота є результатом копіткої праці трьох поколінь: моєї бабусі, мами та
мене. Сподіваюся, вона буде цікава читачеві.
Присвячується моїй дорогій бабусі
Самойленко Ніні Миколаївні,
світлий образ якої завжди берегтиму в своєму серці.
Крутий берег Бистрицi покритий ярами, порослий буйними травами, в яких шумить вiтер. Кучерявi
верби понахиляли свої вiти до води. На височезному яворi лелече гнiздо. У високому блакитному небi повiльно
пливе лелека, оглядаючи простори мого рiдного мiста. Навколо тиша. Тiльки коники в травi видзвонюють свою
пiсню та в шелестi верховiть чується багата iсторiя мого краю.
Бобровиця. Здається, що у повитiй молочним туманом долинi, горить жар козацьких жупанiв, iржуть
конi, збираються в похiд захисники боронити свою землю вiд загарбникiв. Багато бачила Бобровиця на своєму
вiку. А вiк її довгий, давній.
Міста і люди. Долі і віки.
Усе в мені – епохи і культури.
Не зникнуть в безвість ці старенькі мури,
Допоки тут гніздяться ластівки…
Розділ 1. Історія заселення. Походження назв
Територія сучасного міста була заселена ще в стародавні часи, про що нагадують кургани з
похованнями V-ІІ ст. до н.е. Як свідчать розкопки, проведені у 30-х роках ХХ століття, ці кургани були
насипані ще у скіфські часи. Місцевість навколо була вкрита лісами, а річка Бистриця або Бобровиця (як її
називали раніше) була повноводніша і ширша. Дерева підступали до самої води. За часів Київської Русі на
території сучасного міста знаходилося два слов’янських городища. Одне – на правому пологому березі
Бистриці, а друге – на лівому, високому. Тут було знайдено рештки обгорілого посуду часів Київської Русі та
кам’яний ніж, який, на думку вчених, можна віднести до часів кам’яного віку.
Назву міста пов’язують з мисливцями на бобрів, так званими бобровниками, які тут володіли
бобровими гонами й платили данину бобровими шкурами старості, а пізніше – й гетьманові.
Поселення за часів князя Володимира Святославовича, як свідчить «Повесть временных лет», носило
назву Боброві Гони. До Києва тоді можна було дістатися на човнах чи плотах по річках Бистриця (Бобровиця) ,
Трубіж, Остер, Десна, Дніпро.
У давні часи містечко було значно менше за площею і поділене на кутки. Найдавніші з них – Гора і
Городище.
Гора включала територію сучасних вулиць М. Ярошевської і Боженка, тобто містилася на місці
слов’янського городища. За часів Київської Русі Горою називали ту частину поселення, де селилася місцева
знать. Досить довго вулиця М.Ярошевської носила назву Гора.
Городище – місце колишнього укріплення, поселення. Воно було обгороджене валом і ровом або ж
захищене від ворога ярами, кручами. І нині частину вулиці Відродження називають Яром. Цей куток включає в
себе вулиці Відродження, Калініна, Гоголя, Попудренка і частину 30-річчя Перемоги (Соші).
Лупицька – цей куток знаходився там, де нині розбудувалася вулиця
Лупицька. Як свідчать старожили, цей куток назвали так тому, що там першим поселився якийсь
Лупич.
Малухівка – нині вулиця Дзержинського. На цьому кутку жив Малаховка, який відрізнявся від сусідів
своїми дивацтвами. Його ім’я вживалося тоді, коли хотіли комусь зауважити за зроблену ним якусь дурницю.
Говорили: «Ти, як той Малаховка».
На території вулиці Пролетарської був куток Попелівка. Сама назва підказує, що виник він на місці
пожежі, тобто на попелі.
Богушівка – цей куток знаходився на східній околиці міста, де сходяться вулиці Робкорівська і
Червоний Маяк. Там з давніх часів жили люди, що носили прізвище Богуш.
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Ременівка охоплювала територію вулиці Червонофлотської від Семидоріжжя до Озерянського шляху.
Тут колись жив Ременець, який з сиром’ятної шкіри виробляв ремені. Звідси й назва кутка.
Семидоріжжя – цей куток цікавий тим, що тут сходяться сім доріг, які утворюють круглий майдан.
Там, де вулиця Червонофлотська збігає від Семидоріжжя через річку і далі за так званий «Колодязь»,
проточні води за багато сотень років вимили глибокий яр, і місцевість ніби провалилась. А тому і назвали цей
куток «Проваллям». Кожної весни та осені в непролазній багнюці калічились тут коні і воли, ламалися вози та
гарби. Пізніше, коли асфальтували вулицю і зводили двоповерхові будинки, горби обабіч розрівняли і висипали
дорогу.
Двірня знаходилася там, де нині вулиця Свердлова. Як гадають старожили, тут жили у спеціально
побудованих приміщеннях дворові робітники одного з поміщиків, тобто двірня.
Де пролягає вулиця Паризької Комуни, був куток Виборнівка. Там колись жив виборний.
Не обійшлося без курйозів і в Бобровиці, що свідчить про веселу вдачу її жителів. Куток від так званого
«Колодязя» і до поля по вулицю Червонофлотській називали Голопупівкою, бо він був заселений місцевою
голотою.
Розділ 2. Видатні бобровичани
Як уже було сказано, територiя нашого мiста почала заселятися дуже давно, люди не носили тодi
прiзвищ. Прiзвища з’явилися значно пiзнiше. Це спадкове iм’я сiм’ї, яке часто сягає в глибину вiкiв. Воно
завжди чимось зумовлене i щось означає. Прізвища – це мiсток до наших предкiв, успадкований нами. Вони
утворювалися вiд iменi, мiсця проживання, роду занять або ж вiд якоїсь iндивiдуальної ознаки їх першого носiя.
У результаті дослідження було встановлено, що корiнними жителями нашого мiста є люди, які носять
прiзвища: Баранчук, Гах, Гоголь, Грозенко, Гусак, Демченко, Зазимко, Кот, Лугiвський, Макаренко,
Миколаєнко, Носач, Прокопенко, Проценко, Салоїд, Самiйленко, Удод, Хорошок, Якушко, Ярошенко,
Ярошевський.
Найбагатшими жителями в давнину вважались Салоїди та Проценки, що давали позику пiд проценти
жителям містечка.
Цiкава iсторiя прiзвища Лугiвський. Як виявилося, ще за часiв козаччини частина земель Бобровиччини
належала гетьману Виговському. Вiн гаркавив i своє прiзвище вимовляв на зразок прiзвища Луговський. Звiдси,
як гадають, i походить прiзвище Лугiвський (iз записiв учителя iсторiї Бобровицької середньої школи №2
М.І.Лугiвського).
Дуже багато жителiв нашого мiста носять прiзвище Зазимко. Звiдки ж воно походить? Хто його
отримав першим? Як гадають, iсторiя цього прiзвища сягає ще тих часiв, коли у ХVІІІ столiттi iмператриця
Катерина II розiгнала Запорiзьку Сiч. У Бобровицю забрiв безрiдний козак. Забрiв i зазимував, то й почали його
звати Зазимком, а згодом i його нащадкiв. (Із спогадiв старожила мiста С.Л.Охрiменка).
Скiльки прiзвищ – стiльки й iсторiй. Мабуть, носiї прiзвища Носач мали предка з дуже великим носом,
Грозенки мали дуже сердитого, грiзного родоначальника, а у першого Гусака, мабуть, була довга шия.
Англiйцi пишаються тим, що знають своїх предкiв аж вiд ХІІ столiття. Цьому потрiбно було б
повчитися i нам. Кожен англiєць знає тих, хто належав до його роду, ким вони були, можна пишатися цими
людьми чи краще приховати родиннiсть з ними.
Якщо повернутися в старовину, можна вiдшукати таких людей, що не тiльки родичi, а всi бобровичани
бережуть про них пам’ять.
Хто з нас не пам’ятає бабу Гогольку? І хто тiльки не звертався до неї за допомогою! Ольга Созонiвна
Гоголь – вроджений костоправ, як кажуть, цiлителька вiд Бога. У людському органiзмi знала кожну кiсточку,
кожен суглобик. Хто попадав у бiду – вiдразу ж поспiшав до баби Гогольки, вона тут же вмiло направляла на
своє мiсце кiстки. Усi тонкощi цiєї науки вона перейняла вiд свого батька, теж костоправа. Прожила Ольга
Созонiвна немало. Померла майже у 90 років. Не балувала її доля. Виростила двох синiв. Та один з них ще
зовсiм молодим загинув, стрибаючи з лiтака на парашутi, а другий помер теж молодим, залишивши трьох синiв.
Онуками тiльки й жила, тiльки й мови в неї було про те, якi гарнi в неї вони ростуть.
По вулиці Гора, нинi вулиця М.Ярошевської, у невеличкому будиночку жила вiдома на весь район, а
можливо, й за межами областi, iнша бабуся, теж цiлителька вiд Бога. Якщо в когось заболить живiт, поспiшав
до баби Скороходки, так звали її в мiстi. Марiя Савiвна Шелягова прожила на свiтi без одного року 100 лiт
(1874 – 1973). У руках мала якусь надзвичайну силу. Змолоду була повивальницею – приймала пологи у жiнок,
пiдбирала животи. Були у Марiї Савiвни двi дочки-близнючки: Полiна Юхимiвна i Марiя Юхимiвна. Марiя
подарувала матерi аж п’ятеро онуків.
Із спогадiв М.I.Самойленка:
“Пам’ятаю, я був ще молодим, повним енергiї i сили. Почав будуватися. І от настав час, коли в мене
дуже почав болiти живiт, ломило спину. З кожним днем я почував себе все гiрше i гiрше. Менi порадили пiти до
баби Скороходки. Хоч я й не довіряв бабам, але виходу не було. Пiшов. Де пiд дворами були лавочки – на
кожнiй вiдпочивав. Ледве доповз. Зустрiла мене старенька-старенька бабуся, розпитала, чий я. Виявилося, що
знає мою маму, а потiм старенькими, на перший погляд, немiчними руками, почала чудо-лiкування. Вправно
пiдiбрала менi живiт, порадила не хапатися самому за непосильну роботу. Додому я пiшов швидко, не вiрячи в
те, що сталося. З того часу пройшло немало рокiв. Я маю вже внучку. Вiдiйшла у вiчнiсть баба Скороходка, але
й зараз згадую її з вдячнiстю. Та, мабуть, не тiльки я».
Перед вiйною i в повоєннi роки в Бобровицькiй районній лiкарнi працював фельдшер, що виконував
функцiї лiкаря, – Сава Іванович Гусак. Старожили пам’ятають високого, худенького дiдуся з паличкою. Всi в
мiстi любили його, а особливо дiти, для яких завжди був у нього в кишенi якийсь гостинець. Його дуже
поважали і кожен вважав за велику честь привiтатися з ним.
Цiкава доля Сави Iвановича. Будучи молодим i гарним чоловіком, перспективним лiкарем, він
закохався в одну жiнку. Як свiдчать старожили, Варвара була, мабуть, найчарiвнiшою жінкою в Бобровицi. Та
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всi родичi стали на завадi його кохання. Як згадує внучка Таїса: “Дiда навiть в’язали i закривали в пiдполi”. А
все через те, що Варвара служила покоївкою у маєтку помiщика Катеринича i мала вiд нього трьох дiтей. Та
нiщо не змогло зупинити закоханого лiкаря. Його любов перемогла. Прожили вони в мирi та злагоді довге
життя, народили ще трьох дiтей.
По вулицi Артема в будинку №35 проживала ще одина лiкарка вiд Бога – Нiна Миколаївна Ващенко.
Народилася вона в 1931 роцi у родинi вчителiв Миколи Михайловича та Галини Корнiївни Ковалiв. У 1941 роцi
почалася вiйна i Микола Михайлович був мобiлізований в армiю. У цьому ж роцi склав десь голову.
Залишилася Галина Корнiївна з двома дочками. У 1949 роцi Нiна Миколаївна закiнчила школу i вступила до
Київського медичного iнституту, який закiнчила в 1955 роцi. Куди тiльки не кидала її доля. Працювала i в
Казахстанi, і в Макiївцi на Донбасi. Повернувшись на Бобровиччину, з 1958 по 1960 рiк була головним лiкарем
дiльничної лiкарнi у селi Кобижчi. В серпнi 1960 року переїхала до Бобровицi i пропрацювала завідувачем
терапевтичного вiддiлення районної лiкарнi 23 роки, потім трудилася терапевтом.
Мабуть, у Бобровицькому районi немає жодної людини, яка б не знала її. За велике щастя вважали бути
її пацiєнтом: лiкує не тiльки лiками, а й розмовами, голосом лагiдним, приємним. Як згадують пацiєнти:
“Бувало, прийдеш до неї зi своєю бiдою, настрою немає, здається, вже й кiнець недалеко. Вона ж вислухає тебе
уважно, усмiхнеться, порадить, що потрiбно робити, якi лiки чи трави приймати i в якому поєднанні. Виходиш
вiд неї з кращим настроєм. Появилась вже надiя на краще”.
Невдовзi пiсля вiйни до нас в мiстечко приїхав i поселився ще один лiкар – Станiслав Людвiгович
Змачинський. Не було жодної людини в районi, яка б не зверталася до нього за допомогою, а скiльком жiнкам i
дiткам врятував вiн життя – не злiчити. Всiм допомагав лiками, якi сам винайшов. У аптецi цi лiки готувалися
за його рецептами. Ще й досi багато лiкарiв райлiкарнi користуються його рецептами в лiкуваннi хворих.
У Бобровицькому районному музеї є грамота, видана почесному жителю мiста Козельця Василю
Яковичу Яновському. У Бобровицi всi старожили пам’ятають його як учителя, що працював в однiй iз шкіл
мiстечка. Крім того, вiн створив церковний хор, яким сам i керував. Поважали його у мiстечку. Якщо
траплялась в кого якась незгода, йшли за порадою до вчителя. Нiкому не вiдмовляв вiн у допомозi. Був строгим
i вимогливим до учнiв, не давав спуску бешкетникам.
Наскiльки це правда – судити важко, адже пройшло багато часу, багато очевидцiв вiдiйшло у вiчнiсть,
але розповiдають таке: “Ще десь у кiнцi 20-х у мiстi спалахнула велика пожежа. Хати були дерев’яними, під
солом’яними стрiхами, тому горiли, як свiчки. А тут ще пiднявся вiтер, i полум’я погрожувало перекинутися iз
правого берега рiчки на лiвий. Люди кинулися за допомогою до Василя Яковича. Пiсля деяких вагань вiн
вийшов на високий берег рiчки, став обличчям проти вiтру i так стояв з непокритою головою, звертаючись у
молитвi до Бога. Через деякий час вітер потроху почав зати-хати. І хвилин через 15-20 зовсiм стих. Пожежу
загасили. Пiсля цього, як згадує його внучка Агнеса Олександрiвна Євдокимова, якщо у містечку десь
спалахувала пожежа i били у дзвін на сполох, дiд пiдiймався, одягався i поспiшав туди. Бо все одно прийшли б
за ним. Так уже повелося. І всі були переконанi: якщо прийде Яновський, то пожежа швидко згасне.
Прожив Василь Якович 82 роки. Помер у 1948 роцi вiд запалення легенiв, залишивши пiсля себе сина
Олександра i дочок Надiю, Вiру, Наталiю та Клавдiю.
На Ременiвському кладовищi уквiтчана зеленню могила Марiї Андрiiвни Ярошевської. З фотографiї
розумними очима дивиться миловидна жiнка. А пiд фотографiєю викарбувано дату 1936–1982рр. Дуже мало
прожила вона на свiтi та залишила про себе глибоку пам’ять, тому й вирішили вдячнi земляки вулицю Гора, де
жила Марiя, перейменувати у вулицю Марії Ярошевської. Хто ж вона – Марiя? Це була проста, скромна жiнка з
приємним голосом. Працювала вчителем молодших класiв у Бобровицькiй середній школі №2. Любили i
поважали її учнi та колеги за працьовитiсть, чуйнiсть. Та доля була невблаганна. Одного лiтнього дня iз
сусiдкою Галею Дiдович (тодi ще ученицею 10-го класу) пiшли до рiчки. Поплавали трiшки. Марiя виросла бiля
рiчки i плавала дуже добре, як риба. Вийшли на берег, обсохли, почали вдягатися, та раптом почули
розпачливий крик. Шестирiчна сусiдська дiвчинка, що гостювала у бабусi, ухопила шматок пiнопласту i
стрибнула у воду. Пiнопласт перевернувся, i дiвчинка пішла на дно. Не роздумуючи, Марiя кинулась у воду,
пiдняла з дна непритомну дiвчинку. Галя пiдхопила її і винесла на берег. Дiвча було врятоване, а Марiю дiстали
з води мертвою. Галю Дiдович та Марiю Андрiївну Ярошевську (посмертно) було нагороджено медаллю “За
врятування потопаючого”.
Коли поцiкавитися у телефонному довiднику, якi є в Бобровицi прiзви-ща і наскільки часто вони
зустрічаються, то, мабуть, людей, що носять прiзвище Зазимко, – найбiльше. Це – шанованi люди, та був серед
Зазимкiв чоловiк, яким пишається наше мiсто. Це Андрiй Володимирович Зазимко (1899-1952), який пройшов
шлях вiд солдата до генерала.
У Володимира Зазимка було шестеро дiтей. Найстарший Андрiй народився 14 липня 1899 року. Рано
сину робiтника довелося ставати на ноги. У 12 рокiв пас улiтку худобу, а взимку ходив до школи, яку закiнчив
у 1913 роцi і вiдразу поступив на роботу до Бобровицького цукрозаводу. Чистив котли, розвозив дрова, воду,
був кочегаром. У 1918 роцi його призначили табельником заводу. В липнi 1919 року був призваний на службу
до Червоної армiї. Через деякий час направили його навчатися на Київськi команднi пiхотнi курси. Служив в
Українi і в Середнiй Азiї, займав посади: полiтбiйця, командира сотнi, близько п’яти рокiв командував
механiзованим i танковим батальонами. 17 лютого 1936 року йому було присвоєно звання майора.
У перiод сталiнських репресiй хтось шукав на нього компрометуючi матерiали. В особовiй справi
збереглася довiдка, написана у груднi 1938 року робiтниками цукрозаводу, якi дали на земляка вiдмiнну
характеристику. Цей документ зiграв важливу роль у долi Андрiя Володимировича – вiн не був репресований,
продовжував вiйськову службу, наполегливо готуючи своїх пiдлеглих до захисту Батькiвщини. Закiнчив вiйну
А.В.Зазимко у званнi генерала. Потім поїхав навчатися в Москву у вищу вiйськову академiю, а в лютому 1952
року в газетi “Красная Звезда” був вмiщений некролог про те, що раптово помер командуючий бронетанковими
вiйськами генерал-майор танкових вiйськ Андрiй Володимирович Зазимко.
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У 1880 роцi в сiм’ї священика Юхима Гораїна появився на світ син Гурiй – один iз 19 дiтей, якому
судилося теж стати священиком, наслiдуючи дiда Iвана та батька Юхима. Гурiй закiнчив духовну семiнарiю,
був освiченою, культурною людиною, дуже добре знав математику, iсторiю, географiю, фiзику. Мав на той час
велику бiблiотеку. Дуже важко склалась доля цiєї напрочуд гарної людини, його сiм’ї.
У 1915-1916 роках був священиком у Бобровицi i в школi вiв Закон Божий. У 1917 роцi, коли грянула
Жовтнева революцiя, сталися величезні зміни. Довелося Гурiю залишити дружину, яка чекала дитину i втiкати
вiд розстрiлу свiт за очi, аж на Кубань. Без нього народилася старша дочка Оля. Люди пам’ятали Гурiя, який
свого часу, будучи священиком, дуже гарно вiв службу у церквi. Як згадують старожили: “Нiби говорив з
Богом”. Дуже його поважали, i в тяжкий час не залишили в бiдi його сiм’ю: допомагали, хто чим мiг. Як згадує
Ольга Гурiївна: “Бувало, вранцi мама вийде з хати, а на ґанку лежить буханка хлiба чи стоїть глечик молока,
лежить шмат сала”.
У 1920 роцi Гурiй повертається в Бобровицю, забирає сiм’ю i оселяється у Згурiвцi Київської областi,
де був священиком аж до 1930 року. За цей час його кiлька разiв арештовували, вимагали зречення сану, i вiн
повернувся до Бобровицi, де знову служив священиком (тодi в мiстечку було двi церкви, в одній правив
священик Антонiй, а в другiй – вiн). Та в 30-х роках церкви почали закривати. Потрiбно було якось годувати
сiм’ю (а в нього на той час було вже троє дiтей: Оля, Нiна i Володя), тому Гурій пішов працювати в колгосп.
Скiльки вiн знiс насмiшок, докорiв, скiльки почув на свою адресу принизливих, злих слiв, мовляв, маючи вищу
освiту, не вмiє запрягти коня, косити, скиртувати. Страждали i його дiти. Дочку Нiну вiдрахували з iнституту як
дочку священика, заказана була дорога Олi i Володi. Тоді батьки вирiшили умовно розлучитися, щоб не
заважати дiтям жити. Та ось у 1937 роцi було опублiковано нову Конституцiю, де говорилося, що батьки не
вiдповiдають за дiтей, а дiти – за батькiв. Гурiй Юхимович йде до начальника мiлiцiї Простоти, i той дозволяє
йому повернутися до сім’ї.
Помер Г.Ю.Гораїн в 1946 роцi. Стояв великий мороз, натопивши пiчку, вiн заснув i вчадiв. Так i не
прокинувся. На похорон прийшла вся Бобровиця. П’ять священикiв вели службу. Так закiнчив свiй великий
шлях один iз найосвiченiших жителів Бобровицi.
Славне наше мiсто і героями. Тут народилися i виросли Герої Радянського Союзу Олег Сергiйович
Бичок та Вiталiй Леонiдович Карнаухов, якi в грiзнi роки Великої Вітчизняної вiйни стали на смерть у боротьбi
з ворогами.
У центрi Бобровицi, бiля районного будинку культури, стоїть гранiтний обелiск. Тут похований Герой
Радянського Союзу Олег Сергійович Бичок. Коротке, але яскраве, як спалах зiрки, його життя. Народився вiн у
Бобровицi в 1921 роцi, вчився у мiсцевiй школi. 15-рiчним юнаком вступив до комсомолу. Це був час
барикадних боїв у Мадридi, подiй на Далекому Сходi, штурму Червоною армiєю “неприступної” лiнiї
Манергейма. Саме в той час Олег твердо вирiшив бути вiйськовим, захисником Батькiвщини. Вiн став
курсантом Буйнакського вiйськового училища, закiнчив його в 1941 роцi. У вереснi-листопадi 1941 р. Олег
Бичок у складi спецiального чекiстського загону виконував бойове завдання на окупованiй фашистами
територiї Калiнiнської, Смоленської i Вiтебської областей. За виконання цього завдання був нагороджений
орденом Ленiна. Вдруге Олег Бичок був перекинутий у тил ворога у 1942 роцi. З березня 1942 року вiн комiсар,
а з червня 1943 – командир спецзагону iменi Дзержинського, який дiяв на території Вiльненської, Вiтебської,
Мiнської областей Бiлорусi i в Литвi. Тут, у загонi, майже нiхто не знав його справжнього прiзвища, знали
тiльки псевдонiм “Бистрий”, який вiн прийняв перед тим, як покинути Велику Землю. Це була звичайна
обережнiсть – рiднi Олега жили на захопленiй ворогом Чернiгiвщинi. Наш земляк був вольовою людиною,
хорошим i чуйним бойовим товаришем. Вiн загинув 7 травня 1944 року при виконаннi бойового завдання.
Звання Героя Радянського Союзу йому присвоїли посмертно 5 листопада 1944 року.
Вiталiй Леонiдович Карнаухов теж народився в Бобровицi. Навчався у Бобровицькiй середнiй школi
№1. Як згадує його однокласниця Раїса Миколаївна Андрiєць, – був непосидючим, гарно навчався, але тихо
висидiти до кiнця уроку не вмiв, доводив дiвчат до плачу, смикаючи їх за коси.
У 1943 роцi пiшов захищати Батькiвщину. Розвiдати сили ворога i його вогневi сили на правому березi
Днiпра – таке бойове завдання було поставлене командиром полку перед групою розвiдникiв, старшим у якiй
був рядовий Вiталiй Карнаухов. Переповзаючи з мiсця на мiсце, спостерiгаючи спалахи пострiлiв, розвiдники
встановили точнi координати десяти вогневих точок ворога, зафiксували їх на картi i стали повертатися. На бiгу
захопили ще й ворожого “язика” – пораненого нiмецького офiцера, i з ним прибули у свiй пiдроздiл. На
правобережжi командуванню потрiбнi стали новi вiдомостi про ворога, про його резерви. На цей раз Вiталiй
пiшов у розвiдку сам. Одягнувшись у форму полоненого нiмецького офiцера, вiн вирушив у ризиковану дорогу.
За нiч дiстався до розташування нiмецької частини. Вияснив цiннi вiдомостi i вже повертався назад та
ненароком зiткнувся з ворожою охоро-ною. Гiтлерiвцi спочатку прийняли Карнаухова за свого офiцера, але
потiм запiдозрили щось неладне, накинулися на розвiдника. У сутичцi Вiталiй пок-лав чотирьох гiтлерiвцiв, та
був i сам тяжко поранений. Усе ж, зiбравши останнi сили, вiн зумiв добiгти до лiсу, два фашисти кинулися за
ним. У лiсi почалася рукопашна бiйка. Убивши обох фашистiв, розвiдник помер вiд завданих йому тяжких
поранень.
Коли нашi підроздiли вели наступ, у тому лiсi бiйцi знайшли мертвого товариша, впiзнали в ньому
Вiталiя Карнаухова. Поряд валялися убитi вороги. Йому посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу
17 жовтня 1943 року. Похований В.Л.Карнаухов у братськiй могилi в Києвi, у Святошинi.
І зараз з усмiшкою згадують старожили дотепного на вигадки, майстра розповiдати різнi цiкавi iсторiї
та казки Степана Лукича Охрiменка. Правда, його справжнього прiзвища не знав майже нiхто. Скiльки
пам’ятали його в Бобровицi – робив колеса, то й звали Степаном Колесником. Високий, сухощавий дiдусь з
невеличкою борiдкою i сивими вусами все майстрував колеса. Це був майстер своєї справи. Ранiше не було
телевізорiв, радiоприймач був здебiльшого один на куток, i сусiди збиралися десь в одному мiсцi, щоб за
роботою і насiнням скоротати довгi зимовi вечори. Збиралися на посиденьки сусiди i в дiдовiй хатi. Невтомнi
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руки не вмiли гаяти час. Дiд Степан всiдався за верстаком i стругав спицi у колеса або на довбанцi довбав
ступки, обточенi вдень на точилi. Вмощувався дiд, закрiпляв спицю i, роблячи свою справу, починав
розповiдати рiзнi цiкавi iсторiї, учасником яких, мовляв, був i вiн. Для дiтей у нього були припасенi цiкавi
казки, якi починав розповідати своїм незмiннним «Када-то в деякiм царствi…». Затамувавши подих, і дорослi, i
дiти слухали про Бову-Королевича, царя та змiя, iншi казки, яких вiн знав силу-силенну. Дiд Степан був
майстром на рiзнi витiвки. Бували випадки, коли вiн мiг iз своїми приятелями направити довiрливого селянина,
який приїхав щось купити, в аптеку по гаплики або по дьоготь.
Жив у Бобровицi ще один колесник. Прiзвище та iм’я його були невiдомi. Звали його Слiпий Колесник.
Жив вiн з дружиною по вулицi Дзержинського. Дiтей не мали. Вiд народження дiд був незрячим, але всi
дивувалися тому, як вiн брав до рук полiнце та сокиру і вправно витiсував заготiвки спиць, ступки в колеса, а
потiм доводив до стандарту i робив колеса. Нiхто б нiколи не сказав, що їх зробила людина, яка нiколи нiчого
не бачила.
З вдячнiстю згадують у Бобровицi ще одного майстра “золотi руки” – Євгена Бондаря. Справжнє його
прiзвище Литвиненко. У кожній сім’ї в мiстечку були цебра, бочки, дiжi чи дерев’яні вiдра, зроблені його
руками.
Відомою людиною серед жителів міста був і коваль Чорняк. Вiд вугiлля кіптява, мабуть, навiки в’їлась
у його тiло. Усе мiг викувати Чорняк. Про його вправнiсть говорить такий випадок. Малий пустун Андрiй
Миколаєнко натягнув якось через голову на шию рифу (невеликий залiзний обруч з дерев’яного колеса). Назад
його неможливо було зняти, не повiдривавши вуха. Нещасна мати Дуня схопила хлопця i прибiгла до дiда
Степана, щоб вiн розрубав колiща. Але дiд не мiг нiчого зробити. І тодi вона потягла сина, що аж посинiв вiд
крику, до коваля Чорняка, який змiг розрiзати i зняти рифу з шиї малюка, не пошкодивши навiть шкiри.
У даному розділі представлений далеко не повний перелік тих, кого пам’ятає наше місто. Як бачимо, це
різні люди і за походженням, і за професією, і за освітою. Та всіх їх об’єднує те, що кожен з них зробив свій
вагомий внесок у справу добра, залишивши достойний приклад для наслідування наступним поколінням.
Розділ 3. Бобровця періоду Великої Вітчизняної війни
Бобровиця була учасницею всіх історичних подій. Та найбільш кривавою сторінкою в історії нашого
міста була Велика Вітчизняна війна, спогади про яку й досі болем відгукуються в серцях багатьох людей.
22 черня 1941 року. Яскраво свiтило сонце, синiло безхмарне небо, на полях дозрiвали хлiба. Цей
спокiй зненацька порушила вiйна... Ось що згадує про перший день вiйни колишнiй студент Майнiвського
зооветеринарного технiкуму, а нинi пенсiонер В.О.Шморгун: «Червневого дня 1941 року наш четвертий курс
складав державний iспит iз зоогiгiєни і ветеринарiї. Студенти обмiрковували вiдповiдi на питання, як раптом
здригнулася земля, задзвенiли шибки у вiкнах. Потiм це повторилося ще кiлька разiв. Ми не могли зрозумiти
що трапилося. Хтось iз студнетiв вилiз на один з найвищих осокорiв і побачив, як над Бобровицею (технiкум
тодi знаходився у селi Майнiвка) пiднiмалася чорна хмара диму. Почали дзвонити по телефону в Бобровицю,
але зв’язок було перервано».
У перший день вiйни фашистськi лiтаки розбомбили нафтобазу і склади державних матерiальних
резервiв. Старожили Бобровицi i дотепер пам’ятають, як цукор, зерно та iншi продукти були змiшанi з попелом
і землею. З’явилися перші вбитi.
Отак війна ввiрвалася в мирне життя бобровичан і лягла тяжким тягарем на серце кожного з них.
Райвiйськкомат був перевантажений, працював цiлодобово. Щодня відправлялися на фронт в дiючу
армiю сотнi мобiлiзованих бiйцiв, десятки автомашин, тягачiв, коней.
5 липня 1941 року з районної парторганiзацiї в дiючу армiю було вiдправлено 44 кращих комунiстів.
Серед них Юхим Григорович Бугрик, який у той час працював другим секретарем Бобровицького райкому
партiї, Сергiй Iванович Брусиловець, Максим Лукич Дяченко, Олександр Іванович Лебідь, Григорiй Петрович
В’юнник, Семен Михайлович Дмитров, Омелян Михайлович Дивак та iншi. Для роботи в пiдпiллi були
залученi А.I.Конiшевський, Ф.О.Лугiвський, М.К.Гавриленко, І.Я.Бондар, К.П.Галiулiн, Пiвень та iншi.
Трагiчно склалась доля Пiвня. До вiйни вiн працював у мiлiцiї. Один з «добрих» односельцiв донiс на
нього в полiцiю. Схопили. Пiсля катувань розстрiляли. Це сталося 8 листопада 1941 року о 18-й годинi. Коли
куля обiрвала його останнiй подих, в цю ж хвилину роздався плач маляти – його дружина народила сина
Володю.
Почалась евакуація частини підприємств району на схід, у Саратовську область. У складі евакуйованих
поїхав на схід і мій прадідусь Охріменко Микола Степанович, а звідти пішов на фронт, залишивши вдома на
своїх батьків дружину Ксенію, яка чекала дитину. Свекруха добряче знущалася з беззахисної невістки. Навіть в
останні перед пологами дні змушувала носити воду з колодязя, виконувати важку роботу.
Перенесімося на крилах уяви в минуле. 7 листопада 1941 року. Вечір, надворі ані душі. Жоден звук не
порушує мертвої тиші. І лише якась самотня жінка з невеличким вузликом, у якому пляшка молока та окрайчик
хліба, ледве бреде під холодним дощем по багнюці. Це моя прабабуся. Сьогодні їй зробилося зле, відійшли
води, а лікарня дуже далеко, біля залізничної станції. Важко даються кроки, але вона терпляче просувається
вперед. Не дійшовши до лікарні, підковзнувшись, падає. На щастя, нагодився добрий чоловік, допоміг їй
підвестися, обтер багнюку, поспівчував: «Бідна ти, молодице». Заплакавши, прабабуся ледве дійшла до лікарні.
Уночі народилася моя бабуся Ніна. А в Бобровиці уже лютували фашисти.
Незважаючи на арешти, тортури, розстрiли бобровичани не скорилися ворогові. З невеликих груп
комунiстiв, що були залишенi для роботи в тилу, було створено партизанський загiн «За Батькiвщину». Багато
жителiв Бобровицi та навколишнiх сiл влилися в цей загін. Партизани пускали пiд укiс ворожi ешелони,
перешкоджали загарбникам вивозити хлiб, худобу. Так, на початку 1943 року партизани пiд командуванням
О.Шеверьова здiйснили смiливий напад на фашитську охорону в Бобровицi i захопили 112 коней, яких
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окупанти збиралися вивезти до Нiмеччини. Цi конi стали основою для створення кавалерiйського ескадрону в
партизанському з’єднаннi.
У Бобровицi були люди, якi активно допомагали партизанам. Вони об’єдналися у пiдпiльну
патрiотичну групу, яку очолила Полiна Йосипiвна Шайтер. Спочатку члени пiдпiльної групи розповсюджували
зведення радiоiнформбюро, допомагали молодi уникати вивезення до Нiмеччини. У кiнцi 1942 року
патрiотична група, яка складалася з 19 чоловiк, установила зв’язок з партизанським з’єднанням «За
Батькiвщину». Група виконала багато партизанських доручень. Дiставали i передавали у загiн продукти
харчування, батареї для радiоприймачiв, червонi зiрочки, кисети, бiлизну, зброю, медикаменти, вишили й
передали у загiн червоний прапор, на якому палахкотiли слова, вишитi шовком «Привет героям – красным
партизанам!» Допомогли дiстатися до партизанського загону групi вiйськовополонених.
До пiдпiльної патрiотичної групи входили: Полiна Йосипiвна Шайтер, Ксенiя Iванiвна Охрiменко, Нiна
Прокопiвна Прохорова, Олена Iсакiвна Демченко, Леонiд Степанович Гiнько, Іван Олександрович
П’янкiвський, Ольга Степанiвна П’янкiвська, Вiра Федорiвна Берегова, Ірина Андрiянiвна Салоїд, Василина
Трохимiвна Бородавко, Володимир Григорович Бородавко, Уляна Кузьмiвна Преврацька, Юхим Кононович
Задорожний, Василь Андрiйович Зазимко, Галина Клименко, Iван Рогозiн, Софiя Рогозiна, Михайло Федорович
Свирид, Марiя Семенiвна Томко.
За два роки окупацiї фашисти повнiстю зруйнували промисловi пiдприємства, всi колгоспи i радгоспи.
Знищили майже все те, що було створено в довоєннi роки, залишилися без житла тисячi мирних жителiв.
Згадує Федiр Максимович Миненко, 1921 року народження: «18 вересня 1943 року Третя Гвардiйська
Реченська зенiтна орденiв Суворова, Кутузова Червонопрапорна дивiзiя резерву головного командування, що
пiдтримувала 121 стрілкову дивiзiю, звiльнила Бобровицю. Наступали з боку Кобижчi. Я, як уродженець
Бобровицi, одним iз перших ввiрвався в мiсто. Перед моїми очима розкрилася страшна картина. Горiв весь
кобизький шлях, моя рiдна вулиця Франка теж була вся у вогнi. Бобровиця майже повнiстю зруйнована. Уже
ввечерi дiстався до свого будинку, щоб обійняти маму. І знову вперед, до Днiпра».
Фашисти, відступаючи, страшенно лютували. Сила-силенна бомб була скинута на містечко. Люди
кидали все: худобу, майно й тікали в поле. Тікала разом з іншими й баба Катерина, забравши із собою маленьку
Ніночку. Прабабуся Ксеня лишилася вдома: убили корову, той вирішила посолити м’ясо, аби якось
прогодувати сім’ю. Тривожно було на душі без доньки, тому побігла в поле і забрала маленьку, аби була поряд
– так спокійніше. Аж тут під’їхав наш воїн на коні, привітався й попросив поїсти. Прабабуся швиденько
метнулася в хату, підсмажила м’яса, запросила солдата до столу. Та ось нагодився ворожий літак. Льотчик,
побачивши прив’язаного біля хатини коня, почав бомбити. Ксенія, вхопивши на руки малу дитину, вискочила із
хати й сховалася в окопі, що був поряд. Десь заховався і солдат. Навколо вибухали бомби. Була вщент
зруйнована хата, а земля над окопом ніби зійшлася, поховавши заживо матір з дитиною. Ніна, задихаючись,
передрала Ксенії всю ліву щоку, а та, втрачаючи свідомість, лишень подумала: «Добре, що зі мною моя
дитинка, не буде поневірятися сиротою». Солдат, мабуть, подумав, що жінка з дитиною загинули, то й не
кинувся їх рятувати. Та на щастя нагодилася сусідка, старенька Параска, яка й зчинила галас, мовляв, десь тут
має бути жінка з дитиною. Допомога нагодилася вчасно. Кілька хвилин вирішували долю. Коли дістали Ксенію
та Ніну з-під землі, вони вже й не дихали. Линули води. Першою закричала дитина, потім відкрила очі й мати.
Часто називала бабуся 19 вересня своїм другим днем народження.
Після того, як німці відступили, Бобровиця являла собою жалюгідне видовище. Навкруги руїни, пустка.
І лише де-не-де можна було побачити дивом уцілілу хатину, на місці решти – згарища.
З перших днів звільнення почалося відродження господарства. Бабуся не раз із гордістю розповідала
про героїчну працю наших земляків. Уявити тільки, деякі поля були скопані вручну, бо корів не вистачало. На
техніку розраховувати не доводилось, адже в Бобровицькій МТС лишилося тільки два старих комбайни, сім
тракторів та кілька півторитонних автомобілів. Та люди вистояли і перемогли. У каторжних умовах 1944 – 1945
рр. урожай було зібрано до заморозків.
І ось довгоочікуване 9 травня 1945 року. Могутнiй голос Левiтана сповiстив про Перемогу. Зі сльозами
на очах зустрічала країна завойоване дорогою ціною свято. Раділа й наша маленька Бобровиця. Люди обіймали
одне одного.
Понад 600 бобровичан полягли смертю хоробрих у боях за свободу Батькiвщини. На їх честь у мiстi
споруджено обелiск Слави.
А з далеких фронтів поверталися додому герої, які уціліли на війні.
І знову перед моїми очима вимальовується виразна картина. Дорога на вокзал, уздовж дороги – жодної
хатини, лише землянки вишикувалися в ряд.
Тією дорогою йде жінка з дівчинкою, схожою на ляльку. У руках дівчинки – величезний букет квітів.
Це прабабуся Ксеня прибрала донечку, наче квіточку. Ось уже вкотре йдуть вони на вокзал зустрічати батька, а
там уже зібралася сила-силенна народу. Підійшов поїзд. На платформу вистрибують незнайомі солдати,
підбігають до людей. Усі радіють, обіймаються, сміються і разом з тим плачуть. Один солдат підбігає до
Ніночки і, підхопивши її на руки, підкидає високо вгору й радісно вигукує: «А в мене ж удома така сама».
Розгублене дівча дарує солдатові свій букет.
Розділ 4. Повоєнна Бобровиця
Закінчилася війна, та не закінчилися випробування для нашого багатостраждального народу. Особливо
тяжкими для населення були 1946 – 1947 роки, коли повторилися страшні події голодомору 1932 – 1933 років.
Бабуся розповідала, що в ті часи вiдро картоплi коштувало 150 карбованцiв, а буханка хлiба – 100 карбованцiв.
Аби якось вижити, люди використовували в їжу все, що тільки могли: траву, щавель, лободу. Дехто їхав до
Росiї та Бiлорусiї, щоб там обмiняти речi на зерно, або купити його. Бувало, що в поїздi їх грабували. А держава
замiсть того, щоб якось підтримати нещасних, знесилених людей, застосовує закон про «п’ять колоскiв». До
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суду було вiддано багатьох селян як ворогiв народу. Застосовувалися найсуворiшi покарання. Розквiтали
крадiжки. Можна було почути то тут то там, що в когось вигребли з погреба картоплю, у когось із сараю
забрали поросятко чи вкрали останнi пожитки. По Бобровиці ватагами ходили голодні, обірвані дiти в пошуках
чогось їстівного. Пам’ятаю, як бабуся не раз говорила про те, що в нашому місті слід було б поставити
пам’ятник шовковиці, адже якби не це чудодійне дерево із смачними соковитими плодами, багато хто з дітей не
вижив би. І дійсно, коли дозрівала шовковиця, для дітей наставав рай. Жодне дерево в Бобровиці не лишалося
непоміченим. Зграйками, немов горобцi, облiплювали дітлахи шовковицi, причому кожен мав право їсти ягоди
лише зі своєї гілки. Якщо ж іноді вдавалося прихопити з дому шматок хліба, було справжнє свято. Ходили й
колоски в поле збирати, але коли бачили об’їждчика на конi, тiкали чимдуж. Особливо лютував об’їждчик
Митька-кацап (так його прозивали). Вiн на пугу прикрiпляв камiнцi чи залiзячки, i якщо вдавалося йому
наздогнати якогось невдаху, забивав до кровi.
Основною їжею була тодi картопля, але її не вистачало. Особливо бiдували тi сім’ї, годувальники яких
склали голови на фронтi.
Згадувала Наталка Федорiвна Зазимко: «Чоловiк загинув на фронтi. Залишилася з двома синами: Петро
– старший, а Сашко – зовсiм малий. З ранку до ночi в колгоспi: потрiбно було виробити мiнiмум трудоднiв.
Прийду додому поночi – дiти голоднi, вже сплять. Не було чим протопити пiч, щоб зварити якоїсь юшки, i я
взяла на полi в’язку соломи. По дорозi додому мене спiймали i в результатi – два роки таборiв».
В.П.Пшенична. «Важко було жити у 1946–47 роках. Кругом пiсля вiйни розруха. В основному жили в
землянках. У колгоспi заробiтну платню видавали в кiнцi року i то якiсь мiзернi копiйки, а зерна давали так
мало, що можна було за один раз перенести на плечах. У колгоспi для тих, хто був на польових роботах, варили
юшку. Багато людей вiд голоду почали пухнути. Люди вживали в їжу все, що можна було їсти: борщ – одна
вода та 1-2 картоплини (якщо була) i кропива. Кiнський щавель сушили, терли i пекли з нього млинцi, кисiль
варили з тiєї води, в якiй було вiдварено цукровий буряк. Коли пекли хлiб – добавляли тертої картоплi».
Г.І.Якушко. «У тi страшнi роки був неврожай. Знаряддя працi i худобу вивезли на схiд або забрали
нiмцi. Згадую, як ми ходили по полю i збирали колоски, навiть руйнували мишачi нiрки i забирали з них горох.
Потiм варили його й їли. Були сiм’ї, якi мали що їсти, а були й такi, якi їли вiдходи, лушпиння картоплi тощо».
М.Ф.Левченко. «Навеснi збирали на полi гнилу торiшню картоплю i варили юшку. На чавунець – 3
картоплини та жовта лобода. Олiї майже не було. Її робили iз зерна свирiпи».
М.Шульга. «На той час дуже важко було з хлiбом i часто мама пекла хлiб з гарбузiв. Лiтом ми ходили в
поле i руйнували нiрки хом’якiв. Там знаходили пшеницю, горох, який вiдразу з’їдали. Весною на полi збирали
мерзлу картоплю. У тi роки люди були дружними, допомагали один одному».
О.Ф.Перехрест. «Батько загинув на вiйнi, залишилися з мамою. Було дуже важко. Нiякої худоби в
господарствi не було. Не було чим топити пiч. Дiти й дорослi копали в полi мерзлу картоплю, збирали собачу
лободу та конюшину i варили борщ. Ходили в поле збирати колоски i полову. Нiчого було носити: ходили босi
та в довгих полотняних сорочках, дехто шив одяг з мiшковини. Колгоспники в колгоспi працювали за
«палички», за якi нiчого не платили. Вiд голоду пухли ноги. Часто можна було побачити, як людина йшла по
вулицi, раптом падала i помирала вiд голоду».
В.О.Хоменко згадував, що найбiльше голод вiдчувався навеснi 1947 ро-ку, коли всi запаси було
використано остаточно й їсти майже нiчого не залишилося.
Радісно усвідомлювати, що часи лихоліть залишилися позаду. Бобровиця піднялася з попелу руїн,
відбудувалася, розрослася. У центрі міста з’явилися Будинок культури, бібліотека, сучасний кінотеатр.
Справжньою окрасою міста стали нова школа та приміщення Бобровицького технікуму.
Сьогодні над нашим містом мирне небо, сонце весело посміхається нам згори. На столі в кожного з нас
є хліб і до хліба. А на вулицях міста скрізь можна бачити радісних, гарно одягнених дітей. Здається, що все в
нас добре. От тільки, на жаль, не завжди ми вміємо все це цінувати. А тому й слід пам’ятати історію рідного
краю, її уроки. І тоді, я впевнена, будемо щасливі й ми, і ті, хто житиме після нас.
Отож, живи, Бобровице, розквітай, рідне місто моє й моєї бабусі!
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Вишивка Чернігівщини
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Вступ
Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням етнічної свідомості народу,
посиленням його інтересу до вітчизняної історії та культури, до усвідомлення необхідності збереження
традиційного народного мистецтва як генофонду його духовності, втрата якого загрожує існуванню самого
народу.
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Звернення до життєдайних джерел народного мистецтва, до збереження та оновлення всіх його видів –
це усвідомлення свого родоводу, духовних традицій, відродження культури українського народу.
Витоки народного мистецтва сягають сивої давнини. Зберігаючи тісний зв’язок з традиціями народної
творчості минулого, народне мистецтво набуває нового змісту, нових якостей і рис сьогодення. Вічнозелене
дерево народної творчості збагачується новими паростками в наш час.
У розмаїтті українського декоративного мистецтва художнє вишивання посідає одне з провідних місць.
Це улюблений і здавна поширений різновид народної творчості. Колись за кількістю і довершеністю вишитих
рушників, сорочок, скатерок, які дівчина підготувала до свого весілля, судили про її працелюбність. Уміння
серцем відчувати навколишню красу й відтворювати її в узорах кожна дівчина змалечку вчилась у своєї матері,
бабусі.
Вишивка в Україні – світ краси й фантазії, поетичного осмислення навколишньої природи, схвильована
розповідь про думки й почуття людини, світ натхненних образів, що сягають давньої міфології, звичаїв і
уявлень наших предків.
У вишивці яскраво й повно розкрилася душа народу, споконвічне прагнення до прекрасного,
високорозвинене почуття ритму, композиційної міри в побудові орнаменту, гармонії кольорових поєднань. Це
давнє і вічно молоде мистецтво. Секрет його молодості в єдності людини з природою, в умінні протягом століть
зберігати і примножувати красу, дарувати людям радість зустрічі з прекрасним.
Якщо уважно придивитися до узорів вишивки, можна побачити, що це мистецтво високої естетичної
наснаги, мистецтво простого й разом із тим мудрого декоративного мислення. Розглядаючи орнаменти
вишивки, ми відчуваємо в гармонії кольорових сполучень, у ритмі ліній узору їх глибоку змістовність. Адже у
вишивці, як і в народній пісні, відображалися заповітні мрії на краще майбутнє, прагнення до краси.
В небі сонця золотий клубочок
Розсипає нитки промінні,
Їх збирають рученьки дівочі
І гаптують цвіт на полотні (Максим Рильський).
В узорах вишивки жінки розповідали про свої думки й почуття, сподівання і страждання. Тому є
вишивки сумні й замріяні, а є радісні й веселі, у яких барви й узори бринять, як жартівлива співаночка.
Розгортаю життя,
Як сувій полотна...
Так глибоко і проникливо відчуває вишивку українська поетеса Ірина Сеник – мучениця за правду та
ідею незалежності України. Ця мужня жінка, що провела у засланні близько 32 років, весь час вишивала – адже
вишивання було її потребою, її життям, її зв’язком з рідним краєм.
Споконвіку в народі бриніла нестримна радість краси, не зникав потяг до всього прекрасного в житті й
побуті. Людина намагалася прикрасити своє нужденне життя, зробити радісною тяжку нужденну працю. За
допомогою лише голки й нитки на простому полотні народжувалися неперевершені узори вишивок. Людині
важливо було не просто мати білу сорочку, шкіряний кептарик чи шматок полотна для витирання рук. Кожну
річ майстрині оздоблювали, роблячи з неї високомистецький витвір завдяки прекрасним вишивкам.
Вишивка сьогодні живе повнокровним життям, прикрашає сучасний інтер’єр, одяг, надаючи йому
своєрідності й неповторності.
До невичерпних джерел народного вбрання постійно звертаються й черпають у ньому наснагу
модельєри та художники. Вивчаючи традиції народного костюма, вони створюють сучасні моделі одягу, в
котрих виявляються риси індивідуального смаку, звільнені від загальної стандартизації, і кожна з яких несе
тепло рук майстрині.
Розгортаю життя,
Як сувій полотна:
Ось мережка гріхів
І низинка падінь.
Верховинка жадань,
Яворівка притаєних прагнень.
Далі – хрестики чорні
Страждань і терпінь
Та червона стебнівка
Палкого кохання.
Ось гладинка жіночої ласки,
Перетикана пестощів з ніжністю...
Ці нитки, ці голки,
Не заручені пальці в наперстках.
Все життя у шитті
І шиття, як життя
(Ірина Сеник)
Розділ 1. Вишивка Чернігівщини
1.1.Історія виникнення і поширення вишивки на Чернігівщині
Вишивка – один із давніх і найбільш розповсюджених видів декоративно-прикладного мистецтва. Вона
виникла дуже давно і передавалася від покоління до покоління. Археологічні знахідки доби палеоліту, зокрема
Мізина на Чернігівщині та його аналогів, засвідчують наявність вишивки на теренах України. У похованнях
перших століть нашої ери знайдено залишки вовняного одягу, оздобленого різнокольоровою вишивкою. Про
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масове побутування вишиваних виробів в Україні свідчать численні історичні, літературні, фольклорні та
речові пам’ятки.
Після прийняття християнства як нової офіційної релігії в Київській Русі утверджувалися нові панівні
ідеї, нові морально–етичні принципи. Зокрема, був запозичений звичай прикрашати дорогими тканинами
інтер’єри храмів, шити літургійний одяг. Переливи дорогоцінних тканин, затканих або гаптованих золотом,
монументальність їх орнаментів, яскравість кольорів – усе це створювало відчуття надзвичайної святковості,
розкоші, підкреслювало урочистість церемоній, їх небуденний характер.
Золотна вишивка України – Русі була тим живодайним ґрунтом, на якому розвивалося гаптування в
наступні часи.
Справжніми шедеврами шитва є українські плащаниці. Плащаниця – це велике чотирикутне полотнище
з шовку або оксамиту із зображенням Ісуса Христа після зняття його з хреста. Вона символізує хресний подвиг
Сина Божого в ім’я спасіння людей. На плащаницях зображуються сюжети „Оплакування”, „Покладання до
гробу”. Навколо зображення вишивається тропар з Великої Суботи. Це відтворення сюжету, описаного в
Євангелії від Марка. Ввечері у Велику П’ятницю Йосиф Ариматейський отримав у Пілата дозвіл зняти
розіп’яте тіло Христа. Разом з Никодимом вони кладуть тіло Спасителя на камінь помазання. При цьому
зображується Богородиця, Марія Магдалина та Іван Богослов. По боках – янголи з рапідами, іноді
зображуються жони-мироносиці – Марія Якова та Марія Клеопова.
Обов’язковим атрибутом плащаниць були зображення місяця та сонця у вигляді царя й цариці в
коронах, що не дають світла, оскільки в цю скорботну хвилину все завмерло і вкрилося темрявою. Ці
алегоричні символи поступово втрачали свою символіку, часто перетворюючись на шестикрильця або ж
звичайну зірку.
У них поширеним стає зображення знарядь мучеництва Христа – батіг, цвяхи, спис, драбина, губка. З
другого боку – в Україні типовою стає так звана „однолична” плащаниця, на якій зображено лише одну фігуру
Христа. Найдавнішою є плащаниця Чернігівського єпископа Зосима Прокоповича 1655 року. Відчуваючи свою
близьку смерть, він замовив у Києві плащаницю і, як свідчить напис, подарував її Успенській церкві КиєвоПечерської лаври. На плащаниці зображено мертве, розпростерте тіло Христа. Воно виконане тонким крученим
шовком світло-жовтого кольору „швом по формі”, що якнайкраще дав можливість моделювати форму тіла та
обличчя.
Період Гетьманщини характеризується бурхливим розвитком шитва, якому сприяло зростання попиту з
боку козацької старшини на оздоблені яскравим шитвом речі побуту й убрання, які б характеризували їх як
багатих можновладців. Саме тому вишивка кольоровим шовком, золотою та срібною сухоліттю щедро
використовувалася в окрасі як чоловічого, так і жіночого костюмів.
Особливим багатством вирізнялося гаптування кінського спорядження – попон, сідел, чепраків, а також
оздоблення скатертин, покривал, килимів, інших ужиткових речей.
Цікавими пам’ятками вишивального мистецтва є скатертини гетьмана Івана Скоропадського 1715-1722
рр. та простирадло родини прилуцького полковника Григорія Ґалаґана середини ХVIII ст., що нині зберігаються
в Чернігівському історичному музеї ім. В.В. Тарновського. Обидві скатерті виконані заполоччю вишневого
кольору рушниковим швом і походять, очевидно, з Гамаліївського Харлампіївського монастиря. Поширеною
стала монохромна вишивка червоною або білою ниткою „заполочним кветом”. Вона набула особливого
поширення в середовищі козацького старшинства для оздоблення рушників, скатертей, інших предметів
інтер’єрного призначення. Побутували також вишиті килими.
Друга половина ХVII – початок ХVIII ст. – це яскравий період Гетьманщини, який досяг найвищого
розквіту за часів Івана Мазепи. Впродовж тривалого періоду його верховенства пишно процвітають усі види
мистецтва, передусім архітектура, іконопис, гаптування.
Особливого поширення водночас досяг культ Покрови Богородиці. Адже саме тоді відбувалося
закладання нових церков на її честь. У ці часи в Сосниці був зведений дерев’яний храм Покрова Богородиці,
який зберігся до наших днів. За переказами місцевих старожилів, у церкві була гаптована робота із сюжетом
„Успіння Богородиці”, виконана невідомою майстринею. В центрі роботи на ложі лежала Богоматір в оточенні
апостолів, а Христос тримав її душу, як немовля, щоб перенести на небо. Цінна пам’ятка гаптування була
втрачена в роки революції 1917 р.
Нове слово в українському гаптарстві 20-х років ХVIII ст. належить чернігівському осередку шитва і
зокрема П’ятницькому жіночому монастиреві. Саме на Чернігівщині було започатковано в гаптуванні стиль
бароко. Розширюється коло сюжетів, які дають можливість в усталені релігійні сюжети вводити конкретні
персонажі, вбрані в український народний одяг, та окремі архітектурні споруди. На опліччі фелона „Зішестя
Святого Духа”, створеного у П’ятницькому Чернігівському монастирі, серед апостолів вигаптувано 12
ненімбованих жінок у чернечому вбранні. Це новий підхід до образу людини, її місця й ролі в суспільстві.
Саме в П’ятницькому монастирі у 1720-ті рр. було створено низку робіт, які започаткували нову еру
українського гаптування з яскраво вираженими рисами національних форм мистецтва. Цей новаторський підхід
виявився на всіх рівнях створення художнього образу – як у нових технічних засобах шитва, так і в
запровадженні олійного живопису для малювання облич.
У П’ятницькому Чернігівському монастирі з 1712 року протягом 40 літ ігуменею була Фотинія
Максимовичівна, сестра Чернігівського архімандрита Іоанна Максимовича, відомого мислителя, поета,
проповідника.
В Історичному музеї Чернігова ім. В.В. Тарновського зберігається воздух „Покладення до гробу”. Його
виконано за зразком антимінса, освяченого Чернігівським архімандритом Іоанном Максимовичем, за малюнком
відомого гравера І. Щирського. Воздух з малинового оксамиту, на тлі якого яскраво вирізняється гаптована
композиція. Обабіч розпростертого мертвого тіла Христа – схилені постаті Йосифа та Никодима. Вони
намагаються підняти на пелену тіло Спасителя. Їм вторують фігури янголів, що тримають напоготові
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плащаницю. В центрі фігура Богоматері, яка у відчаї стисла руки, та Івана Богослова, який обнімає її і втішає.
Схилилась у смутку Марія Магдалина. В антимінсі 1697 р. І.Щирський уперше ввів у загальну композицію
фігури євангелістів. Вони вміщені в барокові картуші з янголом угорі. Їхні спокійні пози, зосереджені на своїх
думках обличчя виявляють повну відстороненість від того, що відбувається. Адже вони не свідки події, а ті, хто
в майбутньому опише її в своїх Євангеліях. У цьому воздусі вперше в українському гаптарстві натрапляємо на
мальовані олійними фарбами обличчя зображених.
Єпитрахиль 1713 р. – видатна пам’ятка стилю бароко – створювалася в П’ятницькому Чернігівському
монастирі за ігумені Фотинії. В основі її – зображеня Дерева Ієсеєвого. Це ілюстрація до тексту пророка Ісаї
про родовід Ісуса Христа від Давида. Ця тема набула особливого поширення у візантійському мистецтві й стала
популярною в Західній Європі як джерело створення генеалогічних дерев різних династій. У другій половині
ХVII ст. козацька старшина починає тяжіти до історії свого родоводу, отож поширюються літописи, родинні
хроніки, майнові описи, посилюється інтерес до вивчення династій великих київських князів, наголошується на
їхньому безперервному зв’язку із сучасністю. Орнамент у вигляді розвинутого рослинного мотиву дерева, з
гілок якого виростають погрудні зображення, суцільно заповнює всю єпитрахиль. Малюнок водночас зберігає
легкість і багатство соковитих орнаментальних форм у вигляді грон винограду, пуп’янків, багатопелюсткових
квітів.
На Чернігівщині, крім П’ятницького монастиря, шитвом опікувалися в Покровському Макошинському,
Кам’янському Успенському, Новомлинському, Глухівському Преображенському монастирях. У Ніжинському
Введенському монастирі здавна приділяли увагу гаптуванню. У 1729 р. було засновано школу, а пізніше –
училище й майстерні з іконопису та золотого шитва.
У ХVII – ХІХ ст. в Україні, крім гаптування, тобто вишивання золотом і сріблом, що виконували у
монастирях черниці, існувало багато поміщицьких майстерень, де жінки-кріпачки вишивали речі панського
побуту: скатерки, серветки, різноманітний одяг, предмети оздоблення інтер’єру. На Чернігівщині відомі
майстерні Тарновських у Качанівці та Сокиринцях.
З кінця ХVIII до 80-90-х років ХІХ ст. найбільшого поширення набула вишивка бісером. Малюнки й
сам бісер надходили з-за кордону. Найдавніші бісерні вишивки виготовлялися шитвом „у прикріп”.
Виконуючи його, нитка з нанизаним на неї бісером викладалася відповідно до контуру малюнка й
прикріплювалася іншою ниткою. Пізніше, у зв’язку з появою великої кількості дрібного бісеру, майстрині
перейшли на вишивку за клітинками, подібну до вишивки хрестиком.
Вишивка бісером широко побутувала як у вищих сферах суспільства, так і в поміщицькому
середовищі. Вишивали не тільки доньки поміщиків, а й самі поміщиці, виготовляючи величезну кількість
різноманітних виробів з бісеру для того, щоб прикрасити власний побут.
За переказами старожилів Сосниці, гарною вишивальницею бісером тих часів була Агафонія
Олександрівна Полторацька, дружина Марка Федоровича Полторацького.За протекцією гетьмана
Розумовського Марко Полторацький співав у придворному хорі, а потім був призначений на посаду, яка
офіційно називалася „начальник воспевательной музики при всероссийском императорском дворе”. Сім’я
Полторацьких була знайома з відомим російським поетом О.С.Пушкіним. Агафонія Полторацька залишила
після себе багато чудових вишивок бісером. Це різноманітні гаманці, сумочки, обкладинки альбомів. Деякі свої
роботи вона подарувала Ганні Керн, яка 11 років прожила в Сосниці, якій О.С.Пушкін присвятив свій вірш „Я
помню чудное мгновенье”.
У процесі історичного і культурного розвитку в Україні на кінець ХІХ століття утворилися характерні
орнаментальні мотиви і композиції, колірна гама, специфічні техніки виконання. Дбайливо передавалися вони з
покоління в покоління, майстри відшліфовували кращі досягнення своїх попередників, розвиваючи й
удосконалюючи їх.
Вишивкою захоплювалися повсюди. Але кожний район, навіть кожне село різнилися місцевою
самобутністю.
В українських вишивках збереглася значна кількість геометричних орнаментальних мотивів, які мали в
давнину магічний зміст. Вишивки були оберегом від злих сил. Однак із плином часу семантика їх забулася,
втратилося їх первісне значення, вишивки стали тільки художнім оздобленням. Поряд з давніми мотивами
з’являються нові, з реальної дійсності. Так, наприкінці ХІХ ст. найулюбленішим на Чернігівщині стає мотив
стилізованих червоно-чорних троянд.
Технікою вишивки народні майстри відображають розмаїтість навколишнього життя, свої думки та
почуття, красу рідної природи, яка завжди була джерелом творчої наснаги й у художніх образах лягала на
полотно. Вишивка – не тільки художнє оформлення речей, а й мистецтво оригінального бачення світу,
відтвореного специфічними художніми засобами. Це давнє й вічно молоде мистецтво. Секрет його молодості –
в єдності людини з природою, в умінні впродовж століть зберігати красу й дарувати радість.
Художня довершеність і розмаїтість вишивки залежать не тільки від створення досконалої
орнаментальної композиції, тонкого відчуття кольору, а й від вибору техніки виконання.
Характерною особливістю народної вишивки є величезна різноманітність технік і поєднання їх (до 10
– 15 технік одночасно). Назви багатьох технік походять від засобів виконання („вирізування”, „виколювання”)
або від того, який предмет вишивається („рушниковий шов”). Назви багатьох технік свідчать про
спостережливість народу, асоціативність його мислення. Назву окремим з них дали зовнішній вигляд шва,
схожість з певними речами: „курячий брід”, „гречечка”, „овсяночка”.
Багата традиціями вишивки чернігівська земля. Вишивки цього краю стоять мовби посередині між
пастельними, стриманими полтавськими та насиченими київськими. Чернігівські більш суворі й по-північному
небагатомовні. Краса їх не відразу впадає в очі, а розкривається поволі, коли їх уважно розглядати зблизька.
Казкові узори народної вишивки Чернігівщини з дитинства запали в душу Ганні Григоренко, яка все
своє творче життя присвячує вивченню й розвиткові вишивки цього краю. Її узори – це тиха задумлива пісня
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про красу лісів і лук, про любов до рідного краю. Вишиває вона „лиштвою”, „вирізуванням”, робить
найскладніші мережки, використовуючи білий, білий з червоним кольори. Кожна її робота довершена за
художньою майстерністю. Давні традиції народної вишивки Чернігівщини Ганна Григоренко поєднує з
сучасним кроєм блузок, сорочок, суконь. Вивчаючи складні техніки вишивки, вона застосовує різноманітні
засоби поєднання окремих частин виробів, використовує саме ті народні секрети, що перетворюють звичайні
грубі шви на взірці високої майстерності.
Блакитною стрічкою протікає серед лук та полів красуня Десна. В буйному квітуванні садів
ховаються будинки мешканців села Літки. Слава про його талановитих вишивальниць шириться далеко за межі
нашої країни. Художні вироби літківських вишивальниць експонувалися на міжнародних виставках у Парижі,
Брюсселі, Дрездені, Монреалі. Майстрині створюють блузи, сорочки, портьєри, рушники, серветки. Тут
вишивають хрестиком, червоною і чорною гладдю. Іноді палітру розширюють, додаючи блакитний,
коричневий, жовто-сірий кольори. Тонким відчуттям кольору, красою і поезією життя сповнені геометричний і
рослинний орнаменти.
На Чернігівщині набула поширення ажурна вишивка. Для неї характерними техніками є „лиштва”,
„вирізування”, „виколювання”, „довбанка”, різноманітні мережки. Вони насичуються кольором. „Шабак”
виконується в чотири кольори – червоним, чорним, білим та синім.
У поліській вишивці використовуються нескладні орнаменти, які утворюються з ритмічного
повтору окремих або вписаних один у другий ромбів, восьмикутних зірок, ламаних ліній. Особливе місце
посідає мотив „осьмирожка”. Розетка – основний і найпоширеніший мотив вишивок Полісся. Вона має чотири,
шість і вісім загострених або заокруглених кінців, які поперемінно вишиваються червоним або чорним. Розетки
чергуються із зображенням ромбів, кругів, зиґзаґів, хрестів у різних варіантах. Мотив хреста часто буває
вписаний у ромби, прямокутники й має різне кольорове забарвлення – червоне чорне чи синє. Часто у вишивці
трапляється мотив птаха, іноді з деревом життя в центрі, із гілочками з ягід і листя. Іноді мотив птаха
конкретизується до більш чіткого відтворення лебедя, орла, пави, пугача, грифона, орла. З архаїчних мотивів
побутують сильно стилізовані антропоморфні мотиви у вигляді ромба, які мають місцеву назву „на козака”.
Вирізняється поліська вишивка розміреним ритмом лаконічного за обрисами мотиву.
Найулюбленішими в поліщуків є лінійні орнаменти, що складаються з ромбів, у середину яких вміщено
геометричні розетки різної конфігурації.
У вишивці Полісся зберігається багато геометричних фігур, від яких віє таємничою силою легенд і
вірувань наших пращурів. Значна кількість геометричних орнаментальних мотивів, які збереглися, мали в
давнину магічний зміст. Вишивки були своєрідними оберегами від злих сил. Однак з часом їх семантика
забулася, втратилося первісне значення. Вишивки слугували тільки художнім оздобленням. За асоціацією з
яким-небудь предметом утворилися нові назви: „волові очі”, „оленячі голови”, „баранячі роги”.
Поліські орнаменти не мають деталізованої внутрішньої розробки мотивів, застосування водночас
кількох технік виконання. Основне емоційне навантаження належить червоному кольорові, який відіграє
важливу роль і подається без напівтонів. Чергування червоного узору і білого тла доповнює вишивку
додатковою ритмічністю і красою.
Поліські майстрині досягли у вишивці безкінечних варіацій одних і тих самих мотивів. Чернігівське
Полісся має забарвлення вишивки в червоний колір, поширеною є техніка „занизування”, що імітує візерункове
ткацтво, а також „вирізування”, ажурні мережки. Поширеним було також шиття ”білим”, що поєднувалося з
ажурними техніками „вирізування” та різноманітними мережками. Застосовували мотиви „терен”, „виноград”,
„ключики”.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. значного поширення набули мотиви троянди в червоно-чорній
гамі, виконані в техніці хрестика.
Хрестик – одна з найпоширеніших рахункових технік, вона найбільш легка, доступна у виконанні й
перезніманні узорів. Завдяки цьому хрестик дає величезні можливості для кольорової розробки
орнаментального мотиву. Краса залежить від точного рахунку ниток тканини й діагонального перекриття
верхніх стібків, які мають лягати в одному напрямку.
У ХХ ст. в Україні відбувається кардинальна зміна художньо-образного вирішення народної вишивки.
Пояснюється це поширенням техніки хрестика. Цією технікою вишивали різноманітні предмети інтер’єрного
призначення: декоративні панно, оздоби на меблі, скатерки, серветки тощо.
У народному вишиванні ця техніка викликана появою нових рослинних натуралістичних мотивів у
червоно-чорній гамі. Техніка хрестика поступово витісняє давні засоби шитва, сталу колористичну гаму,
традиційні орнаментальні мотиви. Майстрині надають перевагу натуралістичним мотивам троянд, гвоздик,
лілій, жоржин, хмелю, винограду.
1.2. Вишиваний рушник Чернігівщини
Рушник на стіні – давній наш звичай. Не було, здається, жодної оселі в Україні, котрої б не прикрашали
рушниками. Хай то була одинока хатина вдови чи панські палати – всюди палахкотіли багатством кольорів
рушники. Хата без рушників, казали в народі, що родина без дітей. Рушник з давніх-давен символізував не
тільки естетичні смаки, він був своєрідною візиткою, а точніше – обличчям оселі, отже і господині. По тому,
скільки і які були рушники, створювалася думка про жінку, її дочок. Ніщо так предметно і наочно не
характеризувало жіночу вправність, майстерність, охайність і працьовитість, як ці вимережані рукотвори. Вони
завжди були на людях, розкривалися мистецьким багатством, оцінювалися справжніми пошановувачами.
Впродовж віків рушникам надавалося важливе образно-символічне значення.
Рушник у свідомості українського народу наділявся широким спектром знакових властивостей і саме
тому він являє собою значне непересічне явище духовної культури, будучи етнічним культурним символом
України.
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Рушники є неодмінними атрибутами народного побуту, весільної обрядовості, вони застосовуються як
традиційна окраса житла. Важливі події в житті народу ніколи не обходилися без рушників. Мабуть, у всьому
декоративному мистецтві немає іншої такої речі, яка концентрувала б у собі стільки різноманітних символічних
значень. У вишивці рушників знайшли відображення орнаменти, пов’язані з образами добра, краси, захисту від
усього злого на землі. Орнаменти вишивки рушників – це народна пам’ять про життєдайні сили землі та сонця.
Рушник супроводжував селянина протягом усього життя – і в радості, і в горі. Він завжди був
символом гостинності – на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль. Хліб мав глибоку образну символіку.
Коли в Євангелії від Івана читаємо: „ Я – хліб життя. Хто приходить до мене – не голодуватиме; хто в мене
вірує – не матиме спраги ніколи” (Євангелія від Івана, 6:34), то маємо складне символічне значення й самої речі
і слова, що її означає.
Очевидно, символіка хліба як Бога потребувала шанобливого ставлення до нього й вимагала, щоб він
ніколи не лежав на „голому”, не покритому рушником столі. Саме тому рушником вкривають паски, несучи їх
святити до церкви на Великдень.
Рушник виконував і важливу образно-символічну, літургійну роль у християнській обрядовості. Адже
важлива роль рушника в ритуалі обмивання ніг, обличчя, рук під час літургії. В апостольських настановах
сказано, що диякони повинні служити при таїнстві євхаристії, маючи рушники, хусточки для витирання вуст
тих, хто причащається. Орар диякона нагадує віруючим і про той „лентіон”, яким Ісус Христос витирав ноги
своїм учням після обмивання. Плат Вероніки й є, власне, тим священним убрусом, на якому зберігся образ
Спаса Нерукотворного. Символіка рушника генетично пов’язана і з омофором, адже за давніми легендами сама
Божа Матір власноруч зробила омофор святому Лазару, якого Спаситель воскресив із мертвих.
Рушник був найдорожчим подарунком матері в дорогу синові як пам’ять про дім, побажання
щасливого майбутнього в новому житті.
Рушники дарували в дорогу не випадково. За дослідженнями етнографів, семантика рушника (полотна)
розкривалась у значенні дороги, пов’язаної із світлим, радісним життєвим початком, з одного боку, і переходу
в інший світ – з другого.
Існували подарункові рушники, які дарували на пам’ять, зокрема їх використовували під час проводів
рекрутів, обвішуючи ними новобранців з голови до ніг на знак побажання щасливої дороги й найскорішого
повернення.
Під час будівництва хати рушниками підіймали сволоки, потім ці рушники дарували майстрам.
На них приймали новонароджених, з рушниками проводжали людину в останню путь.
Важлива роль рушника в похоронному обряді пояснюється медіативною роллю, пов’язаною з
поєднанням сфер життя і смерті, адже похоронний обряд сприймався як сполучна ланка між ними. Рушник –
дорога життя, початок – народження, кінець – завершення життєвого шляху.
Часто перев’язували рушниками корогви, хрести під час походу, процесії чи похорону.
Уживалися рушники під час похорону. Іноді ними накривали тіло небіжчика або клали під ноги; віз, на
якому везли домовину, встеляли рушником або килимом. Домовину також прикривали рушником, на який
клали хліб. На знак жалоби вивішували на воротах або у вікні рушник. Домовину спускали на рушнику в яму й
надмогильний хрест, також перев’язували рушником. Учасників процесії пов’язували хусточками або
рушниками.
Існував звичай виготовлення похоронних рушників однією майстринею на все село.
Особливу роль відігравав рушник у весільній обрядовості як один із найважливіших атрибутів.
Змалечку дівчата вчилися вишивати і прясти, згодом старанно готували собі посаг, ретельно заповнюючи
весільні скрині. Кожна дівчина на посаг вишивала не менше 12-14 рушників.
Коли сватали дівчину, то, даючи згоду, вона подавала сватам рушники. За існуючими моральноетичними нормами – це було законним зобов’язанням щодо майбутнього шлюбу.
Староста під час заручин брав рушник, накривав ним хліб, клав на нього руки наречених і перев’язував
їх рушником. Після розв’язування наречена перев’язувала рушниками старостів. Ось чому виникли такі
вислови, як „рушники подати” – це означає заручитись, „вернутися з рушниками” – засватати, „на рушник
стати” – обвінчатися. Саме на рушнику вінчалися в церкві. Рушником зав’язували руки молодим під час
вінчання, бажаючи щасливого подружнього життя.
Викуп молодої теж не обходився без рушника. На дівич-вечір, коли відбувався обряд прощання з
дівуванням, молода й подружки обв’язувалися рушником. Обв’язування молодої рушником – це обрядовомагічний захист від злих сил.
На всій території України рушником прикрашають коровай. Обв’язують навкруги або кладуть під
рушник, у деяких місцевостях прикривають навхрест рушниками.
Під час весілля молоді обдаровують одне одного. За традицією, наречена дарує молодому вишиту
сорочку, хустину і рушники. Молодий обдаровує її чоботами, хустиною та іншими подарунками. Обов’язком
нареченої є обдарування дружбів рушниками.
Весільний рушник, як правило, 200-250 см завдовжки, 50-60 см завширшки.
Вишивати весільний рушник повинна молода. На Чернігівщині на весільних рушниках вишивають
Дерево життя, дивовижних птахів, калину, квіти, виноград, листя дуба, безкінечник червоними нитками і має
переважати червоний колір.
Вся українська вишивка позначена знаками Води і Сонця. Це дві стихії, що утворили земне життя, а
тому їх треба розуміти як вологу материнську і вогненну батьківську енергії. З глибини минувшини дійшли в
орнаментах українських вишиваних рушників ці символи, Земля і Сонце, що в поєднанні з Водою складають
життєдайну трійцю. Це знаки тих сил, без яких неможливе саме життя.
Калина – дерево нашого українського роду. Назву свою має від давньої назви Сонця-Коло. А оскільки
ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущості роду.
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Дуб і калина поєднують у собі символи сили й краси, але сили незвичайної, краси невмирущої. Дуб –
священне дерево, що уособлювало Перуна, бога сонячної чоловічої енергії, розвитку, життя. Отже, це
чудодійний оберіг життєдайної сили свого народу.
Виноград символізує радість і красу створення сім’ї. Сад-виноград – це життєва нива, на якій чоловік є
сіячем, а жінка ростить і плекає дерево їхнього роду.
Мак свячений має чарівну силу, яка захищає від усякого зла, тому ним з давніх-давен обсівали людей і
худобу, бо вірили, що ніжна трепетна квітка несе в собі незнищенну пам’ять роду. Дівчата вишивали узори
маку, а на голови клали віночки із семи маків, присягаючи цим зберегти й продовжити свій рід.
Квітка лілії – уособлює дівочі чари, чистоту та цнотливість.
Відповідно до функціонального призначення рушники мали назви – „посудний”, „стирок” (для посуду),
„утирач”, „утиральник” (для рук та обличчя).
Широко використовувалися рушники в декоративному оздобленні інтер’єру хати. Раніше їх вішали над
іконами і називали рушник – „покутний”, „божниковий”, „божник”, „наобразник”, ”іконний”. Довжина
божників досягала трьох метрів і більше.
Орнаментація рушників-божників надзвичайно різноманітна. В процесі історичного та культурного
розвитку орнаментальні мотиви та композиційні рішення передавалися з покоління в покоління.
На Чернігівщині стала популярною орнаментація з пишних рослинних форм. Мотив дерева-квітки –
один з найулюбленіших у шитві рушників. Його семантика сягає у глибину віків і пов’язана з язичницькою
міфологією. Священне дерево життя є символом матері-природи. Мотив дерева-квітки впродовж тривалого
часу зазнавав модифікації й щоразу інтерпретувався залежно від смаків і уявлень народних майстрів. В
Городянському районі Чернігівської області мотив дерева-квітки ускладнюється значною кількістю птахів. Це й
великі пави по боках дерева й по кілька пар невеликих. Прагнучи в орнаментуванні рушників передати
пишність, красу природи, її цвітіння, вишивальниці розміщують на стеблі велику кількість квіток і майже не
зображують листків. Вся увага вишивальниць сконцентрована не на передаванні реальних природних форм, а
на декоративному вирішенні всього малюнка, на орнаментальному заповненні площин мотивів. Саме це
створює їх багатоваріантність.
Зображення „дерева-квітки” має тричасний поділ, що в народній уяві асоціюється з царством
підземним, земним і небесним. Дерево – своєрідний зв’язок світу потойбічного з небесним. Саме це
підтверджує наявність зображень сонця, зірок. „Дерево життя” в рушниках є філософським осмисленням
категорії вічності – минулого, сучасного, майбутнього. Важливим у рушниках є зображення птахів.
Рушники Чернігівщини вишивалися техніками вільного малюнка. До них належать „рушниковий” і
„тамбурний” шви, „полтавська” та „художня” гладь. Ці шви виконують не за рахунком ниток на тканині, а за
попередньо нанесеним на полотно малюнком, який потім вишивають. Контур малюнка, найчастіше „дереваквітки”, обводиться „стебловим швом”, а площини зображення пелюсток, листя, птахів вишивають
„рушниковим заповненням”. Це невеликі різноманітні квадратики, прямокутники, розміщені в шаховому
порядку. Вони дістали в народі назви: „бігунець”, „драбинка”, „насипочка”, „прикріп”, „шахматка”, „риб’яча
луска”. Усі ці заповнення утворюють чергування вертикальних смуг, хвилястих ліній, штрихів різної густоти,
площин різного наповнення кольором – усе це створює враження динаміки внутрішнього руху.
Рушники Чернігівщини мають підкреслено вертикальну композицію. Вони орнаментовані з двох боків
рушника мотивом „дерева-квітки” або „вазона” пишних рослинних форм. У весільних рушниках в орнамент
вплітається зображення птахів.
„Рушниковий шов” належить до техніки вільного малюнка гладь. Головним у цій техніці є художня
виразність контурної лінії. Контур вишивається „стебловим швом”, а площини, які формують малюнок (квіти,
листя, птахи), вишиваються рушниковим заповненням, тобто різноманітними ромбами, квадратиками,
прямокутниками, чергуваннями вертикальних смуг, хвилястих ліній.
Приступаючи до вишивання, на тканину слід нанести малюнок – орнамент рослинного характеру.
Закріпивши вишивальну нитку на лінії малюнка на кількох вертикальних нитках тканини за допомогою петлі,
вколюємо голку вправо від першого проколу. Утворюється перший стібок. Набравши зліва направо на голку
певну кількість ниток, уводимо її поверх середини першого стібка. Вишиваючи зліва направо, вколюємо
голкою з вишивальною ниткою таку ж кількість ниток тканини, як і першим стібком, уводимо голку і
вишиваємо з вивороту у зворотному напрямку, виколюємо її на лицьовий бік у місці першого проколу першого
стібка. Таким чином, усі лицьові стібки йдуть праворуч, а стібки з вивороту – ліворуч, причому довжина
останніх удвоє менша. На тканині утворюється наче маленький шнурочок, нашитий по контуру малюнка. Потім
заповнюємо середину гладьовими швами.
У вишивці рушників Чернігівщини широко використовується гладь, яка нині має різні варіанти і
називається „рисована вишивка”, або „вибиванка”. Техніка цих рушників полягає в тому, що узор попередньо
наносять на полотно й вишивають різними видами гладі. Орнамент їх – рослинний. Основний художній ефект
полягає в гармонії колірних плям, їх масштабності, ритмічному розміщенні.
У Чернігівській області побутують рушники, вишиті рахунковими техніками: „вирізування”, „лиштва”,
хрестик, різноманітні мережки. Так, у Щорському районі переважають рушники з рослинним орнаментом. У
Бобровицькому – вишивка стилізованими квітами в червоних, білих, синіх кольорах. У Срібнянському,
Прилуцькому, Козелецькому – поєднання червоного з чорним, білим у техніці мережка, хрестик, гладь. На
Чернігівщині можна побачити рушники із зображенням жанрових побутових сцен. Іноді подібні картинки на
рушниках поєднуються з текстами дидактичного характеру або ж з прислів’ями та приказками. У літературномеморіальному музеї відомого письменника та кінорежисера О.П.Довженка в Сосниці зберігається рушник,
вишитий матір’ю митця Одаркою Єрмолаївною. Рушник промовляє зі стіни: „Хто мою хату минає, тому щастя
немає”. На рушнику зображена хата, дві тополі та троянди в червоно-чорній гамі. Робота виконана хрестиком
на домотканому полотні.
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1.3. „Я по світу йду у вишиванці...”
У комплексі художніх засобів оформлення народного вбрання вишивці завжди належало чільне місце.
Характер вишивки, вибір тих чи інших орнаментальних мотивів, колірне вирішення визначалися призначенням
одягу, соціальними та віковими чинниками. Приміром, сорочки на щодень вишивались скромно і просто,
святкові – більш ретельно, особлива ж увага приділялася весільним сорочкам.
В ансамблі народного, а надто святкового вбрання головна роль відводилася пишно орнаментованій
сорочці. Одягати чисту білу сорочку в неділю або на свято було обов’язковим правилом, відступати від якого
не міг найбідніший селянин. „Хоч латаненька, аби біленька” – каже народне прислів’я.
Композиція сорочки – це чітко продумана й логічна конструктивно-декоративна система взаємозв’язку
площин вишивки, поєднання ажурних швів і вільних частин білого тла, що підкреслює декоративність
вишивки. Орнаментувалися основним чином рукава, поділ, пазуха, комір. Вишивки в загальній схемі сорочки
будуються на чергуванні вертикальних і горизонтальних орнаментальних ліній, що створює велику ритмічну
різноманітність.
Найбільшого поширення в Україні набули сорочки з уставками. Уставка чи полик – це вшивне плечко,
що з’єднує задню і передню частину сорочки. Рукав викроюється з суцільного шматка тканини і під прямим
кутом пришивається до станка. Вишивка, відповідно, розташовується на уставці, підопліччі, чохлах, подолі та
невеликому стоячому комірці.
Поликові сорочки з пухликами були характерні для Чернігівщини. Пухлики – це приклад поєднання
утилітарної та естетичної функції шва. Їх роблять у верхній частині, де рукав пришивається до уставки. Для
цього полотно рукава збирається в кілька рядів у зигзаги між зборками. Пухлики роблять в 1-2 ряди. Іноді їх
кількість досягає семи. Пухлики бувають на поликових сорочках, для яких характерне також призбирування
навколо шиї. Призбирування або вишивання до коміра, як і пришивання пухликів, є дуже копіткою роботою.
Одночасно з поликовою сорочкою побутував тип сорочки без уставки, з суцільним рукавом, пришитим
паралельно до станка, верхній край якого призбирувався з вирізом горловини. Вишивка при цьому
розміщувалася на рукавах і подолі.
Чоловічі сорочки поділяються на сорочки з поличками („стрілкова”, „вистіжкова”) і сорочки без
уставок. На Чернігівщині були поширені так звані „українки” – сорочки з відкладним коміром і широким
рукавом, який призбирувався.
Розташування вишивки на сорочці має давню традицію. Орнаментування в давнину мало певний
символічний сенс. Вишитий узор набував магічної сили і виконувався в суворо визначених місцях. Основна
увага приділялась оздобленню рукава, що йшло від давнього культу людських рук. Наділяючи рукав
символічним орнаментом, людина ніби підкреслювала силу і вправність рук. З плином часу магічна сила зовсім
забулась, втратила своє оберегове значення, орнамент перетворився на суто декоративний елемент, тісно
пов’язаний з конструкцією крою.
Крім вишивки, велике художнє значення мали лінії крою. За допомогою ажурних з’єднувальних швів
майстрині підкреслювали конструкцію сорочки, вирізняли місця розміщення основних композицій вишивки.
Лінії крою несли також декоративне навантаження як орнаментальні мережки. Ці лінії оздоблювали сорочку,
надавали їй ажурності, створювали художній контраст з щільною тканиною, рельєфом вишивки.
У кожному регіоні у вишивках сорочок склалася своя, відшліфована сторіччями, єдність орнаменту і
засобів його вираження, своя колірна гама.
При вишиванні сорочок на Чернігівщині користуються різноманітними техніками виконання. У
південних районах основний малюнок орнаменту виконується білим із лаконічним украпленням „цяточками”
червоного і чорного кольорів. Чоловічі сорочки вишивають неширокими смугами геометричного орнаменту,
рукави жіночих блуз – композиціями суцільного графічного характеру. Нижче полика розміщуються
вертикальні чіткі лінії рослинно-геометричних гілок так званої чернігівської „берізки” або окремих елементів,
найчастіше у вигляді видовжених ромбів – „човників” – одного з найбільш улюблених мотивів.
Значного поширення на Чернігівщині набула ажурна вишивка. Для неї характерними техніками є
„лиштва”, „вирізування”, ”виколювання”, „довбанка”, різноманітні мережки. „Шабак” виконується в чотири
кольори: чорним, червоним, білим, синім. Змережування „шеляжок” у вигляді ажурних стрічок виконується
червоним, чорним, білим, жовтим.
Мережка – одна з найцікавіших технік виконання. Існують різноманітні види мережок. Цікаві узори
орнаментальних композицій утворюються „чисною мережкою”.
Орнаментальні композиції бувають як геометричні, так і рослинно-геометричні. Дуже популярна
мережка „ключі”, „зірочки”. Формування узору здійснюється за рахунок контрасту ажурних отворів та білих
настилів.
Мережки виконують здебільшого білим кольором. Вони сполучаються з різними швами:
„занизуванням”, „набором”, хрестиком, гладдю, що забезпечує узор додатковим нюансом.
Для оздоблення сорочок широко використовують шов „верхоплут”. Він може бути обвідкою для
основного орнаменту, виконаного мережкою, „лиштвою”, ”виколюванням”, а також виконується як
самостійний узор. Шов побудований так, що голка рухається справа наліво, між вертикальними стібками, які
утворюють стовпчики. Нитка сполучає їх між собою то знизу, то зверху, від чого з’являється кривулька,
поєднання ж кривульок у різних комбінаціях утворює узор і скріплює тканину.
Чоловічі та жіночі сорочки змережують також „прутиком”. „Широке чернігівське змережування” або
„шеляжок” застосовують замість зшивання окремих деталей жіночих блуз та чоловічих сорочок. Чернігівське
змережування вишивають білими, червоними і чорними нитками.
Жіночі сорочки на Чернігівщині також змережують „розшивкою”.
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Вишиваючи сорочки, чернігівські майстрині поряд з геометричними використовують рослинногеометричні мотиви. Улюбленими тут є „рожі”, „берізки”, „хміль”, „барвінок”, „гусячі лапки”, „славки”. Вони
свідчать про великі можливості у створенні цілісного художнього образу орнаментального малюнка.
Поряд із „занизуванням” улюбленим є „вирізування”, „лиштва”, ажурні „розшивки”. Це типовий для
Чернігівщини елемент ажурного поєднання двох частин сорочки за допомогою наскрізної мережки, так званої
„чернігівської розшивки”.
У цьому розділі проаналізовано історію виникнення і поширення вишивки на Чернігівщині, висвітлені
різноманітні техніки та засоби виконання, характерні узори та кольорові гами. Описана семантика та окреслене
коло релігійних сюжетів, церковного гаптування. Підкреслена виключна роль жіночих монастирів
Чернігівщини в розвитку гаптарства та вишивки.
Для Чернігівщини характерні геометричні візерунки, в яких переважають червоний та білий кольори
або червоний та синій на білому тлі виробу. Зустрічаються рушники в червоно-чорній гамі. Особливими
декоративними якостями вирізняються чернігівські рушники з геометризовано-рослинними мотивами (квіти,
букети, вазони, ягоди, листя) та фігурними зображеннями (птахами, людьми). Улюбленими техніками
вважаються: „гладь”, „набирування”, „вирізування з лиштвою”, „штапівка”, „мережка”, „хрестик”, „качалочка”
тощо. Останнім часом активно відроджується роль рушників. Вони подовжують своє життя в обрядах
(обов’язковий атрибут весільної обрядовості), залишаються неодмінною окрасою сільського житла. Майстрині
водночас відчувають на собі, з одного боку, вплив традицій, органічну спорідненість з історичною
орнаментальною традицією, з другого – вплив сучасного кітчу. Саме це приховує в собі небезпеку не лише
стильової еклектики, а й утрату художньої логіки та руйнацію художньо-образної системи. Саме тому таке
важливе сьогодні звернення до народних традицій орнаментації рушників, збереження їх регіонального
художнього образу.
Відтворюються давні форми „набожників” для ікон, рушників для оздоблення церков, для святкування
Великодніх свят.
Рушники – це віддзеркалення культурної пам’яті народу, в їх узорах збереглися прадавні магічні знакисимволи: „дерево-життя”, жіночі зображення, символіка червоного кольору, що знайшли своєрідне подальше
осмислення та оновлення в сучасності.
Для Чернігівщини характерна поликова чоловіча сорочка з пухликами, також сорочка без уставки, з
суцільним рукавом, пришитим паралельно до станка, верхній край якого призбирувався з вирізом горловини.
Вишивка при цьому розміщувалася на рукавах і подолі.
Жіноча сорочка на Чернігівщині була з прямим поликом, пришитим по пітканню, і виложистим
коміром. Шили її з сурового або напіввідбіленого полотна, оздоблювали тканим або вишитим монохромним
орнаментом червоного або білого кольору.
При вишиванні сорочок використовували такі техніки виконання: „верхоплут”, „прутик”, „шеляжок”,
„шабак”, „лиштва”, „вирізування”, „виколювання”, „довбанка”, хрестик тощо.
Розділ 2. Майстри вишивки Чернігівщини
2.1. „І вишите її життя...” (Творча спадщина лікаря М.П.Єрмоленко)
Найбільший і найцінніший скарб, який дістався мені від моєї бабусі Мотрони Прокопівни Єрмоленко –
це її прекрасні вишиті роботи: рушники, ікони, серветки, сорочки. Лікар-терапевт за фахом і вишивальниця за
покликанням, вона зібрала велику кількість зразків візерунків, більшість яких відтворила на полотні. Вона
безпомилково могла сказати, звідки який візерунок походить, із чим поєднується, у яких кольорах виконується
в тій чи іншій місцевості, як називається навіть найменший елемент вишивки. За кожною роботою бабусі –
якась історія. Адже малюнки, „виписані” на полотні, так часто нагадують людське життя – барвисте чи смутне
– і розділяють долю своїх авторів – світлу чи трагічну!
Бабусі Моті мистецький хист до вишивання передався від її матері – Устини Данилівни – відомої в
Сосниці вишивальниці. І стало вишивання однією з невід’ємних складових життя лікаря і майстрині. Бабуся не
пам’ятала, що перше вона взяла до рук: книжку чи голку з ниткою. І коли б вона, проста сільська дівчина, в
роки своєї шкільної юності знала про вищі навчальні заклади, де навчали професійно вишивати, я впевнена,
вона доклала б усіх зусиль, щоб потрапити саме туди.
Сьогодні бабусі Моті вже немає серед живих. Але її й зараз з теплотою згадують колишні пацієнти і
колеги. А найкраща пам’ять про бабусю – її вишиті роботи, дивлячись на які іноді запитуєш себе: „Невже це
витвори звичайних людських рук?”
Бабуся була бажаним гостем на сімейних урочистостях, весіллях, сільських храмових святах. І всім
вона щедро дарувала свої неповторні вишиті роботи. Ще й досі в багатьох оселях зберігають тепло її рук
українські вишиванки. А яку любов і тепло випромінювали бабусині очі, коли вона розповідала про свої
творіння. Ось вишиті нею чудові портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Олександра
Довженка. А ось синє небо і золотий лан пшениці, намальований голкою. З її рушників, здається досі бринять
пісні і пригадуються бабусині улюблені поетичні рядки:
Моє серце прошите блакитно-золотавим узором,
Материнська рука провела там гарячу канву.
І тому все життя мені нитка барвиста говорить
Про веселе й сумне – і так буде, допоки живу...
Заплелись в мою душу смутливо-веселі узори,
І висвічує в них материнської ласки канва,
Сиве серце моє молодіє, коли заговорить
Вічна нитка краси, вічна пісня і рідні слова.
111

Майже всіма техніками вишивання володіла моя бабуся. Але особливо любила хрестик, гладь,
„верхоплут”, мережки, „вирізування”, „лиштву”.
2.2. „В моїм селі талант у кожній хаті...” (Творчий портрет майстра української вишивки
Т.О.Перфільєвої)
Коли бачиш вишиті роботи Тетяни Перфільєвої – захоплюєшся ними і дивуєшся – „коли ж це можна
встигнути й такого зробити?”
Тетяна Перфільєва – вишивальниця з Сосниці, тендітна молода українка, котра прагне зробити щось
ексклюзивне, щоб вабило очі, тішило душу і радувало того, хто народжений ходити в прекрасних українських
вишиванках, хто хоче прикрашати свою оселю чудовими вишитими рушниками та серветками. Тетяна в своїх
роботах намагається передати ту красу, яку бачить і відчуває, адже від цього стає гарно людям. Вишиває Тетяна
з самого дитинства. Її вчасно розпізнали, підказали й направили, щоб розкрилася прекрасна квітка, яку
називаємо „талант”. Тетяна вишиває картини, сорочки, серветки, рушники. Де бере час, сили й натхнення для
творчості – відомо лише їй самій. Адже Тетяна працює вихователем у Сосницькій спецшколі-інтернаті для
глухих дітей, в цьому році закінчила магістратуру за спеціальністю „Викладач спеціальної педагогіки та
психології вищих навчальних закладів”.
Звичайний листочок, що впав з дерева, стеблинку, прибиту дощем до землі, квітку, вмиту росою,
Тетяна прагне змалювати голкою на полотні. Вишивки, виконані майстринею, яскраві, різнобарвні, світяться
веселковими кольорами. Кожен листочок і кожна квіточка про щось розповідають, відображають настрій і
характер майстрині.
Візерунки, малюнки для вишивки Тетяна вибирає з літератури, періодичних видань, обмінюється з
іншими вишивальницями, запозичує з рушників, серветок, одягу бабусь, прадідів. Багато узорів авторських,
створених власною уявою.
Ось що Тетяна розповідає про своє захоплення: „Моїми улюбленими техніками є хрестик,
„занизування”, коса гладь, „штапівка”, „виколювання”, різні види мережок. Улюблені кольори для вишивання
чорний, білий, червоний, гірчичний, жовтогарячий. Кольори в своїх вишиванках я підбираю досить довго,
враховуючи техніку виконання, сам малюнок і види швів. Забирає час і підбір тканини. Тема майбутньої
вишивки спочатку в загальному вимальовується в моїй свідомості.
У людини, яка бажає вишивати, повинні поєднуватися фантазія художника, дизайнера, модельєра з
прекрасним окоміром. Для створення неповторних робіт, які радують око, треба творче натхнення, політ думки
та фантазії. Якщо ви відчули в душі хоча б невеличку іскорку бажання прикрасити свій рушник, блузку
неповторними узорами, не гасіть її, сміливо починайте трудитися. Запевняю вас, що ця маленька іскорка разом
із польотом фантазії розгориться у світле полум’я, яке торкнеться найсокровенніших куточків вашої душі,
охопить не лише вас, а й ваших близьких. Творча праця складна, але безмежно прекрасна.”
Сосницька земля багата майстрами української вишивки. В їх творчості відчувається, з одного боку,
вплив традицій, органічна спорідненість з історичними традиціями, з другого – вплив сучасності. Тому дуже
важливо сьогодні звернення до народних традицій вишивки, збереження їх регіонального художнього образу.
На Чернігівщині сьогодні відтворюються давні форми „набожників” для ікон, рушників для оздоблення церков,
для святкування Великодніх свят. Переосмислюючи традиційні форми орнаментики, майстрині збагачують їх,
уводять нові мотиви – колосся пшениці, квіти соняшника, плоди, ягоди. Вишивальниці свідомо
урізноманітнюють орнаментальні композиції. Адже основне їх завдання – створити емоційний образ, символ
урожаю, родючості, гімн праці незалежної Української держави.
Висновки
Українська вишивка – один з найдавніших видів народного мистецтва. Завдяки закладеним у ній
винятковим колористичним та орнаментальним властивостям і порівняно простим технікам виконання, вона
дає майстрові можливість максимально виявити свою творчу фантазію, індивідуальні риси й естетичні смаки,
етнографічні особливості окремого регіону України. Вишивка сьогодні живе повнокровним життям; прикрашає
сучасний одяг, надає йому своєрідності і неповторності. До невичерпних джерел традицій української вишивки
постійно звертаються і черпають у них наснагу сучасні майстри. Вони вивчають історію народного вбрання,
засоби його декоративного оздоблення і крою, створюють сучасні моделі одягу, в яких виявляється
індивідуальний і далекий від стандартизації смак, і кожна деталь несе тепло рук майстрів.
Останнім часом активно відроджується роль рушників. Вони продовжують своє життя в обрядах,
залишаються неодмінною окрасою селянського житла. Переосмислюючи відомі форми орнаментики, майстри
шукають нові мотиви, прагнуть в образній формі відтворити наше сьогодення. На сучасному етапі намітилося
два напрямки у виготовленні рушників, що існують і розвиваються паралельно. Це, з одного боку, творчість
майстрів, які спираються на традиційну спадщину минулого, а з другого – діяльність широкого загалу
селянства, яке вишиває для власних потреб, за своїми рисунками і смаками.
Українська вишивка – це віддзеркалення культурної пам’яті народу, в якій збереглися прадавні магічні
знаки-образи, символіки різних кольорів, що знайшли своє осмислення та оновлення в сучасності.
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Вишита сорочка – прадавній оберіг
Роботу підготував: Зінчук Андрій,
учень 8-А класу Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Волинської області
Вступ
Наші часи позначені небувалим зростанням інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків
української культури, до непересічних досягнень минулого. Знання свого родоводу, історичних та культурних
надбань предків потрібні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій
у практиці сьогодення.
Український народний одяг – яскраве й самобутнє культурне явище, котре розвивалося й
удосконалювалося протягом століть. Зберігаючи ознаки різних епох, особливості костюма є важливим
джерелом вивчення етнічної історії населення, його соціальної структури, естетичних поглядів та уявлень.
Характерною рисою традиційного вбрання є його декоративна мальовничість.
Костюм давньоруської селянки складався з довгої вишитої сорочки. Сорочка входила і до комплекту
чоловічого одягу.
Чому мене зацікавила українська сорочка, її історія? Першим поштовхом до дослідження було
створення в школі народознавчої світлиці. Спочатку зібрали речі побуту, а потім почали шукати «скарби» у
бабусиних скринях. Зібрали колекцію рушників, далі з’явився одяг, жіночі й чоловічі сорочки. Хотілося
дізнатися, чому вони таку «довговічні», чому узори виграють яскравими барвами. Так і почалося дослідження.
Варто зауважити, що цьому питанню приділяли багато уваги українські та зарубіжні вчені – етнографи,
народознавці: це й Михайло Грушевський у книзі «Історія України-Руси», і О.Воропай «Звичаї нашого
народу», і П. Чубинський «Праці етнографічної експедиції», і Матейко К. І. «Український народний одяг»,
Гасюк О.О. «Художнє вишивання» і О.Кулик «Українське народне вишивання». Цінні матеріали почерпнули із
книг письменника і народознавця В. Скуратівського, особливо з книг «Берегиня», опрацювали статті з
часописів, які видаються в діаспорі.
Мені здається, що питання викликає тепер в Україні, яка здобула свою державність, особливий інтерес
– повертаємо неоціненні скарби минулого, а серед них і витвори народних умільців, наші обереги.
Актуальність моєї роботи зумовлюються такими чинниками:
по-перше, мною систематизовано матеріал, почерпнутий із різних джерел;
по-друге, досліджено, у яких творах українських письменників оспівано сорочку – народний оберіг;
по-третє, зібрано значний обсяг місцевого матеріалу.
Робота триває.
Таємниці чарівної нитки
Отже, вишивка – один з найбільш поширених і улюблених не тільки на Волині, а й в Україні різновидів
народної творчості. Її твори – це піднесений світ краси і фантазії, поетичного осмислення природи, схвильована
розповідь про думки та почуття людини, світ натхненних образів, що сягають своїм корінням далекого
минулого. Узори вишивки – це мистецтво високої естетичної наснаги, простого і водночас мудрого
декоративного мислення. В орнаментах вишивки, в гармонії кольорових сполучень, в ритмі ліній узору
відчувається глибока змістовність. Адже у вишивці, як і в народній пісні, майстрині відбивали свої заповітні
мрії про краще майбутнє, своє споконвічне прагнення до прекрасного. В узорах вишивки вони розповідали про
свої думки і почуття, сподівання і страждання. Тому є вишивки сумні і замріяні, а є й радісні та веселі, в яких
барви й узори бринять, як жартівлива співаночка. Глибина людських почуттів, що, може найглибше відбилась
у словах відомої пісні – «червоне то любов, а чорне – то журба», пристрасно промовляють до нас із орнаментів
українського шитва.
Я переконався, що в орнаментах вишивок ніколи не буває жодної зайвої лінії, кожна рисочка має своє
певне значення. Народний орнамент – це співуча мелодія, призначена не лише для очей, а й для розуму й
почуттів. Недаремно ж у давнину вишивка в одязі мала охоронне, оберегове значення і тому розміщувалася на
грудях, на рукавах, на подолі. Про давність традиції вишивання свідчать мозаїки і фрески соборів, народний
іконопис, де святі зображені в оздобленому вишивкою вбранні.
Споконвіку на Волині жили і в найскрутніші часи не затухали радість від краси життя, тяжіння до
всього прекрасного. Волиняночка намагалася прикрасити своє нелегке життя, зробити радісною важку щоденну
працю. Отоді за допомогою лише голки та нитки на простому полотні й народжувалися неперевершені узори
вишивок. Людині важливо було не просто мати чисту білу сорочку, овчинний кептарик або шматок полотна для
витирання рук. Кожну річ вона у якийсь спосіб оздоблювала, перетворювала у високомистецькі твори і так
залишала після себе чудові зразки вишивального ремесла.
Із покоління в покоління передавалися секрети вишивання. В орнаментах вишивок майстрині завжди
відтворювали красу нашої рідної природи, особливо в період її квітування. Це відбивалося і в назвах. Якщо
розпитати вишивальниць, то вони обов’язково розкажуть, що такий-то узор зветься «барвінок», а оті –
«гарбузове листя», «хмелик», «зозулька», «бджілка» чи «павучок». Узори виконуються різними техніками,
яких в Україні існує понад сто – від простих до дуже складних і копітких у роботі. Одні техніки утворюють
малюнок на полотні рельєфними стібками (лиштва, низь), інші надають тканині легкості, просторовості,
прозорості, як – от різноманітні мережки, наскрізні засоби шитва – довбанка, вирізування, виколювання тощо.
Назви технік, як і орнаментів, походять від способу виконання або від зовнішнього вигляду. Це, наприклад,
«вівсяночка», «гречечка», «курячий брід», «солов’їні вічка».
Для вишивання не потрібно складних пристосувань та особливих умов праці. Голка, полотно, нитка та
ще вміння і бажання, перейняті від матері й бабусі, закарбовані у тих чудових виробах, що лежать у скрині.
Вишивали здебільшого довгими зимовими вечорами, під час вечорниць за тихою розмовою або й під пісню.
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У комплексі художніх засобів оформлення народного вбрання вишивці завжди належало чільне місце.
Характер вишивки, вибір тих чи інших орнаментальних мотивів, колірне вирішення визначалися призначенням
одягу, соціальними та віковими чинниками. Приміром, сорочки на щодень вишивались скромно й просто,
святкові – більш ретельно, особлива ж увага приділялась весільним сорочкам.
В ансамблі народного, а надто святкового вбрання головна роль відводилася пишно орнаментованій
сорочці. Здавна у весільному обряді існує поцінування посагу нареченої. Його причіпливо оглядають і урочисто
приймають на людях. Як відомо, більшу частину посагу становили вишиті вироби, насамперед сорочки.
Композиція сорочки – це чітко продумана й логічна конструктивно-декоративна система взаємозв’язку
площин вишивки, поєднання ажурних швів і вільних частин білого тла, що підкреслює декоративність
вишивки. Орнаментувалися, головним чином, рукави, поділ, пазуха, комір.
Вишивка в загальній схемі сорочки будується на чергуванні вертикальних і горизонтальних
орнаментальних ліній, що створює велику ритмічну різноманітність.
Крім вишивки, велике художнє значення мали лінії крою. За допомогою ажурних з’єднувальних швів
майстрині підкреслювали конструкцію сорочки, вирізняли місця розміщення основних композицій вишивки.
Крім утилітарної функції лінії крою несли декоративне навантаження як орнаментальні мережки. Ці лінії
оздоблювали сорочку, надавали їй ажурності, створювали художній контраст із щільною тканиною, рельєфом
вишивки.
Вишивка сьогодні живе повнокровним життям, прикрашає сучасний одяг, надає йому своєрідності і
неповторності. До невичерпних джерел традицій українського вбрання постійно звертаються і черпають у них
наснагу сучасні майстри. Вони вивчають історію народного вбрання, засоби його декоративного оздоблення і
крою, створюють сучасні моделі одягу, у яких виявляється індивідуальний, далекий від стандартизації смак, і
кожна деталь несе тепло рук майстрів.
Види вишивання
Різноманітні матеріали рослинного й тваринного походження, якими така багата поліська земля,
споконвіку використовувалися населенням для створення різних видів одягу.
Дивлячись на одяг поліщуків, називали наших пращурів «тужливими мрійниками». Адже їх костюм
підкреслював і працьовитість, і чепурність, і дбайливість, і уважність до одягу, в якому помітна схильність до
«чистоти та вигадливості».
Основу жіночого костюма складає споконвічна і загальна в народному одязі слов’янського світу довга
біла сорочка, рясні прикраси займали увесь її рукав – від плеча аж по манжети, вгорі мережаною смужкою його
з’єднано з невеликим поликом. Мотив полика тотожний з низом рукава, але зменшений.
Найрясніші прикраси має рукав, вкритий білою або червоно-чорною (синьою) вишивкою, виведеною у
техніці зволікання та гладі. У розташуванні декоративних мотивів на Поліссі панують два види композиції:
перший – узор іде від плеча додолу трьома мотивами, переділеними смужками мережок, другий – рукав вкрито
поперечними смугами – дрібними й густими або широкими й легкими. Скрізь панують геометричні мотиви:
«квадратики», «ромби», «зірочки», «хрестики», «зубці».
Вишивка – невід’ємна супутниця тканин, їх окраса. Вишивання – це мова людських почуттів і думок,
вияв найінтимнішого в творчості народу, в якій зафіксована історія його світоглядно-естетичних уявлень.
Дивом дивуєшся, яка сила розводів часто виходить з одного лінійного мотиву, і кожен з цих розводів справляє
на глядача враження, створює певний настрій, він сприймає його ніби якийсь акорд , що торкається певних,
цілком індивідуальних струн у його душевному світі.
Волинь знає багато видів вишивання. У поліській вишивці виділяємо три типи орнаментів. Перший з
них – геометричний, рядки елементів якого розміщені під кутом 45° і утворюють ромбоподібні площини. Вони
характерні для техніки «заволочі». У другому – теж геометричному – квадратні площини заповнені зірками,
хрестиками. У третьому типі – рослинно-геометричному – проглядаються стилізовані квіти: «троянди»,
«чорнобривці», «гвоздики», а також «дубовий лист», «виноград» тощо.
Перші два види вишивки найдавніші. Тут панує геометричний орнамент з прадавніми елементами
«ромбів», «похрести», «смужок», властивих також ткацтву, різьбярству, писанкарству, певною мірою і
гончарству. Їх художньо-образна мова є яскравим документом не лише мистецьких принципів і норм, а й
народного світосприймання та світобачення. Тут простежуються стародавні мотиви – символи магічнометафоричного змісту, пов’язані з солярно-космічними знаками та системою філософських уявлень давніх
людей. Третій вид поліської вишивки має рослинно-геометричний характер.
На Волині панує кілька технік вишивки. Загальновідома техніка «заволікування», або «заволочі» для
створення складних орнаментів на одязі, рушниках. Характерною особливістю цієї техніки є те, що нитки йдуть
по всій довжині або ширині тканини. Отже, ця техніка нагадує засоби ткацтва. При виведенні геометричних
елементів – зубців, прямокутників, ромбів, розет і т.п. застосовуються також стібки різної довжини. Основні
орнаментальні мотиви часто доповнюються елементами, виконаними у техніці гладі, мережки.
Пізнішого походження – «занизування» та «настилування», що ними оздоблюють сорочки й рушники.
При занизуванні узор виконується із зворотнього боку тканини. При настилуванні – з лицьового боку. Ці
техніки застосовувалися при вишивці вставок, маніжок, комірів та пазух. Так з'являється візерунок, у якому
чергуються білий та червоний кольори, що нагадує ткання способом «перебору». Цими способами створюються
тільки геометричні орнаменти, що утворюються з різних комбінацій простих та ламаних ліній, «хрестиків»,
«квадратів» та різного типу «ромбів» і «баранячих рогів».
Пелюстки в «розетки» часом вишивають по черзі червоними й синіми нитками (Західне Полісся).
Вони чергуються з мотивами «кола», «ромба», «хреста», «меандра». Побутують мотиви «в козака», «богині, що
виводить обіруч коней» та «пташки», що розміщені обабіч древа життя. Узори, як і в тканинах, виконують у
червоно-чорних барвах із незначними вкрапленнями синього або жовтого кольорів.
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Геометричні елементи відзначають та іншу техніку – вирізуване шиття, що нагадує мережку. На
Волині її називають «різана» або «різь». Вирізувані мотиви часто доповнюють іншим видом шиття –
насилуванням. Хрестиковою технікою на Волині виконують геометричні, а також гнучкі, рослинні і фігурні
мотиви, поширювані наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Брокаром. Крім цих видів, на Поліссі розповсюджена
також вишивка хрестиком, стебнівкою.
Новим видом вишивки є плоский шов, виконуваний технікою «гладі». У цій техніці поліхромні
візерунки мають вільні обриси і зовсім не пов’язані з напрямком ниток тканини. Така вишивка за своїм стилем
нагадує декоративний розпис. «Букети», «настурції», «грона винограду», «троянди».
Вишивання на Волині було справою жіночих рук, роботою для своєї родини. Для дівчини воно
служило свідченням доброго смаку та господарливості. Вишивка стала невід’ємним атрибутом сорочок, у яких
завжди вишивався комір: стоячий, як правило, у чоловіків, викладений – у жінок. Вишиваною є й передня
частина сорочки – маніжка або пазуха.
Особливістю жіночих сорочок є рясне прикрашування рукавів, де вишивки лягають трьома ярусами.
Угорі рукава – уставка, далі йде рукав, знизу – манжет, чохол, що подекуди має збірку, котрою завершується
звуження рукава. На сорочках смуги вишиванки часто клалися на рубці, що робило шви більш декоративними.
Поліська вишиванка – неоціненне явище нашої народної культури. Велика українська поетеса Леся
Українка дуже любила носити вишитий одяг. Перебуваючи в Колодяжному, Леся Українка незмінно одягала
сорочку, вишиту в поліському стилі. Стіл її був вкритий вишиваною скатертиною. Мати поетеси – відома
дослідниця народного орнаменту Олена Пчілка – уклала один з альбомів, присвячених вишиванці Полісся. Про
це я дізнався з екскурсії в село Колодяжне музей-садибу Лесі Українки.
У вишиванці Волинської області домінують три кольори – червоний , чорний і синій. Особливо багаті
орнаменти у Ковельському, Ратнівському, Старовижівському та Любешівському районах.
Народні барвники
У кожному регіоні у вишивках сорочок склалася своя, відшліфована сторіччям, єдність орнаменту і
засобів його вираження, своя колірна гама. У народному мистецтві існувало багато секретів фарбування ниток
природними барвниками – корою дерева, корінням, квітками, плодами багатьох рослин.
Від довголітнього вжитку береги рушників і сорочок зносилися, тканина поцяткувалася рудими
окрапинами, а ось кольорових візерунків не торкнулася руйнівна рука часу – свіжість тонів така ж природна й
чаруюча, наче з’явилися вони минулої зими. Чому ж сьогоднішні фарби, маючи безліч компонентів,
подарованих хімічною промисловістю, так швидко линяють? Ось тут би й скористатися сучасним фахівцям
мудрим досвідом своїх попередників.
Про традиційні рецепти виготовлення народних барвників рідко хто, навіть із літніх людей, може нині
пригадати, а тим паче детально розповісти про технологічні прийоми. І все ж якусь дещицю таки вдалося
вилучити з людської пам’яті.
Традиційно виготовляли барвники з багатьох компонентів живої природи – кори дерев, листя коріння,
плодів та квітів. Для кожного окремого випадку були свої строки збирання й заготівлі сировини, суворий
режим дозування, чітка технологія заварювання тощо. Особливих канонів дотримувалися при заготівлі трав –
тут, як вважають знавці своєї справи, багато залежить, на яку фазу місяця, навіть годину зібрано барвникові
зілля. Скажімо, материнку й мокринку, з яких готували червону фарбу, збирали лише вдосвіта на день Луки (5
травня). При цьому зело годилося зривати не голіруч, а в рукавицях, щоб при фарбуванні не з’явилися на
тканині чи пряжі плями.
Практично з кожної бадилинки, яка зростала в саду, на городі, у полі чи в лісі, можна було отримати
барвник. Із дикої груші, наприклад, виготовляли декілька фарб: з кори – темно-коричневу, з листя – жовту; з
кисличок (диких яблук) рецептували жовтавий, з досить ніжними відтінками колір. Цими настоями фарбували
нитки й тонку тканину.
Подібні фарби (жовті та світло-жовті) отримували з квітів ромашок, горицвіту, бростей молодої тополі
і навіть з гречаної полови. Для темно-синіх барвників використовували цвіт сону, а для зеленої – чорної ружі та
рясту.
Особливо ужитковим для українських селян був коричневий колір. Ним фарбували вовняні вироби,
переважно свити. Для цієї мети заготовляли кору верби, крушини (вовчих ягід), дуба, берези, листя та
шкаралупу волоського горіха, витиснутий сік хмелю, латаття, лушпиння цибулі тощо. Нерідко вдавалися і до
комбінування, щоб отримати потрібний відтінок. Настій з кори вільхи давав, скажімо, коричневий колір, а в
поєднанні з березовим листям набував жовтавих тонів. У такий спосіб «добування» отримували оранжеві та
чорні барвники. У повсякденній практиці використовували також ягоди крушини та бузини, інших
дикоростучих кущів.
Тривкість і відтінки кольорів залежали від багатьох факторів – якості сировини, її дозування,
комбінування з іншими компонентами, терміну вимочування тканини в барвнику. Відвар готували здебільшого
шляхом настоювання. У казан засипали сировину, заливали її гарячою водою і на ніч ставили в тепле
приміщення. Через добу барвник був готовий до вжитку (виняток – коли дубили шкіру; настої готували значно
довше). У дубитель занурювали нитки чи тканину і кип’ятили їх 15-20 хвилин. Від тривалості кип’ятіння,
власне, залежала барвистість кольору. Щоб краще проходив процес і якість фарбування була високою, до
розчину додавали розсіл з-під помідорів, огірків, квашеної капусти і навіть сіль.
Ось така, якщо коротко, загальна технологія отримання народних барвників. Проте розповідь була б
неповною, якби я не згадав про знаменитий червець. Пам’ятаю хрестоматійні рядки зі «Слова о полку Ігоревім»
: «Червлений стяг, біля хоругов, червлена чілка, срібне струпіє – хороброму Святославину»?
Термін «Червлений стяг», «червлене знамено» широко вживаний у давньоруських літописах і означає
багряний або червоний колір. У ті далекі часи руські воїни свої знамена фарбували саме в такий колір. Барвник
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отримували з сокоживної комахи – кошенілі. Один з її різновидів – восковий червець – використовували для
виготовлення «білого воску», а з самої кошенілі добували червону фарбу.
Цей промисел був відомий у Київській Русі ще з Х століття. Серед інших
оброкових повинностей
древляни змушені були давати київським князям «по ложці червецю з осідла». Виготовлений із нього
високоякісний барвник, крім усього, мав величезний попит у іноземців. Візантійські купці спеціально
споряджали по «руську фарбу» каравани до Києва. Навіть море, через яке пливли іноземці, називали в давнину
Червним, і тільки згодом воно трансформувалось у Чорне.
Ремісники тримали в глибокій таємниці рецепт виготовлення червленої фарби, тому попит на неї на
світовому ринку був величезний. Ось чому, колонізувавши українські землі, польська шляхта в першу чергу
намагалася монополізувати цей ходовий промисел. У рукописному трактаті про народний календар Овруччини
стверджувалося, що до 1848 року «в багатьох селах повіту селяни були зобов’язані інвентарем давати податок з
червецю, до чого вживано міру дерев’яної ложки»
Практично кожна жива рослина, що оточує нас, таїть у собі секрет природного кольору. Наші пращури
вміли добувати з комори природи без будь-якого ризику всі відтінки веселки. Ми ж, невдячні нащадки, не
тільки призабули, а й знехтували чи навіть зганьбили досвід своїх попередників. На моє глибоке переконання,
рано чи пізно нам або ж нашим майбутнім поколінням доведеться повертатися до першооснов – шукати чи
заново віднаходити рецептуру неодноцвітних барв. Щоб полегшити цю справу, збережімо хоча б те, що деінде
залишилося в людській пам’яті.
Зустріч і спогади
Мороз Розалія Валеріївна (відома вишивальниця нашого міста, що проживає по вулиці Святого
Володимира, буд. 9, кв.29 ) цікаво розповідала про жіночу сорочку.
Жіноча сорочка належить до найстаршої одежі наших предків . Можна припустити, що за княжих часів
на Україні-Русі в теплий період року довга сорочка, підперезана поясом була єдиним одягом жінок і дівчат.
За козацьких часів в Україні жіночі сорочки мали приблизно такий самий вигляд, як і сучасні жіночі
сорочки.
Вони були без коміра, лише з вузенькою лямівкою по краю зібраного на нитку полотна навколо вирізу
для шиї, є сорочки з коміром стоячим або відкладним, рукава з манжетами та з оборкою на кінцях біля
зап’ястків, пазуха не вишивається, а в правобережній майже завжди вишита.
У всіх українських жіночих сорочках рукава широкі й довгі; звичайно, ширина рукава дорівнюється
двом третім довжини.
Звичайна довжина українських жіночих сорочок, що носяться з плахтою або запаскою, повинна сягати
по «кісточки». Сорочки до спідниці шиються трохи коротші. З-під плахти чи запаски повинен визирати
долішній вишитий край сорочки, що називається «поділ» або «подолик».
Українські жіночі сорочки у всіх місцевостях України діляться ще на два типи: «додільна сорочка», яка
шиється з одного шматка полотна і «сорочка з підтичкою» – горішня частина сорочки шиється з тонкого
полотна, а долішня з грубшого.
Матеріалом для всіх жіночих українських сорочок завжди було й є біле лляне, чи конопляне, полотно
домашньої роботи або купована біла бавовняна матерія. Білий колір українських сорочок – це найстарша й
найхарактерніша їх особливість.
Другою особливістю української жіночої сорочки є вишиванка. На вишиванках застосовувалися
традиційні символічні орнаменти: геометричні (вважаються найдавнішими), рослинні, зооморфічні (тваринні).
Іноді типи орнаментальних форм поєднувалися: орнаментально-рослинний з переважанням першого чи
останнього. Символіку форм конкретизувала символіка барв. Скажімо, кольорова мережка, виконана хрестиком
і низзю з декоративним швом-качалкою (качалочкою) подає ромб, розміщений поміж двома горизонтальними
лініями. Трикутник між ромбом та лініями вишивався наскісними лініями у вигляді завитків («баранячі роги»).
В орнаментах переважає чорний і червоний кольори з украпленням синього, зеленого, жовтого (золотого).
Такий тип вишивки міг символізувати не лише хліборобську працю на чорноземі з наявністю річок, озер чи
журливість вдачі, любов, цілеспрямованість трудівника у досягненні мети, а й певну гармонійність у стосунках
людини з природою і людських взаєминах: силу, міць, зростання; часом – запліднення тощо (слід розглядати
конкретний зразок призначення вишивки). Із зображенням ромба й двох ліній могли пов’язуватися певні
уявлення про календар, чотири пори року, між народженням та смертю (дві лінії).
Вишиванками оздоблюються горішні частини рукавів, що називаються «вуставками» або « поликами»;
вузенькою смужкою вишиваються рукава біля зап’ястків, комір, якщо є; часом вишивають пазуху, і завжди
вишивається долішній край сорочки – «поділок». Інші частини української жіночої сорочки ніколи не
вишиваються.
Найбільше та найкраще вишиття на сорочках мають дівчата, молодиці вже скромніше вишивають свої
сорочки, а старші жінки та бабусі найчастіше задовольняються лише вирізуванням або скромною
однокольоровою, здебільшого чорною або синьою, вишивкою на поликах, а пазуха та комір не вишиті.
Найбільше праці та мистецького хисту вкладається на полики, бо то найважливіша частина вишиття жіночої
сорочки.
Про жіночу сорочку є такі народні приповідки:
«Рукава, як писанка, а личко, як маків цвіт»;
«Пізнають хлопці і в драній сорочці, аби полики вишиті»;
«У наших хазяйок та по сто сорочок, а у мене одна та й та біла щодня».
Щодо крою, то жіночі сорочки, призбирані коло шиї, можна поділити на дві основні групи: сорочка до
уставок і сорочка без уставок. Уставка – це вшиване плічко, що з’єднує передню і задню частини сорочки і
призбирується коло шиї разом із станком сорочки.
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Другий тип сорочки, без уставок, має суцільні рукава, вшиті паралельно до станка сорочки «по основі».
Горішній край рукава призбирується разом із станком, утворюючи шийний викот. Ці сорочки іноді не мають
окремого пришивного коміра; рукава в них закінчуються призбиранням над зап’ястком руки, поздовжні смуги,
розташовані по обидва боки пазухи. Вишиваються відповідно до «погрудок» і поздовжні смуги на спині
сорочки.
Хомічук Микола Андронович, староста Святодухівської церкви, розповідав мені на зустрічі про
чоловічі сорочки.
Стародавні слов’яни, наші предки, що жили на території сучасної України, носили довгі по коліна або
нижче колін білі полотняні сорочки. Таку сорочку одягали безпосередньо на тіло і завжди поверх штанів «на
випуск». Навколо низенького стоячого комірця така сорочка мала багато зборів. Розріз був посередині грудей.
Рукава на чохлах і теж зібрані в збори. Цей старослов’янський тип чоловічої сорочки зберігся ще й досі в
українському населенні, особливо на Заході. На всій іншій українській території такий тип сорочки давно вже
вийшов із моди й залишився тільки в народній пам’яті в формі жартівливих пісень, як ось:
Ой, я свого чоловіка нарядила паном;
сорочина по коліна підв’язана валом…
В Україні тепер поширений інший тип чоловічої сорочки, що вже скрізь відомий під назвою
«українська сорочка». Така сорочка теж шиється з білого полотна, але вона вже значно коротша і при ношенні
завжди вбирається в штани.
Комірець української сорочки низенький, переважно стоячий, так званий «чум -арочний»; тільки на
західному Поділлі та на Волині часто зустрічаються і відкладні комірці.
Розріз української сорочки припадає посередині грудей. Виняток становлять тільки чоловічі сорочки
Лемківщини, що мають розріз ззаду, проти потилиці.
Мабуть, чи не найкраще розвинене мистецтво вишивати чоловічі сорочки на Київщині та на
Полтавщині. Гарно вишивають і на західному Поділлі; тут вживається багато яскравих кольорів, а найчастіше
чотири: червоний, синій, жовтий та зелений. В степовій частині України, зокрема на Херсонщині та
Січеславщині часто зустрічаються сорочки з широкою маніжкою, що вишита лише одними чорними нитками.
Київщина, Полтавщина та Чернігівщина найчастіше вживають для маніжок чоловічої сорочки червону та синю
заполоч.
Як уже згадувалося вище, українська сорочка шиється тільки з білого полотна. Національний характер
білої сорочки підкреслюється в багатьох народних приповідках, як ось:
«К Великодню сорочка і лихенька, аби біленька»;
«Як неділя, то й сорочка біла»;
«Як мати рідненька, то й сорочка біленька»;
«Перша Пречиста любить паляницю м’якеньку, а друга – сорочку біленьку».
Біла сорочка, що її дала дружина чоловікові, – символ вірності: поки сорочка біла, доти жінка вірна.
Випрати сорочку в (чумацьких піснях) означає полюбити чумака, навіть якщо він одружений.
Характерно, що не завжди чумак погоджується на любовні стосунки з випадковими особами жіночої статі ( у
піснях це переважно дівчата або молода шинкарка-здирниця),не дозволяє якій-небудь «прати сорочку», хоч
вона й не біла, бо «сьома неділя». Таким чином, чумак зберігає вірність коханій дівчині, до якої має
повернутися.
Щодо крою, то чоловічі сорочки бувають з уставками і стрілками. Сорочка з уставкою відрізняється від
жіночої сорочки такого ж крою лише меншою довжиною та стриманішою орнаментацією. Стрілкова сорочка
має станок так само біля коміра, але замість уставки має трикутній клин, розширений до коміра. Цей клин –
«стрілка» призбирується разом із станком. Стрілку накриває вишивана смужка полотна завширшки від 2 до 4
см. Варіантом стрілкової сорочки є сорочка з «настьолами». У ній смужка тканини – настьол роздвоюється від
середини й обрамляє призбирану біля коміра стрілку з обох боків.
Чоловіча сорочка без зборів поширена в Україні під назвою «чумачки». Ця сорочка шиється вільно, з
симетричним розташуванням швів – з бочками. Сорочка з рукавами в дві пілки завширшки мала назву
«лоцманської». Вишиваються ці сорочки на комірі, кінцях рукавів, пазусі, а подекуди на місцях з’єднання
станка з рукавом і навіть вздовж усього рукава.
Що ж до сорочки з маніжкою, то вона не має якоїсь особливої конструкції. Маніжка може бути
пришита і до сорочки з уставками, і до чумачки, і до сорочки міського типу.
Із розповіді Феодори Макарівни Миндюк (1912 року народження, жительки села Рачин
Горохівського району Волинської області):
,, Сиджу на толоці, корови пасуться, а я вишиваю. Аж іде якийсь парубок із Горохова. Такий молодий,
гарний. Привітався. Потім запитав: «А що ви робите?» Це так вразило мене, ще мені ніхто в житті не
«викав».Сів коло мене тай до вишивки приглядається і каже: «А що треба, щоб і мені так вишила?» Відповідаю:
«Купите такого полотна кусень, отаких ниток і вишию». Сказав, що завтра принесе та й пішов, гарно подавши
руку. Назвав себе Василем.
Я не знаю , що і робити… Може не вийти туди, так застидалася.
Дома розповіла матері. Ненька порадила взяти плату за вишиття. «Ми ж не багачі, батька не маємо і
майна як кіт наплакав».
Приніс полотна, ниток, аж забагато. «За тиждень буде!», – кажу я і чогось почервоніла.
А за тиждень знову прийшов. «Боже, що за гарна вишивка! – дивувався, оглядаючи. – А краватку
вишиєте?»
Вишила і краватку. А платні не взяла, тішилася, що він у місті ходитиме в моїй вишивці.
Скоро по селі стали говорити: «Має щастя Федорка. Ви чули, за якого красеня іде. І то за вишивку,
чуєте за вишивку!»
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Так у парі прожили багато літ. Виховали двох дітей: доньку і сина.
Щаслива наша українська вишивка.
У нашому шкільному музеї зберігається одна із вишитих сорочок Феодори Макарівни.
Ананій Павлович Рябченюк. Він жив у нашому місті, був учасником національно-визвольної
боротьби 40-50 років, зазнав принижень, тортур у сталінських концтаборах. Любив наше місто, зробив великий
внесок у його духовне і національне відродження. Очолював спілку політв’язнів і репресованих, цікавився
долею побратимів, допомагав порадами. Прищеплював нам любов до рідного краю, української мови, пісні.
Автор збірки поезій «Біль і спів серця», почесний громадянин м. Нововолинська.
Природа і батьки нагородили його великими чеснотами, яких життя не змогло змішати з вадами і
гріхами.
Серед цих чеснот – велика любов до всього національного, рідного.
У вірші «Туга», написаному на Воркуті, «в чужині безкраїй, де морозить даль», з болем згадує красу
природи Волинської землі, що тривожить змучені чуття. До отчого дому його вільна душа радісно летить
прудкою чайкою. І найбільше зворушують читача рядки:
Чую запах м’яти на світанку в полі,
Від розлуки серце огортає жаль.
І як нагорода за ці чесноти – велика повага однодумців. Дівчата вишивають і дарують йому обкладинки
для альбома, закладинку, сорочку.
Таке мистецтво творити у табірних умовах, де відбували покарання політв’язні, - справа нелегка.
Нитки висмикували із матраців, хусток, голки робили з дроту, самі були авторами узорів. Ночами перешивали
сірі спецівки і робили з них вишиванки. Скільки зусиль приклала Окоронська Марія Іванівна, яка відбувала
покарання на Воркуті разом із паном Рябченюком А.П. Вона нині проживає за адресою: Тернопільська
обл.Тернопільський р-н. с. Біла, вул., Нова,17.
Вишивала потай від наглядачів та ще й по чорній тканині. Старалася, клала любовно хрестики на
полотно, хоча добре знала: знайдуть вишивку – надовго карцер, нові знущання. Вишивали манишки до
чоловічих сорочок та передавали їх нашим хлопцям, і коли виходили на построй у свята , особливо на
Великдень, то всі були у вишиванках. Як це дратувало наглядачів і табірне керівництво! Але це була все одно
наша перемога, тому, що, вишита сорочка засвідчувала, що ми українці і нас не зламати.
Цей неоціненний скарб привіз Анатолій Павлович на рідну землю. Вперше одягнувши,
сфотографувався. Ця фотографія вміщена у збірці «Біль і спів серця». А зараз сорочку бачимо на стенді
«Обереги в неволі», що в нашому історичному музеї.
Дружина нині покійного А.П. Рябченюка Марія Миколаївна Рябченюк пригадує:
“Будучи у Трускавці 1990 року, мій чоловік, одягнувши вишиту сорочку, приєднався до живого
ланцюга – єднання, що простягся від Карпат, Львова до святої Софії Київської, із заходу на схід і повернув із
забуття знаменну дату нашої історії – День Соборності України.”
У його записах прочитав: «Стоячи в цьому ланцюгу, відчував тепло сердець, віру кожного у перемогу.
Купався у мелодіях народної пісні. Соборність – це прекрасно».
Цю сорочку зіткала моя прабабуся Євдокія, коли вже була заміжньою. Працюючи тихими зимовими
вечорами, вона думала, кому з дітей дістанеться сорочка (а їх було у неї 12). Вирішила подарувати дочці, яка
перша заміж вийде. Це була моя бабуся Марія, котра, на жаль, дуже швидко залишилася вдовою. Під її опікою
виростало п’ятеро дітей. Бабуся, пам’ятаючи настанову створювачки сорочки, передала реліквію дочці, що
першою вийшла заміж. Таке щастя випало на мою рідну матусю. Яка майбутня доля сорочки – час покаже. А
нині вона зберігається нашою сім’єю як неоціненний скарб роду, пам'ять про мою прабабусю, котру я вже не
зміг бачити живою. Але коли дивлюся на її працю, то уявляю старечі натруджені руки, зморену постать, лагідні
очі й уста, що наспівують якусь забуту народну пісню або розповідають про омріяне сімейне щастя.
Який же шлях пройшла ця сорочка?
Полісся… Ліси, долини, родючі землі, тепле літо. Саме тут зручно вирощувати льон, із якого і
починається історія сорочки. Коли льон достигав, його рвали, насіння змолочували, а стебла розстеляли на
сонці висушувати. Потім їх терли й отримували паклю, з якої на спеціальних пристосуваннях пряли нитки . І
лише тоді починалося ткацтво – мистецтво складне й цікаве. Виготовивши полотно, його взимку випарювали в
попелі, а влітку розстеляли в долинах для вибілювання на сонці. Згодом воно ставало світлішим і тоншим.
Рукави до сорочки бабуся ткала окремо. При цьому використовувала пофарбовані природними барвниками
нитки. Полотно створювалося з різноманітними геометричними орнаментами. Після цього вже безпосередньо –
крій та пошиття сорочки.
Та ось вона вже й готова. Куди ж її прабабуся вперше одягала? У нашому роду здавна існує традиція
новий одяг уперше брати до церкви. Майстриня стверджувала, що при цьому на одяг спускається Боже
благословення. Так само воно зійшло й на нашу реліквію, до якої ми ставимося, як до священної речі.
Прабабуся вперше її одягла у Великодню ніч. Зберігалася сорочка в скрині. Це було вбрання лише на великі
свята. Обходилися з нею дуже бережливо: прали в проточній воді річок, прасували рублем.
Тепер берегинею цієї реліквії стала моя матуся, яка дуже сумує з приводу того, що високохудожнє
мистецтво прядіння й ткацтва поступово відходить у забуття. Вона намагається передати нам своє, набуте від
бабусі уміння, а головне – любов і шану до минулого рідного народу.
Нещодавно ми зустрічалися з відомою й шанованою людиною, Почесним громадянином нашого міста
Нововолинська Олександром Пилиповичем Каліщуком, який розповів про свій життєвий шлях і творчість.
Дев’ятикласник, відмінник навчання цікавився історією Михайла Грушевського, та й не лише він, а й
багато його ровесників. Весна 1951 року стала для них сумною. Вісімнадцять учнів було заарештовано
органами НКВС. І ось місце позбавлення волі – лісоповал у Молотовській області (нині Пермська).
Я витерпів неволю і тюрму,
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Коли ні кроку вліво, ані вправо,
Та не зневірився ніколи.
І через усе життя проніс любов до вишитої сорочки.
Скільки теплих слів почули ми про золоті руки матері й сестри. Назавжди запам’ятали пісню про
вишиту сорочку у виконанні Олександра Пилиповича.
Вистачає в нього любові на онуків і на всіх нас. Слава Богу, що він послав таку людину. Бо ж хто б так
оспівав край Волинський, наше місто, красу людську, вишиту сорочку, мову солов’їну, землю материнську?!
Вишита сорочка
Не дивуйся, дівчино, що у свято
Одягну сорочку я не по моді,
Цю сорочку вишила мені мати
В себе вдома, у сільській господі.
Цю сорочку вишивали руки,
Що їх колос у жнива цілує,
Що зазнали більше горя й муки,
Ніж ми з тобою за життя почуєм.
Хоч вона не з дорогого шовку,
Полотняна з вишивкою в хрестик,
Та у ній я все життя пройшов би,
Лиш під нею б чисте серце нести.
Тож не смійся, дівчино, що у свято
Одягну сорочку я не по моді,
Цю сорочку вишила мені мати
В себе вдома, у сільській господі.

Слова і музика
Олександра Каліщука
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Народний одяг жителів північної частини Шепетівського району
Роботу підготувала: Порубенська Людмила Миколаївна,
учениця 8 класу Городнявського НВК (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія) Хмельницької області
Науковий керівник: Шитьман Світлана Володимирівна, вчитель української мови та літератури Городнявського
НВК (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія) Хмельницької області
Вступ
Історія племен і народів, що жили колись на українській землі, нараховує десятки тисяч років,
упродовж яких вибудовувалася культура нашого народу, однією з найяскравіших сторінок якої є вбрання.
Є багато творів образотворчого та декоративного мистецтва, писемних документів, в яких ми знаходимо
загальні відомості про одяг, його виготовлення, оздоблення, регіональні риси на території сучасної України.
Цікавий матеріал ми знайшли в „Українському літописі вбрання" Зінаїди Васіної – члена Національної
спілки художників України, етнографа. У книзі в хронологічній послідовності відтворено комплекси вбрання
усіх верств населення України.
Ілюстрований етнографічний довідник „Українська минувшина" – своєрідна енциклопедія традиційної
культури й побуту українців.
У навчальному посібнику „Українське народознавство"( за редакцією С.П.Павлюка, Г.И.Горинь,
Р.Ф.Корчіва) відмічено, що „здавна одяг виконував різні функціїї", „становить важливу складову частину
духовної і матеріальної культури народу".
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Із хрестоматії “Народознавство Поділля” В.П.Струманського, „Нариси історії Поділля” (редактори
З.В.Золотарьов, І.І.Кульбицький, Г.І.Фоміна ) нам стало відомо про життя і побут земляків, їх духовну
культуру, особливості народного одягу.
„Народний” В.П.Супруненка, „Народознавство” О.С.Смолянка, „Народознавство в школі”
Т.Д.Дем'янюк поповнили наші знання про виготовлення одягу, його призначення.
Про основні техніки традиційної української вишивки, застосовані для оздоблення жіночих та чоловічих
сорочок на територі України, особливості подільської вишивки ми дізналися з альбому Т.Кара-Васильєвої
„Українська сорочка” та посібника Г.К.Медведчук „Краса подільської вишивки”. Ілюстрований посібник
„Історія українського костюма” Т.Ніколаєвої розширив наше поняття про український костюм, його елементи на території
Поділля та Полісся.
Ознайомившись з літературою про одяг жителів різних регіонів України, його виготовлення, оздоблення,
призначення, ми мало дізналися про особливості саме одягу, який носили жителі нашого та навколишніх сіл.
Тому мета нашої роботи - з'ясувати особливості народного одягу жителів сіл північної частини
Шепетівського району Хмельницької області.
Наше завдання – порівняти, чим відрізняється одяг жителів сіл Городнявки, Михайлючки, Дубіївки,
Заморочення, його виготовлення, від одягу жителів інших регіонів України, зокрема сусідньої Житомирської області.
Використали ми в своїй роботі матеріали науковців, етнографів, а також розповіді цікавих людей, наших земляків,
які є справжніми берегинями народних традицій. Це Гуменюк Надія Яківна, жителька села Михайлючка, Лебіга Євгенія
Петрівна, яка проживає в селі Заморочення, а народилася і зростала в селі Дубрівка Житомирської області, Савосік Галина
Тимофіївна, жителька села Городнявка.
Вони зберегли справжні реліквії: зразки народного одягу, матеріали, з яких він виготовлявся, і дали нам
можливість доторкнутися до тих джерел народної творчості, які були нам невідомі.
Наша робота відзначається тим, що дає можливість дізнатися про елементи одягу, їх виготовлення, з
перших уст.
Адже ці жінки самі брали участь у виготовленні матеріалів для одягу, його елементів, допомагаючи своїм
рідним.
У роботі є матеріали, які дають оцінку того чи іншого явища, окремих рис чи ознак. В такий спосіб ми
намагаємося уникнути можливих тенденційності й упередженості при ознайомленні з матеріалом, стимулювати
пізнавальні інтереси і прагнення віднайти істину.
Наші дослідження можна використати при вивченні історії рідного краю, зокрема побуту і традицій наших
земляків.
1. Загальні відомості про народний одяг
Що ж таке одяг? На перший погляд, відповідь проста: це сукупність предметів, які захищають людину від впливу
зовнішнього середовища — холоду, спеки, негоди. Але ми знаємо, що це визначення буде неповним, бо одяг має не тільки
практичне призначення предметів носіння й їх зв'язок з широким колом духовних понять. Наприклад, одяг свідчив про
становище людини в суспільстві, у різні часи існували чітко визначені вимоги до вбрання на свято, будень, обряд.
Тому одяг становить важливу складову частину духовної і матеріальної культури народу.
На формування українського одягу мали вплив різні фактори: природні умови, культурна спадщина попередніх
поколінь, культурні взаємини з іншими народами, мистецькі здобутки, розвиток техніки, технології виробництва, а
також спосіб життя народу, його національні особливості, релігія, суспільна мораль.
1.1. Поділ одягу на групи
У найдавніші часи одяг не розподілявся чітко на чоловічий та жіночий.
З розвитком продуктивних сил і виробничих відносин відбувалася диференціація строїв: спочатку на чоловічі та
жіночі, згодом—на святкові, обрядові, щоденні, вбрання спеціального призначення, пов'язане з транспортом та
кінною їздою.
За способом виготовлення одяг українців розподілявся на шитий і нешитий. Останній давніший, виготовлявся з
одного або декількох шматків матеріалу, огортав стан, драпірувався в різні способи, утримувався на тілі за допомогою
зав'язок, булавок, поясів. Деталі шитого одягу скріплюються швами. Він може бути глухим або розпашним, різним за
кроєм. За розташуванням на стані людини одяг в основному розподілявся на натільний, нагрудний та стегновий (поясний).
Одяг також буває верхній та нижній. Останній розподіл залежить від кліматичних та сезонних особливостей, а також
від традицій носити певний набір одягу в хаті чи на вулиці, в будень чи на свято.
1.2. Функції одягу
Здавна одяг виконував різні функції: практичну, захисну, обрядову, оберегову, знакову, соціальну. Дуже
важливими з поміж них були практична та захисна. Проте не менш значущими були й інші функції, наприклад,
оберегова.
За народними віруваннями за допомогою певних символів, нанесених на одяг способом вишиття, ткання, вибійки
тощо, людину оберігали від „поганого" ока, злих духів.
Велике значення мала функція обрядова, яка вимагала спеціально виготовленого одягу для певного ритуалу чи
обряду (одяг весільний, поховальний).
У різних обрядах одяг застосовували по - різному, однак суттєвими були ті чи інші атрибути символи: квітка,
вінок, колір квітів, стрічок, вишиті узори сорочок та добір їх кольорів.
В усі часи в одязі вирізнялася соціальна функція. Вона регламентувала ношення всього вбрання, впливала на вибір
матеріалу, з якого виготовляли одяг. Привілеєм заможних, знаті віддавна було ношення шовкових, парчових тканин,
мережив.
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Отже, костюм завжди мав становий характер і відповідав певному соціальному рангові його власника. Це
виявлялося в конструкції окремих складових частин, у символіці кольорів (золото, пурпур прикрашали одяг
представників високої та найвищої ієрархії).
Важливою була функція естетична. Одяг завжди залежав від ідеалу краси тієї чи іншої епохи.
Вбрання завжди чітко реагувало на певні естетичні ідеали, художні стилі.
І, нарешті, важливою є функція національна, яка вказує на тривалий історичний процес формування вбрання і те, що
є спільним у традиційних строях народу на всій території України.
Заслуговує на повагу те, що наш народ зберіг національний одяг як символ, що його він проніс через ті
віковічні страждання й утиски, які довелося зазнати від ворогів. Це доводить, що в збереженні національного одягу
проявився здоровий народний інстинкт. Національний одяг, мова, віра та звичаї - все це надійний захист від національного
занепаду.
2. Характеристика народного одягу України
2.1. Матеріали, з яких виготовляли одяг
Упродовж тисячоліть народний одяг в Україні був продуктом замкненого усталеного циклу домашнього
виробництва. Основною сировиною для виготовлення доморобних тканин були льон, коноплі, кропива, овеча
вовна.
З розповіді жительки села Михайлючки Надії Яківни Гуменюк нам сталор відомо, що основною культурою, з якої
виготовляли тканини у нашій місцевості, були коноплі, а Євгенія Петрівна Лебіга повідомила, що в їхньому селі Дубрівка
Житомирської області, крім конопель широко використовували льон.
Льон - це одна з найстаріших культурних рослин, яка вирощувалася на наших землях ще в період дохристиянської
доби. Коноплі були запозичені нашими предками від іранців, але теж давно.
Дуже довгий шлях від зернинки до сорочинки. Сіяли коноплі „табунами". Зацвітала плоскінь (чоловічі стебла),
запилювала матірку (жіночі стебла). Вибирали (виривали) спочатку пожовклу плоскінь, а коли дозрівало сім'я- виривали
матірку. Обмолочували, в'язали у горстки (пучки). Мочили в річках, озерах, копанках. Плоскінь вимочували 2 тижні, а
матірку, в якої стебла значно грубші - три тижні. Сушили коноплі на сонці. Після сушіння коноплі били в бательнях (ломали
їх). Потім на терниці тіпали - відділяли від костриці, чесали щітками із залізними зубами, далі - щітками із свинячої щетини.
Виходили „кукли” з довгим волокном. З них пряли нитки, які снували на снівницях, а на верстатах ткали волокно. З
плосконі ткали тонке полотно (в неї ніжніші волокна), це 20-ка, 16-ка, з матірки - 12-ку, 10-ку і 8-ку. З відходів (клоччя,
вершки) пряли вальки на рядна, мішки. Щоб полотно було готове для використання, його потрібно було визолити.
Для
цього використовували попіл соняшників, кори осики, груші, верби, берези, дуба, полови від гречки, проса. Іноді
полотно товкли в ступі, промивали і розстеляли., щоб вибілити на літньому сонці. Отож, за зиму треба було напрясти,
виткати полотно, за літо вибілити і лише тоді шити з нього одяг. Потім прасували за допомогою качалки і рубля до
полиску. Найтонші полотна призначалися для святкових сорочок, наміток, хусток. Грубе полотно йшло на
виготовлення буденного одягу, воно було іноді основним матеріалом для бідніших селян.
Спосіб виготовлення лляного полотна подібний до виготовлення полотна з конопель, але різниця в тому, що
стебло льону було одного виду.
Матеріалом для тканин і в нашій місцевості, і в сусідніх селах Житомирського Полісся була також овеча
вовна.
Найпоширенішими з привозних тканин по всій Україні були шовк, парча, оксамит.
Від Надії Яківни ми дізналися, що часто по селах ходили „коробейники" (це чоловіки-росіяни). Вони
носили тернові хустки, терен, корт, батист, сатин, полотно з синіми або чорними смугами. З такого смугастого
полотна шили чоловічі штани, жінкам - спідниці, верхній одяг (подібний до піджака, тільки із зборками-фалдами в талії),
який називали „катанкою”.
Нам стало відомо, що переважна більшість українського населення, тобто селяни, все менше і менше вживали
для свого одягу шовк, парчу й оксамит. Тканини власного виробу були майже єдиним матеріалом для вжитку
українських селян, але вони були досить високої якості.
Мешканці сіл Городнявка, Михайлючка, Заморочення виготовляли полотно переважно з конопель, а у наших
сусідів з села Дубрівка Житомирської області переважали тканини з льону.
Щодо українського полотна, а особливо полотна з льону, то його ще й тепер залюбки вживають для чоловічих
сорочок та жіночих суконь не тільки в Україні, а й за кордоном.
2.2. Порівняльний аналіз українського народного одягу сусідніх сіл Хмельниччини та Житомирщини.
По всій території України зберігався традиційний стиль народного вбрання з усіма структурноансамблевими й естетичними прикметами. Та незважаючи на спільні риси, в окремих місцевостях помітні свої
характерні особливості одягу, що вирізняють його серед інших.
Як ми вже зазначали, за розташуванням на стані людини одяг розподілявся на натільний, нагрудний та
стегновий (поясний).
Єдиним видом натільного жіночого і чоловічого народного одягу на Україні була полотняна сорочка.
Сорочка - один з найдавніших елементів одягу. Вона була трьох типів: тунікоподібна, з поликами
(плечовими вставками), на кокетці. Специфіка виявлялася в засобах з'єднання плечової вставки та рукавів зі станом, у
розмірі та формі плечової вставки, рукавів та ласток (клинців, що вшивалися в рукав для розширення пройми), у характері
призбирування верхньої частини рукава та горловини, в оформленні коміра та манжетів, у горизонтальному та
вертикальному членуванні стану сорочки. Розмір деталей, кількість полотнищ залежали від ширини доморобного
полотна (в середньому 50 см), яка визначалася можливостями ткацького верстата. Особливістю української жіночої сорочки є
вишивка. У комплексі художніх засобів оформлення народного вбрання вишивці належало чільне місце. Характер
вишивки, вибір тих чи інших орнаментальних мотивів, колірне вирішення визначалися призначенням одягу,
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соціальними та віковими чинниками. Приміром, сорочки на щодень вишивалися скромно й просто, святкові - більш
ретельно, особлива ж увага приділялася весільним сорочкам.
В ансаблі народного, а надто святкового вбрання головна роль відводилася пишно орнаментонаній
сорочці.
Здавна у весільному образі існує поцінування посагу нареченої. Як відомо, більшу частину посагу становили
вишивані вироби, насамперед сорочки. Працелюбність нареченої визначалась кількістю і досконалістю вишитих нею
сорочок, котрих у посагу було понад сотню.
Одягти чисту білу сорочку в неділю чи на свято було обов'язковим правилом, відступати від якого не міг
найбідніший селянин ,Доч латаненька, аби біленька" - каже народне прислів'я.
Характерно, що крій сорочок різних областей здебільшого не має істотних відмінностей. Тільки завдяки
оздобленню ми можемо відрізнити подільську сорочку від поліської.
У кожному регіоні у вишивках сорочок склалася своя, відшліфована сторіччями, єдність орнаменту і засобів його
вираження, своя колірна гама.
Подільським сорочкам характерне змережування павучками. Ним змережували жіночі сорочки на погрудках і
рукавах, ним примережували рукави й уставки.
У вишивці подільських сорочок переважають чорний і червоний кольори, іноді у сполученні з жовтим чи
оранжевим.
Щоденна жіноча сорочка мала вишиту пазуху і ріденький узор на полику. Святкові вишивалися відповідно
до віку. Дівчата на поликах вишивали калину, а жінки мальви (це подільський оберіг), яких повинно бути на поликах 7
квіток, як днів у тижні (з розповіді Надії Яківни). У Гуменюк Н.Я. зберігається сорочка 120- літньої давності, яка належала
її матері.
Вишитими були комірі і чохли (манжети). Чоловічі сорочки Поділля були тунікоподібними з порівняно високим
стоячим коміром, невеликим розрізом посередині, іноді збоку. Рукава їх закінчувалися вільно, вишивався лише комір. У
вишивці переважав рослинний орнамент: хміль, дубові гілочки, був і геометричний узор.
Відомі тут і уставкові сорочки з низьким коміром. Вони заправлялися в штани, а тунікоподібні сорочки одягали
поверх штанів, які шили з грубого домотканого полотна, на очкурі.
Своєрідністю відзначався костюм населення Полісся. Євгенія Петрівна розповіла, що чоловічий одяг був досить
однорідний.
Тут побутувала чоловіча сорочка з поликами, оздоблена тканим узором, яку носили поверх вузьких
полотняних штанів, підперезаних ремінцем.
Жіноча сорочка на Поліссі була з прямим поликом, пришитим попідтканню і виложистим коміром. Шилася
вона з напіввідбіленого лляного полотна.
Сорочки Полісся прикрашали спрощеним орнаментом. Вишивка зволіканням (занизуванням) червоною ниткою по
біло-сірому тлу лляного полотна надавала узору виразної графічної чіткості. Ще вишивали білими нитками, інколи
вкрапленням червоних і чорних кольорів. Особливістю вишивок Полісся була їх схожість з іншою технікою оздоблення
сорочок – тканими орнаментами. Орнаменти розміщувалися на уставках по всій площині рукавів та на передній
частині сорочки.
Жіночий стегновий (поясний) одяг прикривав нижню частину фігури та одягався безпосередньо на сорочку.
Існувало кілька способів його утворення: за допомогою незшитих, частково зшитих та зшитих прямокутних полотнищ
саморобної вовняної тканини. Незшитий (розпашний) стегновий одяг (запаска, плахта, горботка) складався з одного або
двох полотнищ. Зшитий стегновий одяг – спідниця (андарак, літник, димка, фартух, шорц) у центральних
областях України побутував поряд із незшитими формами; у північних районах, а також у ряді західних областей
спідниця була основним типом стегнового жіночого вбрання.
Поясний жіночий одяг Поділля (обгортку) виготовляли з одного горизонтального полотнища, темного кольору з
вузькими кольоровими смугами попідтканню. Спідниці шили з домотканого полотна. У колекції наших землячок є
спідниці тернові та з льону.
Обгортку в талії закріплювали тканим поясом або вузькою крайкою.
Необхідним компонентом жіночого поясного одягу у нашій місцевості були запаски.
Вовняні запаски з двох полотнищ, посередині з'єднаних декоративним швом, вдягалися до вибійчаних спідниць.
Запаски відзначалися своєю орнаментацією – з мотивами квітів, тварин, на зразок килимових узорів.
На Поліссі жінки носили плахти, корсетки з домашніх тканин. Широко побутував фартух – вовняний або лляний – з
тканим орнаментом.
Безпосередньо на сорочку українці напинали нагрудний одяг, який прикрашав верхню частину фігури.
Він був сукняний, хутряний, із будь-якої простої тканини на ваті. Цей тип одягу переважно був без рукавів, рідше з
рукавами. Це кептар, лейбик (катанка, гарсет ), юпка (куртка, кохта). Важливим компонентом жіночого одягу була корсетка
(„керсетка"). Корсетки шили з тонкої вовняної тканини, оксамиту, шовку. їх оздоблювали вишивкою, намистинами,
аплікацією з тканини, декоративними швами.
Перші корсетки мали спочатку два клини, які для розширення одягу вставлялися в бокові шви. Пізніше на спині
збільшували кількість швів, з’являлися „вуса" (складки).
Нагрудний одяг - корсети мали округлий виріз горловини, шилися приталеними, з тонкої вовняної тканини чорного
або синього кольору, без рукавів, пазуха і низ оздоблювалися вишивкою або бісером. Дівочі корсетки були „гладкі", а жіночі
з „вусами". ,3уса" - це складні чотириярусні складки; їх буває п'ять або сім, вони надають одягові пишноти і легкості.
Застібалися корсетки з лівого боку.
Довжина корсетки сягала навіть колін. В нашій місцевості вони були короткі.
У дітей була єдина форма - довга майже до колін полотняна простора сорочка.
Як верхній одяг відома в нашій місцевості свита та гунька. У жіночій свиті ззаду від талії робилися густі збори.
Вона мала викладений комір, поли та борти вишивані, довжину - нижче колін. Гунька мала поли знизу розширені за
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рахунок клинців, які вставлялися від рукавів. До чоловічої гуньки зрідка пришивали капюшон (відлога). І жіночі і
чоловічі свити були темного кольору.
На Поліссі верхнім одягом жінок була свита з білого сукна з вусами або юпка з легких тканин (вибійки на
полотні, доморобної баї та фабричні тканини).
Взимку чоловіки і жінки носили кожухи з приталеною спинкою, розширеним низом, які оздоблювалися
червоним і зеленим шовком. Вони були мірилом заможності селянина. Недаремно народ створив прислів'я „У кого кожух
і свита - у того душа сита”.
Кожухи переважно були домашнього виробу, шилися з вичинених овечих шкір.
Найкращим кольором кожуха для жінок вважається білий, бо й справді спеціально вибілені кожухи виглядають
дуже гарно, а особливо, коли вони ще й розшиті кольоровими шнурками та барвистим сап'яном –тонкої м'якої
дубленої шкіри кіз, овець, телят.
Чоловічі кожухи, крім білих, бувають ще й червоні та чорні. Різниця поміж чоловічим і жіночим кожухом буває хіба
що тільки в кольорі та й то не завжди.
Правда, жіночі кожухи шиються охайніше і барвисті оздоби трапляються на них частіше.
Крім кожуха, заможні селяни носили ще бекеші - хутряний довгополий приталений одяг зі зборами, критий
синім сукном.
2.3. Головні убори
З особливим інтересом ми дізналися, що звичним щоденним головним убором дівчат була смуга тканини або
вишита стрічка. Її пов'язували так, щоб волосся на тім'ї залишалося відкритим. До начільної пов'язки ззаду
прикріплювали стрічки, а над скронями втикали квіти.
У свята дівочий одяг збагачувався вінком з квітів. Найбільш поширеними були вінки, сплетені з маку,
чорнобривців, ромашки, барвінку, півонії, жоржин, а зимою - із штучних квітів. Вінок одягали тільки повнолітні
дівчата. Це знак цнотливості, тому збезчещена дівчина, за народними етичними нормами, не мала права його одягати. Не
одягали вінки і молодиці.
Вінок з живих квітів захищав дівчину від напасників, від „лихого ока" та від нечистої сили.
Складними були весільні вінки. У нашій місцевості він був зроблений з білих парафінових бурульок, обплетених
барвінком (символом тривалого кохання), калиною. Якщо молода була сиротою, то у вінок не вплітали червоні кетяги
калини (з розповіді Гуменюк Н.Я.).
Холод взимку та спека влітку змушували дівчат покривати голову хусткою.
Як і скрізь в Україні, жінки носили намітки, очіпки, які одягали на рибалку (дерев'яний обруч, що підтримував
хустку).
Дуже популярним головним убором була хустка. її пов'язували різними способами: кінцями під підборіддям, кінцем
назад, на тім'ї, чалмоподібно.
Є тернова хустка, якій уже більше 100 років. Дуже цікавою є хустина на 4 дні, придбана матір'ю Надії Яківни у
„коробейників".
Колись хустки в Україні вишивалися шовком, сріблом та золотом. Якщо вишивали шовком, то найбільше
вживали червоних, синіх, зелених, жовтих та рожевих ниток. Зрідка траплявся і чорний колір.
Орнамент на хустках був колись переважно геометричний. Пізніше, з XVIII ст. увійшов у моду рослинний
орнамент.
Якщо звернемо свою увагу на головний убір поліщуків, побачимо, що жінки сусідніх сіл Житомирщини покривали
голову очіпком, носили хустки. Різновиди жіночого головного убору – кибала, скручена з льону або соломи, на яку
намотували волосся, чепець (каптур) овальної форми та намітка. Поліські намітки, набагато коротші, ніж в наших селах,
вив'язувалися по-різному.
Дівчата у повсякденні носили стрічки, на свята надівали тіароподібні тверді головні убори, прикрашені поперечними
смугами при зібраних кольорових стрічок, квітами. ( 1.348 )
Чоловіки влітку одягали солом'яний капелюх, бриль, а взимку - повстяні та смушкові шапки. Такі чоловічі головні
убори були поширені і в наших селах. А ще чоловіки вдягали чорні баранячі шапки конусоподібної форми зі стоячим чи
загнутим всередину верхом. Відомі також шапки з червоного чи синього сукна, викладені всередині шкірою.
Ще з найдавніших часів для населення України основним взуттям були чоботи. їх шили з невиправленої шкіри,
шкапові, рідше юхтові. Такі чоботи носили селяни, а хромові - міщани та пани. Звідси і прислів'я „Видно пана по
халяві”
Цікаво, що найкраща юхта виходить з кінської шкіри, а воляча шкіра йшла на підошви.
Навіть найбідніші селяни чинили колись для чобіт шкіру свиней, але „свинячі чоботи” погані, вони пропускають
воду, розкисають, а взимку в них мерзнуть ноги.
Жінки в наших селах, як і по всій Україні, ходили в юхтових чобітках, а багатші мали шаврові чоботи на свято. Ще
вони носили чоботи з червоного та жовтого сап'яну. Побутували на Поділлі жіночі черевички, що мали халяви з
розрізом спереду, і зав'язувалися шнурками.
Найдавнішим взуттям бідних були постоли або ходаки. Це шкіряне взуття, що складалося лише з підошви, краї
якої загнуті догори і стягнені на підбитті ноги ликом, мотузком або ремінцем.
На Поліссі були поширені личаки, що плетуться з лика, яке дереться з липової кори. Вони разом з білими
обмотками природно вписувались у загальний сіро-білий комплекс поліського вбрання. Заможні дівчата на великі свята
взували червоні чобітки.
Виконуючи роботу, ми дізналися про те, що населення наших і сусідніх
сіл не було однорідним за національним складом. У Михайлючці, Дубівці, Городнявці проживали поляки,
німці. Вони мали свій одяг, який зазнавав змін у елементах, формі, прикрасах.

123

2.4. Прикраси
Жіноче населення України здавна полюбляло носити різноманітні вушні, шийні та нагрудні прикраси,
серед яких особливо цінувалося справжнє намисто - коралі. Воно цінилося по кількості разків (низочок). Навіть
найбіднІша з дівчат мала разок коралів до святкового вбрання, а ще полюбляли подолянки пацьорки - дрібне намисто, комірці
з бісеру, а також дукачі - металеві прикраси (з розповіді Гуменюк Н.Я.).
У будні дні при роботі дівчата одягали небагато намиста, бо боялися, що нитка розірветься і не тільки пропаде
намисто, від цього велика шкода, а треба сподіватися якогось лиха, бо ж за народним повір'ям розсипане намисто
накликає біду. У полісянок до набору шийних прикрас входили кольорове і скляне намисто, разки коралів та намисто з
медальйонами, яке називалося „лучпаники", „миндалі".
Із стародавніх часів в Україні існує добрий звичай: хлопці дарували своїм дівчатам намисто.
Про це часто згадується в піснях і співанках, приповідках.
Намисто в Україні служило оздобою не тільки дівчат, а й молодих заміжніх жінок, лише бабусі, якщо і носили
намисто, та й то темних кольорів.
Спостерігаючи за сьогоденням, мимоволі задумуєшся, куди ж все це зникло.
Працюючи над даною темою, ми відчули гордість за тих людей, з якими ми зустрічалися. А це Гуменюк Надія
Яківна, Лебіга Євгенія Петрівна, Савосік Галина Тимофіївна, в сім'ях яких бережуть історичні реліквії – зразки народного
одягу. Вони вважають своїм обов'язком передавати з покоління в покоління те, що їм відомо про український народний
одяг, традиції і звичаї.
Охарактеризувавши одяг різних регіонів України, ми звернули увагу на спільне та відмінне у виготовленні,
оздобленні в наших селах Михайлючці, Городнявці,
Замароченні, Дубіївці та сіл сусідньої поліської зони
Житомирщини.
Зробивши детальний порівняльний аналіз, ми встанавили, що особливістю Полісся є використання
полотняних та вовняних тканин домашнього виробництва, старовинної техніки декорування основного одягу (тканням),
поєднання білого та червоного кольорів. Комплекс вбрання Полісся вирізнявся світлою гамою тонів натуральних
тканин, в той час, як подільські костюми, також виготовлені з конопляного полотна, вирізнялися яскравим контрасним
оздобленням, темною гамою щоденного верхнього одягу, пошиттям окремих елементів одягу. Висновки
Виконуючи роботу, ми дізналися, що народний одяг має такі характерні риси: нечисленність частин убрання,
простота крою, перевага білого кольору, спокійні барви прикрас та відсутність зайвих оздоб, а найголовніше те,
що в усьому відчувається почуття міри.
Це ті властивості нашого одягу, які відрізняють його від одягу інших народів.
Народний одяг України має місцеві відмінності.
Порівнявши одяг мешканців сусідніх сіл Шепетівщини та Житомирщини, ми встановили багато спільного у
виготовленні полотняних та вовняних тканин, у пошитті натільного, нагрудного та верхнього одягу.
Відмінності ми виявили у використанні сировини для полотна, колірній гамі, декоруванні та оздобленні
вишивкою. Відрізняються в деяких деталях щоденне взуття, прикраси дівчат.
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Сучасне українське козацтво: етапи становлення та проблеми
Роботу підготував: Ткачук Антон Валерійович,
учень 8 –А класу ЗОШ № 7 м. Енергодара Запорізької області
Науковий керівник: Самойлова Ірина Арнольдівна,
вчитель історії НВК «Гармонія» м. Енергодара Запорізької області
Вступ
Козаччина з початку свого існування перебрала на себе дуже важливу для народу й держави функцію.
Вона тривалий час була охоронцем порубіжних територій, що граничили з східними державами. Тому крім
оборонця кордонів ще й стала захисником інтересів християнства від зазіхань мусульманського світу. В XVIIXVIII ст. ширилася козацька слава по українських, російських землях, у східному світі, у країнах Західної
Європи.
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Однак крім головного свого військового призначення — охорони кордонів — козаччина залишила по
собі добру славу в народній пам'яті про вміння успішно господарювати, по-батьківськи дбати про підростаюче
покоління, шанобливо ставитися до старості, берегти і збагачувати перлини житейської мудрості, народні
знання і світоглядні уявлення. Сьогодні, коли після багаторічних змагань Україна нарешті стала незалежною
державою, козацька спадщина може стати в нагоді.
Актуальність теми «Сучасне українське козацтво: етапи становлення та проблеми» полягає в тому, що,
по-перше, вона ще мало досліджена фахівцями, по-друге, козацтво стає досить вагомою силою українського
суспільства.
Метою дослідження є аналіз процесу розбудови козацького руху. Це зумовило постановку й вирішення
таких взаємопов'язаних завдань:
встановити події, що стали відправним пунктом історії сучасного козацтва та виділити етапи його
розбудови;
визначити роль держави в цьому процесі;
виділити основні напрямки роботи козацьких громад та пропагування козацької ідеї в цілому;
викрити недоліки в організації та діяльності сучасних козаків.
З урахуванням цього об'єктом дослідження є сучасне козацтво на території України, а безпосередньо
предметом - процес його розбудови в останні 15-20 років.
На жаль друкованих робіт з історії сучасного козацтва небагато. При написанні роботи автор мав змогу
ознайомитися з "Енциклопедією українського козацтва" [9], указами Президента України та іншими
нормативними документами [1-4], що сприяли відродженню і розвитку козацтва, матеріалами обласних
(Запоріжжя) та міських (Енергодар) періодичних видань з козацької тематики [10,11], документами архіву
Енергодарського куреня КВЗН.
При вивченні джерел та літератури автор використовував, окрім загальнонаукових, методи
дослідження: історико-оглядовий, хронологічно-проблемний.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що історіографія теми досить обмежена: монографії відсутні
або є недоступними для вивчення, а наукові статті друкуються або в газетах і журналах, які виходять
невеликим тиражем, або на сторінках Інтернет-видань. Представлена робота має значення не тільки в
науковому, а й у практичному аспекті. Отриманий матеріал стане у нагоді при викладанні курсів історії України
та рідного краю (регіональний курс), при проведенні виховних заходів у середніх школах міста та позашкільних
закладах.
Розділ 1. Відродження козацтва в Україні наприкінці XX століття
1.1 Виникнення козацького руху
1.1.1. Створення перших громадських організацій козаків
Своє нове відродження українське козацтво відчуло в останньому десятилітті XX ст. Якщо до цього
часу організації українського козацтва проводили свою діяльність лише за межами України, то тепер козацькі
громади в Україні діють у формі громадських організацій національно-патріотичного та громадськопатріотичного спрямування.
Наприкінці 80-х рр. XX ст. інтерес до свого минулого та генетична пам'ять поряд з активізацією
політичного життя в Україні спричинили виникнення козацьких громадських утворень; Козацького земляцтва
(1984), що у 1989 р. перетворилося на Донецький курінь українського козацтва; спортивної школи козацького
мистецтва «Бойовий гопак» у Львові (1985); Запорізького козацького товариства «Запорозька Січ» (1990);
«Козацького товариства Київщини» (1990) та ін. Влітку 1990 р. відбулося святкування 500-річчя від дня першої
писемної згадки про українських козаків. Особливим розмахом відзначалися урочисті заходи на о. Хортиця в
Запоріжжі та с. Капулівка на Січеславщині. Це дало поштовх до створення цілої низки регіональних організацій
українського козацтва - Карпатська Січ (Львівщина), Поліська Січ (Житомирщина), Прикарпатська Січ (ІваноФранківщина), Кальміуська паланка (Донеччина), Буковинська Січ (Чернівеччина), Херсонський кіш,
Волинська Січ, Закарпатська Січ тощо.
Офіційним відродженням козацтва в Україні стала перша Установча Велика Рада українського
козацтва, що відбулася 15 березня 1990 р. у с. Капулівці, що поблизу Нікополя, на місці колишньої
Чортомлицької Січі. 17 березня 1992 р. Міністерством юстиції України була зареєстрована (свідоцтво № 223)
добровільна, незалежна, ідейно-патріотична й оборонно-спортивна громадська організація козацтва України та
українського козацтва діаспори під назвою "Українське козацтво". Першими її керівниками були: Герой
України В'ячеслав Чорновіл – перший гетьман "Українського козацтва" та гетьман Володимир Мулява. Нині її
очолює гетьман "Українського козацтва" Іван Білас.
Як визначено Статутом Міжнародної організації "Українське козацтво": "Українське козацтво об'єднує
козаків, нащадків усіх гілок, напрямків і течій українського козацтва незалежно від місця їхнього поселення та
проживання, громадян України та українців інших країн, які сповідують ідею Українського козацтва,
практично працюючи на її реалізацію, відновлення і розвиток Українського козацтва. Українське козацтво
твориться із своїх членів – українських козаків. Український козак – це лицар України, морально чиста, високо
духовна і матеріально незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і
волею, патріот України, який постійно морально-психологічно, духовно і фізично готує себе до оборони
Батьківщини, захисту родини, свого роду та українського народу, своєї честі та гідності, дбає про єдність
Українського козацтва і українства всього світу.
Українське козацтво – наступник без винятку всіх гілок українського козацтва, які стояли на
державницьких, самостійницьких засадах відновлення незалежності та розбудови України, в т.ч. і війська
Запорозького: як Низового, так і Гетьманського» [6].
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Етап, який розпочався 1992 р., характеризується розвитком Міжнародної організації "Українське
козацтво" та адаптацією традицій козацьких громад у сучасних умовах.
У цей час відбувався процес напрацювання Статуту козацької громади. Відроджувалися й отримували
нове життя такі течії в козацькому русі, як звичаєве козацтво та характерне козацтво. Ці течії об'єднали
свідомих українців, які згуртувалися довкола ідеї формування нового українського суспільства.
1.1.2. Початок розколу українського козацтва
Створення в 1994 р. окремої Всеукраїнської громадської організації "Спілка козаків України "Військо
Запорозьке", яку очолив верховний отаман генерал-хорунжий Олександр Панченко і яка не залежала від
Міжнародної організації "Українське козацтво", поклало початок розпаду більш-менш єдиного козацького
організаційного стану на окремі козацькі громади, які почали самостійно вирішувати свою долю та шукати свої
шляхи розвитку.
12 – 14 жовтня 1994 р. у Києві відбулася VII Велика рада "Українського козацтва", на якій були
присутні понад 400 козаків – представників 23 областей України та Кубані. Велика рада згідно зі Статутом
переобрала на останній термін гетьманом "Українського козацтва" Володимира Муляву, головним отаманом
"Українського Козацтва" був обраний Дмитро Сагайдак, генеральним суддею – Дмитро Поїзд.
14 жовтня, на третій день проведення VII Великої ради "Українського козацтва", вперше відбувся
спільний прохід українських козаків, членів Спілки офіцерів України і ветеранів УПА від Центру культури,
просвіти і дозвілля Збройних сил України вулицями Києва від вулиці Михайла Грушевського Хрещатиком,
бульваром Тараса Шевченка до Володимирського собору, де патріарх Української православної церкви
Київського патріархату Володимир освятив новообрану Генеральну старшину "Українського козацтва".
Процес розколу значно поглибився в 1996 р. і призвів до того, що вперше за шість років існування
сучасного козацького руху в Україні три території в козацтві проводили свої Великі ради окремо: 12-14 жовтня
1996 р. у Києві відбулася X Велика рада "Українського козацтва", у Чигирині – II Велика рада "Всеукраїнського
Звичаєвого козацтва", у Запоріжжі на Хортиці – II Велика рада "Війська Запорізького Низового".
25 червня 1999 р. була заснована Міжобласна добровільна, незалежна,
позапартійна, громадсько-патріотична та оборонно-спортивна громадська організація "АзовоЧорноморське козацьке військо" на чолі з верховним отаманом генералом армії козацьких військ Віталієм
Каленяком.
30 липня 1999 р. Міністерством юстиції України зареєстровано Всеукраїнську організацію "Спілка
Козацьких Організацій України" на чолі з генерал-полковником козацтва Віктором Дубограєм. У червні 2000 р.
органами юстиції м. Києва зареєстровано Київську добровільну, незалежну, некомерційну, ідейно-патріотичну,
оборонно-спортивну громадську організацію "Козацтво України", яка в червні 2001 р. була перереєстрована в
Міжнародну добровільну, незалежну, неприбуткову, ідейно-патріотичну, спортивно-масову та спортивну
громадську організацію. Очолює цю організацію гетьман "Козацтва України" генерал козацтва Анатолій
Попович.
22 червня 2002 р. було зареєстровано Міжнародний союз козацтва на чолі з верховним отаманом
генерал-полковником козацтва Олександром Хорофейком, а 8 липня 2002 р. – Всеукраїнську громадську
організацію "Українське реєстрове козацтво" на чолі з гетьманом "Українського реєстрового козацтва"
Анатолієм Шевченком.
У цей період виникло ще кілька козацьких організацій: Козацька територіальна оборона (верховний
отаман – генерал-полковник козацтва Віктор Сєдих); Козацькі Війська України (верховний отаман – генералполковник козацтва Володимир Яловий); Всеукраїнська громадська організація "Козацьке військо Запорозьке
України" (верховний отаман Дмитро Сагайдак); Спілка козаків України "Військо Запорозьке" (верховний
отаман Петро Заболотний). 12 липня 2002 р. у Києві відбувся установчий з'їзд Міжнародної асоціації
«Козацтво».
1.1.3. Спроба об'єднання
Новий етап розвитку українського козацтва характеризується початком об'єднання незалежних козацьких
і громадських організацій різного рівня для виконання положень "Національної програми відродження та
розвитку Українського козацтва". 14 жовтня 2002 р. була створена Національна спілка "Об'єднане козацтво
України" – конфедеративна структура за формою і братство за змістом. Створення об'єднаного козацтва
підтримали: Міжнародна громадська організація "Козацтво України"; Всеукраїнська громадська організація
"Козацькі війська України"; Всеукраїнська громадська організація "Українське реєстрове козацтво";
Всеукраїнська громадська організація "Козацька територіальна оборона"; Міжнародний союз козацтва.
Одноголосне прийняття Кодексу честі козацьких організацій – членів Національної спілки "Об'єднане
козацтво України" засвідчує, що козаки поділяють спільні духовні цінності та засади козацької єдності – Віру,
Надію і Любов, Свободу, Волю, Гідність і Братство, Духовність, Державність, Патріотизм та Народовладдя і
вбачають свою найвищу духовну місію у захисті національних інтересів України та розвитку сучасної
української нації. Козацька спільнота добровільно взяла на себе зобов'язання неухильно і повсякчасно
втілювати принципи козацької доброчесності в діяльність козацьких організацій України. Як відомо, 19
козацьких організацій (з них 6 – всеукраїнських) створили відповідну Декларацію про додержання Кодексу
честі.
На сьогодні зареєстровано близько десятка Всеукраїнських громадських організацій українського
козацтва та більш ніж п'ятсот обласних, районних, міських і сільських козацьких утворень. У своїх лавах вони
нараховують майже 200 тис. осіб.
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1.2 Основні напрямки діяльності сучасних козаків та державних установ щодо розповсюдження
козацької ідеї
З 1991 р. постійно організовуються кінні походи «Козацькими шляхами», з 1992 р.- зарубіжні походи
козацької чайки «Свята Покрова» до берегів Франції та Англії, з 1996 р. у Києві щорічно проводиться
фестиваль-турнір бойових мистецтв «Козацька слава», з 1999 р. у Запоріжжі проходить
щорічний фестиваль національних видів єдиноборств, а в Дніпропетровську – Всеукраїнський
чемпіонат козацького морського багатоборства. Періодично стартує регата пам'яті 1. Сірка за маршрутом КиївЗапоріжжя-Босфор. У 2001 р. створено Всеукраїнську федерацію козацького двобою та Міжнародну федерацію
бойового гопака.
Функціонують наукові установи з вивчення українського козацтва: Науково-дослідний інститут
козацтва при Інституті історії України Національної академії наук України (з 1996 р.) та при Запорізькому
державному університеті (з 2000 р.), його філії діють у Донецьку, Запоріжжі. Нікополі, Одесі. Проведено наукові
конференції: «Козацькі джерела» в Одесі, «Сучасна козацька педагогіка» в Києві, «Проблеми розвитку
Українського козацтва як державотворчої інституції» в Черкасах, «Козацька педагогіка в системі сучасної
освіти» в Сумах та ін. Створені також освітні заклади: Інститут українського козацтва при Харківському
державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди (2002), Народний університет козацької культури при
Донецькому художньому музеї (2002), Український військово-козацький інститут ім. князя Святослава при
Міжрегіональній академії управління персоналом (2003).
У багатьох регіонах України діють козацькі школи, ліцеї, молодіжні та дитячі регіональні організації;
«Молода Січ» (Запоріжжя, Суми, Нова Каховка). «Січ» (Київ), «Сокіл» (Тернопіль, Нікополь), «Козацьке коло»
(Харків) та ін. Підготовлено загін спеціального козацького вишколу при Донецькому інституті фізкультури, в
Одесі створено загін сприяння прикордонній службі, а також функціонують постійно діючі табори козацького
вишколу. Проведена підготовча робота щодо відкриття державного Тернопільського козацького ліцею ім. Д.
Байди-Вишневецького з посиленою військово-фізичною підготовкою. Українське козацтво опікується
Борзненською школою-інтернатом на Чернігівщині. Започатковано постійний всеукраїнський історичний
конкурс серед учнів загальноосвітніх середніх шкіл «Козацька держава».
Козацьку культуру відроджують і пропагують професійні та самодіяльні художньо-мистецькі
колективи: «Козацькі забави» (Київ), «Козак Мамай» (Черкаси), «Козаки Поділля» (Хмельницький), «Козацькі
шляхи» (Дніпропетровськ), хор Зборівської Січі ім. І. Богуна (Тернопільщина), «Чорномор» (Одеса),
«Харцизяки» (Донеччина), «Вітер» (Житомирщина), «Чумацький шлях» (Черкащина), оркестр Білоцерківської
Січі (Київщина), хор Кіцманської Січі (Чернівеччина) та ін. 1997 р. у Києві відбувся Всесвітній фестиваль
мистецтв українського козацтва. З 2000 р. у Тернополі проводяться щорічні всеукраїнські фестивалі-огляди
козацької пісні «Байда», а з 2002-го – на теренах Донеччини відбувається Всеукраїнський фестиваль
«Козацькому роду – нема переводу».
Виходять друком всеукраїнські та регіональні періодичні видання: журнали – «Гетьман», «Козацька
рада», «Козацтво України», «Нова Січ»; газети – «Свобода слова», «Козацький вісник», «Віра та Воля»,
«Україна козацька», «Козацька нація», «Козацьке коло» (Запоріжжя), «Козацький дзвін» (Житомирщина),
«Богданів край» (Черкащина), «Козацька родина» (Дніпропетровщина), «Козацькі литаври» (Рівненщина),
«Бузький козак» та «Козацька держава» (Миколаївщина), «Лугарі» (Луганщина), «Слава козацька»
(Херсонщина) та ін.
1.3. Державна підтримка козацтва в Україні
Розгортання козацького руху в Україні спонукало державні органи до його підтримки. 4 січня 1995 р. був
підписаний Указ Президента України "Про відродження історико-культурних та господарських традицій
Українського козацтва" за № 14/95, що визначив перспективні напрямки розвитку козацтва в Україні на
сучасному етапі, його місце в українському суспільстві [1].
Цим Указом було схвалено громадські ініціативи щодо державної підтримки розвитку і подальшої
діяльності організацій українського козацтва, що об'єднують громадян України, які відносять себе до
козаків, а саме:
відродження історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій українського
козацтва;
відновлення в установленому порядку історичних назв населених пунктів, місцевостей, об'єктів
соціально-культурного та іншого призначення, пов'язаних з історією українського козацтва;
використання в установленому порядку атрибутики та символіки українського козацтва;
створення відповідно до законодавства України козацьких селянських (фермерських) господарств і
колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств,
промислів тощо;
піклування про пам'ятки історії та культури українського козацтва, здійснення у відповідних
пам'ятних місцях природоохоронних заходів та сприяння науково-пошуковій роботі;
взаємодію з державними органами щодо патріотичного виховання молоді, організації фізкультурноспортивної та культурно-просвітницької роботи.
Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади України, Уряд Автономної
Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських рад народних депутатів повинні
сприяти розвитку українського козацтва, в тому числі здійсненню його статутної діяльності.
Кабінету Міністрів України було запропоновано розробити заходи щодо наукового опрацювання
матеріалів з історії українського козацтва, поетапного відродження його історичних, патріотичних,
господарських та культурних традицій.
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Свідченням зрослого авторитету українського козацтва було установлення згідно з Указом Президента
України від 7.08.1999 р. Дня українського козацтва, який запропоновано відзначати щороку 14 жовтня – у день
свята Покрови Пресвятої Богородиці [2]. Іншим Указом Президента України від 22.12.1999 р. було утворено
Координаційну раду з питань розвитку козацтва при Президенті України (у 2005р. реорганізована в Раду
українського козацтва при Президенті України. [4]).
Положення про Координаційну раду з питань розвитку українського козацтва затверджено Указом
Президента України від 22 грудня 1999 р. за № 1610/99. Основними завданнями Координаційної ради
визначено:
здійснення аналізу стану розвитку українського козацтва та координації взаємодії органів виконавчої
влади і козацьких організацій у сфері відродження історико-культурних та господарських традицій
українського козацтва;
внесення Президентові України пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у цій
сфері.
15 листопада 2001 р. було прийнято Указ Президента України №1092/2001 і положення «Про
Національну програму відродження та розвитку українського козацтва на 2002-2005 роки». [3]. Метою
Національної програми є подальший розвиток і утвердження козацтва як громадської сили, здатної істотно
впливати на процес консолідації суспільства. Вона передбачає участь українського козацтва у військовопатріотичному вихованні молоді; створенні, відродженні, відновленні та охороні заповідних місць і об'єктів;
проведення освітянських, культурно-просвітницьких заходів; науково-дослідної, пропагандистської та
видавничої роботи; організацію туризму, спортивних змагань, здійснення господарської, природоохоронної та
міжнародної діяльності.
Розділ 2. Козацький рух на Запоріжжі
У 1990 р. у Запоріжжі було оголошено про намір утворити самодіяльне громадське об'єднання Запорізьке козацьке товариство «Запорізька Січ». Серед ініціаторів його створення були члени правління
Запорізького обласного товариства української мови імені Т. Г. Шевченка
В. А. Чабаненко, Т. Г. Шевченко, Д. І. Симоненко, В. Ф. Тимчина та інші ентузіасти. 14 жовтня 1990 р.
у день Покрови Пречистої Богородиці (свято, особливо шановане серед козаків) ініціативна група просвітян
зібралася на о. Хортиці і провела реєстрацію всіх, хто бажав стати козаками. Зареєструвалося протягом дня до
300 осіб. 8 грудня 1990 відбулася Установча велика козацька рада усіх зареєстрованих, на якій члени
новоствореної козацької організації склали козацьку присягу й обрали керівництво. Отаманом став В. Мельник,
у свій час військовий лікар, капітан медичної служби. Рішенням Запорізького облвиконкому від 09.01.1991 р.
Запорізьке козацьке товариство «Запорізька Січ» було зареєстроване. На цей час у його складі було 4 підрозділи
(курені) – по одному в 4 районах м. Запоріжжя [9].
Після того, як 17 березня 1992 р. Міністерство юстиції зареєструвало Статут українського козацтва,
пішов швидкий процес створення козацьких підрозділів не тільки в обласних центрах, а й у містах і районах
областей України. У Запорізькій області, наприклад, козацькі підрозділи утворилися у Гуляйполі, Василівці,
Енергодарі, Оріхові, Мелітополі, Токмаці, селищі Балабиному та деяких інших населених пунктах. У червні
1996 р. Запорізьке козацьке товариство «Запорізька Січ» було перейменоване у Запорізьке військо низове
«Запорізька Січ», яке на початку 2000 р. мало 16 підрозділів і нараховувало близько 850 козаків.
Гостра політична боротьба, яка відбувається в Україні після проголошення незалежності, відбилася і на
становищі українського козацтва. Частина козацької старшини «Запорізької Січі», спираючись на підтримку
деяких місцевих державних і господарських структур, створили альтернативне українському козацтву Козацьке
військо запорозьке низове (КВЗН). Козацька рада альтернативного козацтва, сформованого на базі охоронного
приватного підрозділу на чолі з О. Панченком, відбулася з участю представників російського козацтва (Дону,
Кубані, Уралу, Москви, Оренбурга) і духовенства Московської патріархії на о. Хортиці у вересні 1994 р.
Управління юстиції Запорізької області зареєструвало КВЗН та статут цієї організації. До КВЗН приєдналися
козацькі підрозділи Півдня та Сходу України. Було оголошено про створення Союзу козаків України.
17 жовтня 1995 р. в м. Енергодарі відбулася установча конференція, на якій усі бажаючі стати козаками
(спочатку їх було всього 17) створили Енергодарський курінь козацького війська Запорізького низового.
Рішенням за № 229 від 21 грудня 1995 року Енергодарського виконавчого комітету організація була
зареєстрована. Основними завданнями куреня було проголошено відродження козацьких традицій, розвиток
козацької економіки й хазяйнування, військово-патріотичне виховання молоді, допомога військкомату у
підготовці призовників до служби в армії, забезпечення спільно з органами виконавчої влади суспільного
порядку. Найбільш активно козаки міста почали діяти у 1999 р., коли отаманом Енергодарського куреня став
Віталій Борисович Попов.
Делегації козаків від нашого куреня у складі КВЗН не раз і не два брали участь у заходах по захисту
православ'я України. Тобто охороняли, супроводжуючи хресні ходи, оберігали святі реліквії і церковні
раритети, брали участь у військових козацьких походах до Києво-Печерської і Свято-Успенської Почаївської
лаври, а також до Успенського чоловічого монастиря в місті Бахчисараї та до Великої Ялти Автономної
Республіки Крим. З участю козаків освячувався пам'ятник Андрію Первозванному у місті Запоріжжі,
проводилася Міжнародна наукова конференція у місті Переяслав-Хмельницькому на Київщині з нагоди 350-ї
річниці возз'єднання Україні з Росією, а також Перший міжнародний конгрес козаків у столиці Всевеликого
козацького Війська Донського у Новочеркаську, де в параді на честь 250-річчя з дня народження героя 1812
року, генерала від кавалерії, графа М.І. Платова у складі делегації козаків КВЗН посіли друге місце зі стройової
підготовки серед учасників цього параду.
При Центрі дитячої та юнацької творчості міста на базі ЗОШ № 7 працює „Школа джур", котра була
створена при підтримці Енергодарського куреня козацького Війська Запорозького низового. Головною метою
128

„Школи джур" є патріотичне виховання та підготовка юнаків до служби у Збройних силах України, вивчення
історії України, православ'я, поваги до національно-культурних традицій.
Не словом, а ділом низове козацтво довело своє існування та стало соціально необхідним для
суспільства. 11 Шкіл джур виховують молодь у дусі поваги до своєї історії та Батьківщини, спортивно
загартованими та витривалими, таким чином діти захищені від вуличного криміналу, алкоголізму, наркоманії.
Козацькі спецдружини по охороні громадського порядку активно діють по всій області. [7]. Всього таких
спецдружин в області 17. Особливо добре вони зарекомендували себе в сільській місцевості, де на декілька
населених пунктів є тільки один дільничний міліціонер. Важлива увага приділяється економічній базі козацтва.
На селі козаки володіють землею і ставками, займаються благоустроєм території, допомагають один одному по
господарству, виховують дітей у дусі січового товариства. Керівники сільських рад нерідко стають до лав
козацтва, а козаки є активними учасниками місцевого самоврядування. Свою громадянську позицію козацтво
яскраво продемонструвало походами в Крим, де неодноразово захищали православні храми, монастирі, мирних
громадян від кримсько-татарських екстремістів. [10].
Основними напрямками роботи козацтва в місті та області є військово-патріотичне виховання молоді,
охорона громадського правопорядку, поширення козацької ідеології і культури.
Розділ 3. Проблеми сучасного українського козацтва
Сучасні козаки повинні вирішити ряд серйозних проблем у своєму товаристві, щоб стати дійсно
вагомою силою. Для початку вони просто зобов'язані припинити безпідставно надавати один одному військові
звання. Як показують опитування, близько половини особового складу козацьких військ — це підполковники і
полковники. А скільки у кожному козацькому
війську генерал-хорунжих? І це при тому, що козацькі війська військової служби не несуть. Вона їм на
державному рівні просто не визначена. На жаль, у деяких козацьких підрозділах існує практика купівлі звань та
нагород! А який же полковник чи генерал-хорунжий з купою медалей та орденів на грудях візьметься до
рядових, але таких необхідних і важливих справ як-то: упорядкування місць і пам'яток, тісно пов'язаних з
козацькою історією; заснування церков і закладів, які сприятимуть відродженню духовності як козаччини, так і
народу в цілому тощо.
Козацьких військ сьогодні у кожному регіоні (області, місті), як правило, декілька (наприклад, у
Енергодарі з населенням 51 тис. мешканців – їх три). І кожне з них наголошує, що воно "саме справжнє", бо
печеться за інтереси народні. Існування на одній обмеженій території декількох військ одночасно дає підстави
говорити, що чи то козаки, чи отамани не змогли знайти між собою спільної мови, згуртуватися для вирішення
важливих завдань сьогодення. А це означає, що вузькі, власні інтереси взяли верх над загальнонародними. Ні
для кого не є новиною, що частина козаків і кошових отаманів розглядає своє перебування у війську як
можливість вирішувати свої власні проблеми. Адже козацькі формування користуються підтримкою держави та
органів місцевого самоврядування. Щоправда відсутність добрих справ з боку козаків відштовхує населення від
широкої підтримки теперішньої козаччини. Не імпонує пересічним громадянам і використання козацьких
організацій різними політичними партіями, рухами і навіть сектами.
На мою думку, козацтву сьогодні не потрібно дбати про кількісний зріст власних загонів, збиратися не
тільки з нагоди якихось знаменних дат, а задля вирішення справ, які мають значення для місцевої громади.
Козаки повинні стати для дітей взірцем хазяїна на своїй землі, громадянина, який знає та поважає історію своєї
Батьківщини.
Висновки
Знайомство з матеріалами щодо історії сучасного козацтва наводить на думку про необхідність її
аналізу фундаторами та діячами руху, тому що, за думкою автора, припущені помилки можуть стати на
перешкоді подальшому його розвитку.
Загалом автор дійшов наступних висновків:
відродження козацтва співпало з розбудовою незалежної Української держави;
сучасне козацтво пройшло в процесі розвитку етапи відродження та зміцнення, розколу, та – в останні
роки – об'єднання козацьких громад, що свідчить про спільні духовні цінності та суспільні пріоритети;
у Запорізькому краї козацтво з'явилося раніше, ніж у деяких інших регіонах України, пережило в
своєму розвитку ті ж самі етапи;
напрямками діяльності козацьких громад є відродження традиційного хазяйнування, підтримка
суспільного порядку, виховання у підростаючого покоління поваги до своєї Батьківщини та її минулого,
відродження національних традицій;
для досягнення поставлених цілей козацтво повинно позбутися «випадкових» людей, досягти
порозуміння між різними напрямками, формуваннями, відмовитися від «парадності», а спрямувати свою роботу
на досягнення декларованих цілей.
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Мій Володарськ-Волинський
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учениця 8-Б класу Володарськ-Волинської гімназії Житомирської області
Науковий керівник: Примак Тетяна Костянтинівна,
вчитель української мови та літератури Володарськ-Волинської гімназії Житомирської області
1. Кожному мила своя сторона
Красивих є на світі безліч місць: Столичні парки, сквери і озерця. А я люблю мій Володарськ-Волинськ.
Лише йому моє належить серце. Василь Іщук Моя Володарщина – це поліська земля, де шепочуть ліси і
квітнуть поля, де пахне житнім колосом повітря, де блакитне небо відбивається в ріках, ставках і озерах, – це
мій рідний край.
«Рідний край» – поняття багатогранне. Воно включає і селище, де пройшло босоноге дитинство, і рідну
хату, наповнену маминою колисковою. Кожному мила своя сторона. Іван Огієнко писав: «Немає в людини
нічого милішого над свою Батьківщину, над свою рідну землю. Де хто народився, де провів свої безтурботні
дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею своєю на ціле життя. А хто, буває, відірветься від своєї
рідної землі, той мріє завжди про неї, як про святість найбільшу. І багато людей, помираючи на чужині, просять
покласти їм у домовину бодай грудочку рідної землі...» Досліджуючи історію рідного селища, я поставила
перед собою такі завдання:
1) систематизувати та узагальнити результати відомих явищ;
2) висвітлювати власні судження;
3) аналізувати наукові теорії, зіставляти їх;
4) поглиблено розглядати вже відомі в історії факти;
5) зібрати спогади очевидців про події голодомору та Великої Вітчизняної війни;
6) проаналізувати сучасне рідного селища.
2. Історія походження назви
Достовірно відомо, що селище Володарськ-Волинський своїм топонімічним корінням сягає сивої
давнини. Поховання в кам'яних гробницях, виявлені археологами в межах селища, відносять до часів енеоліту (
IV- III тисячоліття до н.е.) і свідчать про заселення нашого краю в ті далекі часи.
Переді мною постало два запитання, на які маю дати відповідь: скільки років моєму рідному селищу і
чому воно так називається, тобто чи відповідає історичній справедливості сучасна назва населеного пункту?
Щоб відповісти на ці складні питання, слід розглянути історико-топонімічний ланцюжок назви
поселення від найдавнішої, зафіксованої в історичних документах, до сучасної. Навряд чи на теренах
Житомирщини, України, а, можливо, і в усьому світі, знайдеш населений пункт, який стільки разів змінював
свою назву. Вважають, що назву Горохів, а, може, Горохове, поселення мало до XV століття. На жаль, писемних
згадок про ці назви немає.
Олександропіль. У Словнику географічному Царства Польського ( Варшава, 1886) можна довідатись
про те, що перша писемна згадка про поселення датується 1545 роком. У ті часи польські бояри Пронські
відновили на правому березі р. Ірші старе поселення, збудувавши на його місці оборонні укріплення (теперішні
«Вали» в межах Кутузівського парку). Назвали його Олександрополем на честь одного з братів Олександра.
Отже, найбільш вірогідно вважати 1545 рік роком заснування селища.
У світовій науковій практиці число і місяць заснування населеного пункту визначають шляхом
алгебраїчної суми чисел року (1545. 1+5=6/ число / , 4+5=9/місяць/). Таким чином, 6 вересня 2006 р. селищу
Володарську-Волинському виповнилося 461 рік.
Хорошки, Горошки. Деякі дослідники вважають, що назва Хорошки пішла від того, що на початку XVII
ст. литовські магнати Сапеги облюбували нову «хорошу» місцевість і перенесли сюди із Грежань (тепер
с.Рижани) свою резиденцію. Нові краєзнавчі дослідження дають підставу віднести топонім Хорошки
(видозміна Горошки) до часів язичництва з походженням назви від бога сонця Хорса.
Отже, можна припустити, що назва Хорошки, Горошки існувала ще до Горохова ( Горохове) і є досить
давнім поселенням на Волинській землі.
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Кутузове. З такою назвою населений пункт проіснував 9 років ( з 1912 до 1921 р. ). Названо на честь
російського полководця М.І.Кутузова та 100-річчя з дня перемоги російського війська над французами. Кутузов
отримав маєток Горошки в 1796 р. у подарунок від імператриці Катерини II за видатні військові заслуги.
Володарськ, Володарськ-Волинський. Нарешті останню назву районний центр отримав у 1921 р. на
честь Володарського В. ( Гольдштейна Мойсея Марковича), уродженця містечка Остропілля Волинської
губернії, одного з учасників жовтневого перевороту 1917 р., вбитого в 1918 р. есерами в м.Петрограді.
Як і більшість географічних назв за часів тоталітаризму, селище отримало ім'я компартійного діяча
В.Володарського згідно з декретом «згори» під час компанії по увічненню діячів нової влади. Адже достовірно
відомо, що життя Володарського з районом не пов'язане і його діяння не заслуговують на подібне увічнення. У
зв'язку з цим вбачається логічним і доцільним повернути селищу одну з його древніх назв: Хоре, Хорошки,
топоніми, які принесла нам історична хвиля із східнослов'янського племені древлян.
Отже, дослідивши історико-топонімічний ланцюжок, ми можемо констатувати, що сучасна назва
селища не відповідає тій, якою повинна бути. А селище моє у вересні 2007 р. відсвяткувало 462 річницю від
дня свого народження.
3. Сучасний стан селища
Володарськ-Волинський – районний центр Житомирської області. Він є адміністративним центром
однойменної селищної ради, якій підпорядковані села П'ятирічка та Рудня Шляхова. Станом на 01.01.2008 р.
чисельність населення складає 8153 жителі (у тому числі 343 сільських мешканці). У селищі близько трьох
тисяч будинків, 89 підприємств, з них 11 державних, а решта – приватні. Важливу роль в економіці відіграють
приватні підприємства по обробці дорогоцінного каміння, легка промисловість представлена ВАТ
«Володарсько-Волинський льонозавод», основна продукція якого – льоноволокно. Харчову промисловість
представляє дочірнє підприємство ВКП «Рудь-4», яке виготовляє вершкове масло.
Розширюється ділове співробітництво суб'єктів господарювання з іноземними партнерами. Нині
торговельно-економічні контакти підтримуються із 42 країнами світу. Район має вигідне економіко-географічне
розташування, що створює передумови для всебічного розвитку його економіки. Через його територію
проходить залізничний шлях Санкт-Петербург - Одеса та автомагістраль Санкт-Петербург – Ізмаїл.
Селище Володарськ-Волинський розташоване в центральній частині району. Відстань від Києва – 180
км, від Житомира - 54 км, від найближчої залізничної станції Нова Борова – 22 км. Володарсько-Волинськии
район займає центральну частину Житомирської області. На півночі межує з Коростенським, на північному
сході – з Малинським, на сході – з Радомишльським, на сході та півдні – з Черняхівським, на південному сході
– з Червоноармійським, на заході – з Ємільчинським районами. Площа району становить 0,9 тис. кв. км.
Цікаво, що на території району розташований географічний центр Житомирської області . Він знаходиться у
селі Кам'яному Брід. Територія району за площею переважає такі «карликові» держави Європи як Андора (в 2
рази), Мальта (в З рази), Ліхтенштейн (у 5 разів), Сан-Маріно (в 15 разів), Монако (в 400 разів), а місто-державу
Ватикан аж у 2000 разів.
Наш край знаходиться в межах Поліської низовини. Його поверхня представлена слабохвилястою
рівниною. Абсолютні відмітки поверхні в межах селища складають 196–215 м.
Край багатий на різноманітні корисні копалини: граніти, габро, лабрадорити, кварц, моріони, топази,
ільменіт, суглинки, піски. У надрах навколо селища залягають родовища будівельного та облицювального
каміння , зосереджені поклади коштовного каміння (аквамарин, берил, топаз, гірський кришталь, моріон,
димчастий кварц, чорний опал, цитрон).
Через селище протікає головна водна артерія району - річка Ірша, найдовша ліва притока Тетерева.
Перші згадки про річку датуються 1018 р. У стародавні часи великий київський князь Святополк
Володимирович (Окаянний) у поході на Київ зі своєю дружиною шукав броду через річку Рзу, назву якої
пов'язують із наявністю у воді іржі ( оксидового заліза ). Згодом ця назва трансформувалась в Іршу.
Моє селище на початку XXI ст. – це сучасний адміністративно-господарський та культурний центр
Житомирщини. У ньому розміщені управління та відділи районної державної адміністрації, районна рада,
відділення державних фондів, розгалужена мережа інфраструктури.
У селищі є святі місця для кожного жителя краю, історичні пам'ятки: Кутузівський парк, Меморіальний
комплекс на честь воїнів-визволителів, Алея в честь воїнів-інтернаціоналістів, братська могила жертв фашизму,
культові споруди. Тут є пам'ятники М.Кутузову, В.Леніну, меморіальна дошка В.Володарському, Музей
коштовного і декоративного каміння та Музей історії району. При районному Будинку культури діють
колективи, що носять звання «Народний» : хор ветеранів «Джерело», вокально-інструментальний ансамбль
«Мріяни», дитячий вокальний ансамбль «Кольорові пташки».
Щедра Володарськ-Волинська земля талановитими людьми, багата пам'ятками історії та культури,
чудовою природою.
4. Значні для селища історичні події
4.1.Заснування Кутузівського парку
Ми не завжди приділяємо достатню увагу історичним місцям, що оточують нас. Це можна сказати про
місцевий Кутузівський парк, який знаходиться у вкрай занедбаному стані. А між тим – це куточок живої історії
нашого краю. Виник він як укріплена військова фортеця в сиву давнину, можливо, ще в часи Київської Русі.
Про це свідчать вали, які були у свій час оборонними спорудами проти нападів різних ворогів, в тому числі й
татаро-монгольських орд.
Фортеця розташована на підвищеній місцевості, що крутим схилом спадає в мальовничу долину, по якій
протікає річка Ірша. Вона згадується в літописах за 1018 р., коли князь Святополк Окаянний у поході на Київ
шукав зі своєю дружиною броду через цю природну водну перепону. На початку XVI ст. старе поселення з
укріпленням належало польським боярам Пронським. У 1795 р., під час третього поділу Польщі, від польських
131

панів були відібрані маєтки за їх участь в опозиції проти Росії. Царицею Катериною П Горошки були подаровані
М. І. Кутузову за заслуги в російсько-турецькій війні.
У 1912 р. Росія урочисто відсвяткувала сторіччя перемоги над Наполеоном. Горошки було
перейменовано в Кутузове. В центрі парку, недалеко від палацу, на підвищенні було відведено місце для
встановлення пам'ятника великому полководцеві, та в той час цьому перешкодили революція й громадянська
війна.
Великий красень-палац Кутузова знаходився в центрі парку, височів над кручею і був видний з усіх
кінців селища й навколишньої місцевості. Внизу, долаючи невеликі кам'яні пороги, широкою долиною
протікала повноводна річка Ірша. На краю парку, на високому пагорбі, стояла старовинна козацька церква.
Побудована ще у XVIII ст., вона пережила не одне покоління людей, що приходили до неї. Особливістю церкви
було те, що вона фарбувалася в червоний колір, в знак пролитої козацької крові. Це був пам'ятник архітектури,
що мав охоронятися законом.
По другий бік річки, так само над кам'яною кручею, стояв католицький костьол для польського
населення району. Все це створювало єдиний неповторний комплекс, архітектурно-парковий ансамбль і було
чудовою живою картиною - пейзажем.
У роки Першої світової війни палац було переобладнано під військовий госпіталь для поранених.
Теплої липневої ночі 1919 р. під час запеклих боїв між частинами Червоної Армії і армією С. Петлюри палац
Кутузова загорівся. Старі люди розповідали, що цю страшну пожежу було видно з усіх кінців району. Здавалося,
що горить небо й земля. З чого вона сталася, ніхто не знає: чи внаслідок бойових дій, чи зловмисного підпалу,
що, наймовірніше, бо це були часи анархічного руйнування всього минулого. "Бий, пали, руйнуй, адже будинок
"панський". Ніхто, звісно, не гасив цієї пожежі. На місці прекрасної споруди, що була окрасою всієї
навколишньої місцевості, залишилась лише купа згарищ і головешок. Пізніше на місці палацу утворився пустир,
який поріс бур'янами, кропивою та чортополохом. Зараз це місце заросло чагарниками, і ніщо вже не нагадує
про його минулу славу й велич. Навіть у місцевому музеї не знайдеш ніяких слідів, фотографій, що нагадували
б про минуле цього куточка.
Козацька церква простояла близько двохсот років, майже до початку Великої Вітчизняної війни. Вона
слугувала не лише молитовним домом, а й центром духовного спілкування жителів навколишніх сіл. До церкви
йшли люди подивитись на інших і себе показати. Молоді тут знайомились, літні обмінювались різними
новинами. Малих із собою до церкви брали не стільки для молитви, як для розваг та з виховною метою.
Привчали, як поводити себе на людях. У 20-х роках XX ст. парк був загальновизнаним місцем розваг та
відпочинку для молоді й населення району та селища. В ньому завжди було багатолюдно.
Та в останні роки перед Великою Вітчизняною війною місцеві сталінські активісти-яничари знесли,
зруйнували старовинну церкву – безцінну пам'ятку нашої історії та архітектури. Це були акти нечуваного
вандалізму, коли руйнували, нищили ті пам'ятки, що повинні були охоронятись законом. На місці, де стояла
церква, залишився голий пісковий пагорб, на якому навіть бур'яни не росли. Хтось із місцевих жителів тоді
нишком дав цьому місцю дуже влучну символічну назву "Голгофа" (місце, де розпинали Ісуса Христа).
Та ось почалася Велика Вітчизняна війна. Те, що не встигли зруйнувати войовничі атеїсти, довершили
німецькі фашисти. В липні 1941 р. вони вирубали в парку багато дерев для будівництва й ремонту мосту через
Іршу, який був зруйнований при відступі частинами Червоної армії.
Після закінчення війни ніхто не цікавився долею парку. Було не до того. Країна заліковувала страшні
рани, нанесені війною. Лише в п'ятдесяті роки зроблено спроби хоч якось трохи відновити цей куточок нашої
природи та історії. Учні та вчителі місцевої середньої школи щорічно висаджували в парку молоді дерева,
чимало з яких тут же по-варварському були зламані і знищені манкуртами, для яких не було нічого святого.
Багато старих віковічних дерев вони ж по живому палили на корені.
У 1959 р. у центрі парку від жителів району встановлено пам'ятник-погруддя Кутузову, який був
зруйнований уже в наш час. На його місці у 2006 році було встановлено інше.
Останнім часом на могутній хвилі загального розпочатого відродження національної історії та культури
ми плекаємо надію хоч на часткове відновлення нашої історичної святині, яку так занехаяли. Православна
релігійна громада збудувала нову церкву на місці колись знищеної, а католицька громада – костьол. Живий
куточок історії відновлено. Святе місце нашої історії для нащадків врятовано.
4.2. Голодомор на Володарщині1932 - 1933 років
Голод 1932-1933 років в Україні - одна із найбільш трагічних подій в історії українського народу. Не
обминуло це лихо і моє селище. Провівши дослідницьку роботу, поспілкувавшись зі свідками - очевидцями тих
страшних подій, я зробила висновок, що причини голодомору характерні для всієї України.
Історія свідчить: майже в кожному столітті траплялися голодні роки. Але все те ні в яке порівняння не
може йти із трагедією 1932-1933 років, адже голодуючим не тільки не подали руку допомоги, а й навпаки створювали міф про «загальний добробут», безжалісно переслідували тих, хто намагався розказати правду. А
очевидці трагедії з болем у душі , з гіркотою згадували, як помирали десятки людей у страшних муках,
тижнями не бачачи крихіточки хліба.
Спогади Кириченко Катерини Яківни, 1911 року народження:
«На початку 30-х років я ще з однією жінкою варили їсти тим, хто працював у колгоспі. Ходили по
полях, збирали лободу, а іноді знаходили щавель. Варили переважно борщ і юшку. Колгосп видавав картоплю і
крупу. Кожному давали в день тільки по одній мисці тієї їжі. Ще й зараз пам'ятаю одного чоловіка, який
просив: «Дайте, дівчата, ще одну кандірку борщу». Часом давали і трошки хліба. Найбільше бідували ті, хто до
цього часу був заможнім: у них одібрали все. Чоловіки помирали після роботи надвечір. Іде і впаде. Ховали в
тому, в чому був одягнений, без домовин, замотавши в рядно. Страшний був час. Якось принесли відро з
людською головою, закопаною в землю. Ми полили на неї воду і впізнали хлопчика Андрія Нікітенка. Пішли до
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його матері. В хаті у баняку варилися порубані шматки тіла хлопчика. В сільській раді жінка зізналася, що
хотіла їсти, тому вбила сина. Жінку кудись забрали. І такий випадок не поодинокий. Часто знаходили частини
тіла людей, ручки малих дітей, тільки не знали, кому вони належали. Не стало людини і все...»
Спогади Панченко Ольги Кіндратівни, 1926 року народження:
«У сусідів Войтюків була велика родина. Жили вони тільки за рахунок мертвої конини. Але батько
довго не витримав і вмер. А я сама ходила на колгоспні кагати і поля, де картоплю вже зібрали, а рештки
залишились гнити. Йшла о 4 ранку, а за день назбирувала маленьку мисочку. Від голоду була навіть осліпла,
лише потім батьки вилікували. А троє моїх братів померли».
Спогади Яковенко Тетяни Сергіївни, 1940 року народження:
«Бабуся моя розказувала, що на нашій стороні того року до всього ще був і неврожай. Весна 1932 року дощова. А що вродило, те - забирали. Все вигрібали: і з горщиків, і з валянок. Батько мій закопав два мішки
зерна на стежці до криниці, де був твердий грунт. Так наша сім'я і вижила. їли кору з дерев, лист із липи
(сушили, терли і пекли коржі). Мама моя бачила, як чоловік, купивши на базарі шматочок хліба і молока, з'їв це
все та так на базарі і вмер. А в маминої сестри Маври вимерла вся сім'я.
Неподалік був скотомогильник. Кілька сімей їли падаль. Люди від голоду геть озвіріли. Один закопує
падаль, бо коні гинули від годування гнилою соломою, а другий викопує, обрізає м'ясо, вимочує і так виживає. А
йти на базар, щоб купити паляничку хліба та кілька картоплин, самому не можна, щоб ніхто не зарізав. Страшні
були часи».
Наведений матеріал дає підстави зробити деякі узагальнення: у роки голодомору жителі мого селища,
як і деяких інших регіонів України, постраждали, але загальне число жертв - невідоме, адже всі звіти
знищувались. Моїх рідних, старших за мене віком, завжди вражало: як могло статися, що в одній радянській
системі вживалися дві несумісні, протилежні категорії - віра трудового народу та злочини, що чинились
правлячою верхівкою?
4.3. Рідний край у роки Великої Вітчизняної війни
Міста і села Житомирщини одними з перших зазнали нападу фашистів. На світанку 22 червня 1941 р.
ворожа авіація піддала бомбардуванню обласний центр, а в наступні дні значних руйнувань зазнали й інші
населені пункти області.
Із 23 червня в селищі було оголошено військовий стан і мобілізацію до лав Червоної армії. Надходило
безліч заяв від добровольців, які виявили бажання йти на фронт. А також було організовано кілька
винищувальних батальйонів, що охороняли важливі об'єкти, спостерігали за повітрям, вели боротьбу з
парашутними десантами та диверсійними групами ворога. Основу винищувальних батальйонів становила
молодь. З наближенням фронту батальйони підпорядковувались частинам Червоної армії і разом з ними
боролись із наступаючим ворогом.
21 серпня 1941 р. ворогам все ж вдалося захопити Житомирщину5. Опір, який чинили жителі, довів
безглуздість намірів загарбників за кілька місяців завоювати всю країну. Бої носили запеклий характер. Сотні
бійців і командирів полягли в бою смертю хоробрих. Численні могили залишилися на території району з тих
днів.
Увірвавшись до селища, нацисти чинили справжні звірства. Прагнучи нагнати страх на місцеве
населення, фашисти у жовтні 1941 р. повісили на телеграфних стовпах вздовж усієї дороги від Волянщини до
Володарська-Волинського схоплених комсомольців і не дозволяли їх знімати протягом кількох днів. Була
створена поліція, призначений староста. Вислужуючись перед фашистами ці мерзотники допомагали німцям у
встановленні «нового порядку». Селище було охоплено масовими арештами та вбивствами. Заарештованих
заганяли в сараї, куди кожного дня вривалися п'яні ватаги ворогів і влаштовували дикі розправи над ними:
виколювали очі, виламували і викручували руки, рубали на куски, а багатьох закопували живими. Нечувана
жорстокість була основою ідеології нацизму. В одному офіційному зверненні
гітлерівського командування до своїх солдатів говорилося: «Знищ у собі жалість та співчуття - убивай
усякого радянського. Не зупиняйся, якщо перед тобою старий або жінка, дівчинка або хлопчик - вбивай».1 вірні
солдати рейху із запалом виконували цю настанову.
Наприкінці літа заарештовано 15чоловік, яких після катувань розстріляли в парку імені Кутузова, через
кілька днів знищено 70 євреїв. Біля єврейського кладовища вбили 30 громадян і 20 - на піщаному кар'єрі. На
початку вересня заарештовано 60 чоловік, серед яких майже всі жінки і діти. Після дводенного знущання їх
привезли на кладовище, зігнали в гурт, забрали гроші і коштовності. А тоді Іллінг (староста з місцевих) кинув у
гурт гранату. Через кілька днів на тому ж місці було розстріляно ще 12 чоловік, на кладовищі - 40 . У березні
1942 р. почались арешти представників партактиву. 22 березня більше 30 чоловік повели на розстріл. На розі
вулиць Володарського та Інтернаціональної арештовані накинулись на поліцейських і почали розбігатись.
Врятуватися вдалося не багатьом. Озвірілі вороги решту заарештованих , залишених у камерах, повбивали
ломами.
За час порядкування нацистів із селища було вивезено 35 чоловік на каторжні роботи до Німеччини.
Згадує Панченко Ніна Феодосіївна, 1927р. народження, жителька Володарська-Волинського: «Молодь
відправляли в Житомир. Там заганяли у великі вагони і замикали. Через декілька діб вони прибували до
Німеччини. Спочатку їх відправляли в концтабори, де людям доводилось перебувати в жахливих умовах. їли
гнилу із землею картоплю, а хто не хотів – били. Через деякий час їх розформовували. Одні потрапляли на
фабрики і заводи, інші - до хазяїв».
Спогади Могилянець Віри Миколаївни, 1924 р. народження, жительки селища: «Кіньми відвезли нас
до залізничної станції Турчинки. Там посадили у товарний поїзд по 25 чоловік у вагоні. їхали близько 5 діб. На
вокзалі німецького міста Лінц пересадили в автобус і відвезли на хлібопекарську фабрику Рин-Брот-Верке, на
території якої був табір. У кімнатах проживало по
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6 чоловік. їжі було дуже мало, а жили з того, що вдавалося вкрасти на фабриці. Я виробляла печиво, яке
називалось пішкети. Одного разу німці побачили, як несла вкрадене печиво своїм землячкам. Під охороною
мене відправили в містечко Паябах. Так опинилась у хазяїв. Щоденно доводилось виконувати багато роботи:
доїти 12 корів, годувати 40 свиней, а також виконувати різну роботу в полі і на городі. А навесні 1945 р. мене
звільнили разом з іншими поневоленими співвітчизниками американські війська».
Кожна вірна рідній землі людина, яка залишалась на окупованій території, не могла спокійно дивитись
на пожежі, насильства, знущання, вбивства, які несли за собою гітлерівці. 80 моїх земляків боролися з ворогом
у складі партизанських загонів, які діяли на території сусідніх районів. А 130 чоловік вели боротьбу в підпіллі.
28 грудня 1943 р. о сімнадцятій годині частини Четвертого гвардійського Кантемирівського танкового
корпусу під командуванням генерал-лейтенанта П.П.Полубоярова звільнили містечко від фашистів .
Велика Вітчизняна війна стала важким випробуванням. Цей іспит витримали жителі з честю. Але
перемога далась нелегко. На території району загинуло 766 воїнів різних національностей. А відомі імена тільки
228 бійців.
Як бачимо, лиховісне крило війни не обминуло і нашого селища. Ніколи з пам'яті людей не зітруться ті
пекельні роки, коли всі піднялися на двобій з гітлерівською навалою і відстояли честь та гідність, свободу та
незалежність Вітчизни. У віках житиме великий подвиг народу, а в пам'яті людей - воїни-переможці,
партизани, підпільники, трудівники тилу - усі, хто не шкодував свого життя в ім'я перемоги над фашизмом.
4.4.Створення музею коштовного та декоративного каміння
У нашому селищі створено Музей коштовного і декоративного каміння. Офіційний статус він отримав
1996 р., а 19 грудня 2001 р. Постановою Кабінету Міністрів музею надано статус наукового об'єкта, що є
національним надбанням народу України.
Недаремно спеціалісти називають мою батьківщину «Урал у мініатюрі». З упевненістю можна
стверджувати, що Волинське родовище відноситься до одного з найбільш унікальних родовищ дорогоцінного
каміння в світі і поряд з такими відомими родовищами, як Головинське родовище лабрадориту і Клесівське
родовище бурштину, є перлиною України, а колекція мінералів дорогоцінного й декоративного каміння, яка
експонується в музеї, - її візитною карткою.
Особливе місце серед мінералів займають кристали кварцу - одного з найцікавіших мінералів.
Найбільший кристал кварцу, видобутий на Волині, важив 10 т. Пізніше був знайдений кристал-гігант кварцу
вагою 7 т. У музеї можна побачити друзу чорного кварцу (моріону) вагою 361 кг.
Топаз із давніх часів приваблював до себе увагу людей як ювелірний камінь. Він характеризується
особливою внутрішньою грою світла, блиском, небесною блакиттю, золотистим кольором сонця, легкістю і
прозорістю краплин .
Нині зібрання музею нараховує понад 1500 експонатів, які розміщені в 5 залах. На сьогодні це єдина в
своєму роді унікальна колекція дорогоцінного і декоративного каміння та виробів із нього в Україні, яка відома
і визнана вітчизняними і зарубіжними спеціалістами однією з кращих у світі.
5. Видатні постаті селища
Мальовничий поліський куточок – наша Горошківщина – край блакитного льону, жита, картоплі,
рожевого і чорного граніту, чудодійного металу – титану. Володарськ – Волинська земля відома незліченними
природними скарбами, та головне її багатство – це люди.
Ми по праву можемо пишатися видатними земляками, уродженцями Горошок – Веніаміном
Борисовичем Пінчуком (1908-1987), народним художником СРСР, професором, лауреатом Державної премії,
членом-кореспондентом Академії мистецтв.
Ось що писав видатний скульптор у листі до своїх земляків : «Ваш лист, що ви, вчителі та учні
Володарськ-Волинської середньої школи №2, написали, знову воскресив у мені спогади про дитинство,
проведене в Горошках...Часто-часто в пам'яті зринає рідна волинська говірка і поетична Рудня зі скелями, з
парком і привітною річкою, де я вчився плавати, і чарівні пісні з рідного поля...А люди! Які люди мене
оточували! Як вони тоді самі про себе промовляли: «У Горошках людей трошки, зате Люди!» І справді, які
красиві, самобутні характери, життєлюбні, веселі, доброзичливі жартівники і вигадники! Біля них душа грілась
і раділа. І перші вчителі, й перші друзі, й усе те, що складало й заповнювало по вінця моє дитяче життя, і буде
завжди зі мною, і дуже мені дороге...»
Своїми талантами прославили наш край:
Олександр Макарович Голяченко (1940 р.н.) – доктор медичних наук, професор Тернопільського
медичного університету. Автор ряду наукових праць з фахових питань.
Клара Новікова (дівоче прізвище Ферцер) – лауреат Всесоюзного конкурсу артистів естради, відома не
лише в Україні, а й по всьому пострадянському просторі.
Кандидати геолого-мінералогічних наук, які проживають у селищі Володарську-Волинському –
Булгаков Веніамін Семенович і Панченко Василь Іванович (нині перебувають на заслуженому відпочинку).
Шейгас Ігор Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук.
Малярчук Світлана Григорівна (1969 р.н.) – кандидат біологічних наук, спеціалізація – молекулярна
біологія, займається науково-дослідницькою діяльністю в місті Шрівпорт штат Луїзіана в Державному
університеті (США).
Простиченко Наталія Василівна (1977 р.н.) – кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та
конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну.
Примак Андрій Вікторович (1982 р.н.), призер багатьох Всеукраїнських, Міжнародних, Соросівських
олімпіад з математики, кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри механіко-математичного
факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, автор ряду наукових праць. Зараз
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перебуває у відрядженні в Канаді, викладає математику в Едмунтонському університеті штат Альберта,
займається науковою діяльністю.
У нашому селищі народився і жив талановитий єврейський поет Гельмонд Самуїл Ізраїльович (19071941), який загинув у перші місяці Великої Вітчизняної війни, захищаючи свободу, честь і незалежність рідної
Вітчизни. Його лірика, сповнена громадського пафосу, звучить свіжо, оригінально. У Володарську-Волинському
живе відомий український поет Валентин Вікторович Мисько. Його поезія публікується в журналах , а також
він автор ряду поетичних збірок: «Березовий відсвіт», «Крута дорога», «Материнське слово» та інші.
Поліський край не раз оспіваний в піснях. Він і нині надихає своєю неповторною красою. Самородком,
поетом - піснярем, який гідно представляв наш край на фестивалі «Червона рута», є Василь Ішук. Його перу
належить багато поезій, які покладені на музику, але найбільше мені запала в душу ось ця:
Порину в світ дитинства
Красивих є на світі безліч місць:
Столичні парки, сквери і озерця.
А я люблю мій Володарськ-Волинськ,
Лише йому моє належить серце.
Пройду по тихих вуличках на самоті,
Порину у дитинства світ душею.
І сотні літ, і кожну мить
Вітер радісних надій
Б'є у дзвін тисячоліть,
Де упадуть в росу юності літа,
Ніжно прогорне батьківська рука.
Тут завжди чути гомін дітвори,
Зігріє серце рідне слово.
Я вийду з дому вранці, на зорі,
Щоб повернутись знову й знову.
Пройду по тихих вуличках на самоті,
Порину у дитинства світ душею.
Славиться поліська земля й народними умільцями. Я хочу розповісти про свого вчителя історії,
вчителя-методиста, Відмінника народної освіти України Галину Петрівну Сульженко. Народилася вона 1956 р.
у селі Ялинковате на Львівщині, але вже понад 20 років живе в нашому селищі, навчає дітей любити історію
свого народу, а у вільну хвилинку Галина Петрівна вишиває картини. Це ніби згусток емоцій і вражень, це та
краса, яку бачить кожен з нас, але відтворити її за допомогою голки й нитки може тільки справжній майстер.
Ось якими самородками славиться Володарщина. Дай Боже, щоб більше було їх на нашій землі!
Висновок
У кожного з нас залишається в серці дорогий куточок, де минуло дитинство: зелена левада, луки з
пахучою скошеною травою, стежиною, обіч якої ростуть волошки і по якій біжиш босоніж. Плюскіт голубої
води, шелест зелених дібров, спів дзвінкоголосих пташок – усе це моя рідна Володарщина, все це дороге моєму
серцю.Досліджуючи історію рідного селища, ми можемо констатувати, що сучасна назва не відповідає тій,
якою повинна бути. Тому доцільно повернути одну із древніх назв: Хорс, Хорошки чи Олександропіль.
Працюючи над науковою роботою, дізналися багато цікавого про історію Кутузівського парку, про
створення Музею коштовного та декоративного каміння. Зібрали спогади очевидців тих вікопомних сторінок
голодомору та років Великої Вітчизняної війни, адже ніколи в пам'яті людей не зітруться ті пекельні роки, коли
земляки-українці відстоювали честь і гідність своєї нації.Нам продовжувати справу своїх предків, адже вони
мріяли про наше світле майбутнє. У вересні 1991 року в Луцьку на міжнародному симпозіумі «Леся Українка і
світова культура», присвяченому нашій видатній землячці, професор П.П.Кононенко зазначив: «Найважче
дорости до себе. Без суверенної особистості немає суверенної нації, без суверенної нації немає суверенного
людства. Тож давайте доростемо до себе, станемо українцями, тими, про яких мріяли цілі покоління». Тому
маємо дорости до себе, щоб бути гідними звання українця, щоб любити рідну землю, щоб примножувати її
багатства.
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Прізвища жителів села Богданівна Чернігівського району Запорізької області
Роботу підготувала: Бистрицька Віталіна Геннадіївна,
учениця 9 класу Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівського району Запорізької області
Науковий керівник: Бистрицька Наталія Анатоліївна,
вчитель української мови та літератури Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівського району
Запорізької області
Вступ
Прізвища – це скарбниця духовного надбання народу. У них відбиваються різні події та явища
громадського життя, процеси праці, мудрість і кмітливість багатьох поколінь, зв'язок людей з певною
місцевістю тощо. Прізвища – своєрідний код для розкриття значної інформації про вірування, заняття, культуру,
побут наших предків. Генетично пов'язані з українською лексикою прізвища допомагають дослідити
формування словникового фонду мови та розширити уявлення про її лексичне багатство. Більше пізнати –
значить глибше й міцніше полюбити, зародити у кожного бажання примножити матеріальні і духовні багатства
своєї Батьківщини, сприяти її зміцненню і процвітанню. У руках небайдужого дослідника прізвища можуть
заговорити як живі свідки історії, тому їх вивчення є корисним не лише для етимології, лексикології,
словотвору, а й для історії рідного краю.
Темою нашого дослідження є прізвища жителів села Богданівка Чернігівського району Запорізької
області. Робота виявилася цікавою, захоплюючою. Актуальність даного дослідження очевидна, оскільки
зумовлюється потребою вивчення прізвищ жителів України. Усі регіони мають свою специфіку, і саме при
дослідженні регіональної антропонімії виявляються ці специфічні ознаки прізвищ окремих територій. Така
робота ведеться у масштабах держави, а от локального дослідження не проводилось. А, як відомо, історія
держави – це, перш за все, історія людей. Тому сьогодні безпосереднім завданням антропоніміки є всебічне
дослідження прізвищ різних територій, виявлення зв'язків з місцевими іменами, топонімами, етнонімами [7; 4].
Сподіваємося, що результати цієї роботи стануть цінним внеском до української антропоніміки взагалі, і самим
носіям прізвищ буде цікаво дізнатись дещо про себе і своїх предків. Прикро, але доводиться визнавати той
факт, що ми не знаємо історії свого роду, імена предків пам'ятаємо, у кращому випадку, до третього коліна.
Мета роботи полягає в локальному дослідженні й систематизації багатого й різноманітного матеріалу,
що містить місцева антропоніміка, поясненні семантики прізвищ.
Для досягнення мети у ході дослідження необхідно було реалізувати такі
завдання:
1.
Звернутися до наукових, історичних та довідкових джерел з питань стану вивчення даної
проблеми на рівні держави та регіону, ознайомитися з теоретичними відомостями.
Визначити глобальні, національні та регіональні ознаки місцевих прізвищ.
Розподілити прізвища за семантикою твірних основ.
Визначити словотвірну структуру прізвищ.
Розглянути прізвиська місцевих жителів, причину їх виникнення.
Встановити співвідношення типів прізвищ за лексико-семантичними групами, словотвірною
структурою.
Об'єктом дослідження є прізвища жителів села Богданівка Чернігівського району Запорізької
області.
Предмет дослідження: глобальні, національні та регіональні риси прізвищ; семантичні групи;
словотвірна структура прізвищ, зокрема генесіонімні суфікси.
У ході дослідження використано такі методи: описовий: перелік прізвищ, можливе пояснення
етимології та семантики, ступінь поширеності прізвища тощо; статистичний: у ході дослідження фіксується
прізвище в кількох аспектах, за результатами якого складено багатомірну матрицю, діаграми; дослідницький:
досліджується етимологія прізвища, по можливості час і місце появи його, ступінь поширеності в певних
регіонах; історичний: історія прізвищ однозначно пов'язана з історією держави. Цей зв'язок відстежується у
контексті історії села Богданівка та Запорізького краю; метод лінгвістичного аналізу: прізвища генетично
пов'язані з українською лексикою та словотвором і допомагають дослідити формування словникового фонду
мови, тож даний метод застосовано при визначенні семантичних груп прізвищ та при вивченні їх словотвірної
структури.
Новизна дослідження: вивчали це питання багато вчених, зокрема Ю. К. Редько, М. Л. Худаш, С. П.
Бевзенко, О. Д. Неділько та ін. Дослідники започаткували ту велику роботу, яка потребує збирання,
систематизації і дослідження багатого та різноманітного матеріалу, що містить сучасна антропоніміка, але
локального дослідження прізвищ на території нашої сільської ради ще не проводилося.
Практичне значення роботи полягає в можливості використання її на уроках української мови,
історії, народознавства та українознавства, позакласній роботі. Матеріали можуть бути цікавими і корисними
кожному носієві прізвища.
1. З історії антропоніміки
Антропоніміка – це частина ономастики, що розробляє загальні та часткові питання найменування
людей. Як окрема галузь мовознавства антропоніміка сформувалася тільки на кінець шістдесятих років
двадцятого століття. Ономастика, котра раніше виконувала функції лише допоміжної дисципліни, стає
складовою частиною лінгвістики. Майже всі антропоніми мають свою історію та етимологію, своє смислове
коріння – першоджерело, від якого вони утворені. Питання про виникнення, розвиток і будову особових назв,
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зокрема родових прізвищ, здавна було предметом зацікавлення не лише мовознавців, а й істориків та
культурологів.
Кожне прізвище є закономірним лексичним надбанням мови. Незаперечною є істина, що історія
виникнення й побутування прізвищ тісно пов'язана з історією народу, з особливостями його матеріальної і
духовної культури. У системі українських власних найменувань, що склалася протягом минулих віків, знайшли
своє відображення різні сторони суспільної, господарської, культурної і мовної діяльності народу на різних
історичних етапах. Тому імена і прізвища українців є одним із важливих джерел для дослідження мови й історії
нашої держави. Одним із головних завдань антропоніміки залишається всебічне дослідження прізвищ різних
територій, різнопланове виявлення зв'язків з особовими іменами, топонімами, етнонімами. Основоположником
української антропонімії вважається Іван Франко, хоча і до нього уже з'явилися праці, у яких мовознавці та
етнографи А. Степович, В. Ястребов, В. Щербина подавали відомості про конкретні факти виникнення прізвищ.
У ХХ ст. українській антропонімії приділяють значну увагу Л. Гумецька, М. Корнилович, В. Німчук,
Ю. Редько, О. Ткаченко, П. Чучка та інші відомі мовознавці. Надійним джерелом для дослідників стали праці
Ю. Редька. Його роботи і сьогодні є вагомим дослідженням української антропонімії, на яке продовжують
спиратися у своїх працях і сучасні вчені, велику цінність становить укладений ним «Довідник українських
прізвищ».
Сучасні прізвища – явище нового часу, у слов'янських народів прізвища виникли не так давно. Процес
остаточного становлення українських прізвищ умовно відносять на кінець ХVІІІ – початку ХІХ ст., коли по всій
території України було запроваджено кодифіковане право. Саме у 30-х роках ХІХ ст. формується система
сучасної української антропонімічної системи. Дослідникам-мовознавцям вдалося встановити послідовність
виникнення прізвищ: ХІV – ХVІ ст.: формуються князівські та боярські прізвища; ХVІ – ХVІІІ ст.:
створюються поміщицькі прізвища; ХVІІІ ст.: формуються прізвища духовенства; ХІХ ст.: встановилися
остаточно прізвища жителів міст, крім купців; переважна більшість кріпаків і до середини дев'ятнадцятого
століття не мала прізвищ [7; 2].
У минулі віки єдиних, запроваджених державою форм ідентифікації особи не існувало. Процес
становлення в еволюції форм найменування людей тісно пов'язаний з історією та культурою народу. В усьому
розмаїтті українських прізвищ знайшли своє відображення різні сторони життя людей: родинні і суспільні
відносини, історичні процеси і культурне життя. До категорії власних особових назв потрапляли слова різних
лексико-семантичних груп: за етнічною ознакою, територіальною, соціальною, назви осіб за професією тощо.
Вважається, що кожен громадянин повинен оберігати своє прізвище від перекручувань. Вважається
правильно, а от робиться... Ще менше цікавимось походженням і віком свого прізвища, значенням слова, яке
лягло в його основу, а кожне з них має свою історію, можливо, сумну, а, можливо, веселу; воно могло бути
яскравим, емоційним, аж пашіти якимись пристрастями. Сьогодні всі вони нейтральні. Та й саме визначення
«прізвище» звучить якось сухо: «Прізвище – оформлена офіційним документом родова назва людини, яка
приєднується до її імені». Є ще одне визначення: «прізвище – це спільне ім'я членів родини, яке успадковується
далі двох поколінь», воно ближче серцю, чарує слух «родина». А як згадати ще й те, що прізвище – це і колишнє
чиєсь прізвисько, і рід занять, і соціальний стан, то, сподіваємося, що «біографія» села буде цікава.
У галузі антропоніміки і сьогодні існує ряд спірних і малодосліджених питань, на розв'язання яких піде
ще не один рік. Окремі типи прізвищ ще недостатньо вивчені, а прізвиська і співвідношення прізвиська та
прізвища також заслуговують на увагу дослідників.
З метою успішного дослідження теми ми звернулися до такого розділу мовознавства, як ономастика (у
перекладі з грецької – майстерність давати імена), яка вивчає власні назви, історію їх виникнення, розвитку і
функціонування. Одним із предметів вивчення ономастики є антропоніміка – наука про вивчення власних назв
людей. У ході дослідження розглянули такі поняття як: патронім – особова назва сина за іменем батька;
матронім – особова назва сина за іменем матері.
2. Ознаки прізвищ українців
Імена – частка нашої історії й сучасності (мови, культури, релігії, соціального становища людей, їх
світогляду). Усебічне дослідження прізвищ будь-якого народу виявляє в них ознаки щонайменше трьох різних
вимірів [12; 23].
Ознаки глобальні, тобто універсальні, які притаманні прізвищам кожного суспільства, незалежно від
того, в якому етнічному середовищі вони сформувалися і яку національну громаду вони нині обслуговують.
Національні ознаки, властиві лише прізвищам одного народу чи прізвищам кількох споріднених
етносів.
Ознаки регіональні, характерні не для всієї нації, а тільки для окремого регіону чи окремої етнічної
групи.
За першим виміром, прізвище – це правова категорія і на відміну від антропонімів іншого класу,
притаманні деякі глобальні ознаки: юридична обов'язковість, родинна спадковість, часова стабільність
(прізвище закріплюється один раз і назавжди), мінімальне звукове варіювання (допускається лише за
необхідності родостатевого розрізнення осіб, чергування голосних чи приголосних звуків при відмінюванні).
Прикладами такого варіювання у нас є прізвища прикметникового походження, які змінюються за родами
(Росихін – Росихіна, Конський – Конська, Ряба – Рябий, Дрібна – Дрібний, Лісова – Лісовий, Малий – Мала,
Земляна – Земляний). При відмінюванні чергуються голосні чи приголосні (Коробка – Коробці, Ведмідь –
Ведмедя, Смольоха – Смольосі, Пасека – Пасеці, Чепіга – Чепізі, Чайка – Чайці, Гребінець – Гребінця, Таранець
– Таранця, Супрунець – Супрунцю, Киричок – Киричкові, Тіток – Тітка, Якимець – Якимця). Серед глобальних
ознак – максимально можлива індивідуалізація кожного прізвища.
Національномовна відмінність прізвищ, зокрема в європейських народів, виявляється у принципах та
способах називання, а ще повніше – у засобах вираження зв’язків спорідненості між членами роду. У період
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юридичної стабілізації прізвищ кожне, так зване стандартне українське прізвище, з ономасіологічного погляду
відповідало на одне з таких питань:
– чиїм сином був засновник цього роду, пойменований даним прізвищем (Івашин, Шевчук, Дорохов).
Як і в більшості східнослов'янських народів прізвищева патронімність в українців здебільшого виражена через
спеціальні генесіонімні суфікси;
– яким він був на зовнішність або за внутрішніми ознаками? (Малий, Довженко, Моргун, Рябий,
Сипливий);
– звідки він був родом або звідки прийшов? (Москаленко, Жиденко, Запорожан, Гуцул, Мазур,
Бойко);
– ким він був за родом діяльності або за професією? (Чабан, Бондар, Кобзар, Чумак, Крамарь);
– чим володів чи не володів, до якого соціального стану належав? (Сиротін, Голотін, Панченко,
Безклубов);
– ким він був у сім'ї? (Додатко, Годонюк, Троян);
– звідки взявся, яку пригоду пережив? (Причиненко, Приходько, Переходько).
Подібні прізвища є в усіх народів середземноморської культури, але питома вага кожного з них у
різних народів різна, так само різна вона і по території України. На нашій території таких прізвищ, які б
вказували на соціальний стан, якусь особливу в житті його носія пригоду, зовсім мало. Ще однією показовою
національною ознакою прізвища є творення їх за допомогою суфіксів. Зазначені національні відмінності
прізвищ є показові, але жодна з них не є універсальною, оскільки є ряд інших специфічних особливостей, які
мають регіональний або вузьколокальний характер (що й є об'єктом нашого дослідження).
Регіональні особливості можуть стосуватися усіх мовних рівнів (принцип номінації, засоби вираження
словотвірних значень, їх валентність, продуктивність кожного з них, фонетичні особливості). Що стосується
вузьколокальних особливостей, то їх, як і національні, також не можна чітко визначити. Головною причиною
відсутності таких ознак є те, що історія сільської ради, як і району, розпочала свій відлік з появою переселенців
з Німеччини та Чернігівської губернії. На сьогодні тут проживають представники різних національностей:
українці, росіяни, болгари, білоруси, вірмени. До Богданівської сільської ради входять 5 сіл: Богданівка,
Замістя, Бойове, Зелений Яр, Мокрий Став. Однак у жодному із сіл немає такого яскраво вираженого
регіонального показника як типовість прізвищ чи прізвища, за якими можна визначити, звідки родом людина.
Прикладами цього є сусідні сільські ради: наприклад, прізвище Балута властиве для Владівки (Владівська
сільська рада), Радченко – для Новоказанкуватської сільської ради і так далі. Однак, не дивлячись на це, робота
над місцевими прізвищами є цікавим дослідженням, оскільки кожне з них допомагає дослідити історію села,
розповідає про побут, звичаї.
3. Семантика прізвищ за твірною основою
Вже з першого погляду на списки прізвищ односельців видно, що серед богданівців – нащадки
князівських і шляхетських родів, представники багатьох професій. В основу частини прізвищ лягли чоловічі
імена, назви музичних інструментів, посади церковних служителів. У декого прізвища пов'язані з історією
Запорізького козацтва чи Гетьманщини. За деякими можна і сьогодні визначити етнічну належність першого
носія чи місце його проживання. Особливу увагу викликають колоритні прізвища, частина з яких – з виразним
гумористичним відтінком.
Отже, історія села Богданівка у прізвищах його жителів. Село засноване у 1835 р. німцями-менонітами,
але про це сьогодні нагадують лише історичні довідки та прізвища лише кількох односельців: Дерман, Барц,
Дорн і Леєр (це менше 0,1% від загальної кількості досліджених прізвищ!). Прослідкували таку еволюцію за
історичними джерелами, одним із яких є книга місцевого історика-краєзнавця Миколи Єременка «Край шляху
Муравського. Нариси з історії Чернігівського району» [3; 148]. У середині дев'ятнадцятого століття згадуються
такі прізвища: Нейфельд, Унру, Едігер, Тоус тощо. У період Великої Вітчизняної війни були репресовані і
фізично знищені майже всі представники німецької національності. Ось деякі прізвища: Фот, Клатт, Тьярд,
Рідігер, Штарк та багато інших. Поступово до села прибували переселенці з багатьох регіонів України. Це були
люди різних професій, національностей. Прізвища частини з них прямо пов'язані з історією країни.
Юрій Редько визначає основні чотири групи прізвищ за семантикою твірних основ: 1) утворені від
особових власних імен; 2) за походженням або за місцем проживання; 3) за соціальною належністю або за
постійним заняттям; 4) від індивідуальної ознаки їх першого носія. Саме цим визначенням керувалися ми у
ході дослідження.
Словотвірну структуру прізвищ він розглядає у порівнянні їх за будовою загальних назв. На цій
основі виявлені як спільні, так і специфічні прізвищеві словотворчі елементи. Тож оскільки результати нашого
дослідження щодо визначення семантики прізвищ за твірною основою та словотвірної структури прізвищ часто
переплітаються, взаємодоповнюють один одного, то і поділ на окремі розділи є умовний.
До першої групи прізвищ за семантикою твірних основ Ю. Редько відносить прізвища, утворені від
особових власних імен, очевидно тому, що ця група є найбільш поширеною. У ході дослідження ми
переконалися в цьому, оскільки такі антропонімічні найменування становлять більше 20 % від усієї кількості
досліджених прізвищ: Іванченко, Петренко, Федоряк, Михайленко, Михайличенко, Мусієнко, Мусійчук та інші.
Серед дослідженої групи лише чотири прізвища, утворені від жіночих імен: Марущак, Надіїн, Настич, Пронін;
решта – від чоловічих. Більш детально це питання розкрито у розділі «Словотвірна структура прізвищ».
Надзвичайне розмаїття типів українських прізвищ виявляється у великій групі іменувань, що вказують
на ремесло, професію, рід заняття першого носія прізвища. Народні найменування осіб за родом діяльності
зберігають у нас такі популярні українські прізвища як Швець, Шевченко, Шиян, Шевчук, Кравчук, Кравченко,
Кравцов, Бондар, Бондаренко, Ковальський. А ще живуть у нашому селі Крамар, Чабан, Чобітько, Дегтяр,
Діхтярь, Мельник, Чумак, Кобзар, Паламарчук, Дяченко, Саловаров, Пивоваров, Колісник, Колєсников,
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Скидан, Овчинник, Цилюрик (застаріла назва). Певно, сюди ж відноситься і прізвище Цугуй, оскільки цуг – це
попарно чи по одному запряжені коні або воли, валка возів. І, очевидно, того, хто ними правив, називали
цугуєм. Даний вид найменувань становить 6,5% від загальної кількості досліджених прізвищ. Серед розмаїття
значень цей показник є досить високим.
Народні назви співців, музикантів спричинилися до появи прізвищ Кобзар, Скрипніков, Дудник,
Дударко. Церковнослужителі різного рангу представлені у таких прізвищах богданівців як Дяченко,
Паламарчук, Святецькии. Про колишнє сільське начальство нагадує прізвище Гуменюк (прикажчик пана). В
окрему групу виділяються прізвища, походження яких пов'язане із перебуванням їх перших носіїв у Запорізькій
Січі: Сердюк (гетьманський охоронець), Мамай, Хорунжий (той, хто носив прапор або корогву війська),
Дорохов (дорош – козак, що бив у тулумбаси, подаючи сигнал збиратися в «коло» – на військову раду). Отже, є
і в нас нащадки славних запорожців, а значить, є чим пишатися і не будемо, як у Шевченка, «славних прадідів
великих правнуки погані». Прізвищ названих вище семантичних груп значно менше (2,5 %), але уже сама
наявність їх є прикладом семантичного багатства української антропоніміки, свідчить про славні сторінки
нашої історії.
Чималу групу становлять антропоніми, похідні від назв осіб за етнічною належністю: Москаленко,
Поляков. Значення цих прізвищ цілком прозоре, і пояснень вони не потребують. Думаємо, що сюди належить і
прізвище Жиденко, оскільки в народі жидами називають євреїв. Сказати сьогодні напевно не можна, чи ці люди
дійсно прибули з Москви та Ізраїлю, чи, можливо, вони бували там у якихось справах, а після повернення їх
стали так називати. Існує версія, що отримали ці прізвища за якусь рису характеру. Представниками етнічних
груп є носії прізвищ Гуцул, Бойко (етнічні групи українців західноукраїнських областей), Мазур (велика
етнічна група поляків), Черкес (народність, яка проживає в Карачаєво-Черкеській автономній області
Російської Федерації). Є також вихідці з різних областей України: Лубінець (Лубни), Гацький (Гадяч),
Хорольський (Хорол). Як бачимо, усі – вихідці з Полтавської області. Є ще у нас Лозовий (місто Лозова) –
виходець із Харківської області, Запорожан – із Запоріжжя. Прізвища Рязанов, Самарський дають підставу
думати, що до села прибули переселенці з російських областей. Таких прізвищ по Богданівській сільській раді
3,5 %. Є прізвища, що вказують на розташування житла, садиби: Загорський, Задорожний, Загородня,
Бережецький, Лісовий, Наріжний (за рогом).
Євген Гуцало писав: «Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища – чудернацькі,
химерні, дивовижні, неправдоподібні. Про ніякі – і мови ніякої: вони веселою усмішкою не скроплять уста,
глузливим жартом не запалять очей. А тільки залетіло до вух кому незвичайне чи кумедне прізвище, як, дивись,
розгладилися зморшки на обличчі, прокинулося серце, а розум погострішав умить, так і бродить, щоб
спромогтися на дошкульний жарт, на перчистий кпин чи солоний дотеп. Тільки в нашому селі небувало
багатий урожай на прізвища, які то хлібом, здається, пахнуть, то дьогтем і смолою від них відгонить за версту,
а то квіткою – садовою чи луговою – дурманить. А є прізвища, так би мовити, які б начебто самі на городі
виросли: Буряк, Гарбуз, Гичка, Хміль. Є прізвища, які, либонь з лісу прибігли та й прилучилися до людського
гурту...» Під цією цитатою міг би підписатися кожен, хто хоч трохи цікавиться історією свого села, його
жителями. Дійсно, значеннєвий діапазон прізвищ є надзвичайно широким.
Особливу цікавість викликають прізвища, утворені від вуличних прізвиськ. Вони (прізвиська) належать
до найколоритнішої групи особових найменувань, є своєрідною енциклопедією народного побуту, звичаїв,
духовної культури. У них яскраво відбився національний характер українця, його схильність до жарту, дотепу,
веселого, влучного слова. Тому досить високий показник цієї групи прізвищ (майже 6 %) зовсім не випадковий.
У богданівців вони вказують на рису характеру, зовнішність, якусь ваду: Довженко (дуже довгий), Кощей
(худий), Товстоног, Тригуб (через товсті губи), Щербатенко, Щербина (відсутність зубів), Бровун (густі широкі
брови), Лисенко (відсутність волосся), Зубар, Зубко (через великі зуби), Моргун (часто моргає), Рева (часто
багато плаче), Зиза (зиз – діал. – косоокість), Глухарьов, Мерзляк, Сльозкіна. Яскраву характеристику дають
прикметникові прізвища Дрібна, Рябий, Чорний, Малий. Нерідко причиною виникнення вуличного прізвиська
були вади у вимові, голосі. Мабуть, саме так виникли прізвища Сипливий і Шепель. На бідність, а то і на
відсутність одягу вказує прізвище Голотін.
У мирі і злагоді живуть у селі люди з прізвищами фауни і флори. На свята і урочистості злітаються до
центральної садиби місцевого господарства Перепелиця, Чиж, Чайка, Шпак, Деркач, Чечіт. Знаходять між
собою спільну мову Цап, Ведмідь, Заєць, Бичок. Майже по сусідству живуть Кавун і Цибуля... Не роблять у селі
погоди Голод, Холод, Журба. Ніхто не знає сьогодні, чому вони носять такі прізвища, але знають усі, що це
хороші, працьовиті люди. Вживаються разом Дурнєєва і Мудрик. Про побут розкажуть Гребінець, Колода,
Коробка, Човник, Кошель, Ковган (дерев'яна ступка для товчення сала). Про причетність до картярських справ
свідчать прізвища Туз, Козир. Відношення до української кухні мають Сало, Куліш, Балик (присолена і
прив'ялена спинка великої червоної риби), Стулень (пиріг без начинки). На дні тижня вказують Середа і
Неділько (можливо, народився в неділю). Незвичайними і часто несподіваними є прізвища, які не вказують на
патронімічність, певну індивідуальну ознаку, місце розташування, рід занять тощо. Таких прізвищ достатньо,
це, як правило, іменники, до яких, як до родової назви, належить кожне прізвище: Єна (грошова одиниця
Японії), Кіях (діал. качан (кукурудзи)), Ковтун (жмут збитого волосся), Рубан (рубанець – поліно, цурпалок),
Веремій (вир, вихор, коловорот), Бакай (калюжа, баюра або ж глибока яма в річці), Крупка (перше грубе мливо
пшениці), Кругляк (колода, стовбур дерева, круглий камінь), Чіпіга (рукоятка в плузі), Бабинець (окреме місце
в церкві, де стояли жінки). Підтвердженням останнього прикладу є згадка про нього у романі Ліни Костенко
«Маруся Чурай»:
Тоді Вишняк, жалосний за такую
тяжку зневагу дому свойого,
Просив дочку не спитувати більше.
І Галю спочутливе одвели
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Баби в бабинець, сплакану
Понєваж
При кождім ділі свій бабинець є.
Також нам вдалося пояснити німецьке прізвище Леєр (трос, який натягують на суднах уздовж палуби,
щоб запобігти падінню людей, для сушіння білизни), що свідчить про те, що і в інших мовах прізвища могли
даватися подібним чином.
Однак далеко не кожне прізвище легко піддається сьогодні поясненню навіть у тих випадках, коли
основа його прозора. Є приклади, коли існує кілька версій щодо їх походження, і всі заслуговують на увагу.
Такі прізвища мовознавці пропонують виділяти в окрему семантичну групу [5; 19]. Наприклад, основою
прізвищ Черней, Чернуха могли бути лексеми чернець і чернь. Така ж ситуація з прізвищами Біляк, Троян.
Перше має три значення: заєць; білий гриб; білогвардієць. Друге також три: троє коней, вид танцю, батько
трьох дітей (можливо, близнят). Основа прізвищ Жеребко, Жеребцов швидше за все походить від жеребець,
однак достеменно це сьогодні невідомо. Можливо, з цієї ж теми і прізвища Воронич, Воронюк. Дослідник Ігор
Сокол у своїй статті «Про що розповідають прізвища» [10; 32] звертає увагу на це питання: «Цікаву групу
становлять прізвища, які походять від назв коней і волів. Характерне для тварини найменування за мастю чи
якоюсь іншою ознакою односельці могли перенести на господаря». Далі – приклади, серед яких на нашій
території є лише Білоконь. Про названі вище прізвища автор статті не згадує.
Важко пояснити мотиви утворення таких прізвищ, як Фігура, Похиль, Чугуй, Тіток, Мяленко, Коржук,
Лола, Бокан, Хулапа, Бебко, Киптик, Драпеза, Галян тощо. Певно, ряд прізвищ є діалектними, і це ускладнює
дослідження, особливо, якщо ці назви є ще й застарілими.
Дослідження показали, що найбільш поширеними є прізвища, що належать до народних уснорозмовних форм іменування синів за батьком: українські патроніми з суфіксом -енко (-єнко), -ук (-юк):
Сидоренко, Іванченко, Демчук, Михайленко, Антонюк. Багато прикладів відповідних утворень, похідних від
назв осіб за ремеслом, професією, родом занять: Шевченко, Коваленко, Кравчук, Паламарчук.
Велике розмаїття типів українських прізвищ виявляється і в групі іменувань, що вказують на ремесло,
рід занять першого носія прізвища: Швець, Бондар, Діхтяр, Чабан, Чумак, Кобзар.
Чималу групу становлять антропоніми, похідні від назв осіб за етнічною приналежністю чи території:
Жиденко, Москаленко, Лубінець, Запорожан.
Значеннєвий діапазон прізвищ є надзвичайно широким. Особливу цікавість викликають прізвища,
утворені від вуличних прізвиськ.: Довженко, Кощей Товстоног, Солодун, Тригуб, Щербатенко. Є прізвища, що
означають назви тварин і рослин, вказують на розташування житла, садиби, розказують про побут.
4. Словотвірна структура прізвищ
Велику увагу приділяють дослідники словотвірній будові і граматичним категоріям антропонімів – це
необхідно для встановлення особливостей морфологічної структури та словотворення іменників, оскільки саме
до розряду іменників як до родової назви найчастіше належить кожне прізвище (за результатами нашого
дослідження, по Богданівській сільській раді такі прізвища становлять 90 %). Як і в більшості
східнослов'янських народів прізвищева патронімність в українців здебільшого виражена через спеціальні
генесіонімні суфікси. Саме за їх допомогою найповніше виявляється частка національних відмінностей у
засобах вираження спорідненості, а передусім – патронімності. Учені відзначають, що більше половини
українських прізвищ містить генесіонімний суфікс, який натякає на прабатька першого носія. У переважної
більшості прізвищ поляків, словаків, чехів такі суфікси майже відсутні.
До розряду прізвищ перейшли патронімічні назви, що належали до народних усно-розмовних форм
іменування синів за батьком. Мова йде про два найпоширеніші типи українських патронімів з суфіксами -енко
(-єнко) та -ук (-юк), -чук, що є засобами вираження родинної належності в період активного творення
прізвищевих назв та їх юридичної стабілізації в Україні. За ступенем поширеності прізвища на -енко можна
вважати основним східноукраїнським типом. Ступінь їх поширеності на території Богданівської сільської ради
становить майже 15 % відсотків. А вже прізвища на -ук, -юк, -чук належать до західноукраїнського типу, і
поширеність їх у нашій місцевості становить 6 % . Творення українських патронімів з суфіксами -енко (-єнко), ук (-юк), -чук трапляються уже в народній давній обрядовій поезії і живуть до сьогодні у прізвищах
богданівців. Як правило, це похідні від імен: Демчук, Дем'яненко, Демченко (син Демяна); Іващенко, Іваненко,
Іванченко (син Івана); Михайленко, Михайличенко (син Михайла); Мусієнко, Мусійчук (син Мусія);
Сидоренко (син Сидора), Прокопенко, Мойсеєнко, Василенко, Трофименко, Матвієнко, Дмитренко,
Данильченко, Антонюк, Лукащук, Онищенко, Яковчук, Корнієнко, Мартиненко, Назаренко, Нестеренко,
Захарчук, Прокопенко, Северенчук, Петренко, Макаренко, Савенко, Хоменко, Семенюк, Герасименко,
Онікієнко, Федчук, Зінченко. За допомогою цих суфіксів утворювалися так звані стандартні прізвищеві назви,
але майже не набули поширення в інших слов'янських народів. Є також приклади відповідних утворень,
похідних від назв осіб за ремеслом, професією, родом діяльності, соціальним станом: Кравчук (син кравця),
Кравченко (син або учень кравця), Шевченко, Шевчук, Ткаченко, Коваленко, Шерстюк, Паламарчук, Дяченко,
Бондаренко, Шкляренко, Панченко (син панича). Усі перелічені назви синів і молодих за віком осіб і сьогодні
широко побутують в українській мові у ролі індивідуальних прізвищ. Приклади свідчать про їх поширеність і на
території Богданівської сільської ради. Взагалі особові назви з суфіксом -енко належать до найпоширенішого
антропонімічного типу на території східної України.
Однак ряд розглянутих прізвищ з суфіксами -енко (-єнко), -ук (-юк), -чук не завжди вказують на їх
патронімічність. Важко сьогодні пояснити походження таких прізвищ як Коржук, Хащук, Бутенко, Яловенко,
Березнюк, Варенко, Отрощенко, Ющенко, Діденко, Бабенко, Сотолюк, Мяленко, Хоренко, Саянчук, Доценко,
Вовчук, Тритенко. Цікава деталь: носії прізвищ із суфіксами -ук, -юк з'явилися у наших краях не так давно, і
прибули вони з Хмельницької та Житомирської областей. Дійсно, саме з цими суфіксами і поширені прізвища
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у тих регіонах, тоді як для нашої місцевості, як зазначалося вище, характерні все ж таки утворення з суфіксом енко. З найменуванням по батькові генетично пов'язані й деякі інші, менш поширені типи українських прізвищ,
зокрема характерні для західноукраїнського ареалу утворення на -ак (-як), -ич та деякі інші антропоніми, які
сьогодні належать до рідкісних серед українських прізвищ. Походження частини їх, напевно, можна було б з
легкістю пояснити, знаючи регіональний діалект перших носіїв прізвищ. На території Богданівської сільської
ради такі утворення є, але вони, крім прізвища Федоряк, не пов'язані з найменуванням по батькові, їх дійсно не
так багато (близько 3,5 %), що говорить про нехарактерність для східних регіонів: Верещак, Мерзляк, Ступак,
Біляк; Шимкович, Воронич. Є ще цікаві приклади, але пов'язані вони з найменуванням не по батькові, а по
матері – Марущак і Настич. Хоча прізвища давалися, як відомо, за ім'ям батька, проте трапляються окремі,
утворені за ім'ям матері, хоча і дуже рідко. У Богданівні є лише кілька прикладів такого утворення: Пронін,
Надіїн і вже згадані Настич і Марущак. Знову ж таки ця антропонімічна група найчастіше зустрічається у
Закарпатті.
Щодо чоловічих імен, то вони стали твірною основою величезної кількості прізвищ. Дослідники
стверджують, що лише група прізвищ, похідних від імені Іван і його різноманітних варіантів, налічує десятки,
а, може, й сотні одиниць. У нашому селі, звичайно, скільки варіантів немає, але все ж таки приклади навести
можна: Іван → Іваненко, Іванченко, Іванов, Ваньков; Демян → Дем'яненко, Демченко, Демчук; Михайло →
Михайленко, Михайлов, Михайличенко; Петро → Петренко, Петров; Григорій (Гриша) → Григор’єва,
Григорян, Гришин, Гришко, Грицан; Семен → Семенюк, Семенових, Семеніченко; Федір → Фьодоров, Федчук,
Федоряк; Александров, Філіппов, Андрєєв, Єрьомін, Дорофєєв, Митрофанов, Харитонов, Нікітін, Єгоркін.
Частина вищеназваних прізвищ і, зокрема, останні є яскравим прикладом того, що утворилися вони не від
українських чоловічих імен. Таку поширеність у попередніх століттях мали російські імена, які, як і українські,
стали найпоширенішими засобами вираження родинної належності. У дослідженні, зокрема при визначенні
семантики прізвищ, акцент робили на українські антропонімічні найменування, проте з метою створення більш
повної картини на території Богданівської сільської ради звертали увагу і на прізвища інших національностей,
визначивши найбільш продуктивні словотворчі суфікси та встановили відсоток прізвищ неукраїнського
походження. Тож у росіян найбільш продуктивними є суфікси -ев, -ин, -ін, -ов: Марков, Дроздов, Твердохлєбов,
Єрмаков, Воронов, Жуков, Лохматов, Рибников, Зеліков, Виноградов, Кротов та ін. Серед досліджених таких
прізвищ 59, що становить майже 14 % від загальної кількості. Менше російських прізвищ з суфіксом -ев (-єв):
Дорофєєв, Зуєв, Пулєв, Костарєв, Радєв, Кащєєв та -ин (-ін): Сафрін, Сімушин, Корзухін, Рагулін, Лєвікін,
Росихін. Вони становлять 7 % від загальної кількості. Таким чином самі прізвищеві утворення за допомогою
суфіксів -ов, -ев (-єв), -ин (-ін) становлять більше 20% від досліджуваних прізвищ. Існує також версія, що вони
могли виникнути в Україні, але були свого часу записані російською. Прізвище таке може писатися саме з -ов, а
не з -ів, бо його в Україні, у тій місцевості, звідки родом людина, саме так і вимовляли. Є ще одне припущення:
для звучності представники панівної верхівки в угоду комусь просто додавали до свого прізвища суфікс -ов.
Такі версії заслуговують на увагу, і маємо ряд прикладів, що їх підтверджують: Іваненко – Іванов і Ваньков,
Колісник – Колєсніков, Кравченко – Кравцов, Михайленко – Михайлов, Ведмідь – Медведьов, Бичок – Бичков,
Биков, Петренко – Петров, Тимошенко – Тимошенков, Воронюк – Воронов, Федоряк – Фьодоров, Новик –
Новіков.
Окрема група прізвищ – прізвища з суфіксами -ов, -ев, за допомогою яких утворені болгарські
прізвища. Їх наявність можна пояснити близьким розташуванням до Приморського району, значну частину
населення якого становлять болгари. Таких прізвищ небагато, але не обходимо й їх своєю увагою: Шопов,
Пройчев, Нєговєлов, Нєтков, Фєфєлов та інші.
Сьогодні на території Богданівської сільської ради проживають люди, які мають прізвища
білоруського походження, про національні ознаки свідчать фонетичні особливості: Аніщук (український
варіант звучить як Онищук, Онищенко), Астапенко (український варіант – Остапенко), а також прізвища,
утворені за допомогою суфіксів -евич, -євич: Протасєвич, Дишлевич, Якушевич. За останні 15 років на
території Богданівської сільської ради з різних причин з'явилися прізвища, які вказують на проживання тут
вірменів: Григорян, Джортикян, Єгіазарян, Арушанян, Аперян. Прізвища Опря і Бобу свідчать про те, що їх
першоносії були вихідцями з Молдови. Такі прізвища як Геута, Таринвердієв, Мухамедшин, Наримбетов
говорять про те, що проживають тут і представники інших національностей. Прізвища, які вказують інші
національності, крім російської, майже 5 %. Показник цей невеликий, але не рахуватися з ним не можна.
Соціально маркованими в минулі епохи був словотвірний тип найменувань, що згодом закріпились як
прізвища – прізвищеві назви на -ович, -евич, генетично пов'язані з іменами по батькові. Переважна більшість
прізвищ на -ич, -ович, -евич походить від різних форм імені. У нашому селі – це Кузьмич. Дослідники
вважають, що прізвища ці закріпилися насамперед серед привілейованих верств населення.
У дослідженні словотвірної структури прізвищ жителів Богданівської сільської ради звернули на
поширеність прізвищ з такими суфіксами як -ан (-ян): Шиян, Грицан, Бокан, Галян, Капустян. Вони становлять
близько 3,5 % від загальної кількості досліджуваних прізвищ. Є історичні повідомлення, що прізвища ці не є
новими чи рідко вживаними в Україні, більше того, існування їх припадає саме на період формування
української антропонімної системи: «По балках річки Московки, у межах сучасного міста Запоріжжя сиділи
зимівниками запорожці Гасан, Дігтяр, Капустян, Таран... і багато інших. Навіть до сьогодні у Запоріжжі
збереглися місцевості Гасанівка та Капустянка, що ведуть свою назву від запорожців – власників зимівників» [3;
8]. Досить поширеним є у прізвищах суфікс -к у поєднанні із закінченням -о: Глінко, Глинько, Неділько,
Філько, Чобітько, Очередько, Величко... До цієї групи увійшло 25 прізвищ, що становить майже 6 %. Сам
суфікс у даних прикладах мало що може розказати про носіїв прізвищ, свідчить лише про поширеність таких
утворень по всій території України, а за поясненнями варто звернутися до лексико-семантичного аналізу.
Цікавими є прізвища, утворені за допомогою пестливо-зменшувальних суфіксів -ик, -ок: Човник, Рослик,
Сьомик, Киптик, Мудрик, Волик, Бичок, Киричок, Лесик, Трушик, Афончик. Сьогодні важко пояснити, чому
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саме так вони були утворені, але їх існування сьогодні не є винятковим явищем в українському антропоніміконі
і вони чекають на свого дослідника. Здійснюючи екскурс в етимологію цих прізвищ, звернулися до
дослідження Ю. Кузнєцова і П. Орлика «Слідами феї Моргани» [8, 58]. Саме тут автори намагаються з'ясувати,
чому одному з героїв повісті М. Коцюбинський дає прізвище Волик: «Значення цього слова збереглося
незмінним і до наших днів. «Словник української мови» так тлумачить його: «Віл – кастрований бик, якого
використовують як тяглову силу». Безперечно, письменник... хотів підкреслити, що перед читачем звичайна
сім’я трудівників – основна «тяглова сила» економіки аграрної держави. Прізвище Волик до того ж мало
достоїнство наочного образу, навіть деякої карикатурності, проте пом'якшеної зменшувальним суфіксом -ик.
Важко сьогодні пояснити, як давалися наведені вище прізвища: чи з долею іронії, чи співчуття, чи з
пестливістю і замилуванням. Такого відтінку надавали і суфікси -чик і -уш: Афончик і Рябушко (пестливозменшувальне від Рябий, Рябуха). Можливо, це були люди з м'яким характером. Саме так і звучать їхні
прізвища на відміну від тих, які утворені за допомогою суфікса -ил. Таких прикладів у нашому дослідженні
лише два: Живило, Колотило. Не вдалося визначити їх етимологію, тому більше звернули увагу на граматичні
ознаки. Якщо говорити як про іменники, що означають загальну назву, то належать ці іменники до середнього
роду, що для найменування людей має зневажливий відтінок. Швидше за все перед нами вуличні прізвиська,
що мають трохи перебільшений, трохи негативний відтінок на зразок Здоровило, Громило. Є приклади прізвищ
із суфіксом -ець: Якимець, Носівець, Супрунець, Таранець, Бабинець, Гребінець. У даних прикладах суфікс ець швидше за все вказує на зменшувальну ознаку, оскільки в Україні усім відомі прізвища без такого суфікса:
Супрун, Таран. Стилістично нейтральною є твірна основа цих прізвищ: Яким, ніс, гребінь.
У ході дослідження розглянуто прізвища у формі повних прикметників на -ий (-ій) та -а (-я). Дані
антропонімічні типи – найпоширеніші українські прізвища, що побутують на всій території України, проте
мають виразний територіальний характер за ступенем поширеності. Серед них прізвища на -цький, -ський, зький. Серед прізвищ у формі повних прикметників на -ий (-ій) та -а (-я) вони становлять прізвища, що є
поширеним типом князівських і шляхетських родів: Дубровський, Реутський, Стефановський, Конський,
Ланковський, Левковський та інші. Подібні назви представників соціальних низів і середніх станів вказували
переважно на місце їх походження від назви населених пунктів за допомогою суфіксів -ський, -цький, -зький:
Будовський, Бережецький, Самарський, Загорський, Хорольський. Звичай обирати собі шляхетне прізвище
поширився у ХVІІ – ХІХ ст. і серед православного духовенства. Так і дійшло до нас прізвище Святецький. У
сучасному антропоніміконі прізвища на -ський, -цький, -зький належать до найбільш поширених, однак у нашій
місцевості вони становлять лише 3 %, а в селі Замістя не зафіксовано жодного. Інші прізвища у формі повних
прикметників засвідчують місце проживання (Загорський, Загородній, Лісовий, Горовий, Наріжний),
індивідуальні ознаки, риси характеру (Дрібна, Ряба, Малий, Сипливий, Чорний). Прикладами прикметникових
прізвищ є Сльозкіна, Денежний, Земляна, зустрічаються присвійні прикметники: Івашина, Юрцева, Надіїн.
Усього прикметникові прізвища становлять трохи більше 10 %, і, якщо порівняти ці дані із результатами
досліджень на загальнонаціональному рівні, то якраз і бачимо той виразний територіальний характер саме за
ступенем поширеності.
У роботі звернули також увагу на прізвища, утворені не лише за допомогою суфікса, а й префікса.
Зразу ж зазначимо, що серед 430 прізвищ таких виявилося лише шість: Наріжний, Безклубов, Приходько,
Переходьмо, Загородній, Загорський. Усі ці префікси властиві так званим стандартним українським прізвищам і
визначають національні риси, відповідають на питання: де розташоване житло першоносія прізвища, чим
володіє чи не володіє, звідки взявся?
Предметом вивчення розділів «Семантика прізвищ за твірною основою» і «Словотвірна структура
прізвищ» стали складні прізвища: Волкотруб, Сіроклин, Сиводід, Чорножуков, Жовтобрюх, Твердохлєбова,
Товстоног, Самороков. Мабуть, причини значно ширшого, порівняно з іншими народами, побутування серед
українців колоритних прізвищ з виразним гумористичним відтінком у значенні, слід шукати в нашій історії.
Складні прізвища сьогодні – типово українські. В інших слов'янських народів їх залишилось мало. У далекому
минулому у слов'ян, видно, були такого типу найменування, про що свідчать імена героїв казок у різних
народів: Вернигора, Крутивус, Вернидуб, Кожум'яка, Котигорошок, Сучимотузок. Та слід пам'ятати, що
величезна кількість сучасних українських прізвищ кувалась у горнилі Запорізької Січі. А як давались прізвища
на Запоріжжі, написано у багатьох історичних повідомленнях. Традицію називати вояків перейняли й учасники
гайдамацьких повстань, що знайшло своє відображення у відомій сцені Шевченкової поеми «Гайдамаки».
Висновки
Об'єктом дослідження були 430 прізвищ жителів Богданівської сільської ради. Досліджено близько
85 % від загальної кількості. В результаті укладено багатомірну матрицю, яка свідчить про аспекти
дослідження та ступінь вивченості того чи іншого прізвища.
Щодо ознак прізвищ, богданівці мають ті ж глобальні, тобто універсальні ознаки, які притаманні
прізвищам кожного суспільства і забезпечують якомога більшу індивідуалізацію його носія, допускаючи
мінімальне варіювання: Бистрицький – Бистрицька, Якимець – Якимця. Національні ознаки притаманні
переважній більшості прізвищ, характерними є «козацькі» прізвища (Сердюк, Дорохов) і ті, що вказують на рід
занять, характерний українцям (Чумак), прізвищева патронімність. А от особливих регіональних рис не
зареєстровано. Важко назвати певний тип прізвищ чи то за семантикою, чи за словотворчою структурою, який
би мав певні переваги в регіоні. Причинами такого явища є, по-перше, фізичне знищення перших поселенців –
німців-менонітів, по-друге, наявності регіональних особливостей не сприяє постійна міграція населення.
Антропоніми, досліджені на території Богданівської сільської ради, – це, в основному, власне,
українські назви людей, що склалися на вітчизняній етнічній території відповідно до словотворчих
закономірностей та ономастичних моделей української мови.
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Історія села тісно пов'язана з історією прізвищ: село засноване німцями-менонітами, тому найбільш
поширеними у вісімнадцятому столітті були німецькі прізвища. Наступні трагічні події вплинули і на місцевий
антропонімікон: знищили носіїв прізвищ – за ними пішли в небуття і самі прізвища.
Досліджена семантика прізвищ за твірною основою свідчить про досить широкий значеннєвий
діапазон. Нам вдалося з'ясувати значення близько 70 % досліджуваних прізвищ і визначити семантичні групи,
твірна основа яких вказує на: ім'я, від якого утворено прізвище; професію чи рід занять; назви співців,
музикантів, церковнослужителів; перебування перших носіїв у Запорізькій Січі; етнічну належність; предмети
побуту, українську кухню тощо. Значна частина прізвищ утворена від вуличних прізвиськ. Твірна основа частини
антропонімічних найменувань є досить прозорою і тому з поясненням особливих проблем не виникало. Однак
значення багатьох потребували окремого дослідження етимології, словникової роботи: Стулень, Бабинець,
Леєр, Кругляк, Веремій, Бакай та ін. Складність становлять прізвища, що є діалектною чи застарілою назвою:
Кіях, Зиза, Цилюрик. Це є однією з причин того, що значення ряду прізвищ не вдалося пояснити. До окремої
семантичної групи віднесено прізвища суперечливого походження: Черней, Чернуха; Жеребцов, Жеребко та
інші.
У ході дослідження словотвірної структури прізвищ з'ясували, що абсолютна більшість їх є
іменниками (90 %) і лише незначна частина – прикметники (10 %). Утворюються прізвища в основному за
допомогою генесіонімних суфіксів –енко (-єнко), -ук (-юк), -чук, що становить більше 20 % від загальної
кількості усіх досліджених. Поширеними є найменування на -ко (6 %), часто зустрічається суфікс -ик (4,5 %).
Менш поширеними є прізвища з суфіксами -ець, -ак (як), -ан (-ян), -ич – приблизно по 3-3,5 %. Прізвища на ський, -цький, -зький також становлять трохи більше 3 %. Нехарактерні богданівцям прізвища, утворені за
допомогою префіксів, таких прикладів лише шість, усі вони підкреслюють національні ознаки українських
прізвищ. У місцевому антропоніміконі є складні прізвища, їх відсоток незначний (1,8), але вже сама наявність
свідчить про широкі можливості творення прізвищ в Україні. Дослідженням також встановлено, що четверту
частину (26 %) становлять російські (21 %), білоруські, молдавські, болгарські та вірменські прізвища (5 %).
У ході дослідження звернули увагу на прізвища, утворені від прізвиськ, а також розпочали збір
матеріалів про самі прізвиська сучасних жителів Богданівської сільської ради. Переконалися в тому, що не буде
повним перелік найменувань односельців, якщо не згадати їх. Не ті, які отримали наші предки, і пізніше стали
нейтральними, тобто офіційними. Мова йде про прізвиська сьогоднішні, адже вони багато можуть сказати про
людину. І коли хтось, виїхавши з села, через багато років не зможе пригадати прізвище сусіда, ровесника чи
однокласника, то обов'язково його запитають:«А по-вуличному як його?» І тоді пам'ять враз повернеться.
Прізвиська містять багато цікавого: вони є своєрідною енциклопедією народного побуту, звичаїв, духовної
культури. Тут і давно застарілі слова, і буйна фантазія авторів, і спостережливість, і вміння виділити в людині
такі риси, які одразу ж характеризують і того, кому дається прізвисько, і того, хто їх давав. Серед них
розрізняють індивідуальні (персональні) і родові (вуличні) прізвиська. Ні в чому, мабуть, так яскраво не
проявився український характер, як у прізвиськах: «Нахил до гумору, – писав М. Ф. Сумцов, – проникає всю
істоту українця. Видно його в народних піснях, у прислів'ях, казках. Проявився гумор українця і у прізвиськах».
Вони створювали «портрети» своїх сучасників одним словом, але таким, що змальовувало і фізичне, і моральне
обличчя людини.
Гумору моїм землякам не позичати. Тож і прізвиська давалися влучні, колоритні, іноді не зовсім
приємні. Але нічого не вдієш, прізвисько намертво чіпляється до людини і супроводжує її все життя. У них і
професія, і характер, і соціальний стан, і будова тіла. Вчитайтеся: Дикий, Лисий, Длінний, Малий, Копчений,
Сідий, Професор, Матрос, Федот, Механік, Сепаратор, Марьванна, Цариця Тамара, Адам, Єва, Гриня, Егеж,
Жир, Губошльоп, Комарик, Тарзан. Богданівці ідуть у ногу з часом, є нас свої Крутий і Бізнес, Іностранець,
Єльцин, Путін. Телесеріали так вплинули на земляків, що після перегляду фільму «Багаті теж плачуть» відразу
ж прозвали новоприбулу незаможну сім’ю багатою, бо має багато дітей. Є в нас своя Ракель.
Місцем, де особливо бурхливо виникають прізвища, видозмінюються і зникають, є школа. Як правило,
це скорочення або ж перекручування імені або прізвища. Серед галасливої дітвори є Жека, Марго, Крот, Кет та
інші. Досить поширеним в усі часи були прізвиська учителів, вони виступають як своєрідний знак, крім того, це
ще спосіб вираження емоцій. І якими б не були ці емоції, якою б не була реакція на прізвиська, слід пам'ятати,
що це один із засобів вираження дотепності, гостроти розуму українців.
На жаль, ряд прізвищ залишився нез'ясованим (близько 15 %). Цей відсоток є приводом до того, що
робота має бути не просто продовжена, а тривати постійно, оскільки сьогоднішній перелік прізвищ не є сталим, і
лише систематична робота в даному напрямку може у майбутньому змінити співвідношення досліджених і
недосліджених прізвищ. На складність можливості повного і всебічного вивчення українських антропонімів
вказують і мовознавці, оскільки в галузі антропоніміки існує ще ряд суперечливих і малодосліджених питань:
недостатньо вивчені окремі типи прізвищ; потребує вивчення співвідношення прізвиська і прізвища.
Ще одним аспектом роботи було дослідження проблеми спотворення прізвищ, мета якого –
застереження самих носіїв берегти свої прізвища від перекручувань. Ну хіба не парадокс, коли в одній сім’ї
проживають Похил і Похиль, Колєснік і Колісник. Треба пам'ятати, що наше прізвище – це не сухий,
позбавлений смислу паспортний знак. Це живе слово, пам'ять роду, цікава ніша народознавства, географії,
історії. Скільки по всій Україні Лисенків, Іваненків, Бережецьких. А, може, в минулому – це один рід. Є в
нашому селі однофамільці відомих постатей: Шевченко, Костенко, Биков, Жуковський, Матвієнко, Глінка,
Довженко. А запитай носіїв цих прізвищ про своїх однофамільців – часто знизують плечима. Ще більше подиву
в очах, коли запитаєш історію прізвища чи цікаву історію походження. Отак і живемо. Літаємо в космос,
будуємо потужні машини, а до земного, рідного, святого руки чи, може, розум не доходять.
І хай наше дослідження не стане науковим відкриттям, але своєю цікавістю і допитливістю ми запалили
в душах наших земляків якусь іскорку: не раз запитували нас, для чого це, і самі в задумі нахиляли голови чи
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то від важких дум, чи від сорому за себе. У майбутньому плануємо продовжити дослідження, бо впевнені:
воістину, наші прізвища – це і краса, і біль України.
Головний висновок звучить швидше як проблема: що чекає наші прізвища в майбутньому? Чи
зникнуть вони з лиця землі, не успадковані нащадками, чи стануть предметом ґрунтовного аналізу істориків,
мовознавців. Адже якщо одне прізвище несе історію роду, то всі разом становлять історію народу, а значить –
держави.
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вчитель українознавства Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернівецької області
Вступ
Історія нашого Буковинського краю є і трагічною, і водночас славною. Сьогодні, коли Україна
незалежна держава, ми не повинні ні на мить забувати героїчні подвиги нашого народу, який боровся за
самостійну Україну і проливав кров за волю рідної української землі.
Упродовж десятиріч Україні відводилася роль своєрідного полігону, де безборонно чинився й навіть
заохочувався державний розбій, спрямований на те, щоб знищити українців як націю, дощенту зруйнувати
багатовікову українську історію, мову, віру, послідовно викорінюючи зі свідомості людей найменші ознаки
національного буття. Тож чи дивно, що цілі покоління молодих людей виросли без знання власної історії, без
правдивих уявлень про минуле власного народу.
Нині настали сприятливі часи для подолання духовного занепаду нашого суспільства, для відродження
історії, освіти, культури. Цьому великою мірою сприяє доступ до раніше заборонених джерел, зокрема творів і
розповідей людей, які брали участь у національно-визвольних рухах та карались у тюрмах.
Представники радянської влади за всі роки свого панування на Буковині хотіли знищити
національну гідність наших краян. Буковинці віддавали свої працьовиті руки, свою творчість, енергію, свої
вміння рідному народові. Натомість радянська влада –– несподіваний прихід до хати озброєних в уніформі,
побої, холодний вагон, безкінечну сліпу дорогу в Сибір, на Урал, Колиму, Воркуту, Карлаг, знущання,
страхітливі умови існування і смерть.
Не так просто було прибулій зі сходу країни владі встановити свої порядки. Тому вона відразу вдалася
до репресій і винищення селян-ґаздів. Це була дуже чітко продумана комуністичною верхівкою політика.
Репресивна державна машина не зупинялась ні перед чим для того, щоб на селі запровадити колгоспну
систему. Це видно на прикладі села Банилова. В Сибір і тюрми вивезли найпрацьовитіших, справжніх патріотів
України, людей, які мали власну думку і вміли її відстоювати, тобто - весь цвіт села і найкращих господарів, які
були прикладом для інших. Так робилось по всій Україні. Решта людей, що залишилась у селі, змушена була
коритись або вступати у боротьбу з окупантами.
Справжніх героїв не треба шукати десь далеко. Вони серед нас, серед наших односельчан. Вчімося у
них і таких, як вони, любити свою землю, бо зрадити її –– то великий гріх, як зрадити батька чи матір.
Основна частина
Відразу після визволення західних областей України і Білорусії Рада народних комісарів СРСР
прийняла страхітливу Постанову від 5 грудня 1939 року за № 2001-558 «Про насильницьку депортацію
населення визволених західних областей». Це нібито мало відігравати сталінську «благодійну» місію для
населення західних областей України. Народному комісаріату НКВС було доручено розробити план
«милосердних» дій із зазначенням місць поселення та тюремного ув'язнення. Згідно з Єжовським та
Беріївським кривавим сценарієм, апробованим у Росії та інших республіках у 1930-32 рр. були (залежно від
місць депортації) вишукані нові назви злочинів: «ворог» народу, «антирадянщина» тощо. А якщо їх за рік існування
радянської влади на Буковині не було? Для цього на виконання Постанови РНК СРСР необхідно було
вивчити, хто і які займав посади за румунської влади, куркулів, хто в якій партії перебував тощо.
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Всі ці постанови Ради народних комісарів знайшли своє місце у селі Банилів, з якого було репресовано
більше як 300 осіб. Депортація вібувалася у три етапи.
Першим, 20 липня 1940 р., був заарештований Чорнокожа Тодор –– староста села. До початку 1941 р. він
знаходився у Чернівецькій тюрмі НКВС. Потім його відправили у концтабір міста Старобильськ Луганської
області, звідки він ще відправив лист додому 13 травня 1941 р. Більше відомістей від Тодора Чорнокожі не було.
Найтрагічнішою сторінкою у житті банилівців була ніч з 13 на 14 червня 1941 р. Арешту і вивозу
підлягали ті, хто займав посади за румунської влади, куркулі, активні члени націоналістичних партій і члени їхніх
сімей. У селі Руський Банилів знайшли таких 13 сімей: Василь Бобяк з дружиною та двома дітьми Марією та
Катериною, Яків Ільчук з дружиною Василиною та дітьми Василем, Георгієм , Оленою, Ілля Лінецький з
дружиною Марією та дочками Василиною і Настасією; Андрій Курилюк з дружиною Анною, сином Дмитром та
невісткою Оленою; Танасій Андрюк з дружиною Настасією, сином Василем і невісткою Анною; Іван Андрич з
дружиною і сімома дітьми, старшому сину було 17 років, а найменшій дочці – інваліду – два роки; Степан Іванчук з
дружиною та дітьми Марією і Степаном; сім’я єврея Гілдзинрада (троє чоловік); Данило Шандро з дружиною і
сином Андрієм; Петро Гакман з дружиною та мамою; Миколу Зозулю з дочкою. Виселення проводили без слідства
у нічний час при певній конспірації, щоб не викликати негативну реакцію населення. І все-таки при арешті сім’ї
Йосипа Андрича його родич Нахамко не витримав безправ’я і вилами убив співробітника НКВС капітана
Давиденка. Машинами звозили у м. Вашківці, де на залізничній станції вже чекали брудні товарні вагони, в яких
возили худобу. Голів сімей погрузили в один вагон, а всіх решта в їнший. Ешелон з Чернівців налічував понад 30
вагонів. У Лужанах останній раз бачили голів сімей, їхній вагон був причеплений до іншого ешелону. І тільки через
12 років довідалися рідні, що їх батьків відправили у Комі АРСР, де вони всі загинули на лісорозробках. Важке
життя і довгий шлях до місця переселення знаходимо у спогадах репресованих.
Мамі наснилось жито...
Непрохані гості з’явились вночі. Всіх членів сім'ї Василя Андрюка поставили в кут. Наказали збиратися. В
дорогу взяли вереню, трохи харчів, якийсь катран на плечі. Виходячи з хати, Ганна з Василем і його тато з мамою
перехрестилися, ще раз глянули ґаздівським оком, чи все на місці, їх вивели на подвір'я. Надворі стояла тепла червнева
ніч 1941 року. Про близький світанок давали знати голосисті півні. Вони старалися перекричати один одного, і
було в їхньому "ку-ку-рі-ку" щось тривожне, сумне.
Вслід за автомашиною, на яку посадили Андрюків, тужливо вив пес, у розпачі ревла у стайні худоба.
Їхали мовчки. Зупинились, щоб підібрати інших «пасажирів». А тут ранкову тишу прорізав несамовитий жіночий
крик: « Не беріть дитину! Віддайте мою Ганнусю!» Це надривалася її мама. Вона благала військового залишити
її доню, яка ні в чому не винна. Та той автоматом ударив по обличчю і вибив їй зуби. Автомашина рушила. Жінка,
не відчуваючи болю, бігла за нею, махаючи руками. Її було чути все менше і менше. Постать ридаючої згодом
загубилась зовсім. Люди стали між собою перешіптуватися, що вночі в селі вбили капітана НКВС Давиденка і
тому всі енкаведисти такі сердиті.
У Вашківцях на залізничній станції людей було, як на ярмарку. Іржали коні, плакали діти. Ганнусю з
Василем і маму посадили в один вагон, а батька –– в інший. Так для них почалася довга дорога до Сибіру.
«Вона була вмита людськими слізьми і встелена трупами», –– згадує Ганна Андрюк.
Ще й досі не може забути жінки, матері сімох дітей, яка по дорозі зійшла з розуму. Маленькі просили в неї
їсти, а вона стояла нерухомо біля щілини у вагоні і дивилась у невідому далечінь. На одній із станцій її забрали. А дітей
повезли далі. Найменша з них, калічка, все просила "гам" і плакала. Чи пережили вони на чужій сибірській землі цю
біду?
По дорозі, вже в Омську, довідалася, що розпочалася війна з німцями. Думала, як там вдома, як її
рідні. Кінцева зупинка була в Тюменській області. Тут усіх розквартирували, дали роботу в цеху з виготовлення
консервів з риби, які відправляли на фронт.
Ганна з Василем жили на квартирі у росіянки. Жінка дуже добре ставилась до них, бо сама колись була
переселена з України в Сибір. У важкій праці від зорі до зорі, у кирзових чоботах, шапці-вушанці і фуфайці
проходило життя молодої Ганнусі.
З рідними зв’язку не мала. Спливали місяці, роки. У 1950 році вона народила донечку Оленку, через два роки
– Миколу, і ще через шість – ще одну донечку Марічку. Віддавала їм свою душу і серце. А воно так тужило за
краєм, де народилася, де залишилися батьки. Душу терзали думки: “Чому діти мали побачити світ на сибірській
землі, а не на рідній українській. Чому? Чому? Чому?..” Не знаходила відповіді ні на одне запитання, але й не
втрачала надії повернутися додому.
Ганнина мати в тузі за донькою посивіла. Не раз думала: "Якби не видала рано заміж, то не спіткала б її така
тяжка доля". Того досвітку, як бігла вслід за автомашиною, їй стало на все життя. Не знала, як зарадити своєму
горю. Серце було постійно у полоні печалі. Не могла їсти, не могла пити, не могла спати. Перед очима була її мила
Ганнуся, її донечка, яка за один світанок стала дорослою. Не знала, не відала мати, чи жива її дитина, чи ні? Але
однієї ночі їй приснився сон, що їй принесли на призьбу до хати багато жита. Прокинулась з однією думкою:
"Ганна жива! Жито –– це життя!" А невдовзі її чоловік, батько Ганни, приїхав з вашковецького базару і розповів,
що дізнався, де знаходиться Ганнуся. Він розговорився з чоловіком, родичі якого були разом з Андрюками.
Через 16 років приїхала Ганна з Василем у рідне село. Не застала в живих свого батька. Прийшла
поговорити з ним на цвинтар. Хату Андрюків забрав колгосп. Та все одно, у рідному краї все було таке дороге і
миле.
Хотілося підійти до кожного дерева, обійняти його, а з кожної криниці напитися холодної цілющої
води. Та потрібно вертати у далекий від рідної домівки чужинський край.
Невідомо, як склалася доля і у Василевого батька. Останній раз бачили його на станції у Вашківцях, коли
роз'єднали сім'ю і посадили в інший вагон. Та розповідають, що кістки його залишилися у Комі, де він
працював на лісорозробках і загинув з голоду.
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З невеселими думками їхала до Сибіру Ганна. Природа дала їй сильну волю, мужність і витримку. Бо
пережити стільки горя і залишити у серці доброту до людей зміг би не кожен.
Повернувшись після звільнення у рідний Банилів у 1961, сім”я зустріла опір від місцевої влади, яка не
хотіла приписувати їх, а дала срок за 24 години покинути село. Та добрі люди допомогли, заступилися за
знедолених. Але ще довго влада нагадувала Андрюкам, хто вони і звідки приїхали.
Ганна Степанівна –– частий гість школи, ділиться з учнями спогадами про свою молодість. Навіть
знайомила їх з листами-трикутниками, які писала рідним, подругам з того далекого краю. Як, наприклад:
"Високоповажна дорогенька товаришко Оленко! Кланяюся тобі, Оленко. Повідомляю тобі, що я і мій муж і
наша старенька мати знаходимося здорові, котрого здоров'я і тобі бажаємо від Господа Бога. Я отримала від
тебе листа, за котрий не годна тобі віддячитися. Бо дуже моє серце задоволене і радується, що мої товаришки
за мене ще не забули. Бо я, Оленко, не годна ніколи забути наше колишнє життя малолітства. Бідною
хустинкою очки протираю і про своїх товаришок щодня споминаю
Тепер пишу тобі, Оленко, про моє життя на далекій Півночі. Перший рік, як з дому поїхали, то було
трудно. Тепер уже нема нічого для нас трудного. Бо ми звикли уже на всяке. Василь робить у кузні, мама вдома, а я ходжу матросом на палубі... У нас тепер починається весна, копаєм городи і садимо барабулю, бо
більше нічого не росте і ніякі квіти тут не цвітуть, і нічого тут домашнього так як у нас не видно. То тому дуже
тяжко на Півночі і не можемо Буковину ніколи забути. Тут зими 8 місяців, а 4 – літа. Але то все нічого, лиш
аби Господь Бог змилувався над нами і допоміг вернутися на свою рідну землю, на зелену Буковину. Тільки
одна туга у мене на серці, що наші братчики десь блукають світами з таких молодих літ і приходиться їм
переживати тяжкі часи. Лиш просити Всевишнього Бога, щоби поміг їм то все перебути і повернутися до свого
села, до рідних родичів..."Такого листа вона писала своїй подрузі Олені Колотило, доньці Танасія.
Тяжкою була доля сім'ї Андрюків – батька Андрюка Танасія, матері -Андрюк Настасії, дітей –
Андрюка Василя Анни. Ні в чому не винні люди потерпіли лише за те, що були добрими газдами і понад усе
любили свій край, рідну мову і звичаї.
Трагедія сім'ї Боб'яків
У ніч з 13 на 14 червня 1941 року, як завжди, сім'я Боб’яків спокійно спала. Раптом серед ночі постукали у
двері. Господар, Василь Боб'як, швиденько відкрив, у хату ввірвалися троє. Двоє були одягнені у військовий одяг,
а третій –– у цивільний. Це був секретар сільської ради Гаврилюк. Вони наказали всім сісти і не рухатись. Відразу
почали робити обшук. У шафі знайшли плакати, на яких були зображені знаки політичних партій Румунії. Потім
наказали збиратися і йти за ними. Дружина почала плакати. Один з нічних непроханих гостей крикнув: "Без сліз!"
Боб'як взяв на плечі близько 20 кг борошна, дружина на руки - мокру білизну, яку перед тим попрала, і
п’ятирічну донечку Марію, а старша, Катерина, набрала у сумку книжок, думала, що буде вчитись. Біля сільської
ради їх уже чекала машина. Одночасно сюди привозили й інших односельців. Завантажили всіх у машину і
повезли у Вашківці на залізничну станцію. Людей було дуже багато, їх почали заштовхувати у вагони. Дружину з
двома дівчатками - в один вагон, а чоловіка –– зовсім у інший. Боб’ячка намагалася передати своєму чоловікові
щось трохи їсти та солдат, який їх супроводжував, сказав, щоб вона нічого не передавала, бо в неї двоє маленьких
дітей. Коли до поїзда причепили інші вагони, в останньому вона побачила свого чоловіка.
Довго везли їх на Урал. У поїзді говорили, що почалася війна між Німеччиною і СРСР. У невеселих
розмовах, роздумах доїхала аж у Крутинський район Омської області, у містечко Називаївку. Анна Боб'ячка з
донечками потрапила на роботу в заготскот. Сюди ж й інші банилівці: Гакман, Курилюки, Андрюки, Колотило з
Бережниці. Там їх довго не тримали. Навесні 1942 р. відправили на Північ. Перевозили підводами, пароплавами аж
до Саліхарда, а звідти –– в Надим. У Надимі почали працювати. Ловили рибу, рубали ліс, косили сіно. Були голі і босі.
Мали одні валянки, та й ті без підошов, які Боб'ячка зуміла обміняти на хліб ще в Омську. Коли йшли на роботу,
то обмотували ноги онучами. Ходили в них усі по черзі. Хто був на роботі, давали на день 500 грамів хліба, а хто не
працював –– лише по 200 грамів. Катрусі було лише 13 років. Але вона змушена була йти у ліс і спилювати дерева.
Від холоду, голоду, переживання за малих дітей мама захворіла. Хотіли її відправити у лікарню, але пароплав не
приходив. Коли прибув –– було пізно. У травні 1943 року вона померла на руках у Каті. Там, у вічній мерзлоті, її і
похоронили.
Меншу сестру Марію удочерила родина Русанових. Але і їй не судилося довго жити. Вона захворіла на
дифтерію і померла. А Катя пішла по наймах до начальників. Проте серед них були й добрі люди. Порекомендували
продовжити навчання. Так Катерина Боб'як закінчила 6 і 7 класи семирічної школи і вступила в педучилище в
Саліхарді. Навчаючись, вимушена була в обов'язковому порядку приходити в КГБ на реєстрацію. Там одного разу
їй сказали, що вона може їхати додому. Так, у 1947 році без мами і молодшої сестрички вона переїхала додому.
Продовжувала навчання в Чернівецькому педучилищі, яке закінчила в 1951 р. Багато років віддала роботі в школі.
А батька повезли в "знамениті" табори Комі. Там його засудили на 8 років ув'язнення як "ворога народу" за
те, що він за румунської окупації був двірником і членом цариністичної партії. Відсидів свій термін, а влітку був
направлений у Кокчетавську область (Казахстан) без права провернення додому. Але все ж таки він повернувся у
рідні краї, у Банилів, через 17 років, де й помер.
Отака гірка доля спіткала родину Боб'яків. І не тільки її.
У 1940-41 роках формувалася й організація ОУН. Провідник цієї організації Колотило Іван склав списки
потенційних членів ОУН. У ніч з 13 на 14 червня під час арештів банилівчан списки були загублені. 17 червня було
арештовано 53 молодих чоловіків до 40 років. Серед них: Андрюк Георгій, Андрюк Олексій, Василь Кузь, Кобилюк
Степан, Михайло Осташик , Дмитро Осташик та багато інших. Більшість з них навіки залишилися у чужій землі.
Реабілітований посмертно
Георгій Андрюк народився в 1911 році в с.Банилів Вижницького району. Дружина Параска –– 1913 року
народження. В 1933 р. народився син Михайло, в 1938-син Амбросій. Молода сім'я, як добрі ґазди, завела
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господарство і не підозрювала, що їх чекає велике горе від "визволителів". 17 червня 1941 р. банда НКВС
ввірвалась в їхню домівку і наказала, щоб Георгій Андрюк збирався і йшов за ними. На запитання: "Куди і
навіщо?" – відповідь була така: "Через два-чотири дні повернешся". Жінка і діти в це повірили, бо не відчували за
собою ніякого злочину.
На дорогу ще дала чорного хліба, щойно витягнутого з печі. Забрали його у Вашковецький відділ
НКВС. Коли дружина відвідувала свого чоловіка в цьому більшовицькому закладі, їй неодноразово говорили,
що його візьмуть у Чернівці і звідти відпустять. Вона додому поверталася з надією, але ця надія не здійснилась.
Чоловіка забрали, як і всіх інших банилівських людей, у далекий Сибір. Того дня було арештовано ні в
чому не винних 53 людей, з яких повернулось додому тільки троє: Туцьо Дутківський, Петро Гакман, Василь
Кузь. Вони перебували в "соціалістичному" таборі і відчули "соціалізм" на своїй шкірі. Давали спеціальні
розписки про нерозголошення того, що там бачили і чули. Але Василь Кузь все ж таки розказав про той
концтабір у Свердловській області.
Всі політв'язні працювали на лісорозробках. Норми були великі. Хто не виробляв норму, тому не
давали карточки на одержання 200 г хліба. Хліб був з висівок: третина його складалася з тирси або меленої
полови. Георгій Андрюк старався виконувати по дві норми: за себе і за того, хто помер, щоб отримати дві пайки
хліба. Але здоров’я підвело. В таборі почалась дизентерія. 11 грудня 1941 р. Георгій Андрюк помер. Банилівські
люди його тіло обмотали простинею, викопали яму, поховали по-християнськи. На могилі поклали березовий
хрест. У подальшому, особливо взимку, ніхто нікого не хоронив, хоч трупів було багато. Виносили мертвих і
скидали в купу. А навесні присилали бульдозер, який викопував велику яму, і туди скидали трупи, всю землю
вирівнювали, щоб не було видно братської могили.
Вдома діти, особливо малий Амбросійко, говорив мамі: "Мамо, готуйте таткові вечерю. Може, наш татко
зараз прийде".
В 1991 р. родина Георгія Андрюка одержала листа, в якому було написано: "Ваш батько реабілітований". Та
хіба цим листом про реабілітацію заміниш батька дітям?
8 квітня 1944 р. радянські війська визволили Руський Банилів від румунських окупантів. А вже восени цього
року знову розпочались арешти банилівчан.
Старше покоління ще не забуло, як лунали постріли, як вивозили дорослих з дітьми на сибірські морози,
робили облави на підлітків для примусової праці у шахтах Донбасу, як обкладали непосильними податками, позиками,
здійснювали повне пограбування селян, котрих під силою зброї заганяли в колгоспну кріпаччину. Нищили цілі родини
тому, що мудрість їх була успадкована.
Пишалися більшовики особливо виконаннями та перевиконаннями своїх планів «Совершенно секретного
приказа № 0078/42» від 22 червня 1944 р. за підписом народного комісара внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії,
заступника народного комісара оборони СРСР Георгія Жукова, котрий наказував: «Выслать в отдаленные места края
Союза ССР всех украинцев…, выселение производить только ночью и внезапно…»
З села Банилів внаслідок такого наказу було арештовано близбко 200 чоловік, вивозили цілими сім’ями.
Їм судилась нелегка доля
Іван Дасевич народився 1886 року. Його дружина Параска –– 1896 р.н. В їхній сім'ї було десятеро дітей.
Вони жили заможно, бо були працьовиті. Сім'я була зразковою і щасливою.
1 квітня 1946 року банда енкаведистів із "стрибками" оточили їхню хату. Не відкриваючи дверей, вони
ногами виламали їх, ввірвалися до хати і наказали збиратися.
Коли господар їх спитав: "Куди?", один з них відповів: "В Азію".
Одні "стрибки" оточили, щоб ніхто не втік, а решта з енкаведистською бандою почали грабувати
господарів. Вони повисипали з кошниці кукурудзу, її було десь близько чотирьох тонн, розбили пасіку, палили
вогнем бджіл, забрали бочку з солониною, кури, гуси, качки - все, що тільки потрапляло цим бандитам під руки.
Господарство Дасевичів було великим, грабувати було що. Сім'ї Дасевичів дозволили взяти тільки півмішка
кукурудзяного зерна. Жінка Параска хотіла взяти ще вовну, яка була у мішку, але енкаведист це побачив, усе
відібрав і кинув на віз. Цій сім'ї потім кукурудза пригодилась у дорозі, вони її варили й їли.
Посадили батьків з дітьми на віз, з обох боків енкаведисти і "стрибки" оточили їх і так під охороною
довезли до Банилівської сільради. Потім відправили їх у Вашковецький районний відділ НКВС. Тут було вже багато
сімей з усього Вашковецького району. Великдень вони "відсвяткували" у Вашківцях. Через паркан люди давали всім
арештованим свяченої паски. У Вашківцях усі арештовані змушені були давати розписку, що добровільно
переселяються в Сибір навічно.
З Вашківців їх повезли вагонами-телятниками у Чернівці. У Чернівцях був сформований ешелон, який
відправили в Архангельську область на станцію Котлас.
Вивантажили всіх людей з ешелону, повели у напіврозвалені бараки. Коли потепліло і розмерзлася
Північна Двіна, їх посадили на пароплав і за течією попливли у Верхньотомський район, поселення Нюхмиш.
Приїхавши на місце, їх під охороною провели у бараки на збори, попередивши, що за втечу отримають 3 роки
тюрми. Кожного тижня переселенець розписувався, що він тут поселився навічно.
Умови проживання були важкими, харчувалися за карточками. Здоровим людям, які могли фізично
працювати на тяжких роботах, давали 1 кг хліба на добу, старшим - 300 г, дітям - 250 г і 400 г цукру на місяць. Хліб
був глевким. Один буханець важив 2 кг.
Коли Дасевич побачив, як діти голодують, то пішов у комендатуру просити, щоб підвищили пайок.
Енкаведисти на те відповіли: "Ты что пришел сюда? Чтобы жить? Тебя привезли сюда, чтобы вы все подохли".
Дасевич благав їх, щоб хоч дітей рятували: "Я хоч вмру, то нехай діти живуть!" Повернувся в барак зі слізьми
на очах.
Старенькі люди вмирали, маленькі діти також. Вони страшенно плакали, просили їсти, пухли з голоду.
Дітки вже не боялися мертвих, і повзали по мертвих матерях
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У березні 1947 р. енкаведисти почали забирати дітей у дитячі будинки. Так із сім'ї Дасевича забрали
Георгія, Тодора і Настасію. Під конвоєм дітей у великий мороз посадили на сани і відвезли в дитячий будинок.
Залишився Іван Дасевич з дружиною та сином Яковом, який уже вважався дорослим. Яків рубав дерева
у лісі, тягав кругляк.
Узимку 1947 року помер батько. Яків збив з горбулів домовину, в яку поклав свого батька. Замерзлими
руками спершу підняв один бік домовини і поклав на сани, потім другий. Зачепивши мотузкою за сани, він
потягнув свого батька на цвинтар, де вже було поховано багато переселенців. Земля була замерзлою, і тому
хлопець з великими труднощами викопав яму, щоб поховати батька. Загріб тіло і вже півсиротою повернувся в
барак. Мати Параска була прикута до ліжка через голод. Вона спитала Якова, чи він поставив на гробу хрест?
Яків відповів: «Ні, мамо, енкаведисти не дозволяють ставити не тільки хрест, а й будь-який знак".
Мати була дуже хворою. Як усі голодні, пила солону воду. Коли людина п'є солону воду, то їй не
хочеться їсти.
З Божою поміччю Яків ходив на роботу, заробляв 1 кг хліба. Тяжко працював. Мав великий жаль, що
втратив батька, і всі сили віддавав, щоб врятувати матір. Від своїх рідних не мав ніяких письмових відомостей.
На той час братчикові Тодорові виповнилось 11 років, Георгієві -9. Коли їх повернули до матері в
супроводі енкаведистів, Тодора ще не прийняли на роботу, бо він був ще малолітній, а Георгій був ще меншим.
Мати домовилася з майстром лісу, щоб все-таки взяв Тодора на роботу заправщиком. За це мати повинна була
давати майстрові щотижня півлітри самогону. Так тягнулося майже цілий рік, поки синові не виповнилось 12
років.
У 1955 р. Яків поїхав у дитячий будинок, звідки забрав сестричку Настасію. У 1956 році написали
заяву в НКВС про з'єднання сім'ї Дасевичів. Один з енкаведистів сказав: "Зачем вам соединять семью? У вас
хорошие сыны. Оставайтесь здесь. Твои сыновья ни в чем не виноваты. Виновата ты - кормила воинов УПА,
стирала бинты, ухаживала за ранеными". Параска була відверта, бойова і на його слова відповіла: "Так, я
годувала, але своїх, а не зайд".
З 1957 року Параска почала жити разом з шістьма дітьми: Миколою, Михайлом, Яковом, Тодором,
Георгієм, Настасією.
Микола працював монтажником бурових веж, Михайло –– майстром, Яків –– на будівництві шахт,
Тодор –– на екскаваторі, Георгій ––електрослюсарем на шахті, Настасія –– ученицею-швачкою. Мати поралась
на господарстві.
У 1958 р. вже їм видали паспорти, але застерегли, що на батьківщину вони не мають права
повернутися. Можуть проживати тільки за межами своєї області та не вимагати відшкодування свого майна. В
паспортах був спеціальний код, який не дозволяв прописуватись у своїй області.
Яків одружився з Павлиною, яка теж була заарештована і засуджена за зв'язки з УПА, з с. Брідок
Заставнівського району. Згодом вони таки переїхали в Банилів, де спочатку їм відмовляли в прописці, але потім
прийняли Якова на роботу в колгосп механізатором. Через рік прописали і його матір Параску та дружину
Павлину. Решта синів Дасевича пороз'їхалися по Союзу. Микола поїхав у Молдавію, в м.Фалешти, Михайло,
підтерши код у паспорті, прописався у Вижниці, Георгій поїхав на Чукотку, Тодор до Одеси, звідки пізніше
повернувся до Банилова і працював у колгоспі трактористом. Таким було життя Дасевичів.
Роки смутку і болю сім’ї Василя Колотила.
Василь Колотило приїхав у рідне село Банилів з Канади з добрим заробітком. Тяжко працював там, бо мав
намір стати ґаздою. Отож, повернувшись додому, одружився на гарній, роботящій дівчині Катерині. Молоде
подружжя почало будувати хату, стайню, стодолу, купили поле, ліс, худобу. Трудилися зранку і до пізнього вечора,
раділи життю і відчували себе щасливими. У Колотилів стали народжуватися діти. Швидко спливав час. Батьки
старіли, діти підростали. І ця закономірність життя з розумінням сприймалася ними.
Ніхто з великої, дружної сім'ї тоді і подумати не міг, що її главі у 50 років доведеться покинути рідних,
нажите майно і 10 років відсидіти у таборах Мордовії невідомо за що. Листопадової ночі 1946-го енкаведисти,
серед яких був капітан Арямов, забрали Василя Колотила. У жовтні військові знову навідалися у сім'ю.
Катерина Колотило після того, як засудили чоловіка, часто не ночувала вдома, бо боялася, що і її відправлять у
Сибір. На той час діти, крім Параски, яка вже жила окремо, були з дідом - її татом - Олександром Мензаком.
Він не чув, мав 82 роки і нікому й у голову не приходило, що у свій вік чоловік може побачити Урал.
Вночі прикладами автоматів повибивали вікна. Діти перелякалися, почали плакати. Один з енкаведистів
наказав збиратися. Харчі заборонили брати, сказали, що все дадуть. Найменшу 9-річну Оленку односельчанин
Семен Андрюк, щоб врятувати, кинув на піч і накрив веренею. Його змусили звозити усіх, кого відправляли в
Сибір. Коли розвиднілося, дід узяв палицю і хотів піти до своєї другої доньки Марії. Та його не пустили, побили так,
що він упав без свідомості. Оленці все одно не судилося минути гіркої долі. Її знайшов у схованці капітан, який
шукав собі щось пірвати на онучі. Узяв за волосся і стягнув з печі.
Тоді зима почалася дуже рано. Випало багато снігу. Чужинці дали дітям лопати, щоб вони прочищали
дорогу для фіри, а самі посідали на вози, закутавши ноги у їхні ліжники. Катерина Колотило знаходилася у той
час у сусідській стайні і бачила, як знущалися над її батьком. Коли фіра рушила з подвір'я, то вона йшла за нею
ледве піднімаючи ноги, спочатку у Вашківці, а потім добиралася у Чернівці. Там не змогла знайти своїх і у
страшному розпачі повернулася до хати.
Через місяць 82-річний дідусь зі своїми трьома онуками опинився на станції Половинка у Пермській
області. Разом з іншими його відправили далі, а дітей залишили. Вони ночували на станції, а вдень ходили шукати
щось поїсти, аби не вмерти з голоду. Марії було 15 років, Іванові -13, Оленці - 9. З ними знаходився ще один 13річний хлопчик Ілля Андрюк. Вони вирішили вертатися додому. Оскільки грошей на білети не мали, то їхали на
підніжках вагона. Десь недалеко від Молдавії сестра Марія заснула вночі і випала з поїзда. На першій же станції діти
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зійшли і повернулися її шукати. Знайшли побиту за 15 кілометрів від зупинки. Далі додому, у Банилів, добиралися
пішки.
Прийшли у село, знайшли маму, яка очам своїм не повірила, що її діти повернулися. Дуже плакала і раділа,
бо думала, що втратила їх назавжди. Не мали де жити, Василина ходила робити по людях за кусень хліба, Марія
вчилася у 7 класі і дуже мріяла стати лікаркою. Але їй не випало щастя більше вчитися, бо також пішла
заробляти на прожиття. Оленка з Іванком пасли людську худобу. Пізніше Марію взяв до себе вдівець доглядати
дитину 2,5 року. Так вона і залишилася з ним жити, хоч був набагато старший за неї. Згодом забрали до себе маму
й Оленку. Іван пішов учитися у Чернівецьке медучилище. Усе літо ходив босий, спав на станції на чемодані, який
сам збив з дощок. Оленка замість школи подалася пасти колгоспні лошата.
У селі їх називали бандерами. Ніколи нічого не просили у сільраді, ні у колгоспі, хоч все їхнє майно
несправедливо забрали. Хату розібрали і повезли у Вашківці на будівництво шпиталю. Дід Олександр Мензак
навічно залишився в Сибіру. Невідомо, де його могила. Василь Колотило повернувся з тюрми хворобливим, але
прожив до 82 років. Після нього померла Катерина, а потім і їх донька Марія у віці 57 років.
Так склалася доля сім'ї Василя та Катерини Колотило тільки за те, що вони хотіли ґаздувати, працювати
на своєму полі, біля хати, ростити дітей, онуків. А могло бути все по-іншому.
Висновки
Час, який ми досліджували, був дуже важкий і нині ще неоднозначно оцінюється істориками. Адже, до
недавніх днів люди, які потерпіли, боялися розповідати про своє життя далеко від батьківщини. Життя можна прожити
по-різному. Але кожна людина повинна присвячувати його служінню людям і рідній землі, незважаючи ні на які
труднощі, і тоді вона заслуговує на вічну пам'ять нащадків.
Щасливий той, хто витримав все і повернувся додому. Після повернення ці люди зазнавали кривд і утисків. І
не тільки вони, а й їхні діти. Адже вони вважалися «ворогами народу». Права голосу ці люди домоглися лише тепер.
Настав час на повні груди заявити, що у нас є держава, є пам’ять. А пам’ять допоможе нам залишитись
людьми.
Проводячи дослідження, ми намагалися зберегти і передати історію рідного краю, історію важкого життя
наших односельчан для сучасного покоління та нащадків.
Значна більшість матеріалів записана з уст очевидців тих подій.
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Вступ
Українські визвольні змагання початку XX століття – складний, багатовимірний, суперечливий
історичний процес, якому важко дати однозначні оцінки і пояснення, адже в цей час в Україні відбувалося
одразу декілька взаємно пов’язаних та одночасних конфліктів.
Велика кількість невирішених проблемних питань, різнорідних суперечливих трактувань одних і тих
самих подій свідчать про потребу більш глибокого вивчення цього періоду в історії України, залучення нових
джерел, активізації зусиль сучасних істориків для визначення найбільш ефективних шляхів подальших
досліджень.
Непересічне значення для поглибленого аналізу конкретної події має вивчення політичних, соціальноекономічних, військових, державотворчих процесів в Україні періоду 1917 – початку 1918 років. Саме тому
дана історична подія – бій під Крутами – в роботі розглядається у згаданому контексті.
29 січня 2008 року минуло 90 років від бою, який відбувся під станцією Крути і став для українського
народу своєрідною легендою, символом героїзму і жертовності молодого покоління, що виборювало право
Української держави на незалежність.
Але як факт української історії, бій під станцією Крути має не лише символічне значення. Він вплинув
на хід війни УНР з більшовицькою Росією, мав політичні і стратегічні наслідки, частково сприяв усвідомленню
українськими політичними лідерами деяких їхніх помилок та хибних рішень.
Ці та інші аспекти проблеми потребують ґрунтовного висвітлення й аналізу, тому вони стали об’єктом
цього дослідження.
У роботі ставилося завдання встановити значення національно-визвольної боротьби українців у 1918
році, якомога повніше висвітлити суперечливі події початкового періоду Української революції, дослідити
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найхарактерніші чинники, які вплинули на перебіг, наслідки, осмислення, трактування істориками бою під
Крутами.
Мета роботи зумовлена також потребою виявлення та об’єктивного вивчення суперечливих оцінок цієї
події, яка набула непересічного значення і для сучасників, і для наступних поколінь.
Актуальність дослідження визначається важливістю осмислення
та популяризації
досвіду
національно-визвольних змагань українців на початку XX століття для розбудови і становлення політичної
української нації сьогодні.
Структура роботи складається зі змісту, вступу, основної частини (з п’яти розділів), висновків, списку
використаних історіографічних джерел. Загальний обсяг роботи 33 с. Список використаної літератури містить
25 позицій.
Розділ 1. Історичний контекст події
„Читати українську історію треба з бромом, – до того це одна з нещасних, безглуздих, безпорадних
історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна, зацькована, зашарпана нація тільки те
й робила за весь час свого державного (чи вірніше: піддержавного) існування, що одгризалась на всі боки: од
поляків, руських, татар, шведів...” Ці відомі слова Володимира Винниченка – відомого письменника,
політичного діяча та активного учасника тих буремних подій Української революції – з його „Щоденника”
1918-го року пригадуються завжди, коли вивчаєш і досліджуєш цей період в історії України – час народження і
втрати української державності.
Процес самовизначення України 1917-1920 років, коли водночас так багато було досягнуто і так багато
втрачено й нереалізовано, є надзвичайно повчальним для національно-державного будівництва сьогодні.
Від часу тих визвольних змагань минуло вже майже століття, але й досі не поставлені всі крапки у
дослідженнях тих подій. Перші спроби науково-політичного осмислення були зроблені їх активними
учасниками – М.Грушевським, В.Винниченком, П.Христюком, М.Шаповалом, Д.Дорошенком тощо. Усі вони
були дітьми свого часу й писали сторінки історії своєю кров'ю, своїми прагненнями і вчинками (часто
помилковими і нелогічними, як нам сьогодні здається) та передали своїм нащадкам нову героїчну добу разом з
її успіхами та невдачами. Учасники і очевидці Української революції в своїх згадках аналізують помилки,
допущені в їх безпосередньому оточенні, висвітлюючи їх зі своєї суб'єктивної точки зору, на яку мали вплив
ідеологічні програми їхніх партій чи політичних угруповань. Проте в цих працях знаходимо і багато
об'єктивного матеріалу, що допомагає нам робити загальний підсумок успіхів і невдач, що завершилися
поразкою українських визвольних змагань.
Але не тільки „помилки” тодішньої української влади призвели до цього, а й ті об'єктивні чинники, що
існували в структурі суспільства.
Пояснюючи розвиток подій в Україні 1917 року, І. Нагаєвський відзначав, що "нема де правди діти,
революція 1917 року застала Придніпрянську Україну скаліченою духовно, національно, культурно і соціально.
Учасники війни кажуть, що тільки селянська маса залишалася українською, а всі інші прошарки суспільства
були зденаціоналізовані".
Незважаючи на те, що селяни складали 80 відсотків українського суспільства того часу, вони не
усвідомлювали себе українцями. Учасник Української революції та історик Ісаак Мазепа так писав про те, якою
Україна була на початку XX століття: „Двохсотлітня московська неволя скалічила український народ: знищила
його нормальну соціальну будову, підпорядкувала широкі українські маси культурним, господарським і
політичним впливам російського суспільства, створила з українського народу сиру етнографічну масу
несвідомих і неорганізованих робітників і селян”.
Революційна ситуація в Росії спричинила могутній розвиток національних рухів. Народи прагнули
національного визволення, однак вимоги про відокремлення від Росії, які ставили поляки, фіни та українці, не
можна порівнювати.
Український історик Я. Грицак у своєму нарисі „Українська революція, 1914-1923: нові інтерпретації”
наводить слова автора анонімного меморандуму Британського департаменту політичної розвідки, який писав у
травні 1918 року:” Коли спитати пересічного селянина в Україні про його національність, він відповість, що є
православним; якщо змушувати його сказати, чи він є великоросом, поляком, а чи українцем, він
найправдоподібніше відповість, що є селянином; якщо ж наполягати на тому, щоби дізнатися, якою мовою він
розмовляє, він скаже, що говорить „тутешньою мовою”. Можна, зрештою, змусити його назвати себе властивим
національним ім’ям і сказати, що він є „руським”; але така заява навряд чи визначатиме його належність до
українців; він просто не думає про національність у поняттях, зрозумілих для інтелігенції”.
Українська інтелігенція була нечисленною, а влада непереконливою, тому шанси донести до селянспіввітчизників розуміння необхідності власної держави, вживаючи лише національні лозунги, були незначні.
Зі свого боку, Росія ніяк не могла погодитися на „автономію” українського хліба, вугілля і залізної
руди. Тому економічний чинник тут був вагоміший, ніж чинники політичні або соціальні. Це дуже добре
пояснив потім Л. Троцький, коли обґрунтовував завдання агітаторів, які зі спеціальними інструкціями
прибували з Росії в Україну: „Нам необходимо возвратить Украину России. Без украинского угля, железа, руды,
хлеба, соли, Черного моря, Россия существовать не может, она задохнется, а с ней и советская власть и мы с
вами”.
Після державного перевороту в Петрограді, який призвів до захоплення влади більшовиками, в Україні
Центральна рада зосередила владу в своїх руках.
Чільними діячами, погляди і діяльність яких найбільш суттєвим чином вплинули на долю української
державності в буремні роки революції 1917-1918 рр., були Голова Центральної ради М. Грушевський та його
заступник, Голова Генерального Секретаріату УНР, Голова Національного Союзу та Голова Директорії в
перший період її діяльності В. Винниченко.
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Реагуючи на петроградські події, Центральна рада ухвалила резолюцію про владу в країні, в якій
ішлося про перехід влади „до рук революційної демократії”. Вона висловилася проти повстання в Петрограді і
заявила про власну готовність боротися з бунтами в Україні.
Конфлікт між Центральною Радою та більшовиками був неминучий, проте розвиток цього конфлікту
був складним і тривалим.
Керівництво Центральної ради на чолі з М. Грушевським не виходило у своїх домаганнях поза межі
автономного існування України в складі Росії. Цю автономію вони бажали отримати з рук "демократичного
російського уряду", а найбільшим свої ворогом вважало не російських шовіністів, а українських самостійників.
Говорячи про вплив М. Грушевського та його ідей на долю Української Народної Республіки, І.
Огієнко згадував: "Спочатку, в 1917-1918 роках в Україні панувала автономія як своя ідеологічна форма
державного устрою. Автономія з ким? З Росією. Так навчав професор Грушевський, а всі інші йшли за ним.
І це була головна ідеологія початкової Центральної ради. Українська інтелігенція була нечисленна,
політично таки мало свідома, у своїй переважаючій більшості міцно і сильно пов’язана з інтелігенцією
російською. Свої українські партії тільки-но починалися, своєї виробленої традиції не мали і народу за собою
ще не вели, а коли мали його, то небагато. Усі були провінціяли. Київ традиційно столицею ще не був, бо
столицею — і то дуже міцною — таки справді був Петербург".
Ідея власної державності (спочатку в складі федерації з Росією) об'єднувала українських політиків,
декларування соціально-економічних реформ давало певні надії народним масам. У тій чи іншій формі влада
Центральної ради була визнана у всіх губерніях України.
Але це визнання керівництво Центральної ради використало вкрай неефективно. Причинами цього є і
певна інертність українського селянства, і низький рівень національної свідомості, і традиційне несприйняття
держави, і нездатність чільних діячів українського руху в той важливий історичний період зуміти поєднати
державницьку і соціальну ідею таким чином, щоб вона стала прийнятною основній масі населення, їх
зашореність в ідеологічних питаннях, прагнення "зберегти вірність загальноросійському демократичному
руху".
Як сказав В. Винниченко, напередодні революції в українському русі існувало три основних
"орієнтації": "на руську ласку", "на німецький штик" та "на свої сили".
9 листопада на площі Богдана Хмельницького відбулося проголошення III Універсалу, яким
знаменувалося відродження української державності. УЦР проголосила створення Української Народної
Республіки у федеративному зв'язку з Росією, але суверенне право на її території належало українському
народові. Територія України оголошувалася неподільною.
Зосередження влади в Україні в руках Центральної ради, звичайно, не входило до більшовицьких
планів, однак їхнє керівне ядро в Петрограді спочатку не звертало на Україну жодної уваги. Проголосивши
„Декларацію прав народів Росії”, в якій ішлося про суверенність народів, їх право на вільне самовизначення аж
до утворення самостійних держав, Рада народних комісарів не виявила ні найменшої реакції на проголошення
УНР. Основні дії більшовиків тоді були спрямовані на встановлення контролю над армією, тобто на її розвал.
У країні панувала анархія. Повалення Тимчасового уряду, розвал старої армії, вихід Росії із світової
війни шляхом сепаратних переговорів остаточно підірвали правопорядок, соціальні підвалини, на яких
трималася країна. Почалася ланцюгова руїнницька реакція у всіх сферах державного, політичного,
економічного і соціального життя. Одночасно вона була посилена червоногвардійською атакою на капітал та
В. Верстюк: „Гра на
селянським антипоміщицьким рухом. Досить точно цю ситуацію описує історик
соціальних інстинктах солдат, робітників, селян сприяла повній ліквідації старої соціальної системи. Селяни
отримали право безкарно привласнювати чуже майно і землі, солдати звільнялися від необхідності
дотримуватися військового обов'язку, робітникам пропонували замість продуктивної праці зводити рахунки з
роботодавцями. Революція після жовтня 1917 року набула форми апокаліпсису, коли деструктивні сили взяли
гору над конструктивними”. Росія за лічені місяці перетворилася на країну деморалізованих маргіналів, людей,
позбавлених соціального статусу і моральних норм.
Хоча зіткнення між українським та більшовицьким табором було неминучим, у ситуації, що склалася,
більшовики не мали достатніх сил, щоб вступити у відкриту боротьбу з УЦР, до того ж формально вони мусили
діяти через ради. Слід зауважити, що на виборах до Всеросійських установчих зборів більшовики отримали в
Україні лише 10 відсотків голосів, тоді як за українські партії проголосувало 75 відсотків виборців.
Та все ж, і в Україні, як писав М.Грушевський, „більшовицька агітація не проходила без сліду. У
війську пішов повний розклад, відділи, що стояли на фронті і в тилу, розграбовували і розкрадували військове
майно, решту кидали на погибель і розходились самочинно додому, в додатку грабуючи і розбираючи часом і
те, що стрічалось на дорозі. В селах все більше напливало елементів анархічного, що поривав за собою слабші
частини селянства й тероризував навіть і найбільш відпорні. Грабування і нищіння панських маєтків, фабрик і
заводів приймало все більш масовий характер. Гинуло багатство краю, підтинались його продуктивні сили”. У
таких надзвичайних обставинах серед загальної анархії та руйнації Центральна рада мусила організовувати
державне життя.
Незважаючи на видимі „нормальні відносини”, претензії більшовиків до українського уряду зростали з
кожним днем, особливо в галузі військових проблем. Україна намагалася роззброїти російські частини, що
перебували на її території, не пропускала через свою територію війська, що йшли для створення фронту проти
„білих”, пробувала сформувати свої національні полки.
Але українські лідери так і не змогли встановити належного контролю над своєю армією, що вилилося
в атаки грабежу, терору, отаманщини тощо. В українських військових формуваннях було мало професійних
військових, з яких можна було б вибудувати всю командну структуру.
На початку грудня 1917 року Українська Центральна рада отримала повідомлення-ультиматум, який
був побудований на звинуваченнях та інсинуаціях у двозначності та буржуазності політики УЦР. Претензії і
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вимоги Росії, викладені в ультиматумі, були визнані українським урядом як втручання у внутрішні справи УНР.
У випадку невиконання оголошених вимог протягом 48 годин Рада Народних Комісарів оголошувала
Центральну раду „в стані відкритої війни проти Радянської влади в Росії і на Україні”. Це був перший крок до
відкритого протистояння, хоча ще деякий час Центральна рада намагалася залагодити конфлікт
дипломатичними методами.
Треба сказати, що і в середовищі більшовиків не було одностайної думки щодо конфлікту з
Центральною радою. Один з більшовицьких лідерів В. Затонський так заявив на одній із партійних нарад:
„Якщо виникне війна, то Росія не в змозі буде вести її і з Доном, і з Сибіром, і з Україною, і з іншими. Поки що
серед українців розколу немає, і він не передбачається, а тому доведеться вести війну з українським народом, а
більшовиків лише незначна жменька”.
Незважаючи на те, що в ультиматумі було визнано право українського народу на самовизначення аж до
повного відокремлення, це не завадило Раднаркому направити в Україну свої військові формування. Перші
ешелони російських військ прибули до Харкова вже 9 грудня і почали роззброювати українські військові
формування. А вже 11 грудня до міста прибув командувач російськими військами В. Антонов-Овсієнко. Харків
був обраний місцем початку військового наступу російських військ.
У цей же час із Києва до Харкова прибула група делегатів, що залишила Київський з'їзд Рад. Під
охороною російських військ у Харкові нашвидкуруч 11-13 грудня був інсценізований альтернативний з'їзд. Він
проголосив встановлення радянської влади в Україні та створив радянський уряд. Навіть представники цього
уряду до себе ставилися трохи гумористично. За спогадами відомого комуніста В. Затонського: „Та й насправді:
який же з нас був уряд без армії, фактично без території... Простота звичаїв у той час взагалі була велика і
плутанина розумінь також”.
Але, за російським сценарієм, у Петрограді харківське зібрання вітали як утворення „істинно народної
радянської влади на Україні”. Стала фактом наявність двох центрів влади — у Києві (УНР) і Харкові
(республіка Рад), які не лише не визнавали один одного, а й нагромаджували взаємну ворожість.
Так, через складний ланцюг подій та впливів, українсько-більшовицький конфлікт зі сфери політичної
стрімко прямував у сферу відкритих військових дій.
За підрахунками фахівців, в Україну з Росії на січень 1918 р. прибуло 32 тис. червоногвардійців та
зведених у загони революційних солдатів (деякі дослідники називають цифру 40 тис.).
25 грудня Антонов-Овсієнко віддав наказ про загальний наступ проти УНР. Першим від удару
більшовиків упав Катеринослав, потім Олександрівськ і Полтава. Російські війська поводили себе як
завойовники, грабуючи і вбиваючи мирне населення.
Одним із методів більшовицьких керівників у боротьбі проти Української держави була організація
зрусифікованими робітниками, що вірили більшовицьким обіцянкам, диверсійних повстань. Ці повстання
вибухали з наближенням радянських військ до того чи іншого населеного пункту і відігравали значну роль у
завоюванні українських міст. Нерідко міста здавали без бою ще до підходу радянських військ, після перших
сутичок з повстанцями. Все це дало змогу більшовикам паралельно перевести у практичну площину плани
походу на Київ — столицю УНР.
За даними, наведеними у статті В. Солдатенка „Жертви урядової легковажності”, „3 січня 1918 р. з
Харкова у напрямі Полтави під командуванням М. Муравйова вирушив зведений загін з червоногвардійців
міста, червоних козаків В.Примакова і одного бронепоїзда — всього 700 бійців. Того ж дня у тому ж напрямі
вирушив загін озброєних катеринославських, донецьких і московських робітників під командуванням П.
Єгорова. З 1200 бійців 450 були донецькими червоногвардійцями під командуванням місцевого більшовика Д.
Жлоби.
Хоча в Полтаві дислокувалося 5 тис. солдатів і офіцерів військ Центральної ради, місто вони здали 5
січня без бою.
А вже через кілька днів переможці, поповнивши свої ряди полтавськими червоногвардійцями під
командуванням місцевого більшовика С. Козюри, почали наступ залізницею через Гребінку — Ромодан на
захід і північний захід. Паралельно у напрямі Києва та прилеглого до нього регіону почався рух інших загонів,
що спішно формувалися із солдатів ближніх фронтів. Це були революційно налаштовані елементи, що
прагнули політичної дії й охоче відгукувалися на заклики нищення старого ладу, боротьби за новий, значно
справедливіший, гуманніший соціальний устрій. Загальна чисельність таких формувань була незначною. Хоч
вони гучно іменувалися “революційними арміями”, кількість багнетів у загоні Р. Берзіна, що наступав з
Могилева через Гомель на Бахмач, і в загоні С. Кудинського, що з району Новгорода наступав через Смоленськ
— Брянськ — Калиновичі на Новозибків, ледь перевищувала по 2 тисячі. Сумарно ж кількість бійців, які брали
участь у поході на Київ, ледь перевищувала 6 тисяч, хоча їх було найменовано Східним фронтом, а його
головнокомандуючим офіційно призначено колишнього полковника старої російської армії лівого есера М.
Муравйова, який у жовтневі дні запропонував свої послуги більшовикам”.
На думку В. Солдатенка, об’єктивні дослідники давно відійшли від тверджень про те, що процес
творення української державності був перерваний агресією численних армій радянської Росії. З цього приводу
він наводить слова надзвичайно авторитетного в діаспорних колах історика І. Лисяка-Рудницького, який
відзначав: “Легенда, що її треба здати до архіву, — це казка про “надчисленні полчища” ворогів, що під їх
ударами буцімто завалилася українська державність. У дійсності інтервенційні московські армії під час першої
та другої навали (зими 1917–18 рр. та 1918–19 рр.) були відносно малі. Кремль до літа 1919 року не диспонував
великою регулярною армією. Совєтська експансія була здатна поширюватися на ті країни, що їх їхнє власне
безголів’я робило з них легку здобич. Якщо могли зберегти незалежність Фінляндія та мініатюрні балтські
республіки, розташовані перед воротами Петрограда, то чи ж не повинна була встояти кількадесятимільйонна
Україна з її велетенськими ресурсами? Також міжнародна кон’юнктура української справи була впродовж
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перших двох років революції сприятлива. Отже, причини невдачі треба шукати насамперед у внутрішньому
стані самого громадянства на Україні”.
В історичній літературі поширена думка про те, що український уряд нічого не зробив для припинення
агресії. Політики Української Центральної ради в 1917 році, діючи за соціалістичними гаслами, які вони
сповідували, перешкоджали деяким спробам, зокрема Симона Петлюри і Павла Скоропадського, створити
українську армію. М. Грушевський і В. Винниченко не розуміли ролі армії, не здійснили достатньо рішучих
кроків для посилення її боєздатності. Дещо, звичайно, вони намагалися зробити. Можна згадати про
проведення українізації окремих з’єднань російської армії, утворення комітету з оборони України, схвалення
законів про створення вільного козацтва, української міліції, а також постанови про створення армії УНР на
засадах добровільності та оплати. Але дії та рішення, спрямовані на захист країни, були суперечливими та
непослідовними. Фактично розуміння необхідності мати організоване військо для захисту країни прийшло
надто пізно – напередодні наступу на Київ.
Крім того, існують свідчення, що в Центральній раді за оборону відповідали люди, які були тісно
пов‘язані з Москвою (Порш та інші). Через це всі спроби організації та самоорганізації українського війська
гасилися згори. Було свідомо припинене бурхливе зростання Вільного козацтва, яке об‘єднувало десятки тисяч
боєздатних козаків у регіонах. Козакам зверху наказувалося не виявляти ніякої ініціативи. Також розформовано
цілу низку українізованих частин російської армії, які виявляли готовність воювати з російськими військами –
чи то білими, чи то червоними. Усім їм наказали розійтися по домівках. Фактично, зрада та інтриги в
українському уряді також допомагали реалізації планів Росії.
Отже, Центральна рада ні організаційно, ні психологічно виявилася не готовою до ведення війни. До
того ж вона з катастрофічною швидкістю почала втрачати підтримку мас, адже декларуючи безбуржуазність
української нації, на думку В. Винниченка, українська влада фактично будувала українську буржуазну
державу. Ця суперечність стала головною причиною швидкої втрати авторитету Центральної ради серед
широких мас населення, а особливо у війську. Селяни, одягнуті у військову форму, краще сприймали
більшовицькі лозунги про негайну "експропріацію експропріаторів", „все забрати у багатих і поділити між
бідними”, ніж спроби української влади вирішити питання побудови демократичного ладу цивілізованим,
законним шляхом.
Майже 300-тисячна українізована армія, яка з перших днів присягнула на вірність Центральній раді,
під впливом більшовицької агітації, що обіцяла наївним солдатам усі земні блага, розпалася. Треба зазначити,
що більшовики не шкодували ні зусиль, ні людей задля того, щоб проникнути в українські загони, які значною
мірою складалися з необізнаних у політиці селян, і переконати останніх не брати участі в боях або ж
приєднуватися до більшовиків. За оцінками відомого історика Д. Дорошенка, під керівництвом Центральної
ради тоді було не більше 15 тис.розкиданих по різних місцях вояків. Близькими до наведеної цифри були й
дані, якими оперував у процесі керівництва воєнними діями В. Антонов-Овсієнко.
Боєздатність частин Центральної ради була дуже невисокою. Чи не єдиною бойовою одиницею був
Український гайдамацький кіш Слобідської України, що складався з двох куренів. Укомплектований
солдатами-фронтовиками, юнкерами, січовими стрільцями та галицько-буковинськими біженцями і
полоненими (Є. Коновалець, А. Мельник, Р. Сушко та ін.), кіш налічував 1 тисячу чоловік. Його очолив С.
Петлюра, відправлений у грудні 1917 р. у відставку з поста генерального секретаря (міністра) військових справ
за допущені недоліки у справі українізації армії.
Безперечно, і бойова міць червоногвардійських загонів була непорівнянною з якостями регулярного
війська. Ці загони було важко зібрати в єдине ціле для виконання стратегічних завдань. Найголовніше їхнє
спрямування – грабунок, розбій і терор. Та, з іншого боку, у повсюдній наявності червоногвардійських загонів,
що відтягували на себе сили противника, сковували, розпорошували їх, виявлялись і певні переваги. Коли
воєнні дії відбувалися не на полях битв з участю великих армій, а в невеличких містах, робітничих кварталах,
на підприємствах, в казармах, ці загони були дуже ефективними.
Отже, ситуація в Україні у січні 1918 року складалася зовсім не на користь Центральної Ради. Голова
Генерального Секретаріату (уряду УНР) В.Винниченко присвятив з’ясуванню цього аспекту вітчизняного
історичного досвіду немало сторінок у тритомнику “Відродження нації”, дійшовши врешті-решт до однозначно
невтішних висновків: “...Це була війна впливом. Ні більшовики, ні ми не мали регулярного, дисциплінованого
війська, яким можна було розпоряджатися по волі керуючого центру, незважаючи на те, що й як собі там
думало й почувало військо.
Наш вплив був менший. Він був уже остільки малий, що ми з великими труднощами могли складати
якісь невеличкі більш-менш дисципліновані частини й висилати їх проти більшовиків. Більшовики, правда, теж
не мали великих дисциплінованих частин, але їхня перевага була в тому, що всі наші широкі маси солдатства не
ставили їм ніякого опору або навіть переходили на їхній бік, що майже все робітництво кожного міста ставало
за ними, що в селах сільська біднота явно була більшовицька, що, словом, величезна більшість самого
українського населення була проти нас.
Єдиною активною мілітарною нашою силою була наша інтелігентна молодь і частина національносвідомого робітництва, яке гаряче стояло за українську державність, розуміючи за нами ту державність так
само, як і ми її розуміли...
Я під той час уже не вірив у особливу прихильність народу до Центральної ради. Але я ніколи на
думав, що могла бути в йому така ненависть. Особливо серед солдатів і особливо серед тих, які не могли навіть
говорити по-руськи, а тільки по-українськи, які, значить, були не латишами й не руськими, а своїми,
українцями. З якою зневагою, люттю, з яким мстливим глумом вони говорили про Центральну раду,
Генеральних секретарів, про їхню політику”.
Схоже пояснюють ситуацію в українському війську напередодні більшовицького наступу і ті автори з
еміграції, які писали „Історію українського війська”, видану у 1953 році у Вінніпезі (Канада). ”У такому
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вирішному для Української держави часі, український уряд, не маючи здисциплінованого, готового до рішучого
виступу війська, залишився безборонним. Української армії не було, існували тільки окремі відділи, малого
чисельного складу, що на власну руку вели бої... Ті чисельні українські полки, що недавно ще заявляли свою
відданість Центральній раді, у критичну хвилину порозбігалися, а то й перейшли на сторону ворога”.
У той короткий період, коли Україна намагалася ствердитися як незалежна держава, велике значення
для неї мала підтримка європейських країн. Вже під час російського наступу член української делегації Микола
Любинський на мирних переговорах у Бресті виступив зі своєю знаменитою промовою, в якій привернув увагу
до ситуації в Україні: „...Голосні заяви большевиків про цілковиту волю народів Росії – це лише грубі
демагогічні засоби. Правительство большевиків, яке розігнало Установчі збори та спирається лише на багнети
наймитів червоної гвардії, ніколи не зважиться перевести в Росії справедливі засади права на
самовизначення...”.
Після цього виступу голова австро-угорської делегації граф О. Чернін від імені чотирьох союзних
держав заявив, що вони визнають українську делегацію самостійною делегацією й уповноваженим
представництвом самостійної Української Народної Республіки. Це був, безперечно, успіх молодої української
дипломатії. Україна перед усім світом одержала підтвердження свого статусу як незалежної держави, однак
міжнародне визнання було лише формальним. Підтримка Антанти виявилася надто слабкою і непостійною.
Країни, виснажені війною, самі потребували допомоги, зокрема продовольчої, і розраховували в тому на
Україну, яка, за деякими майбутніми угодами, мусила постачати їм продукти харчування.
Міжнародна підтримка відіграла важливу роль у творенні власних держав для Польщі, Фінляндії,
Чехословаччини і країн Балтії. Але, на жаль, УНР реальної допомоги не отримала, а для війська потрібна була
зброя, яка в Україні в достатній кількості не вироблялася, а також одяг та їжа.
За твердженням сучасного історика Ярослава Грицака, який досліджує події того часу, „трагізм
української ситуації полягав у тому, що дві найбільші сили, що діяли в цьому районі, – Росія та Німеччина –
не квапилися визнавати українські домагання. Водночас і Антанта відмовилася поширити принцип права націй
самовизначення (славетні „14 пунктів” американського президента Вілсона) на українців. Проголосивши свою
самостійність від Росії й уклавши сепаратний мир із Німеччиною та іншими державами Почвірного союзу, вони
автоматично попали в табір ворогів переможених. Усі пізніші спроби Петлюри та західноукраїнських лідерів
змінити гнів Антанти на милість залишилися безуспішними. Отже, однією з головних причин поразки
українських визвольних змагань було те, що їм так і не вдалося здобути визнання на міжнародній арені”.
Зважаючи на наростаючу більшовицьку загрозу, більшість у Центральній раді почала відходити від
ідей автономії та федералізму і йти до рішення про абсолютну самостійність України. Сучасники подій та
історики схиляються до думки, що саме російська агресія підштовхнула українських політиків до рішучих
кроків. „Треба сказати, що наступ большевиків на Україну сприяв до певної міри зросту самостійницьких
настроїв в українських національних кругах, і ці настрої знаходили собі відгук також і у військових кругах”, –
писав згодом історик Д. Дорошенко. 22 січня 1918 року був схвалений IV Універсал, яким Україна
проголошувалася незалежною, суверенною державою. „Але цей найвищий момент в історії державотворення
України не збігся з моментом найвищого піднесення українського національного руху, більше того, він
відбувся в час кризи.” (В. Верстюк).
На Правобережжі ситуація складалася не на користь військ УНР. У січні 1918 року у містах Південної
та Східної України владу захопили більшовики. Проголошувалися окремі від України так звані „радянські
республіки” – Одеська, Донецько-Криворізька, Таврійська. Це сприяло вивезенню з України до Росії палива та
продовольства. Отже, влада УНР наприкінці січня 1918 року фактично обмежувалася лише Києвом та
Правобережжям.
Розділ 2. Бій під Крутами: факти, обставини та їх тлумачення
У розпалі наступу більшовицьких загонів на Київ, в умовах загальної розгубленості приймалося
рішення про необхідність оборони міста. Ще 5 січня 1918 р., тобто у день здачі Полтави, на зборах студентів
молодших курсів Київського університету святого Володимира і новозаснованого Українського народного
університету, створеного з ініціативи студентів-галичан, ухвалено приступити до формування студентського
куреня Січових стрільців для участі в боротьбі проти більшовицьких військ. Окрім студентів, до складу куреня
було залучено учнів двох старших класів 2-ї української ім. Кирило-Мефодіївського братства гімназії. Загалом
записалося близько 200 осіб, з них одна сотня потім брала участь у боях у Києві, тобто не залишала міста.
Військові власті призначили командиром старшину (сотника) А.Омельченка, який на той час був зарахований
студентом Українського народного університету.
Патріотичний порух молоді підтримали й керівники держави. Так, 11 січня 1918 року газета “Нова
Рада” опублікувала звернення урядовців “До українського студентства”, у якому закликала стати на захист
Вітчизни.
“Прийшов грізний час для нашої Батьківщини. Як чорна гайворонь, обсіла нашу Україну російсько”большевицька” (котра нічого спільного не має з ідейним большевизмом) грабіжницька орда, котра майже
щодня робила у нас нові захвати, і Україна, одрізана звідусіль, може врешті опинитись в дуже скрутному стані.
В цей час Українська фракція центру університету св. Володимира кличе студентів-українців усіх вищих шкіл
негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові, одностайно ставши під прапор борців за волю України
проти напасників, які хотять придушити все, що здобуто нами довгою, тяжкою героїчною працею. Треба за
всяку ціну спинити той похід, який може призвести Україну до страшної руїни і довговічного занепаду. Хай
кожен студент-українець пам’ятає, що в цей час злочинно бути байдужим. Треба кинути на цей час науку та
буденну працю і одною дружньою лавою, як було з початку революції, стати на оборону прав українського
народу. Будьмо ж, товариші, щирі й чулі! Облишмо тимчасом стерно науки і відважно ходім до стерна
перемоги! Кому, як не нам, нести світичі свідомості й відваги до наших братів-вояків! Сміливо ж, дорогі
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товариші, довбаймо нашу скелю і йдімо віддати, може, останню послугу тій великій будові, яку ми ж самі
будували — Українській державі!
Записуйтесь до “Куреня Січових стрільців”, який формується зі студентів університету св. Володимира
та Українського народного університету, звідки, мабуть, ми будемо розподілені серед декотрих українських
військових частин, для піднесення культурно-національної свідомості та відваги. Запис приймається в
Педагогічному музеї щодня ”.
Фактично, в умовах, що склалися, інтелігенція та студентство, які гаряче вітали IV Універсал та
підтримували ідею суверенітету України, були чи не єдиною силою, яка могла воювати та затримати ворога.
Як зазначено в статті В. Солдатенка „Жертви урядової легковажності”, „хто і як вирішував питання про
відправку на передову студентської сотні, що попервах намічалася для захисту Центральної ради в Києві, за
документами й спогадами достеменно з’ясувати не можна. Зазначається лише, що наказ було одержано “від
командного складу 1-ї військової школи”.
Станція Крути, де відбувся той історичний бій, була стратегічно важливим залізничним вузлом на
підступах до Києва, оскільки російське військо рухалося залізницями.
Коли до Бахмача підійшло шеститисячне російське військо на чолі з П. Єгоровим, то, незважаючи на
те, що більшовицький ревком готував у Києві збройне повстання, був отриманий наказ зосередитися на обороні
станції Крути.
Один із учасників тих подій більшовик Г. Лапчинський у 1928 році у часописі „Літопис революції”
надрукував свої спогади „Боротьба за Київ. Січень 1918 р.”. Він пише: ”Невеличкі сутички виникали коло
Полтави, Ромодана, Гребінки, Бахмача, Баришівки, але вони обмежувалися лише короткою стріляниною, після
чого ворог тікав, ніде не доходячи до безпосередньої зустрічі з нами. Лише після Ніжина уперто оборонялася
частина, сформована з „сметанки” київської націоналістичної інтелігентської молоді – здається відділ школи
старшин. Більша їх частина полегла в бою, заподіявши й нам немалої шкоди”.
Боєм біля станції Крути, розташованої між Бахмачем і Ніжином, керував сотник армії УНР А.
Гончаренко. Бій розпочався зранку і тривав до вечора. І лише, коли до російських військ підійшло підкріплення
з бронепоїздом, командир українського гарнізону А. Гончаренко віддав наказ про відступ. Захисники Крут за
наказом командира організовано зібрали своїх поранених та вбитих і від’їхали у своїх ешелонах, залишаючи
ворогові поруйновані та підірвані колії й мости.
Відступаючи в сутінках, студентська рота втратила орієнтир і вийшла на станцію Крути, де вже були
червоногвардійці. Поширені твердження, що полонених (27 студентів і гімназистів) довго катували, кололи
штиками, а потім розстріляли. Але очевидців цього не було, розповіді з’явилися пізніше, коли подія обросла
легендами. Як правило, муравйовці не катували, вони одразу вбивали всіх, хто до них потрапляв,
розстрілювали класово чужi елементи не лише без суду і слідства, а й без вагань. Так загинули у Києві
митрополит Володимир (Богоявленський), генерал Я. Гандзюк, члени Центральної ради О. Зарудний, І. Пугач і
ще кілька тисяч невинних жертв. Як було насправді, сьогодні дізнатися важко, бо документальних
підтверджень не збереглося.
Варто привернути увагу також до того, що вже на початку двадцятого століття розстріл полонених
вважався військовим злочином, адже відповідні норми права — Женевська конвенція 1907 р. – гарантували
життя військовополоненим. Це добре знали командири і вояки російської армії, адже більшість із них воювала
на фронтах Першої світової війни. Під Крутами був один із перших актів брутального порушення норм моралі і
права, сваволі та знецінення людського життя. Це були перші паростки червоного терору, Голодомору, масових
репресій 1930-х років.
Бій під Крутами у тій війні визнається як перший серйозний спротив російській армії, перша
масштабна трагедія, яка вплинула на свідомість українців і на подальший розвиток Української революції.
Дійсний перебіг подій того дня відтворити непросто – надто суперечливо подають відомості самі його
учасники. Адже спогади – основне джерело інформації, бо не існувало або принаймні досі не виявлено жодних
офіційних документів, політичних або військових про чисельність військ, озброєння, командування, втрати
тощо.
Зокрема, О. Удовиченко, безпосередній учасник подій, у своїй книзі „Україна у війні за державність”
дає інформацію про 200 юнаків, які „стояли проти 3000-4000 московського війська”, і майже всі вони загинули.
У збірнику спогадів учасників бою „Крутянська подія”, укладеного
В. Зарицьким, написано, що
полеглих у тому бою було близько 300 (10 старшин, 250 юнаків Першої Київської юнацької школи імені
гетьмана Богдана Хмельницького, 50 студентів київських вищих і середніх шкіл).
У 1967 році в Нью-Йорку Українська вільна академія наук США створила “Комісію для устійнення
фактів і дат української визвольної боротьби 1917 – 1920 років”, яка, опитавши учасників бою під Крутами, що
залишились живими, видала “Матеріали до історії відновлення української державності” під загальною назвою
“Велика Українська Революція”. “Календар історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року”.
(Упорядкував проф. доктор Яків Зозуля. Друге видання. Нью-Йорк. 1967).
У цьому “Календарі...” зазначено: “...при перевірці виявилося, що під Крутами ми втратили вбитими й
раненими й такими, що пропали без вістей, коло 250 юнаків, 30 студентів і 10 старшин. Разом щось із 300
вояків, з яких коло 150 ранених були вивезені санітарним поїздом до київських шпиталів”. Отже, тут
стверджується, що загинуло під Крутами не 300 вояків, як постійно повторюється у всіх джерелах, а близько
150-ти.
У цьому році в контексті відзначення 90-річчя битви під Крутами директор НДІ українознавства МОН
України, академік, професор
Кононенко П. П. і професор Улянич В. І. звернулися до Президента України з
проханням сприяти відновленню історичної правди про ту подію. У своєму листі вони подають цікаву
інформацію, яка дає змогу відтворити хід того бою та звертають увагу на його інтерпретації. Ось цитата з
цього листа:
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„Колишній прем’єр-міністр уряду УНР Борис Мартос у своїй книзі “Визвольний здвиг України” (НьюЙорк – Сідней – Париж – Торонто, 1989), що неодноразово фрагментарно перевидавалася в Україні в роки
Незалежності, зокрема в статті “Правда про Крути”, чітко вказує дванадцять неправдивих тверджень, які, на
жаль, понині тиражуються і повторюються в Україні на всі лади, без їх спростування.
На цей раз фрагментарно процитуємо Мартоса:
1. Неправдивим твердженням треба вважати, ніби в бою під Крутами брав участь Студентський курінь,
який недавно перед тим склався. На ділі там була тільки одна сотня Студентського куреня (біля 120-130 душ).
Решта куреня під командою С. Довгаля, студента, що повернувся з німецького фронту в ранзі підпоручника
(жив у Німеччині), разом з іншими з’єднаннями брала участь в упертих боях на вулицях Києва проти совецької
“п’ятої колони”, що виступила збройно в кількості біля 6000...
2. Основою оборони Крут була Перша Українська Юнкерська імені Б. Хмельницького школа під
командою сот. Аверкія Гончаренка (тепер підполковник, живе в Америці), що був лектором тактики у тій школі
і курінним начальником її молодшого курсу. Юнкерів, студентів вищих шкіл, гімназистів і учнів інших шкіл –
всіх разом було не 250, як пише Д. Дорошенко (“Історія України”, т. 1, с. 284), а понад 600 при 16 кулеметах.
3. Бій розпочався не 30 січня по полудні, а 29, біля дев’ятої години ранку і тривав не “яких дві години”,
як дехто пише, а до сьомої години вечора, тобто до темряви, 10 годин.
4. Оборонці Крут не були “напівдіти, які перед тим не тримали зброю в руках” (Д. Дорошенко, т. 1,
стор. 284), а юнкери військової школи та студенти, що перед тим управлялися біля двох місяців на майдані
юнкерської школи та на її стрільниці, і вчилися не тільки стріляти, а й кидати бомби. Було, правда, кілька
новаків, але їх А. Гончаренко приділив до обслуги лазарету. А були й такі, що вже побували на
протинімецькому фронті. Було й 20 старшин юнкерської школи, та двоє в Студентській сотні. Був і саморобний
бронепотяг з гарматою й кулеметами під орудою сотника Лощенка. Був і лазарет з лікарем Бочаровим та
санітарами. Був і вагон із запасом набоїв та гранат.
Як зазначено у вищезгаданому “Календарі історичних подій”, “...є відомості, що праворуч юнкерської
школи, у полі зайняли позицію близько 80 добровольців “Вільних Козаків” з сусідніх сіл, що цілий день
відбивали наступ большевиків. По закінченні бою ці добровольці повернулися до своїх сіл.
7. Студентська сотня не була “ганебно покинута” своєю командою (там таки), бо її командир сот.
Омельченко був при ній під час бою і дуже добре командував нею, поки не був тяжко поранений і віднесений
до лазарету, помер по дорозі до Києва.
9. Праве крило юнкерів не було примушене відступати, а затримало свою позицію до кінця, хоч бій був
гарячий. Лише сот. А. Гончаренко мусів вивести з резерви першу сотню юнкерів (свіжу).
10. Десь біля 7 години, коли вже стемніло, бій почав стихати. Тоді сот. А. Гончаренко дав наказ
поступово відходити, починаючи з лівого крила, до потягу, що стояв по другу сторону станції Крути. При
цьому першою відходила Студентська сотня, а потім по черзі 2-а, 3-я й 4-а сотня юнкерів, а перша сотня
прикривала відхід вогнем.
11. При перевірці біля потягу виявилося, що бракує однієї чоти Студентської сотні. Розвідка, послана
на розшуки, вернулася ні з чим. “Виявилося, що під час відступу вона заблудила і її захопив ворог та знищив”.
Далі у листі йдеться про те, що кількість загиблих у бою не перевищувала 150 вояків, а ще близько
150-ти – це поранені, яких вивезли у київські госпіталі.
Але всі ці відомості, на думку шанованих професорів, були повністю проігноровані. І не ким-небудь, а
насамперед Інститутом історії України, який випустив свій Хронологічний довідник “Україна від найдавніших
часів до сьогодення” під авторством докторів історичних наук В.Ф. Верстюка,
О.М. Дзюби, В.Ф. Репринцева
(Київ, “Наукова думка”, 1995), у якому подана неправдива інформація.
За даними найновіших досліджень, зокрема і професора Володимира Улянича (“Правда про бій під
Крутами. Січень 1918 рік. Приватне розслідування” , видавництво “Лицар”, Київ, 2008р.), на захист своєї
держави проти більшовицьких нападників цілком добровільно, без найменшого примушування вийшли зі
зброєю представники різних прошарків волелюбного українського народу.
Загальна кількість вояків у зведеному формуванні захисників станції Крути становила 1065 козаків та
старшин, у тому числі з таких підрозділів:
перша Українська військова юнкерська школа імені гетьмана Богдана Хмельницького;
перша сотня студентського куреня Українських Січових стрільців; козаки села Хороше Озеро;
козаки села Кагарлик (через річку від села Крути);
Курінь Порятунку України;
загін сотника Твардовського;
українська міліція села Пліски;
бронепотяг – платформа Лощенка;
бронепотяг Ярцева;
бронепотяг полковника Алмазіва з артилерією та кулеметами;
броньовики підполковника Самійленка з кулеметами і гарматою.
Отже, до сьогодні дня існують різні погляди на масштабність бою під Крутами, його тривалість,
ступінь жорстокості, а головне — кількість жертв.
„Так, Д. Дорошенко наводить у поіменному переліку лише 11 прізвищ загиблих студентів, хоч і пише,
що першого дня (тобто 16 січня за старим стилем) було знищено частину куреня, а наступного дня розстріляно
27 полонених, над якими знущалися. Вони входили до розвідувальної чоти (взводу), що відійшла до Крут у
момент, коли станцією вже оволоділи червоногвардійці. Вісьмох поранених відправили до Харкова, де ними
ніхто не зацікавився і вони зникли з госпіталів. До Києва для перепоховання начебто було привезено “кілька
десятків понівечених трупів”.
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Результати 40-річного документального дослідження питання наводяться в книзі С.Збаразького
“Крути. У 40-річчя великого чину 29 січня 1918 — 29 січня 1956”, що побачила світ у 1958 році у Мюнхені й
Нью-Йорку у видавництві “Шлях молоді”. Книга відкривається таким мартирологом:
“Згинули під Крутами:
Сотник Омельченко — командир Студентського Куреня, студент Українського Народного
Університету в Києві.
Володимир Яковлевич Шульгин, Лука Григорович Дмитренко, Микола Лизогуб, Олександр Попович,
Андріїв, Божко-Божинський — студенти Університету св. Володимира в Києві.
Ізидор Курик, Олександр Шерстюк, Головощук, Чижів, Кирик — студенти Українського Народного
Університету в Києві.
Андрій Соколовський — учень 6-ї кляси 2-ї Української Київської Гімназії.
Микола Корпан з Тяпча, під Болеховом, Західна Україна. М. Ганькевич, Євген Тарнавський, Гнаткевич,
Пипський — учень 7-ї кляси, родом з Західної України, розстріляний з 35-ма іншими на станції Крути, перед
розстрілом перший почав співати “Ще не вмерла Україна”, всі інші підтримали спів”.
Отже, називається 18 імен. З того часу і до сьогодні ніяких змін до наведеного переліку ніхто не
спромігся внести...”(зі статті В. Солдатенка „Жертви урядової легковажності”).
Якщо під Крутами загинуло 300 осіб, то досі немає правдоподібних відомостей про місце їхнього
поховання чи захоронення, адже, за даними професора В. Улянича, „на військовому цвинтарі села Крути з
дозволу відповідних адміністративних органів було виявлено, розкопано (частково) і зафотографовано 300
поховань красногвардійців з “революційної армії”
М. Муравйова. Розкопки підтвердили, що в могилах
поховані тільки красногвардійці”(зі згаданого листа до Президента В. Ющенка). Радянська влада встановила
там цегляний обеліск з написом: „Героям революції, що загинули за владу Рад у боях із петлюрівцями в січні
1918 року”.
Захисників Крут нападники категорично заборонили ховати, залишивши їх спотворені тіла для
залякування населення. Але мешканці села Печі не послухалися заборони і поховали 17 полеглих захисників
Крут на кладовищі села під старою вербою, яка й понині збереглась, у колективній могилі. Саме їх у березні
1918 року перезахоронили на Аскольдовій горі в Києві.
У день бою під Крутами більшовицький ревком на чолі з
Я. Гамарником, чекаючи підходу
військ Муравйова, організував збройне повстання у Києві. Центром його став завод „Арсенал”, в якому на той
час працювала велика кількість робітників-росіян з міста Тули (вони й постачали українській армії зіпсовану
зброю, яка відмовлялася стріляти – про це у своїх спогадах згадують і учасники бою під Крутами).
Прибуття з-під Крут Гайдамацького коша Слобідської України змінило співвідношення сил, і
повстання було придушене, однак уже через кілька днів військо Муравйова заполонило Київ.
Три дні у Києві тривала різанина, якої не було з часів Андрія Боголюбського.
„Цю владу, – говорилося в наказі Муравйова, – ми несемо з далекої півночі на вістрях наших багнетів,
і там, де її встановлюємо, всемірно підтримуємо силою тих багнетів і моральним авторитетом революційної
соціалістичної армії”. Наказувалося „немилосердно знищити в Києві всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків,
анархістів і всіх ворогів революції”.
Ця перша окупація української столиці більшовиками тривала три тижні і коштувала українському
народові тисячі жертв, а розвинутий масовий терор своїм варварством жахав навіть тих, які спершу повірили в
більшовицькі обіцянки й пропаганду.
Потім, після жахливих подій, значна частка вини в яких лежить на керівництві Центральної ради і її
Голові, М. Грушевський зовсім по-іншому оцінює зміст історичного моменту, шансу, яким Україна не змогла
скористатись.
“Україна, як і я, стоїть на сій руїні тепер, новими очима розглядаючись в сих згарищах, і перед нею
встають зовсім нові перспективи і вигляди, не тільки тому що змінились реальні умови життя, але й тому що
око бачить їх і мозок приймає їх інакше".
Головним же результатом наступу більшовиків проти Центральної ради її Голова вважає моральне
очищення українського соціалістичного руху, звільнення від "песького обов’язку" щодо Росії. "Я вважаю таке
визволеннє від "песького обов’язку" супроти Московщини незвичайно важним і цінним. Роздумуючи над сим
моментом, я думаю, що недаремно пролилась кров тисяч розстріляних українських інтелігентів і молодіжі, коли
вона принесла, чи закріпила духовне визволення нашого народу від найтяжчого і найшкідливішого ярма, яке
може бути: добровільно прийнятого духовного чи морального закріпощення. Я скажу різко, але справжніми
словами: се духовне холопство, холуйство раба, котрого так довго били по лиці, що не тільки забили в нім
всяку людську гідність, але зробили прихильником неволі й холопства, його апольогетом і панегіристом”.
Після падіння Києва і відступу українських військ Центральна Рада вирішила, що без зовнішньої
допомоги не можна дати відсіч російській агресії. Тоді почалася нова, не менш драматична сторінка в історії
Української революції – окупація України австрійськими і німецькими військами, яку більшість істориків
трактують як „економічне пограбування України”, „зрадницька політика Центральної ради” і т. д.
Розділ 3. Вшанування пам’яті героїв Крут
У березні 1918 р. Центральна рада з допомогою німецько-австрійських військ повернулася до Києва.
Близькі й друзі загиблих під Крутами порушили питання про їхнє перепоховання.
В. Солдатенко у своїй статті „І справжні, не фальшиві фарби”? Крути: спроба історичної інтерпретації”
наводить рядки з тогочасної газети „Нова рада”, яка 9 березня 1918 року писала: „Гурток родичів звертається
до всіх батьків і родичів студентів, середньошкільників і інших, що входили в склад січового стрілецького
куреня і загинули в бою та розстріляні після бою біля Крут 16 січня с. р. і пропонує піднести загальне прохання
про розкопку могил, щоб розпізнати і перевезти їх тіла з Крут, а також поховати у Києві”.
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З’явилися перші публікації у пресі про цю подію, зокрема стаття, підписана криптонімом „С.Ш.”
„Трагедія на Крутах”. У публікації говорилося: «Ми хочемо звернути увагу суспільства й української влади на
ту страшну трагедію, котра відбулася біля ст. Крути в часи наближення большевиків до Києва. В Крутах
загинув цвіт української шкільної молоді. Загинуло кілька сот найкращої інтелігенції — юнаків — ентузіастів
української національної ідеї. Така втрата для культурної нації була б важкою; для нашого народу вона
безмірна. Винна в цій трагедії уся система безглуздя, весь наш уряд, котрий після блискучого соціального
законодавства, після піврічного адміністрування оказався покинутим народом і армією, і в такім безнадійнім
становищі рішив захиститись від добре озброєної большевицької армії кількома сотнями шкільної молоді”.
Автор вимагав від уряду зробити належні висновки й покарати, „а хоч принаймні усунути геть від
справи винуватців”. Так почалася політизація факту бою під Крутами – суперечності між українськими
політиками щодо ступеня вини і відповідальності перед українським народом.
М. Грушевському довелося давати відповіді на схвильовані запитання збуреної громадськості і
віднаходити вихід з непростої ситуації, тож він запропонував вшанувати пам’ять загиблих під Крутами і
перенести їхні тіла до Києва, на Аскольдову могилу.
Велелюдний похорон відбувся 19 березня 1918 року. На вокзалі, куди привезли останки загиблих, о
другій годині дня зібралися їхні рідні, студенти, гімназисти, вояки, духовенство, хор під керівництвом О.
Кошиця, багато киян. Збереглися фотографії, на яких можна побачити, як відбувався похорон. Біля будинку
Центральної Ради до траурної ходи звернувся Михайло Грушевський: „От у сій хвилі, — мовив він, — коли
провозять ся їх домовини перед Центральною Радою, де протягом року кувалась українська державність, з
фронтону її будинку здирають російського орла, ганебний знак російської власті над Україною, символ неволі,
в котрій вона прожила двісті шістьдесят з верхом літ. Видко, можливість його здерти не давалась даремно,
видко, вона не могла пройти без жертв, її треба було купити кров’ю. І кров пролили сі молоді герої, котрих ми
поважаємо”.
До братської могили на Аскольдовому кладовищі, за даними тогочасної преси, було опущено 17 трун
(лише на одиницю відрізняється ця цифра від поіменного переліку жертв С. Збаразьким). Можливо, тут не було
тіла сотника А.Омельченка, смертельно пораненого під час бою 16 січня. Його було відразу відправлено до
Києва, та по дорозі він помер. Вочевидь, він був похований не під Крутами, хоча дехто з мемуаристів і фахівців
називають і його ім’я серед тих, кого поховали на Аскольдовій могилі.
Про подвиг під Крутами завжди пам’ятали українці, які жили за кордоном. Відзначаючи дату
проголошення незалежності України, вони згадували й про крутян. У Галичині культ героїв Крут поширився
спочатку серед пластової молоді, згодом ініціатива перейшла до львівського студентства. А вже наступного
року заходи по вшануванню крутянців були проведені у Празі та інших містах Європи. Надалі вони стали
невід’ємним атрибутом громадського життя діаспорних українців, особливо молоді.
Інтерес до Крутянської події посилився під час Другої світової війни, що було пов’язано із боротьбою
ОУН-УПА за незалежність України.
Але пізніше серед зарубіжних українців історія збройної боротьби часів Української революції
набувала все більш далекого від реалій вигляду. Створення культу героїв Крут, романтизація та гіперболізація
подвигу у художніх формах віддаляли від його реального змісту та сприяли створенню міфів.
У радянські часи полеглі в бою під Крутами вважалися зрадниками, або ця подія просто замовчувалася.
Студентські могили з Аскольдової гори забрали, і спочатку на тому місці був парк. Пізніше, після Другої
світової війни тут поховали радянських воїнів, які загинули при визволенні Києва. З часу подій вперше про
увічнення пам'яті крутян згадали у 90-х роках, коли Народний Рух України встановив тут дерев'яний хрест.
Від того часу були плани звести більший, постійний монумент у самих Крутах. Тільки у 2000 році
архітектор Володимир Павленко серйозно почав займатися проектуванням пам'ятника. У 2006 році Меморіал
пам'яті героїв Крут на залізничній станції Крути нарешті відкрили за участі Президента України Віктора
Ющенка. Автор меморіалу, Анатолій Гайдамака, зробив пам'ятник як насипаний пагорб заввишки 7 метрів, на
якому встановлено 10-метрову червону колону. Червона колона мала нагадувати про подібні колони Київського
університету, звідки були більшість студентів під Крутами. Біля підніжжя пагорба побудована капличка, а
поряд із пам'ятником викопане озеро у формі хреста.
Після встановлення дерев’яного хреста і до сьогодні кожного року до Крут приїздять тисячі людей,
щоб покласти квіти до монументу загиблим і згадати одну із героїчних сторінок літопису українського
народу, що стала пам’яттю й історією.
Розділ 4. Історики про Крутянські події у контексті державотворення періоду 1917-1918 років
Започаткували висвітлення теми Української революції кінця 1917-початку 1918 років М.
Грушевський, В. Винниченко, П. Христюк, І. Мазепа, М. Шаповал, які були очевидцями та учасниками тих
подій. У їхніх працях збережено дух тієї драматичної епохи, використано важливі державно-політичні
документи, частина з яких залишилася у приватних зарубіжних збірках або ж втрачена. Характерним для цих
праць є те, що в них окреслено причини невдач Української революції так, як це розуміли самі учасники:
складність умов, у яких доводилося творити засади національної державності, – деформована структура
населення, низький рівень урбанізації українців тощо. Публікації цих авторів важливі ще з погляду зовнішніх
щодо Української революції факторів, які, за незначним винятком, кваліфікувалися ними як несприятливі,
негативні, ворожі. На сьогодні день їхні праці є важливим джерелом для неупереджених, поглиблених
досліджень у цій сфері.
Великий внесок у дослідження цього періоду Української революції здійснила книга В. Липинського
“Листи до братів-хліборобів”, яку він видав у Відні у 1926 році. Центральне місце в ній займає критика
недоліків українського руху, які призвели до поразки української держави у 1917-1920 роках, та пошуки шляхів
виходу із національно-політичної кризи. В. Липинський критикував народницький світогляд соціалістичних
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лідерів Центральної ради, які намагалися оперти національно-визвольні змагання на соціальні ідеї та шукали
підтримки лише серед пролетаризованого селянства, робітництва та народної інтелігенції, відкидаючи
державотворчий потенціал заможних верств суспільства. В. Липинський був переконаний, що державу
неможливо побудувати без участі апарату насильства, зокрема армії.
Непересічне значення для вивчення історичного періоду Української революції мають праці
діаспорних вчених – І. Лисяка-Рудницького, О. Субтельного, Б. Кравченка та інших. Варто відзначити
оригінальність концепції І. Лисяка-Рудницького, який значну увагу приділяв причинам “соціалістичного
забарвлення” українського національного руху. На його думку, це стало неминучим наслідком тих соціальних
умов, що склалися в Україні в передреволюційний час. І. Лисяк-Рудницький звернув увагу на значні політичні
здобутки Української революції. На його переконання, хоч вона не досягла своєї остаточної мети, але
внутрішньо переродила суспільство України, створила модерну політичну націю.
Українська радянська історіографія революційних подій в Україні 1917-го – початку 1918-го років за
кількістю праць значна, але всі вони заідеологізовані. Радянські історики не визнавали праць істориків Заходу
та української діаспори, що розглядали події не з точки зору марксистсько-ленінського світогляду. Якщо
проаналізувати літературу щодо конкретних подій історії революції в Україні, то вона обмежувалася штампами
про “зрадництво буржуазно-націоналістичних партій” або безмежною героїзацією діяльності більшовицької
партії. Історики змушені були опиратися на публіцистичну спадщину В. Леніна, який розглядав Українську
Центральну раду як організацію, сформовану дрібнобуржуазними партіями для захисту власних інтересів.
У 1992–1999 рр. були опубліковані дослідження І. Хміля, О. Щусь, В. Солдатенка, А. Гриценка, О.
Реєнта, Б. Андрусишина, В. Верстюка, Ф. Турченка, С. Кульчицького, Я. Грицака та інші, в яких
проаналізовано причини і наслідки війни більшовицької Росії з УНР, поведінка різних соціальних верств в
революції 1917 – початку 1918 рр. в Україні. Була відкинута як помилкова концепція переростання буржуазнодемократичної революції в соціалістичну, крізь призму якої радянська історіографія розглядала політичний
процес і події в Україні того часу.
У контексті революційних подій в Україні 1917 – початку 1918 рр. історики приділяли значну увагу
бою, який відбувся під станцією Крути.
Існує думка, що саме відомий український історик і політичний діяч Д. Дорошенко дав тенденційну
по суті та неправдиву в деталях картину бою у нарисі „Пам’яті тих, що полягли під Крутами”, який з’явився в
1921 році, та у створеній пізніше ґрунтовній праці „Історія України. 1917—1923” (т.1: Доба Центральної ради).
У його викладі все виглядало так, ніби, крім студентів, під Крутами взагалі не було українських військ.
Твердження авторитетного дослідника, що вояки куреня були „напівдіти, які ніколи перед тим не тримали
зброї в руках, маючи всього по кілька набоїв”, до того ж „ганебно кинуті своєю командою” створили, за
твердженням сучасних істориків, перекручене уявлення про бій під Крутами. Книга Д. Дорошенка, що
витримала кілька перевидань, в тому числі в незалежній Україні, досі залишається головним джерелом
неправдивої інформації про Крутянську подію.
У 30-х роках історики активно зайнялися дослідженням національної військової історії. Показовою в
цьому плані була колективна “Історія Українського війська”, видана в 1936 році в Львові. Розділ про збройні
сили Української Центральної ради написав З. Стефанів, де подав характеристику українського національного
військового руху, формування військових структур, провів огляд бойових дій військових підрозділів УНР в
1917-початку 1918 рр. Але і у цій праці містилося багато фактичних неточностей в опису бою під Крутами.
У радянській історичній літературі 1920—1930-х рр. про бій під Крутами згадували й такі відомі
партійні діячі як В. Антонов-Овсієнко, який командував більшовицьким військом у наступі на Україну, та
військовий історик-дослідник М. Какурін. Вони також звертали увагу на запеклий характер бою, де
революційні більшовицькі загони, мабуть, уперше отримали серйозну відсіч з боку українського війська. Таку
ж оцінку характеру бою давали й українські радянські історики.
У той період, коли Україна була республікою Радянського Союзу (час жорстокої цензури та
викривленої історіографії), дослідження події можна знайти у діаспорних вчених, які утворили культ героїв
Крут. Тому
підносилося лише символічне значення Крутянського бою, подвиг поступово відходив від
реальності і набував гіперболізованих рис. Сама ж подія втрачала чітко окреслені форми, правда співіснувала
поруч із міфом настільки, що іноді їх важко було розрізнити.
Важливе значення мала праця В. Зарицкого (військового армії УНР) “Крутянська подія”, видана в
Чикаго у 1972 році та перевидана в Києві у 2001 році видавництвом ім. Олени Теліги. У ній зібрані свідчення
учасників бою та військових діячів часів Української революції, які спростували найбільш поширені на той час
фальсифікації.
Крім того, колишній прем’єр-міністр уряду УНР Борис Мартос у своїй книзі “Визвольний здвиг
України” (Нью-Йорк – Сідней – Париж – Торонто, 1989), також подає дослідження “Правда про Крути”.
У 1967 році в Нью-Йорку Українська вільна академія наук США видала “Матеріали до історії
відновлення української державності” під загальною назвою “Велика Українська Революція. Календар
історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року”.
Пізніше в незалежній Україні подію аналізували у своїх працях доктори історичних наук М. Котляр та
С. Кульчицький (“Довідник з історії України”); Дмитро Лапичак (“Історія України в датах”); доктор історичних
наук В.Ф. Солдатенко (“Українська революція” історичний нарис) тощо.
Бій під Крутами згадується в тритомному виданні “Довідник з історії України”, “Історії України ХХ
століття”, збірнику “Політичний терор і тероризм в Україні, XIX-XX ст.”, Хронологічному довіднику “Україна
від найдавніших часів до сьогодення” під авторством докторів історичних наук В.Ф. Верстюка, О.М. Дзюби,
В.Ф. Репринцева.
У 1995 році вийшла друком ґрунтовна книжка краєзнавця Івана Ільєнка під назвою „Герої Крут.
Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 року”.
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Українські історики та публіцисти перенесли до своїх праць багато міфів і стереотипів, які зустрічалися
у діаспорній літературі. Найбільш поширеним є твердження, що в бою під Крутами брали участь лише 300
студентів і гімназистів Студентського куреня і майже всі вони загинули. Цього не уникнули навіть відомі вчені.
Деякі автори акцентували увагу тільки на трагічному наслідкові бою — розстрілі полонених студентів.
Критично та неупереджено проаналізували джерела та літературу, присвячену бою під Крутами, С.
Литвин у книзі „Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана” (автор рішуче виступає проти „студентської версії”
події), а також Я. Тинченко „Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918)” (у його
монографії опис бою є найбільш повним і об’єктивним).
До 90-ї річниці Крутянського бою Володимир Улянич видав працю під назвою “Правда про бій під
Крутами. Січень 1918 рік. Приватне розслідування», у якій автор трактує попередні дослідження, написані вже
в незалежній Україні, як фальшування історії, оскільки вони не враховують той фактологічний матеріал,
напрацьований і зібраний вченими української діаспори.
Проте незважаючи на різнорідні думки, погляди, неоднозначні тлумачення історичних джерел тощо, на
думку більшості істориків, Крути насправді стали своєрідним бойовим хрещенням Четвертого Універсалу
Центральної ради, героїчним епізодом війни України за незалежність, а пролита кров молодих воїнів освятила
відродження нашого державотворення.
Розділ 5. Крути словом поезії і порухом пензля
Героїчні або трагічні події завжди пробуджують у людині приховану силу, натхнення, коли простим
словам можна надати надзвичайного враження.
Жертовність, сміливість, відданість – це ті риси, які завжди прославляються людьми, риси, які роблять
у наших очах зі звичайних людей героїв. Але як людина стає істинним героєм? Вміння перемогти чи вміння
пожертвувати собою, і не тільки задля життя рідних, а й заради незнайомих тобі людей.
Осип Зінкевич, який упорядкував зі своєю дружиною Надією збірник „Крути”, зазначав, що збереглося
125 віршів різних часів про подвиг героїв Крут (у згаданий збірник увійшло 39 із них), і жодна інша подія в
історії українства не відзначилась подібним багатоманіттям рефлексій.
На думку О.Зінкевича, відзначення річниці бою під Крутами, не є ані святом, ані поминками – це
значно більша подія, яка вже давно переросла своє суто історичне значення і перейшла у сферу символічну.
Директор видавництва „Смолоскип” Ростислав Семків (у цьому видавництві побачила світ не одна
книга, присвячена героям Крут), на одному з недавніх вечорів пам’яті зазначив: „Вчинок крутянців є однією з
найважливіших метафор в українській історії – метафоричної самовідданої боротьби за державність. Проте не
варто зосереджуватись лише на метафорах – вони є гарним підґрунтям для побудови міцної держави, але не
замінять наших власних зусиль, спрямованих на те, щоб наша держава росла і міцніла.”
Подію під Крутами донині переспівує і доспівує багато талановитих поетів, які хочуть донести до нас
суть і наслідки цієї події, намагаються допомогти нам зрозуміти і не втратити те, що з таким болем і надією
виборювали люди, які загинули за волю своєї держави.
Першим, хто відгукнувся поезією на цю подію, був Павло Тичина, який присвятив загиблим вірш
„Пам’яті тридцяти” (названу кількість тут пояснити непросто, якщо не зважити на поетичну схильність до
гіпербол):
„На Аскольдовій Могилі
Поховали їх —
Тридцять мучнів українців,
Славних, молодих...
На Аскольдовій Могилі
Український цвіт! —
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ”.
За деякими відомостями, під Крутами загинув рідний брат П. Тичини.
Марія Бурмака написала музику до цього вірша і сьогодні її пісня є дуже популярною.
Майже в цей самий час (20 січня 1923 року) з’явилася поетична рефлексія Олександра Олеся "Під
Крутами":
„...Срібним лебідем у хмарах
Місяць весело купавсь,
Срібло струшував у себе,
Може сонцю усміхавсь...”
Поезія здатна пробудити у людині волю до перемоги, поети можуть прочитати слова, написані у наших
серцях невидимими чорнилами.
„...На зламі двох тисячоліть
Гуляє вітер серед поля.
Тут в крові викупана воля
Для нас, живих, хрестом стоїть,
Як вічний біль. Як вічна мить.”
(Марія Гук-Щербак)
„Ви стали прикладом усім,
Про вас нікому не забути!
В понурій темряві віків
Світити будуть завжди Крути
160

Під світлом тим розстане тьма...
Ви палко рідний край любили.
Любові ж вашій меж нема:
Вона живе і з-за могили.”
(Леся Храплива)
Вони не канули у вічність, як сталося з багатьма героями цього світу, яких поглинула історія, а здобули
вічну пам’ять. Багато талановитих людей зверталися до теми Крут у своїй творчості. Це Олекса Стефанович,
Володимир Янів, Яр Славутич, Володимир Черепков, Микола Щербак, Микола Луків, Антоніна Листопад, М.
Верес, Герась Соколенко, Михайло Лавренко і багато інших.
День помирав, як недобитий лебідь,
Ніч перейняла невимовний біль.
Здригались зорі в сполотнілім небі
І тихо падали в криваву заметіль.
Стогнали Крути і молився вітер,
Цілуючи скривавлені сліди:
Вас мало, діти, вас так мало, діти,
Супроти п’ятсот московської орди.
В пекучий сніг... Навзнак... Не на коліна.
Заплакав місяць в зоряну блакить.
Всі – як один...Кріпися, Україно,
Хоч їхня смерть вовік не відболить.
(О. Яворська)
Та не тільки словами передають свій біль, свою вдячність, свою пам’ять. Дар людей передавати свій
внутрішній світ в образах поширюється не тільки на поезію чи прозу, а й на вічне мистецтво пензля.
Одним із тих, хто відчув біль втрати хлопцями життя, біль втрати матерями синів, котрих вони любили,
котрим співали колискові в дитинстві і давали поради, як ті подорослішали, була Тетяна Саламаха. Вона
намалювала картину, яка називається „Мати над Крутами стоїть”. Там зображено надламану жінку, котру не
заспокоювало те, що її дитина віддала своє життя заради високої мети, адже важлива пам’ять не тільки про
загиблих, а й про тих, хто залишився жити, леліючи у своєму серці свічку-біль, котра завжди нагадуватиме про
втрату.
А у 1952 році була знищена більшовиками картина Олександра Клинка „Бій під Крутами”.
Леонід Перфецький – видатний український митець – також звертався у своїй творчості до теми Крут.
Його життєвий шлях був тісно пов’язаний із військом, адже у 1917-1921 роках він був учасником визвольних
змагань у складі українських військових підрозділів, а під час Другої світової війни Перфецький перебував у
лавах дивізії «Галичина». Леонід Перфецький навчався у художніх академіях Кракова та Парижа і здобув славу
видатного українського баталіста. Його картина „Бій під Крутами” несе в собі всю жорстокість більшовиків і
розпач наших захисників.
Висновки
Можна стверджувати, що до революції 1917 року українська нація підійшла непідготовленою.
Непідготовленою, перш за все, свідомістю своєї еліти. Її провідники залишались у своїй переважній більшості в
полоні соціалістичних ідей та вірності ілюзорним загальнолюдським, інтернаціональним інтересам. Саме тому
лідери Центральної Ради УНР не змогли реалізувати історичний шанс, вирішити національне і соціальне
питання в інтересах українського народу.
І все ж досвід існування УНР – це великий урок для нації. Після неї питання про необхідність власної
держави в українському суспільстві не виникало.
Українська революція стала поворотною віхою в російсько-українських стосунках.
На думку сучасного історика Я. Грицака, якщо „до 1917 року більшість російських політиків та
інтелектуалів заперечували саму думку про існування українців як окремої нації, вважаючи їх за частину
російської нації. То після революції українців принаймні визнали за окрему націю: право, в котрому їм
відмовляв старий режим. Протягом усієї історії Совєтського Союзу формальне існування Української держави
було серйозною проблемою для Москви. Совєтське керівництво мусило докладати чимало зусиль, щоби
придушувати автономістські та незалежницькі амбіції українських еліт».
У цьому контексті можна відстежити цікаві стадії еволюції поглядів Леніна і більшовиків на
національне питання. Перед українською революцією та під час її початкових стадій вони були рішуче
налаштовані проти будь-яких спроб федералізації, надаючи перевагу великій централізованій державі. Після
українського опору їхній владі вони прийняли ідею федеративної держави як можливе вирішення
революційного конфлікту. Вони прийшли до такого рішення не з власної доброї волі, а під впливом розмаху
національних рухів на окраїнах Російської імперії.
Але найбільше Леніна та його колег вразив динамічний розвиток українського руху.
Сьогодні ми усвідомлюємо, що спроби керівників УНР вирішити проблеми державного будівництва у
1918 році виявилися невдалими. Вони відступили перед більшовиками. Але досвід цієї боротьби не можна
оцінювати лише з позиції того, хто виграв і хто програв. „Універсальне значення боротьби між УНР та
Совєтською Росією в тому, – писав Лисяк-Рудницький, – що це був не тільки міжнаціональний конфлікт, але
також зудар двох соціально-політичних систем й ідеологій: устрою вільної, гуманної демократії з устроєм
тоталітарної диктатури, що в самій основі ворожа до свободи й гідності людини. Нема сорому в тому, щоб
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бути переможеним у боротьбі за свободу. Навпаки, така поразка може стати джерелом духовної основи, що з
нього черпатимуть сили наступні покоління, продовжники цієї самої боротьби на новому історичному етапі”.
Розуміння феномену Крут в історичному шляху української нації складається поступово. Адже
значущість тієї чи іншої події можна оцінити лише по проходженні значного проміжку часу.
„...Народ, творячи з якоїсь події легенду, — а Крути, без сумніву, є й будуть однією з найвеличніших
легенд нашої нації — знає, що він робить. Народна мудрість і національний геній — це найвища земна
справедливість: творячи свої легенди та міфи, цебто підносячи дану історичну подію до височини надісториччя,
ніколи — щодо вибору тієї події — не помиляються. Не помилилися вони й у випадку Крут”, — так у 1941 р.
написав видатний український поет, колишній старшина армії УНР Є.Маланюк.
Але Крути – це не тільки одна з „найвеличніших легенд нашої нації”. Цей бій мав також політичні і
стратегічні наслідки. Він був наймасштабнішим з боїв, що велися на підступах до Києва, та затримав
просування більшовицьких військ. Це дозволило українським військам придушити збройне повстання у Києві,
підняте більшовиками проти Центральної ради. Євген Маланюк своєму нарисі „Крути. Народини нового
українця»” описав подію такою, якою вона була з погляду українського військового діяча, патріота і
державника, а саме — „оборонним боєм нашого війська при станції Крути 29 січня 1918 р.” Досить чітко вказав
також на наслідок цього бою: „все ж завдання було виконане, цебто полковника Муравйова з його військом
було зупинено, а їх рухи на Київ були опізнені”.
У цей час у Брест-Литовську УНР проводила мирні переговори з Німеччиною, Австро-Угорщиною,
Туреччиною і Болгарією. І хоч існують різні оцінки цього історичного факту, проте утримання столиці під
української владою стало вагомим аргументом для дипломатів центральних держав. УНР уклала Брестський
мир, яким де-юре визнавалася її незалежність і вона ставала суб’єктом міжнародного права.
Можна стверджувати, що лише після Крут українці (і, зокрема, керманичі Української держави)
усвідомили, що незалежність Батьківщини виборюється у жорстокій, кривавій боротьбі. І саме в цьому полягає
глибокий символічний зміст цієї непересічної події.
Річницю пам’яті героїв Крут відзначали ще українські політв’язні в радянських концтаборах, і ця подія
стала тим символом спротиву радянській машині терору, що підтримував їх у тяжку хвилину – далеко від
рідного дому. Під Крутами обороняли не просто Київ, не просто уряд УНР, а українськість, українські спроби
побудувати власну державність і захистити її від чергових імперських поривів Росії.
Адже незважаючи на неоднозначні оцінки істориків, в результаті діяльності Української Центральної
ради вперше на політичній карті Європи у XX столітті з’явилася Українська держава.
Між початком ХХ-го і початком ХХI-го століть — різні еліти, епохи, цінності та завдання. Але можна
знайти паралелі між українською революцією 1918 року і українським повстанським рухом середини ХХ
століття, Революцією на граніті 1991-го та Помаранчевою революцією 2004-го років.
Глибоке осмислення власної історії дозволяє не лише закріпити у свідомості сучасних людей картини
минулого, а й використати її уроки для усвідомлення своїх помилок у нинішньому державотворенні.
Задля цього насамперед необхідно позбавити заходи по вшануванню героїв протокольного пафосу та
надмірної політизованості, продемонструвати наочні приклади глибокого й незаангажованого (ані політично,
ані ідеологічно) вивчення національної і світової історії.
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Вплив східнослов’янської та козацької колонізації на етнічний склад населення
Роботу підготувала: Зубрицька Любов Валеріївна,
учениця 9 класу Одеської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 6 І-ІІ ст.
Науковий керівник: Терентьєва Олеся Леонідівна,
вчитель історії та основ правознавства Одеської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату № 6 І-ІІ ст.
Вступ
Одещина, як частина Північно-Західного Причорномор'я, в етнографічному плані являє собою регіон з
певними особливостями. В межах Одеської області опинилися три великі історико-етнографічні одиниці:
причорноморські степи Буго-Дністровського межиріччя, Південна Бессарабія (Буджак) та Південне Поділля.
Між ними, у центральних районах області, утворилася своєрідна „перехідна зона". Подібні маргінальні
території завжди знаходились у центрі уваги дослідників. Одеський край з давніх-давен був регіоном, де
стикувалися інтереси багатьох народів і держав. Тут нерідко вирішувалися доленосні питання не тільки
мешканців краю, а й народів Близького Сходу та Європи. Історію цього регіону творили представники
слов'янської, елліністичної та східної культур, кочовики і землероби, автохтонне населення і мігранти.
Протягом століть тут склалася досить складна етнічна структура, специфічні етнокультурні традиції.
Внаслідок поліетнічності населення та державної політики країн, до яких довготривалий час входив цей
регіон, склався своєрідний міф про „особливість", „відчуженість", „окремішність" Одеси та Одещини від
загальноукраїнської історії. До цього слід додати, що останнім часом активізувалися політичні сили в
румунському та молдовському зарубіжжі, які, фальсифікуючи історичне минуле, ставлять під сумнів
правомірність приналежності цих земель (а саме Південної Бессарабії - Буджаку) до Української держави [18].
Більше того, не тільки в повсякденному житті, а навіть із засобів масової інформації можна почути про
переважаючу роль політики російського самодержавства в заселенні краю та навіть заснування його
центрального міста - Одеси. Дійсно, сучасний етнічний склад Півдня України, зокрема Одещини, сформувався,
як відомо, за умов, коли переселенці з інших районів України, з Росії і Молдови разом з вихідцями з країн
Південної, Центральної і Західної Європи почали активно освоювати степові простори, що з рук Османської
імперії перейшли до рук Російської. Це була свідома, на державному рівні продумана і досить добре скерована
колонізація, чітко спрямована на русифікацію краю та підрубування його історичного коріння, що сягало
глибин Київської Русі - України. Недарма ж край названо Новоросійським і заселювано іншими народами, а
автохтонів -українців гнано під Кавказ.
Та опанування Степу йшло й з іншого боку - з народного, суто українського. Тому дослідник поставив
за мету з'ясувати основні аспекти східнослов'янської, а особливо козацької колонізації Одещини, виявити
характерні особливості кожного з них і довести, що, зокрема, українська колонізація була провідною у
заселенні та господарсько-культурному опануванні цього краю, показати роль українського козацтва в
заселенні й освоєнні Одещини.
Одеський регіон можна з упевненістю назвати „етномаргінальним регіоном", адже в даному випадку
мають на увазі поліетнічний (багатонаціональний) прикордонний район, що є зоною постійних активних
міжнаціональних контактів і, як наслідок цього, місцем проживання багатьох етнічних маргіналів, тобто людей,
що мають батьків різної національності й через це - певні вагання під час етнічної самоідентифікації [14]. Саме
тому було цікаво дослідити етнічний склад людності Одещини, при цьому порівнявши статистичні дані
минулого і сучасності. Простежити, як зростала чисельність представників різних національностей у регіоні,
особливо українців, тим більше після періоду активного заселення краю, з ІІ пол. XVIII ст. і до нашого часу.
Було проведене власне учнівське дослідження з метою з'ясування на прикладі учнів 5 - 9-х класів
школи етнічного складу сучасних одеситів. Хоча в даному випадку дослідник не стверджує, що статистика,
зібрана ним, відображає реальну об'єктивну статистику всього регіону,
Розпочинаючи це дослідження хотілось би дійти висновків, що Південь України, в тому числі й
Одещина, з давніх часів був органічною складовою України і всупереч планам колоніальних режимів заселити
її чужинцями залишалося з етнічним українським населенням.
I. Заселення Одещини
§1. Перший етап східнослов'янської колонізації краю (V –перша половина ХІV ст.)
1.1. Перші праукраїнські слов'янські поселення
Південно-Східне Поділля почало заселятися з раннього палеоліту. В Колимському районі поблизу села
Лабужного знайдено крем'яні знаряддя ранньопалеолітичних людей - первісних мисливців та збирачів їстівних
рослин і злаків, відтоді край поступово розвивається. Мисливство удосконалюється, і вже в добу мезоліту тут
існували численні стоянки, багато з яких археологи вивчають і досі.
У північних районах Одещини знайдено сліди найперших землеробів і рибалок епохи неоліту, але
найвищого розквіту первісне землеробство досягло за часів трипільської культури. Його традиції перейняла
людність доби бронзи, і на цій основі сформувалося праслов'янське ядро. Це був слов'янський край. У кожному
північному районі Одещини знайдено поселення черняхівської культури. [14].
У довготривалому процесі східнослов'янської колонізації Південної Бессара-бії, Одещини загалом,
можна виділити три послідовних етапи: перший (V- п.п. XIV ст.) - часи великої слов'янської колонізації та
входження цих земель до складу Київської держави та Галицько-Волинського князівства; другий (друга
половина XV -кінець XVIII ст.) - роки турецького панування; третій (кінець ХУШ-перша половина XIX ст.) період боротьби Туреччини і Росії за землі Північно-Західного Причорномор'я [18].
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Першою слов'янською державною формацією IV-VII ст., яка справила вирішальний вплив на
формування населення Подунав'я, був антський союз племен. З VI ст. слов'яни стають головним етносом у
Подунав'ї. Розселення їх було тривалим і в основному мирним. Час від занепаду аварського племінного
об'єднання (друга чверть VII ст.) до появи на Дунаї угрів (середина IX ст.) був, напевно, найсприятливішим для
господарського і культурного опанування слов'янами Нижнього Подунав'я.
1.2. Колонізація часів Київської держави та Галицько-Волинського князівства
Напередодні утворення Київської держави на території Подунав'я жили слов'янські племена тиверців і
уличів, яких ще називають „подунайцями". У 912-972 роках подунайські землі були приєднані до Київської
держави, яка справила на них благотворний вплив. У X ст. Причорноморський степ, як відомо, був зайнятий
печенігами, а потім половцями (куманами). У другій половині XII ст. половці створили у Подунав'ї державне
об'єднання під назвою „Придунаиська куманія", було знищено понад 20 слов'янських поселень. Під тиском
печенігів і половців зникли з політичного обрію племінні об'єднання уличів та тиверців. Значна частина їх
відійшла на північ (в межі Галицького князівства) і за Дунай. Лише за князювання Володимира Мономаха
(1113-1125 р.р.) Дністровсько -Дунайське пониззя знову увійшло до Київської держави. В кінці XII - на початку
XIII ст. дунайсько-дністровські землі увійшли до складу Галицько-Волинського князівства. В цей час
населення краю зростало за рахунок переселенців з Галичини, які тікали від сваволі галицьких бояр. Ці
переселенці називались „вигонцями галицькими" [18]. У цей час, як свідчать письмові давньоруські,
візантійські, угорські та інші джерела, на Нижньому Дунаї мешкала степова різноплемінна людність
здебільшого східнослов'янського походження, серед них так звані бродники, берладники.
§2. Золотоординська доба та турецьке панування (ІІ пол. ХІV- кінець XVIII ст.)
2.1. Вплив монголо-татарської навали на етнічну ситуацію в Південній Бессарабії
Згодом настала трагічна для всієї Південної України доба Золотої Орди. Кочівники спустошили міста і
села, поклали облогом колись родючі землі. Особливо частих нападів і пограбувань зазнали суміжні зі Степом
райони, і тут катастрофічно зменшилася чисельність землеробського населення [14]. Монголо- татарська навала
суттєво вплинула на етнічну ситуацію в Південній Бессарабії. Частина слов'ян вимушена була переміститися на
північ, ближче до лісових масивів. Східнослов'янська колонізація в цей край помітно скорочується. Проте
основний етнічний масив зберігся. Місцеве населення переважало у приморській зоні межиріччя Дністра та
Дунаю, татари опанували Буджацький степ [14]. Та час минає, ситуація змінюється. І хоч степами ще гуляють
орди ногайців, хоч раз у раз навідуються і кримчаки, хапаючи бранців, українці поступово повертаються на свої
прадавні землі дедалі активніше опановують степові простори – ще задовго до Російської імперії.
2.2. Особливості української колонізації в часи турецької окупації
Турецька окупація на тривалий час скоротила східнослов'янську колонізацію у пониззя Дністра та
Дунаю, але приплив українського населення насамперед утікачів з центральних українських земель посилився
після Люблінської унії (1569 р.). Турецьке іго для багатьох з них було не гірше магнатсько-шляхетського на
рідній землі. Основний потік переселенців у ці часи був спрямований до молдовського князівства, де існувало
так зване „молдавське право" - селяни виконували повинності переважно на користь держави. У молдовські і
турецькі володіння тікали учасникі козацько-селянських повстань в Україні кінця XVI-початку XVII ст.,
пізніше учасники повстання 1702-1704 років на Правобережній Україні, а згодом - гайдамаки [3].
Довготривале турецьке панування руйнувало, а подекуди й звело нанівець ті господарсько-культурні
процеси, які започаткували на цих землях слов'янські племена. Українці як етнос були знесилені, знекровлені,
відірвані від основного етнічного ядра. В його етнокультурне середовище увійшли групи людей іншого
походження.
2.3. Опанування Степу в часи Запорізької Січі
Українські козаки були основною силою завершального етапу східнослов'янської колонізації земель
Одещини. Так, уже в XIV ст. лісостепові райони Південного Поділля стали, хоч не дуже густо, та цілком
грунтовно заселеними саме українською людністю. Виникали козацькі зимівники, або хутори, які згодом
переростали в села. Свідченням цього є походження назв багатьох населених пунктів, зокрема Кодимщини. За
однією з версій, назва „Кодима" походить від імення козака Кодимки, який заснував тут зимівник. Особливо
інтенсивним стало опанування Степу в часи Запорізької Січі, коли слідом за козаками та під їх збройним
захистом землі Північного Причорномор'я запосідало українське селянство.
Тут слід зауважити, що Низове козацьке військо розподілялося на дві категорії: січових козаків, або
товариство і посполитих, або зимівчаків. Січові козаки жили без сімей І, за козацькими звичаями, не мали
права вводити в Січ жодної жінки: ні матерів, ні сестер, ні дружин. І не тільки тому, що запорожцеві ніколи, як
сказано у відомій пісні було „возитися з жінкою". Жила легенда, що Січ перестане існувати того самого дня,
коли ізвідкись візьметься жінка. Але хто на Запоріжжі поєднував козакування з хозяйнуванням та постачав
харчі на Січ, ті жили з родинами по зимівниках (хуторах). І саме ці поселення виступали своєрідними
форпостами нового залюднення краю та повернення його просторів у споконвічні українські межі.
Таких козацьких хуторів, що згодом обростали цілими селами з утікачів од панщини і збройно могли
протистояти ордам, було по степах немало. Лише в паланках на час, що передував зруйнуванню Січі,
налічувалося близько 90 тисяч чоловік. їх низове козацтво відносило до посполитих. Але це були не ті посполиті, тобто цілком безправні кріпаки, що жили на території Польщі або Росії. Це були вільні духом і свідомі
свого людського права на особисту незалежність українці, якими, власне, були й запорожці. Тільки не поривали
селянських зв'язків із землею. [14].
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А що ж конкретно являв собою козацький хутір? За планами, що збереглися до наших днів з кінця
XVIII ст., козацький хутір - це була досить солідна ділянка землі переважно чотирикутної форми. Середина її широке подвір'я, в глибині якого стояла хата з коморою, сіньми, кухнею та світлицею. Ліворуч височіли
господарські будівлі, скирти сіна і соломи,клуня, до якої прилягав тік. А далі йшли город і садок.
Цікаво розглянути назви сіл, що започаткувалися з козацьких хуторів. У більшості випадків вони
походили від імен чи прізвиськ тих, хто осів тут першим.
Скажімо Серби й Лабушне - від Сербина й Лабка. Будеї, Буда – від тих, хто прибув у ці місця і ставив
собі спершу буду (курінь), а потім уже мурував хату. Багато маємо Олександрівок, Петрівок, Семенівок,
Васильовок, – назв так званої іменникової групи. Чимало є і прикметникових, із вказівкою на присвійність Івашкове, Загніткове, Тимкове тощо. Іменникові і прикметникові назви - яскраве свідчення саме „форпостного"
методу заселення, коли сідав хутором на землю козак, здатний збройно протистояти зайдам, а до нього
тулилися інші поселенці й виникало село. Наприклад, як сучасне Грабове, що утворилося з двох хуторів. І
подибуються такі назви у наших краях ще з XIV ст. Про інший і дещо пізніший спосіб заселення розповідають
назви зі словами "малий", "великий", "новий". Люди тікали од панщини цілими гуртами і несли з собою назви
своїх сіл, тільки додавали до них задані означення. Зокрема, зі словом "великий" маємо на сьогодні 16 назв, зі
словами "малий" – 18, а зі словами "новий" цілих 116! При цьому найбільше серед них поєднань зі словами
"Україна" та "українка". Чи не є це переконливим доказом того, що землі Північного Причорномор'я українці
опанували, коли "времен очаковских и покоренья Крьіма" навіть близько не було.[19]
Дещо по - іншому заселялися степові райони. Хоч вони входили до складу Османської імперії, турецька
військова адміністрація верховодила лише в містах – Аккермані, Бендерах, Ізмаїлі, тобто там, де були
фортифікаційні споруди, та на прилеглих територіях. А в степу панували ногайці. Основним їхнім заняттям
було скотарство. Специфіка такого господарства зумовлювала постійні мандри для пошуку нових пасовищ,
отже, передбачала наявність вільних територій, до яких ще не добулися скотарі. Ці землі і вабили до себе тих,
хто прагнув волі і кращої долі. Тож українські хутори дедалі густіше почали запосідати Степ.
З чого вони виникали? Та з отих-таки козацьких зимівників, що їх називали на Січі "осадчими", тобто
такими, що збиралися сидіти на землі довго і незрушно. Ставили їх зазвичай десь коло річки, поблизу криниці,
викопаної в яру чи видолинку. До них тулилися оселі нових прибульців – виникало село. Жили, обробляли
землю, розводили худобу, плекали коней, ростили дітей. І не поривали зв'язків із запорожцями. Щоліта хтось із
хуторян вирушав на Січ, щоб поповнити собою лави найперших оборонців та захисників краю.
Дуже різнилися степові села від своїх північніших – лісостепових побратимів. Рідко де можна було
побачити тут так звану верхову хату, тобто хату з горищем. Набагато більше було землянок – будівель,
змурованих із глини, і вкритих глиною, бо дерева своїм господарям Степ не давав. На паливо йшла солома з
іншими пожнивними рештками і – запозичені в ногайців ліпахи, тобто вироблені з тієї ж таки соломи разом із
кізяком та висушені на сонці отакі собі жаркі в печах плескачі. Не було у цих селах і парканів та дерев'яних
тинів-перетинків: якщо десь потрібна була огорожа чи обора, її теж мурували з глини чи каменю черепашнику, що його колись залишило на цій землі море. Зате було багато гребель - загат. Мало не в кожному
стеновому вибалку, куди весною стікала вода, влітку плюскотів ставок.
Більшало українських осель по степах – більшало сіл. Від Балти до Одеси на середину XIX століття їх
уже налічувалося близько 300.1 давали вони притулок мало не цілій сотні тисяч чоловік.
Зі сходу південні райони теперішньої Одещини теж активно запосідало українське козацтво. Ще за
часів Османської імперії січовики, які в разі потреби могли виставити проти татарської орди 150-200 - тисячне
військо, вільно почувалось у пониззях Південного Бугу, Дністра та Дунаю. Чимало полишали вони тут своїх
постів - хуторів. Але багато більше стало таких поселень у цих місцях після російсько-турецької війни 17681774 років. Чому ?
Запорізьке козацтво, маючи за плечима мало не тристарічний досвід боротьби з турками і татарами, не
раз здобуваючи над ними перемогу в найлютіших шаблевих січах як у пішому, так і в кінному строю (таким не
могла похвалитися жодна з європейських армій), тепер стало чи не завзятішим учасником згаданої війни і
принесло на своїх шаблях чимало здобутків російській імператорській короні. Чекало від неї оддяки. І яка не
забарилася; пішли чутки про перегляд козацьких реєстрів, про повернення багатьох учасників війни до стану
посполитих. Посполитих не в козацькому розумінні цього слова, а тих, що мали тільки єдине право: працювати
на пана на панській землі. І багато вчорашніх звитяжців кинулися врозтіч, осідаючи хуторами по гирлах Дунаю і
Дністра.
Вони мали рацію. Січове товариство справді рекрутувало собі поповнення із селян, що кидали своїх
панів. Справді, не всім цим селянам щастило приписатися до козацького стану. Але їхній потік на Січ, що
стала ніби острівцем свободи на дедалі тяжче гнобленій землі, не пересихав. Такого не міг проковтнути жоден
можновладець імперії. І буквально за рік по війні царські війська, скориставшись із розбрату між січовиками,
коли одні все ще вірили Москві, а другі вже перестали, твердиню української волі зруйнували. Справдилася
давня легенда про те, що коли до справ Січі втрутиться жінка, Січі не стане. Жінка (Катерина II) втрутилася –
Січ лягла руїною.
Частина козацтва сказала тоді собі: "Краше служити чесному ворогові, аніж стогнати в обіймах
нещирого друга", і подалася на Дунай під владу турецького султана.
Султан, треба віддати йому належне, повівся з козакам таки чесно: запропонував самим нагледіти собі
місцину для нової Січі, подбав про документи на володіння [14].
§3. Козацько-селянська колонізація Одещини
Козацько-селянську колонізацію краю цього часу можна умовно поділити на два періоди: перший кінець XVIII ст. – до російсько-турецької війни 1806-1812 років, другий – російсько-турецька війна 1806-1812
років – до кінця першої половини XIX ст. Перший період цієї колонізації був пов'язаний з ліквідацією Запо165

різької Січі, Гетьманщини й автономних прав України з боку російського царизму. В турецькі володіння
переселилася значна частина запорозьких козаків, а під їх прикриттям – покріпачені селяни. У другому періоді
офіційна колонізація краю поєднувалася зі стихійною, вимушеною. Царський уряд маневрував між
поміщиками, які вимагали повернення кріпаків - утікачів, і необхідністю освоїти малозаселені південнобессарабські землі для подальшої експансії на Балкани.[18]. Українські казаки були основною силою
завершального етапу східнослов'янської колонізації земель Одеського краю. Саме тут були створені Задунайське, Усть-Дунайське (Буджацьке) та Дунайське (Новоросійське) козацькі формування. За цього періоду на
Одещині виникають військові поселення. Значну роль в історії краю та міста Одеси відіграло Чорноморське
козацьке військо [20].
Трагічна подія, що спровокувала масове переселення козацтва на територію Одещини - ліквідація
Запорізької Січі в 1775 р. наказом російської імператриці Катерини II.
3.1. Задунайська Січ
Задунайська Січ — осередок козацької вольниці за Дунаєм, дев'ята й остання Січ українського козацтва. її
основу становили запорозькі козаки, які протягом 70-х р. XVIII ст. тікали за Дунай у межі Османської імперії.
Початок історії Задунайського Коша поклали запорозькі козаки, які брали участь у дунайських експедиціях
часів російсько-турецької війни 1768-1774 рр. Після замирення Росії з Туреччиною частина козаків, потерпаючи
від утисків російського офіцерства, не повернулася на Січ, а осіла в дунайських і дністровських гирлах. Потік
козацтва в межі Османської імперії збільшився після ліквідації Нової Січі в 1775 р., тривав декілька років і досяг
свого апогею в 1777-1778 рр. За свідченнями очаківського паші, якому в цей час підлягали козаки, їх було на
кінець 1778 р. вже 12.000 чоловік. Організованого компактного переходу запорожців до Туреччини не було.
Козаки невеликими групами суходолом і водними шляхами добиралися в дунайські гирла, у пониззя Дністра, на
Березань, Тилігул, в Очаківську округу, у Буджак. Турецький уряд не чинив перешкод запорозькому козацтву, бо
був зацікавлений у них як у засобі тиску на Росію. Приймаючи козаків на свої землі, Османська імперія
послаблювала позиції Російської держави на півдні і завдавала удару по її міжнародному авторитету. 30 серпня
1778 р. запорозькі козаки офційно були прийняті в турецьке підданство і присягнули на вірність султану
Османської імперії. Для поселення їм були надані землі в пониззі Дністра в Кучурганах. Перемістившись до
Туреччини, запорожці сподівалися зберегти свій традиційний спосіб життя, який, передусім, ототожнювався із
Степом і вольницею [12].
Саме в Кучурганах запорозькі козаки зробили спробу закласти Кіш, однак це їм не вдалося. Через втручання
турецького і російського урядів у справи задунайського населення, невдале розташування та збройні сутички з
некрасівськими козаками задунайці змушені були декілька разів змінювати місце її розташування. Напередодні
Російсько-турецької війни 1787–1791 рр. задунайські козаки заклали Кіш на р. Дунавець у Катирлезі. Це була перша
Січ, створена на традиційних засадах. У 1795 р. уряд Туреччини наказав задунайцям перейти в район Сеймен, що на
Сухому Дунаї. Значна частина козаків перейшла на вказану місцевість і заклала там новий Кіш з відповідним
устроєм.[2]. У 1803-1804 рр. задунайські козаки повернулися до гирла Дунаю і, витіснивши некрасівськолипованське старообрядське населення з цієї місцевості, в Катирлезі знову заклали Кіш. Катирлезька Січ
проіснувала до 1805 р. і в цьому ж році була зруйнована турецьким феодалом Пехлеван-оглу і некрасівськими
козаками. З початком Російсько-турецької війни 1806-1812 рр. задунайське козацтво перебралося до Браїлова
під захист браїлівського паші. Після закінчення військової кампанії 1806-1812 рр. задунайці повели наступ на
некрасівських козаків з метою повернути відвойований ними Катирлез з околицями та закріпитися в дунайських
гирлах. У 1812 р. задунайські козаки двома загонами рушили по берегах Дунаю на некрасівсько-липованські
села. Сутички переросли у справжню війну. В ході військових дій задунайці весною 1813 р. оволоділи
Катирлезом, проте вирішили там не відбудовувати Січ, а рушили далі, до Дунавця. Тільки на початку 1814 р.
задунайські козаки оволоділи головним центром некрасівців - селищем Великий Дунавець, що на Георгіївському
гирлі, і заклали там Кіш. З 1814 по 1828 рр. існувала так звана Дунавецька Січ. Вона розташовувалася на
підвищенні і захищалася з півночі і заходу ровами і валами, зробленими ще генуезцями і відновленими
некрасівськими та задунайськими козаками. З півдня Січ захищала р. Дунавець із високими берегами, зі сходу
підступи до неї охороняли непрохідні плавні. Там, де фортеця прилягала до р. Дунавця, козаки влаштували
зручну пристань, до якої прибували річкові і морські судна. [2]
Дунавецька Січ устроєм, будовою нагадувала останню Запорізьку Січ - Нову. На її території знаходилося
38 куренів з тими ж назвами, які були і в Новій Січі, приміщення, де розміщувалася кошова старшина, титарня і
церква. Управлялося задунайське козацтво своєю власною старшиною. Саме вона зосереджувала у своїх руках
всю повноту адміністративної, військової, судової влади на Січі та відала певними господарськими справами.
Турецький уряд не втручався у внутрішні справи задунайців і вимагав від нього тільки виконання військової
служби. Задунайські козаки змушені були стояти залогами в турецьких фортецях, охороняти кордони Османської
імперії, брати участь у походах і каральних експедиціях турецьких військ для придушення національновизвольних рухів християнських народів Балканського півострова. За виконання військового обов'язку перед
Туреччиною задунайці одержували платню і харчі. Військова служба на користь султана стала для задунайських
козаків тяжкою і небажаною роботою. Використання козацтва для придушення визвольних рухів християнського
населення Османської імперії викликала протест задунайців. Військові найми на Січі, коли заможні козаки
наймали сірому і виправляли їх у військо замість себе, стали звичайним явищем. Крім того, Задунайська Січ, на
відміну від попередніх Січей, не мала конкретного, постійного, добре озброєного ворога, який би змушував козацтво
удосконалювати свої військові здібності і зміцнювати військову організацію. Саме тому зникає власна козацька
кіннота та артилерія. В походи козаки відправлялися пішки або на човнах по воді (власного флоту вони також
не мали) [2].
Задунайським козакам належала певна ділянка землі, надана турецьким урядом у повне її користування. На
цій місцевості виникло 6 сіл: Райя, Озаклія, Саранасув, Караорман, Чукурова, Іглиця. В них мешкали одружені козаки
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та райя — сімейні люди некозацького стану, які жили на території Задунайської Січі і підягали її юрисдикції (до
задунайської райї належали і наймані робітники, які не були включені до складу козацького товариства). Однак відомі
й інші села, де компактно проживала задунайська райя. Серед таких виділяються Муругіль, Катирлез, Торга,
Нижній Дунавець та ін. Фактично Задунайська Січ була тим центром, навколо якого консолідувалося
християнське населення Добру джі. За документальними даними напередодні війни Росії з Туреччиною в 1828—
1829рр. на території Січі проживало близько 15.000 населення [8]. Розташування козацького Коша в дельті Дунаю та на
Чорноморському узбережжі визначило економічні пріоритети задунайського населення. Основним заняттям
задунайських козаків стало рибальство. Із поступовим збільшенням чисельності райї зростає значення
землеробства в господарстві Січі. Наприкінці XVIII століття на Задунайській Січі з'явилися представники
заможного козацтва, які використовували робочу силу задунайців. Вони ставали господарями рибних заводів,
сільськогосподарських маєтків та торгових будинків. Підприємства належали заможним козакам - "дукам" чи
"срібляникам" або ж заможній райї. Працювала на цих шдприємствах січова сірома — "голоколінчики",
"безштаньки", які наймалися на роботу й отримували заробіток в натуральному вигляді. Господарі підприємств
на січових землях мали великий ринок найманих робітників із козацької ароми, який постійно збільшувався. На
початку XIX ст. Задунайська Січ являла собою великий господарський механізм, який складався з багатьох
дрібних підприємств різних форм власності. [12]
На початку XIX ст. на Січі поширюються явища, які свідчать як про її кризове становище, так і про
певну еволюцію. Катастрофічних масштабів набуває зубожіння сіроми, поширюються пияцтво, хвороби серед
"голоколінчиків", розбійництво серед найбідніших козаків. Саме криза Задунайської Січі, про наявність якої
свідчать вкрай загострені економічні, соціальні, політичні суперечки серед задунайців, породила новий тип
козаків-робітників, для яких тиск з боку Росії та Туреччини в умовах підготовки війни став вирішальним. На
початку Російсько-турецької війни 1828-1829 років 218 січових козаків та 578 душ райї на чолі з кошовим
отаманом Й. Гладким повернулися на батьківщину. Головними причинами переходу задунайського населення в
межі Російської імперії були причини соціально-економічного характеру, які визначили кризу Задунайської Січі, що
проявилася в еволюції козацьких традицій та звичаїв. Водночас причини соціально-економічного характеру тісно
перепліталися із політичними причинами повернення задунайського населення на батьківщину. Дві держави — Росія
та Туреччина в умовах підготовки війни між собою намагалися різними засобами (мирними і немирними)
підпорядкувати собі козаків. Не витримавши політичного тиску великих імперій, частина задунайців схилялася до
союзу з Російською державою. Поява на політичній арені Й.Гладкого підштовхнула хід подій на Січі і сприяла
швидкому переходу задунайського населення в межі Російської імперії. Вихідці з турецьких володінь принесли із
собою військову канцелярію, похідну церкву, скарбницю, прапори, атрибути влади – бунчук та булаву. Цим
перехід набував силу повернення козацького Коша в межі Російської імперії. [17] Подія, що сталася, поклала
край Задунайської Січі і водночас наразила на смертельну небезпеку українське населення, що залишилося в
Подунавї. Вжиті за наказом турецького султана заходи мали жахливі насліки для райї та козаків. На Січ було
послане турецьке військо. Воно вчинило погром усього населення Добруджі, яке було під захистом Задунайської Січі
[12]. Сама ж Січ була повністю зруйнована і після того вже не відродилася.
Багато козаків ще дорогою на Дунай відставали від товариства й селилися у південно-західному степу. В 1776
р. між Дунаєм і Дністром проживало їх близько 10 тис. А згодом цей рахунок набагато побільшав. Виникають козацькі
поселення по Тилігулу, в районі Хаджибею (Одеси), у Подністров'ї - від Аккерману до Бендер, на території Буджаку у Вилковому та Килії. Так від Бендер і далі вниз по Дністру запорожці осіли трьома слободами, що налічували 650
хат. Від Бендер до Кодими і Балти також виникли козацькі села. 1779 р. запорожцям надано офіційний дозвіл
селитися у Хаджибеї та його окрузі, хоч такі поселення там уже були [14].
3.2. Створення військових поселень. Подністровська паланка
Поширеною формою освоєння причорноморського степу після його переходу до Російської імперії була
організація військово-економічних утворень, тобто військових поселень, що входили до складу козацької
організації ( козацького війська). Таких "військ" за різних часів було декілька. Вони мали неоднакові назви, але
однакові завдання: захищати кордони, брати участь у воєнних компаніях і дбати про економічну розбудову краю
[9].
Одним з таких поселень була утворена 1790 р. Подністровська паланка, що входила до Чорноморського
козацького війська (1787-1792 ). На її території виникло не менш як 30 сіл, у яких проживало 1500 козацьких
сімей. На кінець XVIII ст. тільки в Нижньому Подністров'ї, вже після переведення Чорноморського козацького
війська на Кубань, налічувалось близько 4000 козацьких сімей.
У 1897 р. сформовано Усть-Дунайське Буджацьке козацьке військо. Після його ліквідації 1828 р. у
Бессарабії створюється нове під назвою Дунайське, а з 1856 р. – Новоросійське, що існувало до 1861 р. [14 ].
Саме представники цього українського воїнства заснували в придунайському селі Дракулі (нині с.
Трудове Кілійського району), Нова Покровка (Ізмаїльський район), Акмангіт (Білолісся, Татарбунарського
району), Старокозаче (Білгород-Дністровський район) та багато інших населених пунктів [6].
За своїм побутом та особливостями організації самоврядування ця частина українського населення
дещо різнилася від тієї, що запосіла цей край ще до його переходу під владу Росії і запосідала, рятуючись від
кріпацтва, й далі, коли цей перехід уже стався. Козаки з військових поселень, хоч і мали службові обов'язки,
проте мали й гарантовані паї (20-30 десятин), і могли хазяйнувати на них вільно, тоді як інші українці, особливо
новоприбулі, зазнавали певних утисків від російського чиновництва, яке, могло їх і поміщикові повернути. Але
спосіб господарювання і в тих, і в тих був один - традиційно український, хліборобський. І він у цих місцях
домінував, як чисельно домінувала й українська людність. Так, в Усть-Дунайському, Буджацькому козацькому
війську українці становили 73%, росіяни -10,5%, поляки - 6%, молдовани і волохи - 4,3%, болгари - 2,3% [20].
Отже, землі Київської Русі, що за них український народ на чолі з козацтвом бився із залишками
Батийових орд та Османською імперією протягом століть, він собі повернув.
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З.З.Чорноморське козацьке військо
Небагато часу проминуло як уряд Російської імперії змушений був визнати, що поспішив зі
скасуванням Запорізької Січі. В часи нестабільних відносин між Росією і Туреччиною, коли назрівала ситуація
війни, вкрай необхідним було мати міцну армію, вірних охоронців південних кордонів - козаків. Вже в 1779 р.
імператриця Катерина II звернулася до турецького султана і радила йому: або щоб він вернув запорожців
Задунайської Січі, котрих обіцяла вона зрівняти у правах із усіма своїми підданими та забути минуле, або щоб
він відсунув їх далі од Російської границі [1]. Але запорожцям так добре жилося під Турком, що ніхто з них не
поквапився; так само ніхто не відгукнувся і так само вмер на берегах Дунаю маніфест Катерини 1788 р., котрим
дарувалась амністія (пробачення) усім, хто вернеться з-за Дунаю. А як ніхто на те не відгукнувся, то почали
заводити козацьке військо з тих запорожців, що зосталися вдома. У 1784 р. Потьомкін доручив колишньому
писарю війська Запорізького Антонові Головатому і старшинам Харькові (Захарові) Чепізі, Сидору Білому і
Легкоступові зібрати запорожців, котрі захочуть служити в козаках. Скоро на поклик старшини стали збиратися
запорожці у Бериславі і в 1787 р., тоді як цариця їхала до Криму, коло неї і Потьомкіна був конвой із
запорожців. У1787 р. розпочалася війна із Турцією, і Потьомкін доручив Білому зібрати якнайбільше козаків.
Дехто з тих запорожців, що перейшли до Турків і жили на Очаківських степах, відгукнулися на цей поклик і
вернулися, а ті, що пішли за Дунай, і на цей раз не хотіли кидати своєї нової Задунайської Січі. У Бериславі
зібралося вже більше 12 тис. запорожців, і Білий перейшов з ними у Прогної, колишню Запорізьку паланку на
Кінбурнській косі, а звідтіля став кошем у Василькові, на лівому березі Бузького лиману. Військо це стало
зватися "Вьрное войско Запорожское". 27 лютого 1787 р. Сидора Білого затверджено Кошовим атаманом цього
війська, Антона Головатого - військовим суддею, Івана Підлесецького - військовим писарем і Олексу Кобенюка
- військовим осавулом. "Війську вірних козаків" передали клейноди та іншу козацьку атрибутику, забрану
російським урядом під час розгрому Запорізької Січі у 1775 р. У війську відновилися колишні старшинські
посади, поділ на курені, козацький одяг. Під командуванням С.Білого і 3. Чепіги військо брало участь у
російсько-турецькій війні 1787-1791 рр. У 1788 р. військо перейменували у Чорноморське козацьке військо і
йому було виділено територію між Південним Бугом і Дністром [20], у дарунок за штурм Очакова.
Чорноморці з охотою почали заселятити ці землі і поділили їх на паланки, котрі назвали:
Подністрянська, Березанська, Кінбурнська і Таманська; кошем вони стали у селі Слободзеї (Тираспольський
повіт над Дністром) [1].
Велику роль відіграло Чорноморське козацьке військо і у заснуванні м. Одеси, адже саме завдяки ним
корпус генерала Гудовича під проводом генерал-майора И.Дерибаса у 1789 р. у вересні взяли штурмом
фортецю Хаджибей, на основі якої згодом було видано наказ Катерини II про будівництво м. Одеси. Під час
бою загинуло та втекло більше 200 турецьких солдат, у полон потрапило 13 офіцерів і двобунчужний паша
Ахмед, а також 66 рядовиків. Серед трофеїв опинилося 12 гармат, 8 знамен, 22 бочки пороху і 800 ядер. В
загоні Дерибаса загинуло 5 чоловік, 33 були поранені. Вирішальну роль під час штурму відіграли колишні
запорожці т.зв. чорноморські козаки під проводом Чепіги [5].
Ще за часів існування Запорозької Січі українські козаки здійснювали набіги на Хаджибей (1769 р.,
1770 р., 1771 р.). Після зруйнування Січі в 1775 році козаки, почавши шукати ліпшої долі, частково поселилися
біля Хаджибея. Як зазначав Скальковський, тисяча запорожців прибилася до Хаджибея, біля якого заснували
своє поселення - Пересип [5].
Щодо Одеси, то найбільша присутність чорноморських козаків тут пов'язана із створенням упродовж
1794 - 1797 р. Чорноморської козачої команди. Справа в тому, що для будівництва порту та міста необхідні
були робочі руки. Йосипу Дерибасу спало на думку використати тих чорноморців, які ще не переїхали на
Кубань, або не бажали туди відправлятись. Тоді й почала створюватися козацька команда.
Більшість козаків покликав на цю справу осавул Чорноморського війська Федір Черненко. 21 серпня
1794 р. в Хаджибеї під командою Ф.Черненка перебували 434 козаки, серед яких було 15 старшин. А якщо
рахувати й сім'ї козаків (у середньому по три особи на козака: жінка та 2-3 дітей), то козацький стан
налічуватиме близько 1300 чоловік.
До нас дійшла дата створення цієї команди. Вона вказана самим Черненком в атестаті, виданому
отаманові Леушківського куреня Василю Багмутському як командирові підрозділу. Ця дата - 19 липня 1794 р.
До речі, цю команду вивели з-під керівництва Чорноморського війська, і її очолив И. Дерибас.
Де ж оселились козаки та їхні сім'ї під час робіт на будівництві порту і міста? Деякі дослідники
вважають, що команда базувалася десь у районі Карантинної балки, безпосередньо біля гавані, у якій і
працювали козаки. При цьому вважається, що сім'ї козаків мешкали окремо від табору.
Команда влітку несла службу на човнах, а взимку вимушена була переходити до Миколаєва. Решту
часу козаки Чорноморської команди займались будівельними роботами у порту.
Згодом, після звільнення з посади Й. Дерибаса , постало питання про реформування Чорноморської
команди козаків, бо вона вже не була потрібна як військова одиниця. Треба було визначитись з нею: чи
переселити на Кубань, чи лишити в Одесі.
Останній відомий нам документ, у якому прямо вказується на цю команду, датується 1 вересня 1797 р.
Саме цим числом підписаний „Именной список Сколько Черноморского козацкого войска обер-офицеров и
Козаков остается по Его Императорского Величества именному указу при городе Одесса». Список підписаний
військовим полковником Микайлом Лежвицьким. Документ зберігається в Державному архіві Одеської області.
З нього дізнаємося, що в Одесі залишились 123 козаки. З них 31 чоловік – старшини, 60 – сімейні та 32 козаки –
нежонаті. З ними ще залишились 203 родичі. Так ми знаємо приблизну кількість козаків та їхніх родичів, які
стали мешканцями Одеси. Їх було від 400 до 450 чоловік. Тобто майже 10 відсотків від загальної кількості
мешканців Одеси на 1794 р. [10].
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У 1792 р. російський уряд з метою закріплення території на Північному Кавказі переселив козаків на
Кубань. У 1792–1793рр. на Кубань було переселено близько 25 тис. козаків. Козаків розмістили вздовж т.зв.
Чорноморської кордонної лінії, яка проходила від р. Лаби по правому березі р. Кубань до Азовського моря [11].
У кінці 30-х років XIX ст. в Бессарабії повсюдно була впроваджена царська система управління.
Почалося засилля царських чиновників, запанувала суцільна русифікація. Царський уряд намагався створити в
Бессарабії надійну соціальну опору в особі багатих іноземних колоністів. Посилення соціального і
національного гніту змінили ставлення місцевого населення до царської влади, до Росії на гірше. Багато
мешканців краю самовільно перемістилися на територію Молдови. Іноземні колоністи дивилися на подунайські
землі, як на місце, де можна було організувати заможне господарство. Значні пільги, кращі землі одержали
колоністи з Західної Європи - французи, німці. За землю та інші пільги вони були вдячні царській Росії, а
інтереси місцевого люду (українців, росіян, молдован) і його етнокультурні традиції були їм чужі. Проте попри
всі негаразди, кожна з етнічних груп зберегла свою мову, етнічну самобутність. Найбільш повно вона
збереглася у сфері сімейно-побутових стосунків, обрядовості, віруваннях та інших видах традиційно-побутової
культури. Це велике благо, і його потрібно повною мірою використати для розбудови суверенної України [18].
III. Етнічний склад населення Одещини
-- Особливістю національного складу населення Одеської області є її багато-національність. За даними
Всеукраїнського перепису населення на території області проживають 133 національні меншини. В той час у
національному складі населення переважна більшість українців, чисельність яких становила 1542, 3 тис. осіб,
або 62,8% від загальної кількості населення.
Чи завжди було так? Чи можна вважати, що попри складну історію цього краю, попри державну
колонізаційну політику урядів тих держав, до складу яких входила тривалий час Одещина, український етнос
залишався тут домінуючим? Дійсно, викладені вище факти, історичні події свідчать беззаперечно, що східні
слов'яни, українське селянство, особливо українське козацтво активно заселяли цю територію і справили
великий вплив на етнічний склад населення Одещини.
§1. Аналіз даних переписів різних років
Згідно з переписом 1851 року населення Херсонської губернії (туди входили: сучасна Одеська область
до Дністра без північних її районів, Миколаївська, Кіровоградська і Херсонська до Дніпра області)
національний склад її населення був таким: „малороссиян (українців) - 703 699, молдован и волохов - 75 000,
евреев-талмудистов - 55 000, немцев - 40 000, великороссиян (росіян) - 30 000, болгар - 18 435, белорусов - 9
000, греков - 3 500, циган - 2 516, поляков -2 000, армян - 1 990, караимов- 446, сербов 436, шведов - 318, татар 76 [...] . Таким образом, более 2/3 населения губернии составляют малороссияне, но и остальное население,
вследствии постоянньїх сношений с простим классом " народа, во многих местах утратив свой первоначальньїй
тип. Приняло язык, одежду и привички малороссиян, и скорее может быть обнесено к малорос-сийскому, чем к
какому-либо другому племени [...]”.
Отже, в центральній губернії Новоросійського генерал-губернаторства Російської імперії властиво
росіяни складали менш як 5% навіть не всього населення, а лише від його української частини! [...] Одеський
професор XIX ст. Яковлєв писав: „... И в самом деле мы видим, что большинство первьіх поселенцев по
хуторам в окрестностях Хаджибея малороссы по происхождению, выходцы из Подолии, Вольши и других
областей Речи Посполотой" [...]
Протягом другої половини XX ст. спостерігається постійний приріст населення Одеської області.
Якщо у 1959 р. населення складало 2,027 млн. осіб, то у 1970 р. – 2,389 млн. осіб, у 1989 р. – 2,624 млн. осіб.
Відношення населення 1970 р. до населення 1959 р.– 117,9%, 1979 р. до 1970 р. – 105,8%, 1989 р. до1979 р. –
103,8%). Але темпи приросту поступово зменшуються, що відповідає загальноукраїнським тенденціям.
Останній український перепис 2001р. зафіксував в області 2,456 млн. осіб, що у відношенні до 1989 р. складає
лише 93,6%, тобто від'ємний приріст населення. [ 4 ].
Дані переписів 1970, 1979, 1989. 2001 років дають можливість простежити зміни кількості численних
етносів, у тому числі й українців. В загальній кількості населення з 1959 до 1989 р. зменшилась доля українців
(з 55,8%) до 54,6%), при цьому зросли долі росіян (з 21,7% до 27, 4%) та білорусів (з 0,5%) до 0,8%). Але з 1989
р. до 2001 р. доля українців поступово збільшилась з 54,6%) до 62,8%, відповідно при цьому зменшилась доля
росіян з 27,4%о до 20,7%, білорусів з 0,8% до 0,5%, євреїв з 2,6%) до 0,6% тощо.
Мовний склад населення характеризується так: українську мову вважали рідною (дані 2001р.) 46,3%
населення області, що на 5,1% більше ніж за даними перепису 1989 р. Російську мову визначили як рідну 41,9%
населення, порівняно з минулим переписом населення цей показник зменшився на 5,2%. [13]
Таким чином, ці цифри доводять, що український етнос є домінуючим у краї, Одещина - органічна
складова частини всієї Української держави.
§2. Учнівське дослідження
Дослідник провів власні підрахунки, зібрав власні статистичні дані. В ході дослідження за допомогою
анонімного анкетування були опитані учні 5 - 9-х класів школи. Школа-інтернат загальноосвітня, в ній
навчається багато дітей з Одеської області, з різних районів міста, тому проведене дослідження певною мірою
відображає реальну етнічну картину Одещини.
Внаслідок дослідження було виявлено такі цифри: при загальній кількості учнів – 119. Представниками
української нації себе вважають 76 осіб, тобто більшість – 63,8%, росіян у нас – 27 осіб – 22,7%, болгар – 6 осіб –
5,04%, молдован – 5 осіб – 4,2%, євреїв – 2 – 1,7%, гагаузів – 1 – 0,8%, поляків – 1– 0,8%, німців – 1– 0,8%.
Українську мову вважають своєю рідною 70 учнів, тобто більшість – 58,82%, російську – 41особа – 34,4%,
болгарську – 4 особи – 3,36%, молдовську – 3 особи – 2,5%, гагаузьку – одна особа – 0,8%.
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Висновки
В умовах національного та культурного відродження України, становлення її державності особливу
увагу привертають проблеми формування структури українського суспільства, у тому числі - етнічної,
проблеми історичного розвитку окремих регіонів країни. Одещина як багатонаціональний, поліетнічний край зі
складною історією може викликати в декотрих певні сумніви щодо її тісного зв'язку з загальноукраїнською
історією. Проведене дослідження доводить, що Одеський край так само, як і будь-який інший регіон України,
має багатовічну українську історію, пов'язану і з проживанням тут східних слов'ян, і з давньоруськими
поселеннями, більше того, саме цей край став прихистком запорозьких козаків після ліквідації Запорізької Січі
в 1775 році. Одещина має славетне козацьке минуле. Дане дослідження виявило в довготривалому процесі
східнослов'янської колонізації Одеського краю 3 послідовних етапи: перший (V- п.п. XIV ст.) - часи великої
слов'янської колонізації та входження цих земель до складу Київської держави та Галицько-Волинського
князівства; другий (д.п. XVIII- кін. XVIII ст.) - роки монголо-татарського та турецького панування; третій (кін.
XVIII- п.п. XIX ст.) - період боротьби Туреччини і Росії за землі Північно-Західного Причорномор'я.
Історію цього регіону творили представники слов'янської, елліністичної та східної культур. Протягом
століть тут склалася досить складна етнічна структура, специфічні етнокультурні традиції. Давні та сучасні
переписи населення Одещини доводять, що в етнічному складі завжди переважали і переважають представники
саме української національності. І це – закономірний наслідок потужної східнослов'янської та козацької
колонізації краю. Одещина навіть всупереч планам колоніальних режимів заселити її чужинцями залишилася з
етнічним українським населенням.
Висновки учнівського дослідження етнічного та мовного складу населення на прикладі учнів школи ще
раз продемонстрували, що більшість одеситів є етнічними українцями і рідною мовою вважають саме
українську, цим ми можемо завдячувати нашому слов'янському і славному козацькому минулому.

2002.
к.і.н.
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Національні ознаки різдвяних та великодніх свят українського,
російського і молдавського народів
Роботу підготувала: Кухар Наталя Олександрівна,
учениця 9-А класу Рибницької УСЗШ № 1, Молдова
Науковий керівник: Ковальчук Світлана Іванівна,
вчитель української мови та літератури, Молдова
Вступ
Празник. Слово це для нас особливе, надмірно магічне і не до кінця розгадане. У постійному
протиборстві ми якось обійшли глибоку сутність цього феноменального явища і тільки тепер починаємо
усвідомлювати живосилля родовідних празників, їх духовну праоснову.
Яким би тяжким не було повсякдення, але саме за допомогою свят народ самоочищався,
возвеличувався і налаштовувався на оптимістичну хвилю. В святковій структурі якнайдовше зберігається
етнічне коріння нації, від якого постійно відростають нові і нові пагони самооновлення, а отже, й
самозбереження.
Сьогодні, коли ми прагнемо повернути народові його ж історичні цінності, не можна оминути такий
важливий пласт духовної культури, як свята й обряди. Щоб очиститись від бездуховності, маємо оживити наші
грішні душі свяченою водою національних традицій. Для цього потрібно, щоб до кожної оселі прийшлії
празникові святвечори й зайняли належне їм місце - за покутем родинного столу.
Відсутність матеріалів щодо елементів схожості та відмінності в обрядовості народів, що населяють
Придністров'я і зумовило вибір теми нашого дослідження „Національні ознаки різдвяних та великодніх свят
українського, російського та молдавського народів".
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У Придністров'ї проживають люди різних національностей, найбільшу частину населення становлять
українці, росіяни і молдовани. Сумісне проживання призводить до змішування обрядовості народних свят,
проте процес святкування кожного народу має свої національні ознаки.
Оскільки ми представляємо українську школу, то порівняння обрядовості буде відбуватися на основі
українських народних свят.
Українські народні звичаї походять здебільшого ще з передхристиянських часів. Упродовж віків вони
злилися з християнськими звичаями та обрядами в одну гармонійну цілість. Вони переважно віддзеркалюють
життя хліборобів, що було дуже тісно пов'язане з природою.Це й витворило окремий український світогляд.
Особливістю цього світогляду була велика пошана до праці, потреба ладу та порядку в усьому й привітність до
людей. Сили природи, на які людина не могла мати впливу, викликали у наших предків почуття подиву й
набожності. Наші предки одухотворювали й шанували сили природи: сонце, вітер, дощ, але, ставши
християнами, сприйняли віру в єдиного Бога й старалися притримуватися Його законів.
І що найважливіше - всі стародавні звичаї є твором українського, російського і молдавського
народів. В них духовні скарби народів. Коли їх зберігаємо, живемо нашим власним житіям. Передавання
традицій та пошана й плекання наших звичаїв може бути цікавим та захоплюючим і для теперішньої молоді,
коли вона переживе їх разом з нами, коли матиме про них милі й дорогі їй спогади дитинства.
Даною проблемою в науці займалися Василь Скуратівський, Ксенофонт Сосненко, тернопільський
фольклорист і краєзнавець Микола Крищук. Об'єктом нашого дослідження є процес взаємовпливу обрядовості
народів, що населяють ПМР.
Предметом дослідження є національні ознаки різдвяних та великодніх свят українського,
російського та молдавського народів.
Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням даної проблеми на території
Придністров'я.
Мета дослідження: Визначити основні елементи схожості і відмінностей в обрядовості
українського, російського, молдавського народів.
Відповідно до мети дослідження були поставлені завдання:
систематизувати матеріал, де описуються різдвяні та великодні свята;
простежити історію виникнення даних народних свят;
дослідити елементи схожості та відмінностей в проведенні різдвяних та великодніх свят українцями,
росіянами, молдованами.
Методи дослідження: Методи теоретичного дослідження:
описовий метод, спрямований на вивчення календарної обрядовості;
історичний метод, спрямований на дослідження виникнення даних свят;
вивчення і аналіз літератури з проблеми дослідження. Методи практичного
дослідження:
спостереження;
зіставлення й протиставлення.
Наукова новизна роботи полягає в дослідженні елементів схожості та відмінностей в обрядовості
українського, російського та молдавського народів на території Придністров'я.
Практична значущість роботи полягає в тому, що дане дослідження може бути використане
вчителями на уроках української літератури, історії, у спецкурсі «Народознавство», на класних годинах, у
позакласній роботі.
Розділ. Різдво Христове - сповнення символіки духовних вартостей
1.1. Святий вечір
Свята в календарі староукраїнського року були якнайтісніше пов'язані з порами року та відповідно до
них – працею в полі й господарстві.
Різдво Христове припадає в нашому календарі на 7 січня, а його Святий Вечір на 6 січня. Свято
Народження Ісуса Христа злилося з передхристиянським святом Коляди, чи то Коручуна, яким наші предки
обходили найкоротший день у році та початок відродження сили Сонця. Тим самим це був і початок нового
року.
Українське Різдво сповнене символікою духовних вартостей. Роздача дітям подарунків залишена
Святому Миколаєві. На Різдво обмінюються хіба святою вечерею або обдаровують ласощами колядників. Але
головне Різдво повинно захоплювати нас духовними вартостями - виявами любові, пошани до ближніх. Це ж
свято милосердя.
Коли говоримо про Різдво, важко відділити від нього ялинку. Хоч це звичай не український, а
скандинавський, в Україні вона знана від багатьох поколінь. Можна також її використати, щоб діти
власноручно майстрували на ялинку, щоб прикрасили її в українському стилі, чи знов же, щоб дарували ялинку
комусь, хто її не мав би цього року.
У росіян, молдован, як і в українців, Різдво Христове - свято світлої і тихої радості. Забуваються всі
образи, незлагоди, сум і кожен надіється, що в різдвяну ніч життя зміниться на краще. У росіян і молдован
символом свята теж вважається ялинка. І церемонія її прикрашання - одне із самих зворушливих занять.
Різдво чи християнське, чи ще передхристиянське, - це час побажань. їх складали особисто рідним і
сусідам, а тепер, на віддалі, єдиний спосіб передати побажання - це різдвяні листівки чи оголошення в нашій
пресі. Маємо широкий вибір різдвяних листівок, а купуючи їх , підтримуємо наших
малярів і видавців. Треба, проте, добре зважити, щоб листівка не була перенасичена прикрасами, щоб
була у доброму стилі. І найкраще написати бажання таки власноручно, не тільки підписатися під видрукуваним
текстом. Навечеря Різдва, Святий Вечір, це властиво найважливіша частина святкування. Кожна подробиця
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його має своє велике значення. Найважливіший сніп пшениці, «дідух», або «рай» із застромленою дерев'яною
ложкою за перевеслом. Він, ще з язичницьких часів, представляє духів предків, які приходять на Різдво в гості.
Бо однаково, Коляда чи Різдво, це свято родини, коли за спільним столом святкують живі разом з померлими.
Дідуха вносить святочно в хату господар перед вечерею, бажає родині веселих свят та ставить його на
почесному місці, на покуті під святими образами і мовить:
Дуже файний наш «дідух»,
Солом'яний в нього дух,
Зернові колоски,
Золота солома;
Вставай пане, на покутю,
Сторожуй нам хату! Господар розстеляє сіно на столі, по хаті, розкидає горіхи, яблука, приказуючи:
Дай нам, Боже, усе гоже:
Пшеницю - в засіки, жито - в мішки,
Худібку і дробу в наші хліви!
До дітей:
Щоби ябка нам родили,
А грушки, як гарбузята!
Щоб здорові ви ходили,
Шанували маму, тата!
Перед вечерею господар каже:
Благослови, пане Боже,
Вечері зачати!
Дай нам, Боже, на столі,
Завжди стільки мати! [7, 36].
Але такий обряд з дідухом ми не бачимо в молдован чи росіян. До Святої Вечері є звичай сідати, коли
на небі з’явиться перша зірка, як
колись над віфлеємським вертепом. Вже в країнах нового поселення постав гарний звичай - світити
святвечірню свічку в день Святого
Вечора приблизно в той час, коли вже п'ята година по полудні, та в короткій
молитві злучитися думками з усіма українцями по всьому світі.
На святвечірньому столі, крім свічки, обов'язковий калач. Це білий дріжджовий хліб, обведений
плетінкою з тіста, з додатковою булочкою на верху, «душею», що призначена для предків.
Далі споживають дванадцять страв, на честь дванадцяти апостолів... страви безм'ясні, бо кожне велике
свято повинен попереджати піст, а давніше були й без набілу, на рослинних товщах. Вибір цих страв різний у
різних околицях України. Але всюди ^ обов'язкова кутя - варена пшениця з маком та медом, часом з горіхами та
іншими додатками. Це страва поминок за померлими (коливо) і її включають в Святу Вечерю на знак злуки всіх
членів роду: живих і померлих. Далі до обов'язкових страв належить борщ із «вушками» (маленькими
варениками, начиненими грибами), а далі в довільному виборі різні види вареників, пирогів, голубців, риба,
приготовлена в різний спосіб, гриби, квасоля, горох, біб, різні каші, пампушки та різне печиво, врешті узвар сушеня - варені сушені овочі. Святвечірні страви мають зображувати дари землі, води й повітря, що за них
дякуємо Богові у Святій Вечері.
Якщо в українців обов'язковими стравами на Різдвяні Свята є кутя з пшениці, борщ, вареники, узвар,
квасоля, то в росіян прийнято готувати «кутью» - з рису та їсти птицю: гуску, курку, індика. Цей звичай має
дуже давнє походження. Птиця вважалась символом життя. Також у кожному
будинку пекли пироги для гостей і тих, хто прийде колядувати. Найважливішою стравою на Святий
Вечір у молдован також є кутя.
Є також звичай у цих народів залишати в ніч під Різдво палену свічку, три ложки куті та шматок
просфори на столі. Це, за старим звичаєм, для покійних, коли вони завітають вночі до хати.
Та всі ці зовнішні ознаки ще не освятять Різдва. Найважливіше у ньому - це настрій. Його можуть
створити тільки люди, в цьому випадку, старші. Це їх справа показати молодшим, як відноситися з належною
пошаною до всіх звичаїв та обрядів свята. Вони мають відвести розмову за святвечірнім столом від буденних
тем - до пояснення різдвяних звичаїв та їх значення, до спогадів про колишнє, може історичної ваги Різдвяного
Свята, про людей, що за них горить на столі свічка.
Таким чином, ми бачимо, що українців, росіян і молдованів Різдво Христове - це свято світлої і тихої
радості, час побажань. Обов’язковою стравою на Святий вечір с кутя, що символізує поминання померлих, а
також обов'язково засвічується свічка в ніч під Різдво. Також ми визначили, що обряд внесення „Дідуха" в хату
на Святий вечір існував лише в українців і тільки українці готували вареники. Взагалі, різдвяні страви в
українців, росіян і молдован були різними.
1.2. Обряд колядування
Різдво - час співання колядок. їх співали і в церкві, і в хаті повинні співати, або хоч слухати з платівок.
Та найважливіше - це ходіння з колядами від хати до хати. Ходили діти, молодь, а то й дорослі. Групи мали
святковий одяг, дехто рядився в маски кози, ведмедя, чорта, цигана тощо. У групі могли нести «звізду». Але її
вже мусили обігравати і словом, і піснею (колядкою), що славили народження Христа. Обов'язковим членом
групи був Міхоноша. Очолювати групу обирали отамана (березу). Він мав ознаки влади (посох, дзвінок, шаблю)
Колядники просилися в хату зі словами: «Чи позволите коляду зичити, господу звеселити, Ірода
засмутити?». Цю просьбу мовили через вікно. Після згоди господарів виконували колядку, наприклад:
Добрий вечір тобі, пане господарю,
172

Радуйся,
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.
Та печіть калачі з ярої пшениці.
Застилайте столи та все скатертями.
Прийшли до вас, прийшли три праздничні гості.
Перший ото праздник - Святоє Рождество,
Другий ото праздник - Свято Василя,
Третій ото праздник - Водосвященіє.
Радуйся,
Ой радуйся, земле, –
Син Божий народився. [З, 74].
Церковні групи після коляди виконували, як правило, віншування, що прославляли народження
Христа. Світські групи закінчували свою колядку вимогою дати «п'ятака», «ковбаси і сала». Наприклад: «Дайте
пиріг, бо потягну хату за ріг!», «Дайте нам коляду, бо будете мати біду».
Колядки для господарів хати (і її сім'ї) мають в основному загальний мотив, специфічний для даної
категорії, – побажання росту достатку в хаті. Аналіз записів показує, що тексти в українців і молдован дуже
близькі, а інколи і співпадають.
Ряджені з числа колядників без дозволу могли взяти в цей день усе те їстівне, що їм сподобалося. Дати
багату коляду вважалося для господаря за честь. Продукти, зібрані під час різдвяних обходів,
використовувалися на вечорницях.
Звичай ходити зі «звіздою» існує лише з спочатку XIX ст. Це християнський символ, пов'язаний з
Різдвом Христовим, яке возвістила зоря. Зірку виготовляли з обідка сита, до якої прикріпляли по основі
картонні чи диктові «роги». Зірка була, як правило, 8-кутною. Всю конструкцію обклеювали різнобарвним
папером, фольгою, стрічками, кутасами. Бокові стінки прикрашали картинками на релігійні теми. Всередині
встановлювали свічку (тепер беруть лампочку і батарейку).
У групу колядників часом вводили образи пастушків і трьох царів, які розповідали легенду про
народження Христа.
Ходіння зі «Звіздою» є спрощеним варіантом вертепної вистави. Зі «Звіздою», але іншою, новорічною,
також ходили на Василя, тобто на Новий рік.
Вертеп - це ящик 60*40*30 см без передньої стінки. Його обклеювали теж гарним папером, фольгою,
виготовляли дах або бані (шпилі), схожі на церковні. В середині вертепу була відображена сцена народження
Христа -за допомогою примітивних ляльок, яких виготовляли з тополевої кори, паперу і клею. Розміщення
ляльок було статичним. Наприклад: на задній стінці виблискує зоря, що шле свої проміння маленькому Христу.
На цій же стінці контури міста Вифлеєма. Посередині вертепу стоять дерев'яні ясельця, у яких лежить Христос.
Біля нього Марія і Йосип. Тут же ослик, ягня. Спиною до глядача, обличчям до ясел стоять три царі, біля них
пастушки.
Підвішений до верхньої стінки, у повітрі застиг Ангел-Хранитель Христа-Бога. У верхніх кутках
задньої стінки - два херувими з трубами.
Вертеп можна ускладнити, якщо на нижній стінці вставити рухомий круг, а на ньому всі ці
персонажі. Рух круга навколо осі створює враження «живих» фігур.
Вистави бувають масовими (1 5-20 персонажів) та малими (6-8 чоловік). Обов'язковими їх персонажами
є пастухи (пастирі), три царі, Ірод, козак, Смерть, Чорт. У великих виставах вводять персонажі Жида, Цигана та
їхніх дружин, римських воїнів, Стрільця, Козака, Селянина та інші.
Важливим засобом вираження задуму вистави є костюми героїв. Проте різдвяна вистава дозволяє
спрощувати одяг її учасників, пристосовуючись до місцевих умов і можливостей. Тож не диво, що пастушки
(пастирі) одягнені у кожушки і смушкові шапки, цар Ірод поверх кожуха має накидку з білого полотна.
Смерть - у білому савані з маскою, Циган у рваному кожушку, з-під якого виглядає червона сорочка, та в
потертому капелюсі і т.п.
Крім колядок, вістки про народження Ісуса, колядники приносять господарям святочні бажання та
«віншування». Вони дуже цікаві та старовинні, і їх виголошують кожному членові родини зокрема.
Напевно, і в наші часи кожний прийме їх із вдячністю.
Порівняємо колядування та похатнє збирання ласощів. Колядники величають Різдво Христове,
приносять доброзичливість людям та пошану до давніх традицій, скріплюють почуття єдності нашої
християнської та народної спільності, і лише тоді дістають належну за все добру винагороду.
Як і в українців, у росіян і молдован колядування проходило цілий тиждень. Молодь, діти ходили
по хатах із «зіркою», яку робили з паперу, розфарбовували і всередину ставили свічку. Під вікнами вони
колядували, славили Бога, вітали з святом господарів і прохали нагороду. В росіян по хатах ходили ряжені.
Серед них обов'язково були ведмеді з поводирем. А
ввечері з гармошкою і балалайкою ряджені ходили в гості до знайомих і родичів, співали, танцювали і
величали господарів.
У молдован новорічний цикл починається з різдвяних обрядів –
«кречин» (день Святого Гната). Ходять по хатах, співають колядки. Закінчується свято ходінням
ряджених «козою», «оленем» або «ведмедем».
Під Новий рік парубки ходять по селу з моделлю плуга, виконуючи колядку - плугушор, в якій
розповідається про майбутні сільськогосподарські роботи. «Гра з козою» у молдован відома під назвою
«Цурка», напевно від гуцульського «цурка», що означає «колодка» або «довговолоса», «довгоборода коза».
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Звичай водити козу на Новий рік в українців і молдован має однаковий зміст. У віршах, звернених до
господаря будинку, з проханням дозволити козі «зайти в хату, поскакати», знаходиться багато спільного, що
свідчить про єдину магічну функцію звичаїв:
Де коза ходить,
Там жито вродить,
Де не буває, там вилягає.
Унде жоакз копра ноастрз,
Креште пьше суб ферястрз.
Отже, обряд колядування цих слов'янських народів майже однаковий Колядки носять загальний мотив
– ріст достатку в хаті, тексти дуже близькі, групи колядників ходять обов'язково зі „звіздою". Проте вияснили і
відмінності: групи колядників або ряджених мали своїх дійових осіб. Ігри, що проводились під час обряду
колядування, теж відрізнялись.
1.3. Новий рік за старим стилем.
Новий рік припадає в нашому календарі на 14 січня. По
християнському — це подяка Богові за прожитий рік і початок нового, – далі це пам'ятка найменування
Ісуса Христа, як і свята святих Меланії (13
січня) та Василя (14 січня). У народному календарі українських, російських і молдавських народів – це
продовження свята Коляди. Наші предки цим святом починали новий рік з накликуванням щастя й урожаю в
ньому. На Новий Рік триває колядування по хатах, з тією різницею, що двоє колядників перевдягаються на
«короля Василя і королеву Маланку». Та найважливіше дійство на Новий рік – це «посівання». Воно збереглося
і донині в цих народів. Малі хлопці посівають ранком на Новий рік, ходячи від хати до хати, сіючи на долівку
зерно з рукавиці. В народних віруваннях хлопчик – уособлення чистоти, краси, надії. Тому власне хлопці
посівають, виголошуючи відповідні віршові бажання. Це знову нагода для дитини: вивчити нові українські
тексти та довідатися, що так люди ними тішаться, бо ж посівальників приймають по хатах радо та обдаровують
щедро. В українців завівся звичай справляти забаву з танцями, «Маланку».
У молдован широко розповсюджені войницькі і гайдамацькі драми, а також обрядово-театральний
комплекс української «Маланки». Текст «Маланки» був перекладений на молдавську мову і в деякій мірі
змінений, але зв'язок з оригіналом залишається безумовним.
Маланка
Буна сяра господарь,
Господарь ши господине
Еу мз рог ла Думнявоаотрз,
Сз-мь примиць Маланка'н касз,
К'афарз плоуз ши стрепеште,
Хайни ноуз-мь поносеште,
Кожочел де трей карбоаве,
Кушмулицз брумзрие,
Сибоцеле - фантезие.
Дар пе лягзн чине шеде?
Господина чей де касз,
Шеде ла гергеф ши коасе,
Коасе страе боерештю
Ши рззем - мпзрзтештю.
Дупз -аестя дупз тоате
Дав'ар Домнул сзнтате
Ши ла ану сз вениму,
Сзнзтошь сз вз гзсиму.
Отже, ми бачимо, що святкування Нового року за старим стилем однакове в українців, росіян і
молдованів. Це свято - продовження колядування, але найважливіша дія - це „посівання". Близькими за змістом
є забави з танцями „Маланка" в українців та молдованів.
1.4. Свято Водохреща
Свято Йордану Водохреща припадає на 19 січня, а перед ним є теж святкове надвечір'я, Щедрий Вечір.
Християнський Йордан - це пам'ятка хрещення Ісуса Христа в річці Йордані на початку його прилюдної
діяльності. А в старовинному нашому календарі - це закінчення свята Коляди. Щедрий Вечір – це майже точне
повторення Святого Вечора, з усіма традиційними стравами. Тоді, за давнім віруванням, приймаємо востаннє
духів, добрих та злих, які гостювали в хаті під час Коляди. Тому й вечір цей - «щедрий». А на сам Йордан, хоч
люди далі ГОСГЯІЬСЯ щедро, але духам вже не дають нічого, тому звуть цю гостину «голодна кутя».
До Святого Водохреща належить найважливіший знак - свячена в церкві вода, на честь хрещення
Христа в річці Йордані. Дома святили воду теж у річці, вирубуючи в льоду ополонку в формі хреста, ставили з
брил льоду хрест, барвили його буряковим соком та прикрашали сосниною. При цьому відбувалося свячення.
Тепер святимо воду, звичайно, в церкві або перед церквою. Святою водою ділиться родина перед щедрою
вечерею так, як перед Святою Вечерею ділилися просфорою. Побожні люди, звичайно, постять весь день, аж
поки нап'ються свяченої води. Після Водохреща є звичай, що священик обходить всі хати віруючих, кропить їх
свяченою водою та роздає дітям святі образки.
У силу свяченої води в нашому народі дуже вірили. їй приписували можливості лікувати недуги і
відганяти всяке зло.
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У час Водохреща співають щедрівки - «щедрують». Щедрівки дуже
подібні до колядок. Вони теж пов'язані з Християнським Різдвом та
Йорданом, з шануванням Христа, Пречистої Діви та святих – старосвітські і теми про красу й врожай,
пре постання світу, про лицарські подвиги.
Щедрувати ходять теж від хати до хати, як і колядувати. Тільки щедрувати
ходили звичайно жінки.
В Україні, на Водохреща священик з дяком ходять від хати до хати і кроплять свяченою водою
господу. Платять за цей обряд особисто служителям церкви.
Про давність обряду водохрещення свідчать такі факти: на Гуцульщині і в областях Східної України
священними вважали мітли, якими кропили воду, дерев'яні чопи, якими кололи льодовий хрест і, навіть,
камінці з річки. Камінці клали на городі, щоб родила капуста, огірки. Прути з мітли варили, і напій вважали
лікувальним. Під час Водохреща окремі люди приносили предмети праці й опускали їх у воду, щоб процвітало
те чи інше ремесло.
У тих же областях збереглися пережитки прославлення водохресного обрядового вогню. Всі люди
йдуть на обряд зі свічками (занурення в воду трьох свічок, розпалювання вогнищ на берегах ставу, де
відбувався обряд).
Попіл таких вогнищ теж вважали священним. У крижану купіль кидалися найсміливіші парубки.
Хворим цього не дозволяли.
Після повернення додому сім'я обідала. Обід був уже з ковбасами, холодцем та іншими м'ясними сі
ранами.
На ставках у цей день влаштовували каруселі. На мілководді у лід вбивали залізний чи дерев'яний
кілок, на нього насаджували велике возове колесо. З двох його протилежних боків міцно прив'язували довгі
тички. До однієї з них кріпили санчата, а іншу штовхали кілька хлопців. Не кожен із сидячих на санях
витримував шалену швидкість по колу. Особливо діставалося парубкам. Не один з них, вилетівши із санчат,
кілька десятків метрів сунувся на животі чи на штанях по шорсткому льоду. З дівчатами обходилися делікатно.
На Східній Україні і в Русі цього дня проводилися кулачні бої між селянами, жителями різних вулиць у містах
та ін. У цей день також влаштовувалися катання на санках, катання з гір, будували и штурмували снігові
«фортеці». Цікаво, що в ополонці, де освячували воду, цілий тиждень не дозволяли прати білизну. З наявності
мальованих хрестів на хатніх дверях визначали, хто у селі с вовкулакою, відьмою. Нема хреста-нечистий.
Наступний день після Водохреща відзначали як день Івана Хрестителя (Предтечі). Хоч свята вважали
закінченими, проте і цього дня люди не працювали. Господар роздавав худобі рештки різдвяного хліба, сіна,
соломи. Хаті в цей день надавали буденного вигляду, вносили засоби праці: верстаки, прядки тощо. Після
Водохреща люди чекали приходу весни. «Тріщи, не тріщи, вже минули Водохрещі», «Вночі тріщить, вдень
плющить».
Отже, обряд Водохреща практично однаковий в українців, росіян і молдованів.
Підсумовуючи результати дослідження щодо визначення елементів схожості і відмінності в проведенні
різдвяних свят українського, російського і молдавського народів, можна зробити висновок, що елементів
схожості значно більше. Так, однаковим є зміст побажань на Різдво Христове, у колядках та щедрівках під час
обряду колядування, щедрування, посівання. Ряджені всіх народів ходять із „зіркою", яка є християнським
символом. На святий вечір усі готують кутю і тим самим поминають померлих. Проте виявлено і ряд
відмінностей: „Дідух" на Святий вечір присутній лише в українців, як і страва – вареники. Взагалі, різдвяні
страви різні у цих народів. Хоча групи колядників у українців, росіян і молдованів всі ходили із «зіркою», але
склад групи у всіх був теж різний. Звичай справляти забаву з танцями „Маланку" був у українців, але його
перейняли і молдовани.II
Розділ ІІ. Великодні свята
2.1.Світле воскресіння Христове (Паска)
У кінці березня чи у квітні урочисто відзначають Великдень, або по-церковному – Світле Воскресіння
Христове (Паска). Цей празник прославляє воскресіння із мертвих Сина Божого, Ісуса Христа, на третій день після
його мученицького розп'яття на хресті. За тиждень до цього Ісус у супроводі своїх апостолів в'їхав до Єрусалиму.
Він зумів воскресити у той день померлого днем раніше Лазаря, доброго свого знайомого і шанувальника, чим
викликав захоплення прихильників. Вони устелили дорогу, якою їхав на ослику Ісус, першою весняною зеленню гіллям і листями пальми, квітами. Ось чому ця неділя називається у церковному календарі Вербною (Цвітною). У
цю неділю освічують лозу, що є першим провісником воскресіння природи.
За сім днів до цього тижня відбулися головні події у житті Христа на землі. Передчуваючи свою смерть,
в і н на «таємній вечері» омив усім своїм апостолам ступні ніг і прорік віщі слова, що «один із вас мене зрадить».
Передрікаючи розлуку з учнями своїми й улюбленою землею, Христос піднявши чашу з вином і умочивши в
нього хліб, мовив заповіт: «Пийте від мене всі. Це є кров моя і тіло моє...» [11, 12].
Сталося так, як Ісус передбачав. Апостол Юда Іскаріот продав його ворогам за ЗО срібняків, проте
докори сумління довели Юду до самогубства. Він повісився на осиці. А Ісуса вже чекав скорий суд «юрби», що
вимагала від Понтія Пілата: «Розіпни його!» і такою великою була ненависть іудеїв до Христової віри, що вони
воліли дарувати життя Варнаві вбивці, але не Ісусові. Помер він на хресті і покладений у гріб. У Велику п'ятницю
в кожній церкві виставляють так звану плащаницю з тілом Христа у кам'яній печері -гробі, до якої люди повзуть на
колінах, щоб вклонитися своєму Спасителю.
Великдень, як і Різдво, а з ними і день Святого Юрія поділяють у своїй основі сонячний характер, тобто
пов'язані із дохристиянською вірою в народження нового Сонця як божества, що є запорукою життя на землі.
Великдень - це найсвітліше свято як для українців, так і для росіян і молдованів. Великдень ще називають
Паскою, бо за старим завітом у цей день ізраїльський народ освячував хліб на честь звільнення від єгипетської
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неволі. Паска в ізраїльтян була прообразом звільнення люду від гріхів, які звершив Христос. На Вселенськім
соборі в Нікеї у 325 році було вирішено, що пам'ять воскресіння Христа мають святкувати в першу неділю по
веснянім повнім місяці. Таким чином, Великдень припадає найскоріше 7 квітня, а найпізніше – 17 травня. У
католицькій церкві відзначають усі свята за старим стилем. Отже ці дати відповідно зміщуються на 13 днів
раніше.
Вже за тиждень до Великодня всі християни - українці, росіяни, молдовани приходять до церкви і
приносять лозу (вербу), яку врочисто освячують. Після служби всі б'ють один одного цими прутами,
примовляючи: «Не я б'ю, лоза б'є, за тиждень - Великдень! Будь здоров, як
вода, а зелений, як верба, а багатий, як земля!» Ця неділя називається Вербною або Цвітною, а звичай
биття лозою сягає корінням у дохристиянські часи. За народним календарем зима завершується 21 березня, отже
саме на період з 18 до 21 березня припадає час весняного рівнодення, тобто тривалість дня і ночі дорівнює 12ти годинам. Отже, Великдень у своїй першооснові - це свято весни, свято воскресіння землі та природи загалом
до нового життя. На Великдень, кажуть, сонце «грає», тобто в час сходу то здіймається, то опускається за обрій.
Вважається, що хто не проспить тієї хвилини, той буде щасливим і здоровим увесь рік.
Як християнське свято, Воскресіння є в ряду першорядних і знаменує воскресіння Ісуса Христа на
третій день після його розп'яття на хресті. В цей день відбуваються урочисті Богослужіння з обходами довкола
церкви під безперервний дзвін. На Великдень дзвони не змовкають. Кожен прагне причетності до такого свята,
а, крім того, це мало б гарантувати добрий урожай гречки. Одразу по Богослужінні коло церков стріляли
холостими зарядами «салютові гармати», а їм вторили постріли з мушкетів і самопалів. До Великодніх
розговин українці, росіяни і молдовани готуються і зараз так, як і сотні літ назад. Печуть пишну білу паску,
солодку, жовту «бабку»,
шинки, паштет, ковбаси. А головним на столі було й залишається яйце з тертим хроном. За кілька днів
до свят сім'я дружно фарбує і розмальовує варені яйця. Все оте добро вкладають у спеціальний плетений
кошик, покривають рушником з вишитим текстом «Христос воскрес!», і господиня несе його на посвяту до
церкви. Суцільний ряд різнобарвних кошиків віночком оточує церкву, і священик, окропивши їх водою, ніби дає
дозвіл на розговіння після довгого зимового гюсгу. Як на Різдво проскура, так на Великдень яйце є тим харчем,
з якого починається свячений обід у сім'ї.
Цей звичай не має безпосереднього християнського характеру, отже, теж сягає в язичеську добу. Чому
ж все-таки яйце? Воно - першооснова, зародок нового життя. Жовток, до якого прикріплений зародок, схожий
на Сонце. Отже, з'їсти яйце означало випросити у Бога (Сонця) в час його Воскресіння добру волю і здатність
до розмноження. Давня легенда про писанки якоюсь мірою пояснює той звичай.
Колись давно Бог послав на людей мор. Вимирали цілі села і ніхто не знав ліків від тієї хвороби. Одна
жінка – вдова мала десятеро синів, і мор забрав дев'ятеро. Жінка так тяжко мучилося і так палко молилася
Богові, що він їй повідав: вона врятує свого мізинчика і оді, коли вишиє йому хрестами і квітами сорочку, щоб
ангели смерті його запримітили. Вирятувала та жінка і себе, і дитину, а мучилася ще більше, бо виділа, як мор
забирає людей без розбору. Поривалася розповісти про те Боже зцілення усім, а не могла нічого вдіяти, бо Бог
заповів їй так: «Якщо розповіси людям, то на її очах дитина за хвилю помре і сама вона не врятується...»
Наближався Великдень, і жінка ще задовго до свят взялася розмальовувати фарбами яйця й роздавати їх людям,
щоб освятили і спожили. А малювала вона на них хрестики, квіточки, листочки... і так гарно, що люди лишали їх
собі на пам'ять. Ті писанки виставляли на видному місці... Так мудра жінка і людей врятувала, і себе з сином
від смерті оберегла...[6, 29]. Як би там не було, але віра в магічну силу освяченого яйця живе в народі й нині, бо
лушпинку цю дають курам, частинки яйця дрібнять до січки худобі, а подекуди сушать і розсівають по полі.
Для довшого зберігання крашанки вмочують у гарячий віск. У різних місцевостях України, Росії і Молдавії
писанки мають свої особливості візерунка, які в основному збігаються зі стилем регіональної вишивки. У
північних областях України писанки мають бліду основу та геометричний візерунок, у середній смузі візерунок
переважно рослинний і яскравіший, а на півдні вони багаті малюнками риб, півників, церков і хрестів, що
особливо вирізняється у гуцулів. Сьогодні різниця між особливостями візерунків у українців, росіян і молдован
майже стерлася. На території Придністров'я писанки взагалі сьогодні не розмальовують, фарбують лише
крашанки. Розмальовують писанки в Західній Україні так: на крашанці наводять олівцем контури малюнка,
потім на нього наносять рідкий віск. Після цього яйце кладуть у фарбу. Якщо писанка дає кілька кольорів, то
віск знімають і наводять інші узори пензлем.
Яйця, пофарбовані у один колір, називаються крашанками; якщо на загальному кольоровому фоні
позначались плями, смужки, крапочки іншого кольору – це крапанка. Найпоширеніший і найтрадиційніший
колір- червоний, бо нагадує кров Спасителя. Люди вірили, що в свяченому яйці знаходиться сорок милостинь,
а отже, й перебуває «Дух святий», а тому лушпиння зберігали, щоб підкурити ним людей та худобу від
пропасниці.
Великодні свята закінчуються поминанням померлих та принесенням жертви на гробках. В один із днів
свят, або в Провідну Неділю священик обходить гробки, освячує їх, здійснює поминальну молитву. На могилі
рідні закопують поминальне яйце, сіль і поливають їх чаркою вина зі словами: «їжте, пийте і нас, грішних,
споминайте». Подекуди крашанки надбивають до могильного хреста і віддають старцям. Живе у народі
розповідь і про те, що колись люди опускали лушпинки в ріку, щоб вона віднесла їх до далеких індусів, які не
знають, коли наступає Великдень. І лише ота вістка ощасливить їх, і святкуватимуть вони Воскресіння
Христове.
Велич цього свята підтверджує і той факт, що люди в цей день при зустрічі вітаються словами
«Христос воскрес!» і цілуються. У відповідь чують «Воістину воскрес!» Чи не тому Великдень є святом
повсюдного змирення навіть найбільших ворогів.
Великодні свята українців і росіян славні своїми обрядами, і що, без сумніву, є дохристиянськими.
Насамперед це заклики, якими молодь закликала весну, та хороводи пі д назвою веснянки і гаївки. З найдавніших
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веснянок відомі «Подоляночка», «А ми просо сіяли». До гаївок належать популярні хорові пісні. Як правило,
гаївкою починали хоровод, а веснянкою закінчували, бо кожна веснянка є ігровою. А без неї хоровод втрачає
найважливіший елемент, яким є гра. Безперечно, що у великодніх ігрищах первинною була і залишається
веснянка. У народі побутує також ряд, цікавих весняних ігор без співу. Це насамперед «Хрещик», «Третій
зайвий», «Грушка». Цікаво те, що у весняних обрядах брали участь і діти, і молодь, і люди старшого віку.
Проте ці групи у своїх ігрищах ніколи не змішувалися. Гаївки водили у всі святкові дні Великодня і на Провідну
Неділю, тобто через тиждень.
Про Великдень народ створив чимало прислів'їв та приказок: Шити, білити, а зав гра Великдень. Не
кожен день Великдень, а хліб не паска. Дороге яєчко к Великому дню. На Великдень перший раз закує зозуля.
Ми бачимо, що кожна православна церква вважає Паску головним християнським святом. Це свято символізує
перемогу добра над злом.
Спостереження та вивчення літератури показало, що Великдень є найсвітлішим святом для
християнських народів, у тому числі для українців, росіян і молдован. Елементи обрядовості цих народів схожі
в усьому: підготовка до свята (фарбування яєць в найтрадиційніший колір - червоний,
випічка пишної паски, вітання словами: „Христос воскрес!" „Воістину воскрес", закінчення
великоднього свята поминанням померлих. Основна відмінність- це особливості візерунків на писанках.
2.2. Стародавні Великодні звичаї на селі.
З приходом весни село готується до Великодних свят. Незалежно на яку неділю квітня чи травня вони
випадають, усі з нетерпінням чекають їх приходу. Дбайливі руки господині обмазують свіжою глиною
подзьобані зимовою негодою стіни. Господарі завершують весняне обрізування дерев та кущів, орють городи,
підновляють плоти. Страсний тиждень є одним з найтихіших у році: ні тобі сміху, ні жартів, ні пісень. З гілля
беріз чи лозини повсюди роблять мітли, в народі «дряпаки», та беруться чистити і замітати подвір'я від
зимового непотрібу. А в Великий Четвері П'ятницю стає людно на цвинтарях. Кожний чепурите могилки своїх
рідних, близьких. У Велику П'ятницю чи Субот)' діти з граблями і мітлами прибирають доріжки біля церкви...
увечері в сім'ї також нема спочинку: мама клопочеться коло печі з паскою, бабкою, маковеєм, різним м'ясним
їством, від якого аж лоскоче в носі, а діти малюють крашанки та писанки.
Велика Неділя піднімає людей вдосвіта. Треба худобу обійти та не запізнитися на Утреню і Службу
Божу. Що то робиться коло церкви того ранку! Кожна господиня несе свій кошик з продуктами на освячення.
Отож рівним безкінечним віночком, а то й декількома оперізують ці різнобарвн: кошики церкву. А поверх
кожного - рушничок з вишитим «Христос воскрес!» Стережуть їх кілька молодих жінок. Причому тут
залишаються ті жінки, які при надії, тобто незабаром стануть матерями.
А от і лине з відчинених дверей церкви знайоме «Христос воскресе із мертвих!..» люди виходять і
виходять, виносячи із собою церковне братство. Починається триразовий обхід, під час якого священик щедро
окроплює святою водицею людей і кошики з пасками, крашанками, маслом та хроном, кружальцями
домашньої ковбаси, шинки. Безперервно лунає дзвін, голосячи всьому світу про Велике Воскресіння Ісуса
Христа після мученицького розп'яття на хресті...
По службі Божій на якийсь час село притихає. Починається розговіння по Великому семитижневому
посту. А через якусь годину знову весело озиваються церковні дзвони, закликаючи всіх на веселе свято
приходу весни.
Першими збираються у хоровод діти, водять у колі «Подоляночку», «Заєнька», «Жучка». Згодом коло
церкви гуртуються дівчата. Поважні господині сходяться вже по заході сонця, співаючи свої гаївки. Аж ось з
піснею з'являється гурт парубків, які несуть на пуках громіздке опудало, що символізує Зиму. Воно зроблене: з
посаджених на жердину старих сніпків, якими пошивали хату, зчорнілого торішнього сіна, сухого очерету.
Хлопці закріплюють опудало в землю і підкидають до нього різне сміття, що кожен приніс із собою. Дівчата
зграйкою оточують опудало і, взявшись за руки, закликають Весну:
Ой ти, Весно, ой та красна,
Що ти, Весно, нам принесла?...
... Іди, іди, Зимо, спати,
Дай нам Весну зустрічати! На цих словах хлопці з різних боків запалюють опудало, яке яскраво горить,
розмахуючи «руками-околотами», ніби всім погрожує: «Почекайте, я ще повернуся». Тоді починаються веселі
хороводи коло вогнища. Коли «Зима» догорає, хлопці дбайливо розгортають попіл і прикривають його свіжим
дерном, яким запасаються наперед. Тепер уже всі діляться на окремі гуртки, водячи свої хороводи. У дітей свої пісні, у молоді - свої, і у дорослих теж свої.
Триває свято до опівночі. А завершується веснянкою, що об'єднує, нарешті, всіх присутніх: це «Кривий
танець» у поєднанні з «Льонком». Довгим живим віночком шикуються всі навколо церкви, а потім дорогою
йдуть додому. На кожному перехресті цей віночок зменшується, зменшується, аж доти, поки всі не розходяться
по домівках.
А на завтра і на третій день свят знову повторюється все те саме. Завертають святкувати у Провідну
Неділю. Правда, в цю наділю відправляють молебні на громадських і родинних могилах. Отже, гаївки у цей
вечір дещо сумніші, переважно на мелодію стрілецьких пісень. Проте молодість бере своє. Ось же поміж
сумних чути веселі пісні, звуки ігрищ. А опівночі знову «Кривий ганець» розводить всіх додому, щоб прийти
до нас через рік.
2.3.Обливаннй понеділок.
Серед Великодних свят чи не найцікавіше відзначали другий день. У різних регіонах України він мав
свої назви: Волочильний, Обливальний, Поливальний, Водяний понеділок. Понеділкові обряди розподіляються
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на два окремі дійства: так звані христосувальні обходи («нести калачі»), що й дало назву «Волочильного
понеділка» та обливання водою - «Поливальний понеділок». У росіян теж є такий пасхальний звичай «Хождение волочебников», то означає «поющие под окнами». В селах здійснювався обхід дворів, який
нагадував святкове колядування. “Волочебники” вітали господарів з Паскою, співали пісні, чекали подарунків,
їм виносили яйці, сало, молоко, гроші.
Найцікавішими забавами було обливатися водою. Подібні дії вважалися очисними. Так само робили на
Водохреща, Чистий Вечір, на Купала. Не був винятком і Обливальний понеділок. Люди звуть його звичайно
«Обливаним понеділком». А то з тої причини, що в народі з давних давен побутує звичай в той день обливатися
водою. За стародавнім звичаєм зливали тільки того, кого заставали в ліжку сплячим. Тому в той день кожний
старається рано встати, щоб його хтось несподівано не зілляв. Парубки, до того ж, підстерігають дівчат, коли ті
йдуть вулицею, і несподівано обливають їх. У той день можна не раз побачити гурти дівчат і хлопців, які в
загальній метушні виливають на себе відро води. Старші обливаються трохи спокійніше. Вони заходять
крадькома до того, кого хочуть зливати, і, маючи приховане горня чи склянку з водою під полою, несподівано
виливають на нього. І Іри тому кажуть: Христос воскрес!
Зіллятий старається «віддячити» своєму противникові - зливає і його. Нерідко трапляється, що такий
«гість» йде додому мокрий, ніби в річці був. Старі люди розповідають, що давніше зливалися ще більше, як
тепер, навіть над річкою чи біля криниці збиралися і там відрами виливали на себе воду. Коли чули голос
дзвону, тоді зливання припиняли, і всі спішили до церкви. Є навіть така приповідка: «Він з цього сорому не
обмиється і у Обливаний понеділок».
Безперечно, що Обливаний понеділок своїм корінням теж сягає поганської віри. Разом з Водохрещем і
Стрітенням він становив для наших предків круг звичаїв поклоніння земним волам. І в наш час на другий день
Великодних свят небезпечно виходити з дому, оскільки можна потрапити під зливу з чийогось відра.
Великодний понеділок може добряче зіпсувати вам настрій. У цей день від самісінького ранку вулицями
гасають групи хуліганів з відрами або пластиковими пляшками (дай Боже, щоб чистої!) води. Обливають усіх
перехожих, незалежно від віку і статі. Вода ллється навіть у двері автобусів і крізь вікна маршруток. Деякі
«жартівники» примудряються це робити з вікон висотних будинків. їх не цікавить, що святково одягнені люди
йдуть до когось у гості. Через це багато міських жителів бояться у цей день виходити зі своїх помешкань.
Молоді люди відверто дивуються: як це так, таке велике свято, трішки пообливалися водою, а народ не
розуміє, що у більшості випадків - це лише невинна забава. Перехожі ж замість того, щоб нервувати, краще б
усміхалися...
Молодь (особливо вихідці з сільської місцевості) каже, що традицій треба дотримуватися. Так, саме
традицій. Але не перегинати палицю. Обливання згідно з цією традицією, стосується кавалерів і дівчат. Молодь
може обливатися і жартувати тільки з рівними собі. І ще одне варто знати: обливаються тільки до обіду! Друга
половина Обливаного понеділка бути присвячена культурній програмі, різноманітним розвагам, скажімо,
гаївкам. До речі, у давнину обливалися тільки на селах. Міське населення не мало такого звичаю.
Висновки
Великдень. Різдво Христове. Новий рік... Кожне з цих та інших свят у родинах українців відзначають з
глибоким осмисленням життя людини на Землі. «Чи не тому в національних обрядодійствах стільки добра і
краси?! -беручись за перо, спитала себе Дарія Цвек, автор книжки «Від куті до паски». І повела нас у чисте,
світле, святкове царство душі українця. Саме за допомогою свят народ самоочищується, возвеличується і
налаштовується на оптимістичну хвилю. В святковій структурі зберігається етнічне коріння нації, від якого
постійно відростають нові і нові пагони самооновлення, а отже й самозбереження. В даній роботі ми
познайомилися з темою «Різдвяні і Пасхальні свята». Ми встановили, що вони святкуються давно.
Дослідивши Різдвяні і Великодні свята українців, росіян і молдованів, визначили, що традиції
святкування Різдва і Паски однакові, оскільки ці народи мають спільні слов'янські коріння. Спільними є й
різдвяні колядки, щедрівки, в яких бажають здоров'я господарям, врожаю, прославляють народження Христа. У
цих народів є звичай залишати в ніч на Різдво засвічену свічку, три ложки куті та шматок проскури на столі для
покійних.
Але необхідно відмітити, що «дідух» присутній тільки в українських обрядах. Великодні свята
відмічаються однаково як в українців, так і в росіян та молдованів.
Отже, дане дослідження дало такі результати:
1. Усистематизовано матеріал, де описуються Різдвяні та Пасхальні свята.
2. Простежено історію виникнення даних народних свят.
3. Дослідження дало змогу виявити елементи схожості в Різдвяних та Пасхальних свят.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Бердянського району Запорізької області
Вступ
У сім’ї чекають первістка… Коли ще з’явиться маленька дитинка, а скільки клопоту і хвилювань!
Уже вирішено, яку купуватимуть коляску і де стоятиме ліжечко, вже обрано двоє імен: для хлопчика і
для дівчинки. Майбутні мами і тата вкупі з бабусями й дідусями потроху звикають до свого нового
відповідального становища…
Народженню і вихованню дитини українці завжди надавали великого значення: згідно із звичаєвим
правом сім’я набувала чинності лише тоді, коли в ній були діти. Турбота про здоров’я та продовження роду
одвіку посідала одне з чільних місць у культурі українців.
Природне входження дитини в духовний світ і в традиційне життя рідного народу, її моральне
становлення починається вже з перших днів життя немовляти. І тут вирішального значення набуває
використання національного дитячого фольклору.
Визначні педагоги-науковці, педагоги-практики, психологи, фольклористи – К.Д. Ушинський, Софія Русова, В.О. Сухомлинський, Я.А. Ко-менський та інші – наполягали й
наполягають на соціалізації та етнізації особистості вже з перших років життя, оскільки саме в цей період
відбувається закладання основних духовних і моральних цінностей рідної культури.
Проте початок ХХ ст. зі своїм по-більшовицькому заідео логізованим підходом до українського
дитячого фольклору негативно позначився і на його вивченні, і на практичному використанні у виховному
процесі. Тому так багато лишилося незаписаним, незафіксованим і просто розтануло в сутінках минулого.
Прагнення віднайти ті забуті перлини дитячої творчості, які передавалися і передаються з покоління в
покоління, дослідити їх, встановити зв'язок із виховним процесом підростаючого покоління і привело нас до
вибору даної теми. А ще її актуальність. Адже сьогодні на хвилі національного піднесення фольклорному
вихованню в українських родинах, дошкільних установах, середніх навчальних закладах почали надавати
належного значення. Уряд України прийняв Державну національну програму «Освіта – ХХІ століття», в якій
національна спрямованість є головним принципом. Форми і методи виховання мають базуватися на народній
педагогіці, усній народній творчості, невід’ємною складовою якої є дитячий фольклор.
Зрозуміло, що починати треба із вивчення місцевих традицій, звичаїв. Тому об’єктом дослідження є
дитячий фольклор, зібраний у селищі Андріївці Бердянського району Запорізької області. Засноване дане
поселення на місці колишнього аулу Конжеґали в 1809 р. переселенцями із Чернігівської та Полтавської
губерній. Це була група державних селян, серед яких найбільшим авторитетом користувався Андрій
Дерев’янко. На його честь селище і названо Андріївкою [ 451].
Мета роботи: вивчення сучасного стану дитячого фольклору, зібраного в чітко окресленій місцевості з
характерною для нашого реґіону історією заселення.
Предмет наукової розвідки: різні жанрові різновиди усної народної дитячої творчості, записані зі слів
корінних жителів селища Андріївки: як найстарших, так і наймолодших їх представників.
Мета, поставлена нами, передбачає вирішення наступних завдань:
1) Виявлення носіїв фольклорної традиції, запис у живому викладі текстів різних жанрів дитячого
фольклору, що побутують у сучасній Андріївці.
2) Опрацювання наукової літератури, дотичної до теми дослідження.
3) Систематизація зафіксованого матеріалу за групами і жанрами.
4) Аналіз змісту і жанрової специфіки записаних творів.
5) Зіставлення із записами, зробленими в інших реґіонах (у першу чергу в тих, звідки велося початкове
заселення).
Для розв’язання поставлених завдань необхідно було досконало опрацьювати наукову і фольклорну
літературу (збірки дитячої усної народної творчості, праці відомих фольклористів).
Особливе місце у вивченні дитячого фольклору належить В.Г. Довже- нок [6, 7, 8, 9, 10], К.М.
Луганській [10], Л.М. Кіліченко [14], П.Я. Лещен- ко [14]. Сучасні погляди на жанрову специфіку дитячого
фольклору згруповані і відтворені у підручниках Зоряни і Мар’яни Лановик [15], Наталії Сивачук [19]. Для
виконання порівняльного аналізу ми використовували також праці російських фольклористів, зокрема М.М.
Мельникова [16], В.О. Василенко [3].
У дослідженнях зазначених вище науковців дитячий фольклор розглядається на рівні всієї території
України або її окремих частин у різні періоди історичного розвитку нації. На рівні ж конкретного міста чи села
використання жанру не описувалося. Тому новизна нашої роботи полягає у вивченні сучасного стану різних
жанрів усної народної дитячої творчості саме на рівні чітко окресленої місцевості – селища Андріївки.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані
учителями початкових класів, української словесності та народознавства на уроках літератури, факультативних
заняттях. Оскільки записи, зроблені нами з уст місцевого населення, оригінальні, вони можуть стати основою
окремої збірки або частиною тих фольклорних праць, які планується видати в недалекому майбутньому.
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Вивчаючи зразки усної дитячої народної творчості, ми користувалися описовим, статистичним,
зіставним, порівняльно-історичним та іншими методами дослідження.
Робота складається зі вступу, основної частини, яка містить два розділи і кілька підрозділів, висновків,
списку використаної літератури.
Вважаємо за потрібне зазначити, що дане дослідження є продовженням двох попередніх робіт:
„Місце голосінь у сучасному похоронному обряді, що побутує в селищі Андріївка Бердянського району
Запорізької області” та „Фольклорні скарби селища Андріївки”. Остання стала частиною збірника
„Духовні скарби нашого краю: фольклор Бердянського району Запорізької області,” укладеного І.Я.
Павленко та Н.Г. Поляковою.
Розділ І Дитячий фольклор – невід’ємна складова усної народної творчості
Із життям дитини, від колиски до юності, у традиційному народному побуті міцно пов’язане художнє
явище, що дістало у фольклорі назву „дитячий фольклор”. Дитячий фольклор – специфічний різновид усної
народної словесності, якому притаманна своя поетика, свої форми побутування та носії, своя особлива ознака –
співвіднесеність художнього тексту та гри [19, 3].
Цей термін ввів у 20-х роках ХХ ст. відомий учений, знавець народної педагогіки Г.С. Виноградов.
Однак як з’ясувалося у ході дослідження, і до цього часу теорія усної народної дитячої творчості не сформована
остаточно. Це пов’язано у насамперед із проблемою класифікації дитячого фольклору. Так, Г.С. Виноградов
рішуче розмежував у своїх працях „дитячий фольклор” і „поезію пестування”, наголошував на їх відмінності,
хоча й припускав можливість незначної взаємодії цих явищ. Вчений вважав, що до дитячого фольклору
необхідно віднести твори, складені, власне, дітьми, та поезію пестування материнської школи [19, 13].
А О.І. Капіца класифікувала дитячий фольклор за віковим принципом, проте інші дослідники
вважають, що „труднощі такого підходу полягають у неможливості чіткого вікового поділу, оскільки групи
дітей, особливо дворові компанії, є різновіковими; позначається також вплив старших братів і сестер на
активний та пасивний репертуар молодших” [2, 295].
Сучасна дослідниця фольклору Т. Бакіна у питанні класифікації дитячого фольклору виходить з
позиції, що основним завданням дитячої творчості є задоволення природної потреби у спілкуванні. Отож,
керуючись цим, вона поділяє фольклор на дві групи:
твори, призначені для спілкування дорослих з дітьми;
твори, призначені для спілкування між дітьми [2, 295].
Відомий фольклорист Г.В. Довженок пропонує віднести до усної дитячої творчості поезію пестування
(колискові пісні та забавлянки), позаігрові пісенні та віршовані твори (пісні про навколишнє життя, заклички та
примовки, колядки, щедрівки та віншівки, прозивалки, мирилки, небилиці, звуконаслідування, скоромовки,
ситуативні твори), а також дитячий ігровий фольклор, що супроводжує хороводні, драматичні та спортивні ігри
[8, 88].
Ми поділяємо в основному точку зору Г.В. Довженок, вважаючи її найбільш аргументованою і
зваженою, – в ній враховано всі позитивні набутки її попередників, а також містяться нові, оригінальні
положення та висновки на базі новітніх матеріалів.
Кожен жанр має своє джерело походження – усі вони виникли в різні історичні періоди і проникли в
дитячу словесність різними шляхами. Відповідно до вищезгаданих чинників усі жанри дитячого фольклору
умовно можна поділити на три групи:
1) тексти, створені дорослими для дітей;
2) твори, які перейшли у дитячий фольклор із загального фольклорного доробку;
3) твори самих дітей.
В окремих випадках чітка межа між ними стирається, тобто є жанри, яких не можна однозначно
зарахувати в ту чи іншу групу. Кожна з цих груп, виділена на основі походження жанрів, має свої особливості,
поділяється на менші підгрупи і цикли відповідно до інших рис (наприклад, час чи мета виконання твору, його
структура, поетика і т. п.). Спільна риса їх усіх – дитяча тематика, вони виконуються тільки для дитини,
переважно немовляти чи віком до 4-5 років.
Твори дорослих для дітей поділяються на дві частини :
пісенна лірика для дітей (колискові пісні);
поезія пестування (пестушки, утішки, забавлянки)
Жанри дитячого фольклору мають різні джерела і виникали в різні історичні періоди розвитку народу.
Так, деякі з них ведуть початок від народних обрядів та вірувань, сягають корінням у глиб віків.
Дитячий фольклор існував і певною мірою продовжує існувати як суттєва частина
загальнонаціональної народної творчості, відбиває, як і інші її види, динаміку життя і розмаїття форм.
У роботі ми зупинимося на детальному розгляді не всіх зазначених у таблиці жанрів усної дитячої
творчості, а лише на тих, які є найпопулярнішими серед підростаючого покоління селища Андріївка і не були
предметом попередніх наших розвідок.
ІІ. Тексти творів,складених дорослими для дітей
2.1. Колискові пісні, зафіксовані у досліджуваній місцевості
Мати й дитина – це найпрекрасніший образ із загальнолюдської скарбниці духовності. «Нічого
кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим», – писав Т.Г. Шевченко [24, 465]. Чуттєвий
зв'язок, що з дня народження існує між матір’ю та дитиною, дістає вірне відбиття у зворушливо щирих і
безпосередніх колисанках. Їх витоки губляться у глибині віків.
«Цей особливий фольклорний жанр, позначений високим поетичним світосприйманням, глибиною
мелодійного звучання, багатством образів»,– писав В.Т. Скуратівський [20, 16].
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Вчені, залежно від їх професійної належності, дають різні визначення колискових пісень, наприклад, у
«Літературознавчому словнику-довіднику»: «Колискові пісні – жанр народної родинної лірики, специфічний
зміст і форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці»[15, 361]. Автори посібника
«Українська народна словесність» З. Лановик та М.Лановик визначають їх як «ліричні пісенні твори, які
виконуються матір’ю (рідше батьком чи іншими членами родини) над колискою дитини для того, щоб її
приспати»[15, 568]. Дуже схоже визначення, на нашу думки, подано у словнику наукової і народної
термінології за редакцією КП Кабашнікова: «Колискова пісня – один із жанрів дитячого фольклору, переважно
коротенькі пісеньки, виконані зазвичай над дитячою колискою з чітко визначеною метою –приспати дитину»
[19, 221]. Ми вважаємо, що оскільки колискові пісні належать до поезії пестування, то їх призначення також і
заспокоїти немовля, а не лише приспати. Тому до наведених вище визначень варто було б додати і цю функцію.
Незважаючи на велику кількість нюансів почуттів і думок, висловлених у записаних нами колискових
піснях, мотиваційний діапазон їх обмежений. Найчастіше трапляютьсяколисанки, у яких йдеться про те, що до
немовляти мають прийти Сон чи ж Дрімота і приспати його:
Ой Сон та Дрімота
Не ходіть ви біля плота
Йдіть Оксану присиплять
Колискову їй співать.
Опрацьовування наукової літератури, знайомство із збірками фольклору, зокрема дитячого, показало,
що саме цей мотив є одним із найдавніших і наближає колискові до замовлянь. А персоніфіковані образи Сну і
Дрімоти є не лише в українському, а й у російському і білоруському фольклорі. Наприклад:
Баю, баю, бай,
Баю дитятко!
Сын ходит по лавке,
Дрема по другой [16, 153].
Ми виявили, що в текстах кількох пісень мотив присипання пов'язаний із образом Бабая, який є
уособленням чогось страшного і злого. У словнику Володимира Даля читаємо: «Бабай – …дід, дідусь, старий;
іноді в значенні старого пугала…» [5, 34].
Баю, баю, баю.
Не іди сюди, Бабаю.
Нашу Олю не лякай.
Баю, баю, бай.
Здавалося б, що пісня має заспокоїти, відігнати страх, а тут навпаки. Проте паралельний аналіз
українських та російських колисанок привів нас до висновку, що рефрен «баю, бай» має специфічне значення.
Цьому вислову, як виявилося, надавалася і надається здатність відганяти злу силу.
Також у досліджуваній місцевості зафіксовано колискові, у яких з’являються образи тварин (зокрема
кота) і птахів (зозулі, голуба). Все, про що йдеться в таких піснях, спрямовано на благо дитини, на забезпечення
спокою, добра:
Люлі, люлі, люлі.
Налетіли гулі.
Стали Олі воркотать.
Буде Олі краще спать.
А-а-а-а-а-а-а.
Або:
Коте, котику, котусю,
Колихай нашу Настусю.
Буде Настя кріпко спать.
Краси й сили набирать.
А-а-а-а.
Усі проаналізовані вище мотиви походять із найдавніших зразків жанру і становлять «міфологічну»
групу. Другу, більш сучасну, групу текстів умовно називають побутовою [15, 570]. Це твори, у центрі яких не
стільки сама дитина і магічна дія слова на її ріст, здоров’я, щастя, а скільки світ, у якому дитина живе – її дім,
родина [15, 571]. Проте текстів колискових цієї групи ми виявили дуже мало. Вважаємо, що це пов’язано в
першу чергу з їх тематикою. Оскільки тяжка робота на панщині, соціальна несправедливість, сирітство,
рекрутчина та інші недоліки тогочасного суспільства – у минулому.
Дослідження показало, що залишились і функціонують колисанки, у яких мати висловлює свої надії на
краще майбутнє дитини, її щасливу долю тощо (до речі, вони найбільше, на нашу думку, підлягають
імпровізації).
Наприклад:
А-а-а-а-а-а!
Наша дочечка дріма.
Вона маму буде слухать,
Вона тата буде слухать,
Щоб рости умненькою,
Щоб рости міцненькою,
Щоб родину прославлять,
Добрим людям помагать.
Як бачимо, більшість мотивів, які виділяють в українських народних колискових піснях, присутні і в
текстах, записаних із уст місцевого населення. Проте є такі, які вже не звучать, зокрема, мотиви християнської
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релігії, соціального стану матері чи дитини, патріотизму та ін. Система образів теж дуже подібна: Сон, Дрімота,
кіт, голуб чи зозуля, дід, баба, мати, батько, Бабай, саме немовля. Одні із них відображають міфологічний
світогляд наших пращурів, єднають дитячу свідомість із безмежжям фольклорної пам’яті. А інші ( дід, баба,
мама, тато ) є символами родинності, єднання батьків і дітей, материнства.
Виявлення носіїв даної фольклорної традиції показало, що колискові пісні, як жанр дитячого
фольклору, сьогодні не для всіх є основним засобом присипання, заспокоєння, національного виховання.
Більшість молодих матусь привчають засинати немовля під естрадну музику чи взагалі під телевізійні
передачі. Звідси, безумовно, і такі соціальні болячки, як наркоманія, пияцтво, деморалізація. Деякі опитувані
виконали колискові російською мовою. Проте більшість все-таки знають і співають своїм малюкам українські
колискові, хоча часто імпровізують.
Щодо мови колискових пісень, то вона, як показало дослідження, образна, емоційна, позбавлена
складних поетичних прийомів, адже адресована дитині. Найуважнішим тропом, на нашу думку, є епітет: котик
сіренький, хата тепленька, діточки дрібненькі та ін. Рідше зустрічаються порівняння: процвітав, як квіточка;
гарний, як зірочка. Найпоширеніший прийом – анафора, яка часто переходить у рефрени. Типовим є
використання вигуків-кліше типу «баю-баю», «люлі-люлі», розспівування вокабул на зразок «а-а-а», «у-у-у».
Також ми встановлено, що записані тексти колисанок мають довільну кількість рядків (найчастіше це
катрени), довільний порядок римування. Ритміку ж, на нашу думку, організовують вокалізми, повтори, суфікси
пестливості. Наприклад:
Баю, баю, байочки,
Засинайте, діточки.
Мої малі, малесенькі,
Діточки дрібнесенькі.
Ви ж такі ріднесенькі.
Поетичний синтаксис, крім численних повторів, ускладнюється звертаннями до тварини, сну, дитини
(„Коте, котику, котусю”) тощо.
Своєрідна тематика, різноманітність мотивів і образів, багата поетика, присутність рідної людини
(найчастіше мами, рідше тата чи бабусі, старших сестер чи братів), милозвучність – це ті особливості
колискових, які роблять їх невід’ємною часткою нашої національної культури. У цих ніжних, художньо
досконалих піснях – уся материнська любов, світ добра, краси і справедливості, який кожна мати, кожен народ
прагне виплекати в юних душах.
2.2. Забавлянки, записані з уст андріївців
Спілкування дорослих із малятами за допомогою художнього слова не обмежується колисковими
піснями. Дитині потрібні не лише ніжні, лагідні звуки колисанки, а й активність, яка б розвивала рухи,
мислення, викликала б жвавість, бадьорість, радісний настрій. І одним із видів такого спілкування стали
забавлянки – коротенькі пісеньки або віршики, поєднані із своєрідними вправами і покликані зміцнити дитину
фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій [6, 8].
Г.С.Виноградов назвав ці непісенні жанри «поезією пестування»[15, 574].
Г.В.Довженок виділяє у забавлянках дві основні групи: твори, що супроводжують усі види дій із
дитиною, – підкидання, прогладжування, хитання, в тому числі й ті, що вилилися у форму гри, і такі, що
безпосередньо з діями не пов’язані [8, 88].
Аналіз і систематизація записаних забавлянок показали, що найбільше серед них зразків, які належать
до першої групи. У підручнику Зоряни та Мар’яни Лановик твори цієї групи поділяються ще на дві підгрупи –
пестушки і чукикали [15, 574].Пестушки супроводжуються рухами, якими дорослий пестить дитину або
спонукає її до певної діяльності. Порівнюючи записи, зроблені в інших реґіонах України, ми помітили, що
найулюбленішою дитячою пестушкою є «Сорока». Нам також вдалося записати один із її варіантів:
Сорока- ворона
На припічку сиділа
Діткам кашку варила
Цьому дам, і цьому дам (4 рази)
А цьому не дам.
Він воду не носив,
Дрова не рубав,
Кашу не мішав.
Проказуючи перші три рядки дитинчаті вказівним пальцем колоподібними рухами водять по долоні, а
далі, промовляючи наступні слова, загинають по одному пальцю. Майже у кожному домі знають забавлянки:
«Чобіток», «Ладушки», «Куй, куй чобіток».
Фізичні вправи немовляти, як показало дослідження, часто супроводжують різними імпровізаціями
пестушки «Потягусі»:
Потягусі, потягусі
Ростуть ніжки у Ірусі
Ростуть ручки,
Пальці, вушка:
Скоро з мамою зрівнюся.
Варто зазначити, що також дуже вживаними серед населення селища Андріївка є чукикали – твори, які
виконуються дорослими під час підкидання дитини на коліні або нозі [6 , 9].
Чук, чук, чук.
Наловив дід щук.
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Або:

Баба юшки наварила,
Нею діда накормила.

Гойда, гойда, гойдася,
Де кобила,
Там лоша.
Вивчення фольклорної літератури показало, що забавлянку «Гойда» раніше виконували, коли гойдали
малюка у колисці. Сьогодні ж ми встановили, цей віршик промовляють, гойдаючи дитя на витягнутих ногах і
при цьому тримаючи за руки. Пояснити це можна відсутністю колисок і популярністю твору. До тих
забавлянок, які не супроводжуються ігровими рухами, зараховують потішки або утішки – невеликі віршики, які
промовляють дитині перед тим, як кладуть спати, та казочки: віршовані, кумулятивні, надокучливі, казкинебилиці [15, 574]. Серед зібраного фольклорного матеріалу найбільше зразків надокучливих або безконечних
казок.
Ось за деревом – дерево,
А за ним росте кущ,
А за тим кущем – дерево.
А за деревом – дерево…
Або:
Був собі дід та баба
Була в них овця
Почнем з кінця…
Значно менше зафіксовано потішок. Вважаємо за необхідне навести приклади тих із них, які
призначені для забавляння дитини під час купання:
Купу, купу, купусі.
Вмиєм тілечко Настусі.
Щоб були ми білотілі,
Щоб ніколи не хворіли.
Купу, купу.
Як і в колискових піснях, тут теж можна помітити зв'язок із магією слова, віру в його надприродну
силу.
Слід зазначити, що ми виявили і тексти кумулятивних казок, які мають форму діалогу у межах одного
логічного ряду [15, 577].
Наприклад:
Яму копав?
Копав.
В яму упав?
Упав.
В ямі сидиш?
Сидю.
Значить, живой?
Живой.
Ну я пішов домой.
А от небилиць зафіксувати не вдалося. Вважаємо, що це пов’язано із віковим призначенням цього
жанру. Адже небилиці розраховані на старших дітей. А вони сьогодні всі навчаються у дошкільних закладах та
школах, де їх освітою і вихованням займаються вчителі, які найчастіше користуються авторськими художніми
текстами, надрукованими в шкільних підручниках, а не народними джерелами.
Отже, коло забавлянок – широке і різноманітне і щодо особливостей виконання ( залежно від віку
дитини), і щодо тем, сюжетів, персонажів. Незначний обсяг більшості творів, на нашу думку, розумовий рівень
адресатів зумовили обмежене використання в них художніх засобів, найважливішим із них, як і в колисанках, є
епітет: білотілий, волохатий, пухнастий та інші. Проте відсутність тропів компенсується інтонацією, жестами,
мімікою. У зв’язку з тим, що увага дитини має бути зосереджена саме на дії, ситуації, переважають дієслівні
форми, слова вживаються лише в прямому їх значенні. Визначальне місце, як і в колисанках, займає звукове
оформлення, а тому поширені алітерації, асонанси, звуконаслідування. Усі засоби підпорядковані можливостям
дитячого сприймання, коли значення багатьох слів залишається недоступним, а увага зосереджується на
загальному звучанні твору, – отже, мають сугестивну природу, допомагають духовному, інтелектуальному й
фізичному зростанню дитини.
ІІІ. Твори, які перейшли в дитячий фольклор із усної народної творчості дорослих
3.1. Заклички і примовки, які побутують в Андріївці
Другу групу дитячого фольклору становлять твори, які перейшли із загального доробку усної народної
словесності. Переважно із найдавніших жанрів, які мали колись сакральне значення, а, втративши його,
перейшли у розряд дитячих. Найбільше зразків таких творів дала обрядовість, особливо пісенність
календарного циклу.
Зараз уся календарна обрядовість втратила первісне ритуально-культове значення, набула форми гри,
розваги. А тому вона поширена серед дітей, рівень свідомості яких не вимагає логічних пояснень тих чи інших
дій, що є наближеними до світосприймання праслов’ян.
Як показало дослідження, широкого розповсюдження в дитячому середовищі набули заклички і
примовки. Твори цих жанрів вважають спорідненими, проте розрізняють їх за характером звертання та його
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формою. Так визначною рисою закличок Г.В.Довженок називає звертання з подальшими імперативами, що
виражає конкретне прохання, яке може або не може мати практичне значення для виконавця. І навпаки,
примовки, на її думку, не мають чіткої форми, в більшості випадків не містять прохання, а реальний об’єкт, з
яким пов’язана примовка, часто зовсім у ній не згадується [10, 137].
А М.М. Мельников вважає, що заклички – це віршовані звертання дітей до явищ природи (сонця, дощу і т.п.), а примовки – це звертання до тварин [16,60].
Аналіз зафіксованого фольклорного матеріалу показав, що найбільше серед зразків цього жанру
творів, у яких звучить мотив звертання до явищ природи, зокрема до дощу (їх найбільше). Наприклад:
Дощик, дощик , припусти
Прям на наші кавуни.
Ми поїдем на базар,
Купим собі самовар.
Або:
Дощик, дощик .перестань
Ми поїдем на баштан,
Соберемо кавуни,
Бо вже виросли вони.
Як бачимо, діти звертаються до дощу не лише з проханням «припустити», а й навпаки – «перестати».
Опрацювання наукової і фольклорної літератури показало, що цей мотив – один із найдавніших і
найрозповсюдженіших не лише в українській усній народній творчості, а й у російській та білоруській.
Наприклад:
Дождик, дождик,
Дай воды!
По колено глубины!
Дождик, дождик, пуще,
Будет в поле гуще [16, 62].
Також ми помітили, що заклички, звернені до інших стихій – до вітру, хмар, веселки – взагалі майже
поодинокі. Їх особливістю є сучасні зміни і доповнення, а то і скорочення:
Сонечко, сонечко,
Заглянь у віконечко.
Або:
Сонечко, сонечко, припечи
І нам хліба напечи!
Порівнюючи тексти закличок, записаних у збірці дитячого фольклору за редакцією О.І. Дея [6] та
зібраних у досліджуваній місцевості, ми помітили, що деякі з них мають один і той же зміст, проте звернені до
різних стихій. Так, в Андріївці діти кажуть:
Іди, іди, дощику,
На дідове полечко,
На бабине зіллячко,
На наше подвір’ячко.
А в зазначеній вище збірці читаємо:
Вигрій, вигрій, сонечко,
На широке полечко,
На наше подвір’ячко,
На бабине зіллячко [6, 142].
Аналіз текстів дитячого фольклору, записаних з уст місцевого населення, показав, що дуже
різноманітними за змістом і формою є заклички із зверненням до комах, птахів та тварин. Найчастіше дітлахи
звертаються до миші з проханням замінити зуб, до ластівки – забрати веснянки, до сонечка – полетіти на
,,небко’’. Наприклад:
Сонечко, сонечко,
Полети на небо:
Там твої дітки
Ждуть тебе.
Або:
Мишко, мишко,
Даю тобі зуб молочний,
А ти мені золотий.
Цікаво, що заклички до миші, пов`язані з випаданням молочних зубів, зустрічаються у фольклорі не
лише багатьох індоєвропейських народів, а й у Океанії, Австралії тощо.
Нашу увагу привернуло те, що в підручнику Зоряни і Мар’яни Лановик відокремлено ще й закличкиобереги від злих сил, а також від шкоди, яку можуть заподіяти хижі звірі чи птахи, та заклички-ворожіння, які
промовляють, якщо хочуть про щось дізнатися [15, 581]. Ми зафіксували по кілька таких зразків, проте вони в
більшості випадків імпровізовані. Наприклад:
Кукушко, кукушко,
Скажи мені, подружко,
Скільки років я буду жить?
Або:
Комашки-мурашки,
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Не займайте Наташки,
Лазьте по землі
Там шукайте їди.
Ми також помітили, що деякі записані заклички, очевидно, втративши своє первинне магічне значення,
набули жартівливого характеру або взагалі нагадують пародії. Наприклад:
Аероплан, аероплан,
Посади мене в карман.
А в кармані пусто –
Виросла капуста.
Вважаємо за необхідне також зупинитися і на примовках, які, як зазначалося вище, дуже подібні до
закличок, але не містять звертання із безпосередньо висловленим проханням, а лише виражають почуття,
викликані якимось явищем, подією [15, 582]. Текстів цього жанру, на жаль, записано всього кілька. Вони мають
виразні ознаки звуконаслідувальних примовок. Наприклад:
Бом-бом, бом-бом.
Поклали Савку
На білу лавку.
Лавка трясеться,
Савка сміється.
Або:
Кум, кум і кума,
В хаті грошей нема.
Позич грошей у кума.
Грошей в кума нема.
Хай позиче кума.
Кума жадна була.
Кум, кум і кума.
Побутування на межі зникнення цього різновиду дитячого фольклору можна пояснити тим, що за
аналогією до закличок у сучасні примовки діти ввели звертання, або ж наявність виразних елементів
звуконаслідування призвела до переходу окремих примовок у групу звуконаслідувань.
Проте очевидно одне: побутування творів цього жанру серед дітей викликало появу нових зразків,
позбавлених стародавніх мотивів і набули нових ознак, через що їх важко відокремити із-поміж подібних
жанрів дитячого фольклору.
3.2. Колядки та щедрівки, записані зі слів місцевого населення
Серед жанрів дитячого фольклору, які перейшли із репертуару дорослих, але побутують паралельно у
різних вікових групах, є дитячі колядки та щедрівки. Проте аналіз записаних із уст місцевого населення творів
цього жанру показав, що вони суттєво не відрізняються від усталених зразків цих жанрів календарної
обрядовості. Більшість із них адресована господарям дому, є побажанням здоров’я, щастя, багатства, як
правило, виконується для близьких і далеких родичів. Наприклад:
Сію, сію, посіваю!
Всіх із святом поздравляю!
Щастя, радості бажаю,
Вам здоров’я прикликаю!
Проте на відміну від колядок і щедрівок, виконуваних дорослими, часто мають жартівливий характер.
У них звучить прохання винагородити за колядування ласощами, грошима. Наприклад:
Коляд, коляд, колядниця
Добра з медом паляниця,
А без меду не така.
Дайте, дядьку, п’ятака.
А п’ятак – маленький:
Краще дайте долар зелененький.
Варто зазначити, що в сучасних колядках, що виконує молоде покоління андріївців, мотив
землеробської праці, який у найдавніших текстах був чи не найголовнішим, майже відсутній. Символічні
образи домашніх тварин – бика і кози – теж зустрічаються дуже рідко. Проте символічні страви – ковбаса,
пироги, пиріжки, сало – називаються і сьогодні:
Дайте, дядьку, пиріжка,
Кілечко ковбаски,
А як буде мало,
Давайте ще й сало.
Провідний мотив посівальних пісень, як і колядок та щедрівок, – побажання здоров’я, достатку,
щедрого врожаю. У текстах цих творів помічаємо назви різних рослин: жита, пшениці, цибулі, картоплі, гороху
тощо:
Сійся, родися
Жито, пшениця,
Цибуля, як дуля,
А часник, як бик.
У них також серйозні мотиви поєднуються із жартівливим проханням винагороди:
Сію, вію, посіваю
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Щастя, радості бажаю.
Побажання мої гарненькі –
Дайте гроші зелененькі.
Дослідження показало, що переважна більшість записаних колядок і щедрівок мають таку композицію:
заспів, основний текст, приспів і закінчення – поколядь.
У заспівах найчастіше вказується на місце дії (,,Ой, на річці, на Йордані”). Основний мотив закінчення
– прощання з господарями, уславлення їх, прохання почастувати за віншування. Наприклад:
Усі небеса розтворились.
Із святом, із Новим роком!
Або:
Коляд, коляд, колядин–
Я у батька один.
Мене не питайте,
А ковбасу дайте.
Що ж до строфічної організації, то чіткою будовою колядки та щедрівки не відзначаються. Серед
зібраних зразків є пісні із різною кількістю рядків: від 4 до 14. Версифікація також має свої особливості: вірш
переважно тонічний, рими часто ледь помітні, римування в основному парне. Часто, особливо в щедрівках,
зустрічаємо рефрени: „Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я!” Як бачимо, ці дитячі обрядові
пісні – високохудожні. «Образи і дії надзвичайно гіперболізовані, милозвучність, алітерація й асонанси
знамениті. Порівняння надзвичайні: господині з зорею, господаря з сонцем, парубка-князенка з місяцем і т.д.
Зміст щедрівок просякнутий анімізмом, вірою в здійснення того, про що щедрується. Рефрени одноманітні,…
але являють собою ту силу слова, в яку вірили наші предки [13, 120].
Як ніде, в українських щедрівках висвітлюється одна з провідних рис українського менталітету –
кордоцентризм, відчуття серцем краси життя. Будучи різновидами традиційних колядок і щедрівок, такі твори
не завжди сприймаються всерйоз, а тому відходять далеко від канонічних зразків. І в наш час створюються
віншування, у яких фігурують сучасні реалії, звучить гумор і т.п. Вони чарують своїм змістом, різноманітними
мелодіями, доброзичливістю, образною мовою, милозвучністю, якої так часто нам не вистачає. Саме у цьому їх
виховне значення.
ІV. Творчість самих дітей
4.1.Місце прозивалок, дражнилок, мирилок у сучасному дитячому фольклорі (на
матеріалі, зібраному в селищі Андріївка)
Третя група жанрів дитячого фольклору найбільш «дитяча» за своєю суттю. Це твори – складені
самими дітьми. До них відносяться лічилки, прозивалки, дражнили, мирилки, страшилки, примовки, загадки,
скоромовки та деякі інші. Одні з них мають віршову форму, страшилки відносяться до епосу, а примовки,
скоромовки і загадки – до паремій.
Найбільш імпровізованим жанром дитячої творчості є прозивалки – невеликі римовані твори, що є
дитячою реакцією в момент сварки чи суперечки на якусь образу чи дію [15, 585]. Вони часто супроводжуються
різними жестами, гримасами або й діями, і є проявом гніву, незадоволення, ворожості, розпачу та ін. Із цього
приводу видатний дослідник фольклору В. Пропп зауважив: «Діти дуже люблять піддражнювати один одного і
співати насмішкуваті пісні. Такі пісні-дражнилки та пісні-глузування являють собою дуже забавний…вид
дитячої творчості » [18, 75].
Російський дослідник дитячого фольклору Г.С. Виноградов прозивалки поділяє на чотири типи: «1)
издевку-портрет; 2) издевку-эпиграмму; 3) издевку-посрамление; 4) издевку- прозвище »[19, 124]. У зв’язку з
цим, Г. В. Довженок зауважує, що класифікувати прозивалки можна лише умовно, оскільки подібні типи в
чистому вигляді зустрічаються вкрай рідко, частіше в одному творі поєднуються риси різних типів:
прозивалки-прізвиська, прозивалки-портрети та ін. [10, 112]. Прозивалки поділяються на прозивалкитвердження та прозивалки-діалоги; останніх в українському дитячому фольклорі значно менше. Прозивалкитвердження відзначаються різноманітністю, яка дозволяє виділити в цьому типі більш конкретні прийоми, що
служать творенню образу:
1) Висміюваній особі приписується дії чи ознаки (в іншому випадку прозивалка може бути своєрідним
портретом: «Христ-пистя, вуха з листя, ніс-цибулька, зверху гулька».
2) Особа стає сама об’єктом дії.
3) Висміюваний характеризується через пов’язані з ним предмети та особи. Найчастіше в творах ці
принципи виступають самостійно, але часом –поряд» [10, 114].
Але найчисельнішою за кількістю зібраних зразків є ті прозивалки, які спрямовані до носіїв
конкретного імені. Наприклад: Максим Перепелиця – драна рукавиця; Наташа, Наташа: три рублі – і наша;
Олєжка – поломана тєлєжка. Подібні до прозивалок дражнилки – ритмізовані словесні формули, якими діти
виражають негативне ставлення до іншої дитини, пробуючи викликати в неї певну реакцію. Вони часто коротші
ніж прозивалки і не називають імені висміюваного, мають більш узагальнений характер [15, 586]. Юні
Андріївці найчастіше дражнять плаксіїв:
Рьова- корьова, дай молока.
Скільки треба? Два п’ятака.
Або:
Заплач – дам калач,
Зареви – дам аж три.
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Варто наголосити, що, крім тих текстів, які діти вже завчили, спілкуючись одне з одним, вони творять і
нові, на ходу римуючи слова, які дуже віддалені. Та це й є засобом досягнення ефекту безглуздості. За змістом
такі твори дуже нагадують імпровізовані небилиці. Протилежним до дражнилок та прозивалок є жанр мирилок.
Це короткі віршовані твори, які говорять діти на знак примирення. За гіпотезою, витоки цього жанру треба
шукати також у фольклорі та обрядовості дорослих, оскільки нагадують обряд «кумування». Також в основі
мирилок може бути християнська традиція просити прощення перед сповіддю у рідних та близьких чи тих, кого
раніше образив, обдурив або просто скривив душею [19, 135].
Ми ж зафіксували такі мирилки, друга частина яких містить погрозу наступного разу не пробачити або
навіть покарати.
Мирись, мирись
І більше не сварись.
А будеш обзиваться,
Я буду кусаться.
\Або:
Мир миром,
Вареники з сиром.
Не будем ругаться,
А будем брататься.
Вареники із сиром або пироги із сиром віддавна вважаються ритуальною їжею, святковою. Тому гостей
на знак вияву товариськості, прихильності пригощали саме цією стравою. У мирилці – це, очевидно, символ
примирення, злагоди. Аналіз художніх особливостей творів зазначених жанрів показав, що всі вони
характеризуються використанням найпростіших тропів, наявністю прикладок: рьова-карьова, Руслан-баран,
Наташка-барашка, Тетяна-репетяна та ін. Рідше зустрічаються порівняння, в основному, коли об’єкту треба
приписати якусь рису:
Іван – дундук.
Ти надувся, як індюк.
Гіперболи використовуються з метою підсилення якоїсь вади:
Жора – обжора:
З’їв п’ять поросят
І десять телят.
Щодо поетики, то, як й усі інші дитячі поетичні жанри, прозивалки, мирилки характеризуються чітким
ритмом, точною (найчастіше дієслівною) римою, суміжним або перехресним римуванням. «Відносне багатство
рими, різноманітні засоби в поєднанні створюють значне ритміко-інтонаційне багатство жанру, насиченість
цікавими звукоспо-лученнями, гру звуком, що свідчить про прагнення дітей до чіткого ритму», пи-ше з цього
приводу Г.В. Довженок [10, 120].
4.2. Лічилки як один із жанрів усної дитячої творчості юних мешканців Андріївки
За кількістю зібраних зразків, за своєю вживаністю, популярністю чи не найпочесніше місце, на нашу
думку, варто відвести лічилкам. Лічилки – римовані лаконічні вірші від п’яти до десяти (іноді й більше) рядків,
призначені для розподілу ролей під час гри, послідовності участі в ній [19, 161].
Дослідження показало, що лічилки як фольклорний жанр пройшли тривалий шлях розвитку. Своїм
корінням вони сягають міфічного періоду, виникнення їх пов’язане з вербальною магією, замовляннями та
вірою в магічні числа. Як пише Марина Новикова, «чим менше число, тим символічніше, і символіка ця
багатозначніша. Прості числа, наприклад, безсумнівно, розділяються на групу „малих” (від 1 до 4) і групу
„великих” (усі інші). Числа від 1 до 4 символічні всі без винятку. Їхня милозвучність багатопланова і складна. В
той же час вона надзвичайно стійка… Навіть коли фольклор змінила література, а язичництво – християнська
релігія, навіть коли символіка цілих чисел уже не усвідомлювалась так повно і безпосередньо, як раніше, –
практично вона ніколи не деформувалась, зберігала в цілості своє смислове ядро»[17, 276].
В основі лічилок лежить лічба та явище переінакшування числівникових форм, їм притаманне
перерахування за допомогою придуманих слів та зарозумілих словосполучень. Очевидно, перерахування йде з
побуту дорослих. Перед справжніми, неігровими справами в далекому і навіть недалекому минулому було
правильним звертатися до жеребкування та лічби, їм надавали надзвичайного значення. Вважали, що є щасливі
та нещасливі числа. З числами три, сім, дев’ять, дванадцять, сорок та іншими пов’язували удачі, невдачі,
особисту долю. Причому результат лічби треба було берегти в таємниці від тих, кому не треба було знати ні
про діло, ні про те , кому яка справа доручалася. Існувала таємна лічба і за допомогою придуманих слів.
Дорослі перераховувалися, стали перераховуватись і діти: багато дитячих ігор імітують полювання на звірів,
ловлю птахів та інші заняття в житті [1, 15].
Щодо жанрових різновидів творів цього виду дитячого фольклору, то нами встановлено побутування
серед юних мешканців Андріївки двох груп: сюжетних і безсюжетних лічилок, хоча підрахунки показали, що
перших набагато більше. Це, на нашу думку, пов’язано із тим, що вони сучасніші за походженням. Ми також
помітили, що сюжетні лічилки – це віршики на різні теми, просто пристосовані до лічби, іноді це навіть твори
інших жанрів дитячого фольклору – закличок, пісень, віршиків, потішок. Наприклад:
Тут циганка ворожила,
Кусок сала положила.
Ось воно є –
Щастя моє.
У даній лічилці є прямий натяк на зв’язок із ворожінням.
Або:
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Котилася торба з великого горба.
У ній хліб-паляниця –
Ти будеш жмуриться.
Про належність цього твору до лічилок говорить лише останній рядок.
Багато також серед зібраного фольклорного матеріалу і лічилок, які починаються рахунком, а
продовжуються віршиком:
Раз, два, три, чотири, п’ять –
Я іду шукать.
Хто не заховався,
Я не винуват.
Або:
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Вийшов зайчик погулять.
Тут мисливець вибігає
І у зайчика стріляє.
Піх-пах, ой-ой-ой:
Помирає зайчик той.
Щодо цієї лічилки, то вона має літературне походження, але настільки увійшла в життя дітей, що,
зазнавши деяких змін, перейшла, на нашу думку, в розряд народних. Ми встановили, що ряд учених, наприклад
Г.С. Виноградов, В.Г. До-вженок, відокремлюють лічилки, у яких «лексика – це так званий „заум”, слова,
позбавлені сенсу, всуміш зі спотвореними іноземними словами” [6, 16]. Такі лічилки побутують і серед дітей,
які проживають у селищі.
Наприклад:
Ені, бені, рікі-такі,
Тульба, бульба, рікі, цмакі,
Ені, бені – бац,
Тульба, бульба – клац.
Або:
Еники, беники
Їли вареники.
Еники, беники – пум.
Тралі, валі – бум.
Як бачимо, особливістю таких лічилок є наявність заключного слова: „бум”, „пум”, „бац”, „клац”. На
нашу думку, це пояснюється логічністю цих слів, що бере початок із сивої давнини, або ж бажанням виразної
закінченості, чіткості у визначенні ролей. Отже, в лічилках, зокрема сюжетних, можна виділити такі елементи:
зачин (найчастіше це лічба), дія (сюжет), кінцівка (заключне слово або фраза). Проте у значної їх частини
відсутні або зачин, або кінцівка. Записані із уст мешканців селища Андріївка лічилки в основному мають форму
чотирирядкової строфи, проте є й шестирядкові віршики, і зовсім коротенькі двовірші. Наприклад:
Стакан – лимон:
Вийди вон.
Або:
Нам веселиться,
А тобі жмуриться.
Маємо припущення, що в минулому це звичайні чотири- чи шестирядкові вірші. Сьогодні ж вони
набули форму двовіршів з метою швидшого розподілу ролей. Жанр лічилок, що побутують у Андріївці, як
показало дослідження, поповнюється творами інших жанрів, які, поєднуючись із фрагментами лічилок,
утворюють новий текст:
Були собі дід та баба,
Був у них садок,
А за садком – ставок,
А уставку – сом:
Тобі йти вон.
Як бачимо, сучасніші лічилки мають здебільшого ясний зміст, переважно короткі в сюжетах, їх настрої
споріднені із настроями інших творів дитячого репертуару, часто взагалі для лічби пристосовують пісеньки,
заклички, ігрові приспівки і т. п.
Висновки
Вивчення сучасного стану окремих жанрів дитячого фольклору, що побутують у селищі міського типу
Андріївка привело нас до ряду висновків.
1) Запис творів дитячого фольклору з уст місцевого населення показав, що носіями його є і дорослі, і
діти, залежно від призначення, способу і часу виконання. Джерела засвоєння ними цих творів схожі: від
представників старшого покоління, від інших дітей, у процесі спілкування, а ще через засоби масової
інформації та з творів художньої літератури. Проте ми помітили, що, наприклад, колискові пісні сьогодні не є
основним засобом присипання. Більшість молодих мам привчають немовлят засинати під сучасну музику, звук
телепередач.
2) Систематизація зафіксованого матеріалу за групами і жанрами засвідчила наявність у даній
місцевості багатьох жанрів дитячого фольклору, найчисленнішими серед яких є забавлянки, лічилки,
прозивалки, які в свою чергу можна класифікувати на менші групи за темами, мотивами і т.д. Деякі з них,
188

наприклад, заклички, колядки, щедрівки, мирилки, забавлянки, ведуть початок від народних обрядів та
вірувань, сягають корінням у глиб віків. А окремі – сюжетні лічилки, прозивалки – є пізнішими за часом
виникнення, проте також відбивають світогляд наших пращурів. Більшість жанрів, зокрема значна кількість
лічилок, прозивалок, дражнилок імпровізовані і постійно поповнюються як шляхом пристосування творів
інших жанрів, так і завдяки дитячій творчості. Поодинокі жанри, зокрема небилиці, зафіксувати не вдалося.
Пов’язано це із тим, що старші діти, яким адресуються твори цього жанру, більшу частину часу перебувають у
школі, де їх освітою і вихованням займаються вчителі, які найчастіше користуються авторськими художніми
текстами, надрукованими в шкільних підручниках, а не народними джерелами.
3) Аналіз змісту і тематики записаних фольклорних творів засвідчив як наявність традиційних мотивів,
так і відсутність окремих із них. Наприклад, у колискових піснях, що сьогодні побутують у Андріївці, відсутні
соціальні мотиви панщини, класової несправедливості. У дитячих творах інших жанрів відсутні релігійні
мотиви. Проте функціонують найбільш імпровізовані колисанки, у яких мати переймається майбутнім своєї
дитини. Дослідження показало, що деякі лічилки мають літературне походження, проте, зазнавши незначних
текстових змін, перейшли в розряд народних. Зазнали змін і заклички, в окремих випадках вони набули
жартівливого характеру або й взагалі нагадують пародії. Постійних змін зазнавали і примовки, маємо на увазі ті
із них, які побутують в Андріївці. Вони або набули ознак звуконаслідувань, або, доповнені звертаннями,
перейшли в розряд закличок. Далеко відійшли від канонічних зразків і окремі колядки та щедрівки. У них
фігурують сучасні реалії, звучить гумор, з’являються нові мотиви, образи.
4) Вивчення поетики і художніх особливостей досліджуваних жанрів фольклору показало, що всі вони
характеризуються використанням найпростіших тропів, найпоширенішими з яких є епітети, прикладки.
Асонанс, алітерація надають їм милозвучності. Наявність рефренів є важливою ознакою багатьох жанрів
дитячого фольклору. У великій кількості текстів, опрацьованих нами забавлянок, можна виділити такі
композиційні елементи, як зачин, дію, кінцівку. Дослідження показало, що за будовою – це в основному
чотири- і шестивірші, проте ми зафіксували і скорочені тексти двовіршів та однорядкові твори.
5) Зіставлення із записами, зробленими в інших реґіонах різними фольклористами, у тому числі й
російськими, показало, що більшість зафіксованих творів дитячого фольклору мають один і той же зміст, проте
ми помітили й окремі розбіжності: звернення у закличках до різних стихій, скорочення або доповнення тексту,
варіативність. Зберігаються також і особливості мови, поетики, жанрової специфіки. Та для деяких текстів
характерне вживання російських кальок або «суржику», що пояснюється значним впливом російськомовного
населення сусідніх східних областей. Перспективи роботи пов’язані із ґрунтовним вивченням епічних жанрів
дитячого фольклору, драматичних, а саме ігор, пісенної творчості, а також дитячої пареміографії.
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Вступ
Людина і праця, людина і пісня, людина і витвір мистецтва – це все вічне, безсмертне, щось своєрідне і
глибоко вражаюче. Наш український народ працьовитий, щедрий на таланти, здібний, обдарований. Якщо
працювати – то до сьомого поту, якщо співати – то дзвінко та розложисто, якщо творити щось –то неповторно,
захоплююче.
Тож і не уявляємо ми доброї батьківської хати без вишиванок і рушників, витворів народного мистецтва.
Адже саме з батьківської хати починається пізнання світу. Білі стіни, біла стеля, біла скатертина - неначе виткані
з маминого полотна. Сонячне сніп'я ллється через вікна і від того на стінах всіма барвами світу виграють
розгаптовані квітами рушники, що розпростерли крила, мов півники. На них горять кетяги калини, золотисті
китички хмелю звисають до самого столу. Розкішними рушниками також завішані кути хати, образи, картини,
ними обрамлені двері – щоб ніде не заховалася всяка нечисть. Незабутній дух іде від паляниць, що їх спекла
мати та й поклала на стіл, прикривши теж казкової краси рушником. Мамині рушники завжди пахнуть хлібом, а
яким теплом, спокоєм, домашнім затишком віє від них!
А чи в кожному домі зараз є вишиванка, вишиваний рушник? Чи може призабули ми це дивне
народне мистецтво?..
Я з впевненістю можу сказати, що ці українські обереги пройшли крізь віки і до сьогодні залишаються
символом чистоти почуттів, глибини безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствіє душею. Саме життя
підтверджує, що вишивка активно розвивається, що краса її художньої мови необхідна сьогодні не менше, ніж у
минулому, що в наш час помітно зростає її культурна цінність. Вишиванням займаються в кожній хаті всіх сіл
західних областей України, зазнало воно поширення і в міському середовищі. "Хай стелиться вам доля
рушниками! " – кажуть, бажаючи людям щастя, добра, миру, злагоди і любові.
Україна на весь світ славиться своєю багатою культурно-естетичною спадщиною, глибокою та
безмежною фантазією митців, непереборним прагненням творити красу. Це проявляється у найрізноманітніших
напрямах -малювання, гончарство, писанкарство, обробка дерева та металу. За час навчання у школі я
ознайомилася з найрізноманітнішими видами мистецтва, технікою виконання виробів. Але чомусь особливо
привернуло мою увагу пошиття та оздоблення одягу, речей домашнього вжитку, елементами якого є народні
мотиви. Це давній та дуже захоплюючий вид декоративно-прикладного мистецтва, котрий заполонив мене з
самого початку знайомства з ним. Виник він з любові до рідного краю, всього навколишнього світу і з потреби
не тільки бачити і відчувати красу, а й творити її власними руками. Розмаїта й багатогранна вишивка відбиває
живописну, графічну й орнаментальну культуру народу. Саме тому випробувавши та вивчивши різні матеріали, я
дуже зацікавилась цим творчим доробком, що загалом займає одне з провідних місць спадщини України. Тож,
ознайомившись ближче з українською вишивкою, я вирішила ще глибше опрацювати цей вид народного
мистецтва, дізнатись більше про видатних людей, що досліджували вишивку та популяризували її в світі, а
також про сучасних вишивальниць. Велику увагу я приділила актуальним даній темі газетним та журнальним
статтям, відвідала різноманітні виставки, музей етнографії, Національний музей, більш детально зупинилася на
сучасній вишивці. Також помітний вплив на мене мала зустріч із чи не найпрекраснішою сучасною майстринею,
що вільно володіє українською вишивкою – Ольгою Возницею. Окрім цього, мене зацікавили й інші знавці
української, і, в тому числі, галицької вишивки, такі як Я.Менкуш-Заневчик, М.Хамар, І.Івасенко,
Д.Блажійовський, Р.Захарчук-Чугай, Р.Федак, О.Цура та багато інших. Не можна не згадати і про ті враження,
які справила на мене Олена Пчілка своїми працями "Український народний орнамент", де зібрані кращі зразки
волинських вишивок та "Українські узори", що принесли Олені славу першого в Україні знавця цього виду
народного мистецтва.
Просто незабутнє враження справили на мене чарівні витвори мистецтва, що мені пощастило побачити
у родині директора моєї гімназії Г.В.Лопушанської. Саме тоді, коли ми з класом завернули на екскурсію у
Верхнє Синьовидне (Сколівщина), я і потрапила у цю дивовижну хату-казку, де багата вишивка увібрала в себе
весь той шепіт карпатських гір, п'янкий запах трав, різнобарв'я писанкових орнаментів та дивовижну красу
рідної землі. Нечасто можна зустріти справді талановитих майстринь, що настільки вільно володіють мовою
вишивки, настільки вправно здатні підкорювати собі голку та нитку, як це робить Катерина Яцівна, мати Галини
Василівни. Справді, хіба існує ще щось, що могло б настільки вміло виразити прив'язаність до Батьківщини,
любов до природи та глибоку шану споконвічним традиціям, як ці чарівні, вправно вишиті рушники, портьєри,
сорочки?
Загалом, метою моєї роботи є на прикладі вишивки та українського рушника розкрити питання
матеріальної і духовної культури нашого народу; пройшовшись сторінками віків, переконатись, що для кожного
періоду характерні свої неповторні особливості вишивання; зупинитися на оригінальності, несхожості вишивки
у різних регіонах України загалом та в окремих місцевостях Галичини; висвітлити неспинний розквіт вишивки і
сьогодні, зачепивши сучасних маистринь-вишивальниць - продовжувачів цього стародавнього виду мистецтва;
розглянути естетичну, пізнавальну та комунікаційну функції вишивки та рушника.
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1. Історія українського вишивального мистецтва
Проблема походження, еволюції вишивки на території сучасних земель України складна і багатогранна невідомо, хто, в який час здогадався втілити в узорний мотив красу рідної природи, свої переживання та відчуття.
З огляду на недовговічність тканини та ниток наука позбавлена можливості точно визначити час виникнення
цього мистецтва. Проте археологічні розкопки, свідчення літописців і мандрівників минулого дозволяють
стверджувати, що початки мистецтва вишивання на території сучасної України сягають сивої давнини і розвиток
його, починаючи з незапам'ятних часів, не переривався ніколи. Про вишивку згадується навіть у Біблії та
"Іліаді" Гомера. Нею, за свідченням Геродота, був прикрашений одяг скіфів.
У часи Київської Русі мистецтво художньої вишивки високо цінувалось, сама вишивка стала
надзвичайно популярною та оцінювалась як надзвичайна коштовність. Творче спілкування з іншими народами
мало певний вплив на техніку художньої вишивки русів, але в своїй основі вона залишалась самобутньою. Народ
творив, знаходив і стверджував власний, оригінальний стиль, невідомі умільці копіткою працею виробили
різноманітні усталені техніки вишивання. Зразки давньокиївського вишивання на шкірі та тканині дійшли до нас
ще з Х-ХІ ст., а фрагменти вишитих тканин з розкопок Десятинної церкви, с. Городища, с. Білгород значно
розширюють відомості про орнамент вишивок XI ст.
Згодом із первісного заняття вишивка перетворилася у ремесло, яке потрібно було добре знати. На
досить великий період часу головним центром вишивального мистецтва вУкраїні став Київ, де при
монастирських школах організовувались вишивальні майстерні. Відомо, що таку школу, очевидно, першу на
українській землі, у XI ст. організувала сестра Володимира Мономаха Ганна Всеволодівна. В ній навчали
майстринь, котрі золотом і сріблом вишивали речі церковного вжитку, князівський одяг. Вишивка була
важливим заняттям і в родинах князів - дружина Рюрика Ростиславовича Ганна вишивала тканини для своєї
родини та для Видубецького монастиря. А в Іпатіївському літописі від 1252 р. говориться, що князь Данило
Галицький під час зустрічі з королем був одягнений в кожух, обшитий золотими плоскими мережками.
Розвиток сюжетного вишивального мистецтва засвідчують збережені твори ХІ-ХУІ ст. Серед них
особливо цінні золочівський фелон та плащаниця із Жиравки (Львівська область). Чудовою пам'яткою, що
показує орнаментальне
багатство геометризовано-рослинних мотивів у вишивках є також плащаниця із Кам'янця-Подільського.
Суцільне вишивання золотими, срібними та мідними нитками - гаптування було надзвичайно
популярним видом народної творчості. Це, мабуть, пояснюється розкішним багатством та значно більшою
тривкістю зберігання таких вишивок. У ХУІ-ХУП ст. успішно діяли промисли гаптування в Києві, Чернігові,
Корці та інших містах. У Львові вишивальний цех був створений у 1658 р. Тут вишивали одяг, скатерки,
рушники, наволочки, які здебільшого призначалися для продажу. Вишивальними центрами в Галичині стають
Львів, Яворів, Ходорів, Турка, Сокаль, Жовква. Про активний розвиток вишивки у ті часи свідчать зображення
вишитих тканин, рушників, одягу на фресках та іконах.
У другій половині XIX ст. ще більш посилився інтерес до народного, національного, до вишивання не
тільки компонентів одягу чи речей хатнього вжитку, а й атрибутів, самої символіки. Це важливий період в історії
розвитку української вишивки. З цього часу збереглося більше датованих пам'яток, станом вишивальних
народних промислів зацікавилися представники громадськості, історики, етнографи, художники. Починається
активне вивчення та колекціонування народної вишивки. Однак саме цей період виявився своєрідним пробним
каменем вишивки під тиском штучних псевдонародних зразків, не притаманного їй призначення. Ручне
вишивання, як основа існування такого виду народного художнього промислу, не могло бути достатньо
конкурентоспроможним з промисловістю. Намагання різних товариств, організацій, установ (наприклад,
"Просвіти", земств, різних шкіл, курсів при них) щодо збереження та дальшого розвитку цього виду народної
художньої творчості, старались полегшити конкурсну боротьбу вишивки з промисловим виробництвом.
На щастя, вишивка не зникла з життя народу, як і не згасла його душа, естетичні уподобання. Основне
призначення вишивки - прикрашати одяг, інтер'єр, обрядові тканини - зумовило її виживання і подальший
розвиток. Вона стала майже виключно домашнім заняттям, хоч існували вишивальні фабрики, наприклад ім.
Лесі Українки у Львові. Дешеве фабричне полотно все більше замінювало тканини домашнього виробництва,
вишивка традиційно трималася на індивідуальній творчості, вона дуже повільно переходила на перкалі, шовк та
інші тканини промислового виробництва. І навпаки, фабричні різноколірні нитки (заполоч, волічка, гарус) у
народних вишивальниць почали користуватися зростаючим попитом. Іде постійне оновлення символічнодекоративних функцій вишитих виробів, збагачення їх композиційно-орнаментальної культури.
2. Вишивка - світ краси й фантазії
Вишиванням споконвіку займались жінки, які з покоління в покоління передавали наитиповіші,
найяскравіші зразки орнаменту, кольору, вишивальну техніку. Як я переконалася, вишивка містить у собі
характерні ознаки місцевості, що різняться між собою орнаментом, технікою виконання та гамою барв. Хоч
безпосередній конкретний зміст символів на вишивках втрачався, традиції використання їх не зникли.
Художнє багатство вишивки глибше розкривається при аналізі її орнаменту, композиції, колориту.
Орнамент як мистецтво ритму в усій красі виступає із специфічними законами дзеркальної симетрії, завдяки
йому передається баланс між природою та осмисленою мистецькою реальністю. За змістом, мотивами та
формою орнаменти поділяються на чотири групи: геометричні, рослинні, тваринні (зооморфні) та
антропоморфні.
Геометричні орнаменти притаманні всім видам народного мистецтва і всій слов'янській міфології. В
найдавніших вишивках цей мотив був єдиним та самостійним, а вже потім ускладнювався та доповнювався
іншими мотивами. У західних регіонах України, наприклад, цей вид орнаменту, що являє собою звичайне
комбінування прямих, ламаних і зубчастих ліній був і є найпоширенішим. Пересічення, переплетення цих,
здавалося б, простих фігур здатне створити складні геометричні форми. Різноманітні кружальця, трикутники,
191

ромби, кривульки, лінії, хрести символічно відображали уявлення наших предків про світобудову, тож їх
значення відповідне. Саме тому на основі стародавніх космологічних символів у народі створена своя система
назв: "баранячі ноги", "стебельки", "меандри" "кучері", "гребінчики", "кривулька", "сосонка", "підківка"
"перерва" тощо. З усіх геометричних форм найчастішого застосування у вишивці зазнав ромб, якого творча
фантазія вишивальниць наділила особливою силою художньої виразності. А також популярними були розетки,
півкруги, зірки, блискавки, есовидні фігури. Традиційний орнамент вишивки характеризується ритмічним
зв'язком усіх елементів, у його розробці вишивальниці досягли віртуозності, створивши численні прийоми
побудови різноманітних узорів. Досліджуючи вишивку, я помітила поступовий перехід від геометричного до
рослинного орнаменту. Так, ромбові узори "на козака" замінюються розетками-квітами, а геометризована
розетка перетворюється в квітку з видовженими пелюстками, позмінно вишитими червоним, синім з метою
подачі їх саме як квітів. Взагалі, в основі рослинного орнаменту лежить культ поклоніння природі та рослині,
захоплення їх красою та загадковістю. Окрім поширених зображень квітів як реальних: тюльпан, барвінок,
айстра, дзвіночок, троянда, так і фантастичних, популярними є і зображення плодів, ягід, горішків, жолудів,
трилисників. Мотиви калини, хмелю, винограду, як символів невмирущості роду, дівочої краси та багатства одні з найулюбленіших узорів Західної України: китиці калини, винограду тут розміщені на рукавах жіночих
сорочок, краях рушників. Серед розмаїття орнаментальних мотивів рослин особливо виділяється зображення
дерева - символа життя, безперервно відновлюваної природи. Рушники із вишитим на них деревом завжди
дарували найстаршому із родини. Окрім звичайного образного зображення дерева, поширеними також були
берізки, сосонки, ялинки, дуби. Часто композиційною основою вишивки, з якої виростає центральна галузка
ставали вазони, горщики чи корзини. Як ми можемо бачити, мотиви рослинного орнаменту відображають
стародавні уявлення народу, адже кожен листочок, квіточка, стеблинка несе своє символічне навантаження. На
мою думку, рослинний орнамент характеризується великим багатством і різноманітністю мотивів (від простого
хвилястого бігунця до складної галузки), живописністю, кольоровою гамою. Особливою фантазією позначені
квіти: різна форма, цікаві серцевинки (цяточки, круги, ромби, хрестики). Думаю, саме завдяки цьому,
поширення рослинний орнамент набув практично в усіх областях України.
Зооморфний орнамент найчастіше є зображенням стилізованих птахів –символу людської душі, сім'ї,
кохання, вірності. Так зозуля, ластівка, соловейко - передвісники радості, доброї вістки, початку весни. Зозулю і
солов'я вишивали на дівочих рушниках не парно, бо "соловей щебече –собі пару кличе". А голубів, як символ
подружньої пари, навпаки завжди вишивали попарно, голівками один до одного. Півень є символом зорі, сходу
сонця, а зображення синиці асоціювалося з вирощуванням конопель, з полотном, з усією рукодільною роботою,
пов'язаною з нитками. На зооморфних вишивках зображуються реальні тварини (олені, козлики), а також звірі,
що позначають три яруси "дерева життя". Інколи вишивальниці використовують індивідуальні мотиви, які
властиві баченню візерунка певної особи: заячі та вовчі зуби, волове око, риб'яча луска тощо.
Антропоморфний орнамент являє собою зображення берегинь – духів добра, у вигляді сильно
стилізованих жіночих фігур в одязі трикутної форми з піднятими до неба або опущеними до землі руками, та
головою у формі круга, квадрата чи ромба. Розвиток образу Берегині - символа Богині Землі, матері природи,
що створює гармонію життя, у вишивці йшов у двох напрямах –зображення її як людини дерева та наближення
її до реальної дійсності. Зображення рук берегині, піднесених до неба є джерелом сонця й дощу, тепла й вологи, а
опущених до землі - символом багатого урожаю, родючості землі. Однак у вишивці Галичини, особливо
Яворівщини та Львівщини цей мотив почав виконувати більш образотворче, ніж орнаментальне значення.
Окрім орнаменту та певних місцевих мотивів, вишивки кожного регіону України вирізняються також
технікою виконання роботи, різними матеріалами для вишивання. Для прикладу можна порівняти вишивку
кількох регіонів України, що помітно відрізняються між собою.
Полтавські вишивки виконуються звичайним або плутаним хрестиком, подвійним прутиком,
зубчиками, мережкою, ланцюжком тощо. Візерунки виконуються окремими швами і поєднанням кількох швів.
Вишивають переважно білими нитками, зрідка - червоними та сірими, а візерунок обводять чорними або
кольоровими смугами.
Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометричний орнамент із стилізованими гронами винограду,
цвітом хмелю, ромбами, квадратами. Основні кольори вишивки цього регіону - білий, коралово-червоний,
трапляється жовтий і голубий. Виконується вишивка хрестиком, знизуванням, гладдю. А для вишивок
Закарпаття характерний мотив "кривуля" у різних техніках виконання. Переважає техніка "заволікання" і
вишивання хрестиком, досить часто використовується вирізування та гаптування. Кольорова гама вишивок
широка - червоне поєднується з чорним, при цьому виділяється один з кольорів; поширені як білі, так і
багатокольорові орнаменти.
Отже із мого дослідження випливає, що багатство української народної вишивки визначають локальні
особливості, які сформувались в різних районах України під впливом конкретних історичних, географічних та
соціальних умов.
3. «...І на тім рушникові оживе все знайоме до болю..»
На моє переконання, вишивка мала і має величезне значення в побуті. Нею оздоблюють фіранки,
наволочки, скатертини, жіночий та чоловічий одяг. Але особливої уваги галичани надавали рушникам –
старовинним оберегам дому та родини. У давнину рушник, вишитий відповідними візерунками-символами, був
неодмінним атрибутом багатьох обрядів, а крім обрядового значення, рушники мали і чисто практичне
застосування. Відповідно до функцій, які вони виконували, рушники мали свої оригінальні назви. Наприклад, для
втирання обличчя і рук - "утирач", посуду і стола - "стирок", для прикрашення образів -"покутник", для
шлюбних церемоній - "весільний", для похорон -"поховальний", для пов'язування сватів через плече "плечовий" тощо. Рушники були своєрідною освятою початку справи чи її закінчення, так при зведенні хати
ними застелялися підвалини, піднімали сволоки, хлібом-сіллю на рушнику освячувався початок жнив, на них
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опускалась домовина з небіжчиком, рушником зав'язували руки молодим, символізуючи подружню єдність, ним
скріплювали купівлю-продаж тощо.
Рушник можна порівняти із піснею, витканою чи вишитою на полотні, адже справді без рушника, як і
без пісні, не обходиться ані народження, ювілейні урочистості, ані одруження людини. Рушником завжди
накривали свіжоспечений хліб, перев'язували кумів і гостей, хлібом-сіллю на рушнику зустрічали і зустрічають
зараз дорогих гостей. А ось цікавий спогад моєї вчительки з українознавства Ірини Ярославівни: "На Зелені
свята, коли родина збиралась після Служби Божої, завжди готувався кошик з їжею, який накривали вишитим
рушником. Після того господар з усією родиною вирушав у садок, на зеленій траві розстеляли рушник, клали
їжу і святкували". А ще примітним був перший день огляду озимини, коли всі йшли в поле гуртом-родом.
Попереду батько ніс на рушнику хліб-сіль; у кошику, також накритому рушником, несла різне частування мати. І
знову на зеленому полі розстеляли рушник та клали їжу. Так робили і в перший день оранки, сівби, а також
жнив, коли батько проводжав на поле робітників, де на чистому рушнику частував їх. Вже після закінчення жнив
господар зустрічав і женців з хлібом-сіллю на рушнику, а ті одягали на нього обжинковий вінок. А ще, за
звичаєм, коли син вирушав із дому в далеку дорогу, мати дарувала йому рушник, щоб завжди беріг сина від
лиха.Рушники Галичини дещо відрізнялися від тих, що у східних областях -зазвичай, вони були коротші.
Вишивали смугами геометричних, рідше рослинних орнаментів. На образах їх призбирували посередині
складками та зав'язували кольоровою стрічкою. Кінці не спадали з обох боків образу, а увінчували його
горизонтальною лінією.
Рушники, як певний декор хати, вишивали двома або трьома смугами орнаменту. Дві смуги вишивали
"з лиця" полотна, а третю — на зворотному боці. Такі рушники завішували на спеціальному різьбленому
держаку з планкою так, що всі три смуги орнаменту через певні інтервали доповнювали одна одну. Тим
рушником ніхто не витирався - він був своєрідною візитною карткою господині дому, її працьовитості та
почуття краси. У різних регіонах Галичини, зокрема таких, як Надсяння, побутували певні назви держаків, а
саме: жердь, жердка, палка, держак, гряда, гредка, греда. У лемків греда — то широка планка з прекрасною,
різьбленою головою оленя посередині, прикрашена з боків листям клена або дуба. Палку, на яку завішували
рушник, закріплювали під гредою. В гуцулів жердь прикривали багато оздобленою геометричним орнаментом
широкою планкою. На території Надсяння та у Львівській області з початку XX ст.. держаки почали прикрашати
плоским гравірованим геометричним орнаментом, який розмальовували акварельними фарбами. Такі держаки,
що імітують вишивку, побутують у деяких домівках і нині.
Зберігся також звичай, будуючи хату, останню крокву на завершення даху заносити на рушниках, потім
наймолодший з майстрів має поставити на вершину даху "вінок" — букет з гілок берези або дуба (не сухі гілки,
а свіжі, бо може загинути рід), разом з квітами, пов'язані рушничком, якого для цієї мети вишивала майбутня
господиня дому. У наш час у деяких районах Галичини його замінюють кольоровою стрічкою, якою пов'язують
"віху". Побутували також невеликі за розміром так звані "хлібники" (у лемків з польських Бескидів та лемків
словацьких — "хлібовки"), в які загортали хліб. їх оздоблювали по краях двома невеликими смужками
орнаменту. Часом "хлібники" гарно вишивали й посередині, а їх краї завершували вузенькими смужками
орнаменту.
У Галичині на рушнику, вишитому світлими, веселими кольорами, без жодного чорного стібка, несли
дитину до хрещення. Хресна мати готувала його заздалегідь, а загортаючи в нього немовля, примовляла "красну
дорогу" новонародженому, щоб життєвий шлях був такий же світлий і добрий, як той рушник. Після хресної
купелі дитину знову загортали в рушник, а поверх нього кожен з хресних батьків неодмінно клав "крижмо" —
золоту або срібну монету з побажанням добробуту. Цього рушника та "крижма" не можна було нікому
передаровувати. Вважали, що через те зломиться дорога життя. В першій половині XX ст.. рушник "крижмо"
замінено на чисте біле полотно, якого має бути непарна кількість метрів. З того полотна цій дитині шили
сорочечки чи платтячка і т.п.
Неперевершеним виявом працелюбності та старанності українок є весільні рушники, які кожна дівчина
готувала сама. Скрині повнилися дівочими рушниками, їх дбайливо оберігали, хизувалися - гостям і сусідам
показували, бо то дочка на виданні готує собі посаг. А вишивати рушники і сорочки матері навчали дочок з 7-8
років. І тут українські майстрині - неперевершені. Казкової краси візерунками прикрашали сорочки, хустки,
запаски, намітки, очіпки - прагнули до краси, оригінальності, до самобутності. Готували дівчата собі на все
життя по 50, 80, а іноді навіть по 100 сорочок з тонкого вибіленого полотна: для буденної роботи, свята, посагу,
на весілля і навіть на смерть, тобто для потреб протягом усього життя. І часом не тільки вишивали нитками, а
ще гаптували сріблом, золотом, бісером, перлинами, коштовними каміннями, лелітками. Так що красунею
виглядала кожна дівчина, яка мала бажання, терпіння, старання і хист.
Українська вишивка, рушники, на перший погляд, не мають такого значення в житті сучасної людини,
як це було раніше, але вони віють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є живущим бальзамом, який
сповнює нас споконвічною могутньою силою українського народу.
5. Вишивка Галичини. Її місцеві особливості
У даному розділі я спробую охарактеризувати особливості галицької вишивки, її оздоблення,
впровадження сучасних мотивів, популяризаторство.
Ще в період з XIX до початку XX ст. вишивка Галичини почала масово застосуватись на жіночому і
чоловічому одязі, а образний орнаментальний лад різних регіонів помітно набуває чітко означених рис. Кожний
район, навіть кожне село має своє художнє обличчя, улюблену колірну гаму. З того, як вишито рушник, сорочку,
кептар, легко можна дізнатися, з якого села їх власниця. Наприклад, напрочуд легко відрізнити веселу та яскраву
вишивку з рослинним орнаментом червоного, синього, зеленого, жовтого кольорів Яворівщини від переважно
монохромного (чорного), часто геометризованого, спокійного орнаменту Сокальщини. Хочеться відмітити, що
яворівська вишивка особливо відрізняється високим художньо-технічним рівнем виконання, тут, в основному,
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вишивають низинкою, хрестиком, позаголковим швом. На Яворівщині упродовж історії склалися свої методи
гаптування, що набули широкої популярності. Кожному виду одягу відповідала визначена техніка, колорит,
орнаментальні мотиви. Майстри додержувалися своїх художніх прийомів у різних видах одягу: кабатах,
камізелях, запасках, кожухах, сорочках, хустках, бавницях. На Яворівщині завжди користуються попитом
"сливові", "черешневі", "соснові", "в очка" мотиви. Колорит яворівських вишивок в основному червоний, який
підсилено жовтими, зеленими та чорними кольорами. Також лише тут, на відміну від інших районів Галичини,
притаманні лілові та фіолетові кольори. А для вишивок Сокальщини характерні легкі ніжні узори, які справляють
враження тонкого мережива. Вони виконуються переважно чорним кольором поверхневим шиттям —
хрестиком, стебнівкою. Вишукане, багате, монументальне чорне мереживо образно виділяється в складному,
комплексному одязі Сокальщини. З часом у виробах цього району поширюються густі, без пробілів геометричні
візерунки, у вишивку входить багатоколірність: колірна гама насичується жовтим, червоним, синім.
Помітно відрізняється від інших городоцька вишивка. Для Городоцького району типові орнаменти,
утворені з багатопроменевої розетки та її фрагментів. Тут вишивають червоним з додаванням синього, рідше
чорного так званим "городоцьким швом", що поєднує в собі кілька технік вишивання: стебнівку, обметання,
півкіску, мережку, гладь. Це повні та ажурні стібки, оригінально поєднані між собою. Городоцька вишивка
виділяється двома своєрідними руслами розвитку - на білому і темному фоні одягу. Вона включає в себе
своєрідне поєднання як геометричних, геометризованих, так і рослинних мотивів. Рослинний орнамент
складається переважно із зображень квіток, галузок і виконаний у техніці хрестика і позаголкового шва.
Особливої уваги заслуговують і вишивки Рава-Руського, Золочівського, Радехівського, Дрогобицького,
Сколівського, Турківського районів. Тут поширені такі техніки вишивання, як позаголковий шов, стебнівка,
настил, хрестик тощо, надзвичайно популярне у цих місцевостях вишивання "на очка" - тобто дрібними
квадратиками, які всередині заповнені хрестиками, клинцями тощо. Однак кожен район має свої відмінності
щодо технічно-орнаментального характеру вишивання. Наприклад, у Золочівському районі контури "очок"
вишиті білими, а заповнені кольоровими нитками, а у Рава-Руському "очка" повністю вишивали льняною або
білою бавовняною ниткою.
Бойківські вишивальниці розробили багато варіантів зображення квадрата, що тут є провідним
орнаментальним мотивом. Поряд з ним знаходиться ромб із різноманітними його виявами - звичайний,
окреслений двома-трьома лінями, з різноманітними відростками, зубцями, навіть такий, що вміщує у своїй
площині ще чотири ромби Також у бойківському рушникові трапляється поєднання вищезгаданих орнаментів з
антропоморфними. Така вишивка домінувала у с. Либохорі, Верхньому Синьовидному, Тухлі. Композиції на
Бойківщині зазвичай виконуються у веселій та яскравій гамі (найчастіше у червоно-синій).
Крім цього, особливою колористикою відрізняються вишивки Ходорівщини, що вражають умілим
поєднанням геометричного та рослинного різнобарв'я кольорів. На цьому районі Галичини мені б хотілося
детальніше зупинитися у наступній частині моєї роботи. Він представлений зразками праць видатної
вишивальниці Ольги Возниці, яка творчо опрацювала цікаву колекцію вишивок рідного їй краю.
6. Ольга Возниця - талановита українська вишивальниця
В українському вишивальному мистецтві є багато визначних імен, яскравих особистостей, які здобули
визнання і шану за творчу працю в ім'я збереження і подальшого розвитку багатющих традицій українського
народу. Сучасні майстри, продовжуючи давню традицію, наповнюють орнаменти вишивки новим змістом і
образами, підсилюють їх декоративне вирішення, розширюють діапазон застосування в громадському інтер'єрі.
Талановита вишивальниця, заслужений майстер народної творчості України, активна громадська діячка
та педагог Ольга Возниця -одна з тих, хто невтомно працює в ім'я торжества краси рідної Батьківщини. Любов
до рідної землі, Бога, глибока повага до людей та невтомна праця супроводжували її усе життя. А результатом
глибокого патріотизму до України, тісної співпраці з народом, закоханості у народне мистецтво є багата
вишивана скарбниця, яку по собі залишить Ольга Федорівна.
Не так давно в Національному музеї у Львові відбулося відкриття персональної виставки цієї заслуженої
майстрині традиційного народного мистецтва України - Ольги Возниці, на яку прибув міський голова Ходорова
Олег Куцівський, похресник пані Возниці. Експозиція з більш ніж вісімдесяти робіт майстрині приурочена її
вісімдесятиліттю є і справді чудовим подарунком усім закоханим у світ, відображений "хрестиком",
"мережкою", "занизуванням", "заволіканням", "низинкою", "гаптуванням" та іншими техніками вишивання,
характерними для Львівщини. На виставці експонуються рушники, доріжки, весільні сорочки, дитячий та
дорослий одяг із елементами вишивки. В кожній речі простежується різноманітність візерунків, вирішення їх
колориту. Під враженням тієї краси, мені захотілося дізнатись більше про цю обдаровану людину, творця таких
чарівних витворів народного мистецтва. І ось настав день, коли я разом зі своєю вчителькою з українознавства
Іриною Ярославівною у домашньому музеї зустрілась із талановитою вишивальницею Ольгою Федорівною.
Неможливо передати ті відчуття, які охопили мене, як тільки я зайшла до оселі видатної майстрині.
Неймовірної краси вишивка була всюди – на настільниках, наволочках, скатертинах; оселю прикрашали вишиті
рушники, серветки, доріжки; куди не кинь оком -ніжні колоритні барви, які створювали атмосферу спокою,
затишку та духовного піднесення у домі. "І все це вишили Ви?!" -здивувалась я, ще не підозрюючи про
справжній обсяг усіх робіт майстрині, що далеко перескочили цифру 200.1 справді, в історію вишивального
мистецтва Ольга Возниця увійшла ще в 50-х рр. XX ст. і досі плідно працює на мистецькій ниві. Витвори її рук
- це ціла історична доба українців, де переплітаються боротьба, воскресіння та перемога; тут виразно
прочитується історія, своєрідний літопис рідної країни. Кожна вишита річ Ольги Федорівни віє давніми
спогадами, переживаннями, передає всі ті почуття, які переживала майстриня під час роботи. її індивідуальна
та оригінальна творча манера привертає увагу як звичайних любителів вишивки, так дослідників і журналістів.
Ольга Возниця дуже тонко відчуває художню природу народної вишивки, передаючи її багатство
образно-графічною мовою - чіткою, виразною та зрозумілою всім. Думаю, жоден українець не залишиться
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байдужим після огляду принаймні кількох її робіт - настільки вражаючими є кожна з них. Справді, хіба можна
забути, як ця талановита майстриня виймає одну за одною мережані сорочки та блузки - одна краща за іншу;
показує веселі, густо покриті орнаментами, барвисті рушнички; демонструє розкішні змодельовані сукні, кожна
з яких нітрохи не поступається іншій багатством фантазії та оригінальністю; виймає невимовної краси вироби з
бісеру, які чудово доповнюють вишитий одяг. Цікавим є те, що у багаторічній практиці Ольга Федорівна
виробила власні принципи під час вишивання - стиль вишивки на одязі, наприклад, в неї ніколи не співпадатиме
з вишивкою, що має оздоблювати інтер'єр. Кожна річ вишивальниці має свою специфіку композиційного
вирішення. Скажімо, орнамент на жіночих сукнях Ольга Федорівна здебільшого поміщає внизу рукавів, а на
рукавах блуз вишиті смужки-доріжки найчастіше розташовуються вертикально. У чоловічих сорочках
майстриня вишиває тонкі узори на пазухах, комірах, манжетах, а працюючи над узорами вишивок до безрукавок,
кептарів, пані Ольга щоразу знаходить інший підхід для зображення одних і тих же мотивів. Саме тому, розетки,
зірочки чи зубчики на різних речах виглядають по-різному, надаючи їм особливої емоційності, небуденності.
Вироби Ольги Возниці добротні, багаті, довговічні, вони завжди залишатимуться красивими та модними.
Розмаїте та багатогранне життя "найбагатшої людини на Землі" Ольги Федорівни народилось серед
тихих мальовничих місцевостей стародавнього Ходорова, де майбутня вишивальниця почерпнула натхнення для
майбутніх робіт, тут починається довгий та тернистий творчий шлях у високе мистецтво. Виховувалась дівчина
на кращих традиціях церкви, змалечку в родині плекали любов до вишиваного мистецтва, пісні, слова.
Вишивати Ольга Возниця почала ще з дитячих літ - самостійно шила та прикрашала "суконочки" для своїх
ляльок, які з підручних матеріалів робила мати дівчинки - купити іграшку в ті часи було майже неможливо.
Навчалася Ольга Федорівна в школі №5 у Львові, після закінчення якої деякий час пропрацювала у бібліотеці
рідного Ходорова. Згодом вона одружується із свідомим патріотом України Володимиром Возницею та
народжує двох синів, у яких щасливе подружжя з дитячих літ ніжно вливало любов, добро, християнську
мораль. З того часу Ольга Возниця назавжди пов'язує своє життя з вишивкою, а ставши керівником гуртка
"Народна вишивка", присвячує два десятки років роботі з дітьми, плеканню в них любові до мистецтва та
праці. Пані Ольга піклувалась, щоб її вихованці увібрали в себе дух української нації, тому систематично
організовувала цікаві подорожі на Говерлу, прогулянки в Шевченківському гаї, екскурсії по музеях Львівщини,
також багато вечорів присвятила Т. Шевченку та Лесі Українці (їх проведення, бувало, ще треба було
випросити в керівництва). Вихованці Ольги Федорівни - це ціле покоління свідомих, розумних, працьовитих,
насичених багатою українською культурою, справді великих Людей. Зараз вони з вдячністю згадують про той
величезний внесок, який зробила пані Ольга в їхнє життя, та систематично підтримують із нею зв'язки.
В 1988 р. Ользі Возниці присвоєно звання "Заслужений майстер народної творчості України". її роботи
прикрашають десятки престижних музеїв, серед яких Національний музей Львова, Дубенський історикокультурний заповідник, Державний музей декоративно-ужиткового мистецтва у Москві, також вони
виставлялись на Світовому конгресі бойків в Турці, в Народному домі у Ходорові, у музеї Лесі Українки в
Луцьку та "Верховина" в Стрию, в Києво-Могилянській академії, у розвиток якої пані Ольга в свій час зробила
помітний внесок. Незліченна кількість робіт Ольги Федорівни знаходяться у школах, вищих навчальних
закладах Львова, також вона завжди брала участь в обласних, республіканських, всесоюзних виставках. За своє
життя майстриня заслужила десятки почесних нагород, про неї писали в газетах, журналах, книгах, їй
присвячували вірші та твори, запрошували на різноманітні телепередачі, без неї неможливе жодне національне
свято чи культурний захід. Незважаючи на похилий вік та слабке здоров'я, Ольга Возниця до сьогодні вишиває
"так, щоб Україна вся біля серця була", бере активну участь у громадському житті. Вже в перші дні
Помаранчевої революції, пані Ольга через стан здоров'я, що не дозволяв їй самій вирушити до Києва, передає
рушник. В єдності сила народу" Президентові України Вікторові Ющенку. Її сорочки є в гардеробі як самого
Президента, так і його дружини. Нещодавно Ольга Федорівна разом із Р.Чугаєм, Р.Федак, Г.Мазураком,
О.Цурою, Я.Заневчик, М.Чатурийською та іншими майстрами та майстринями-вишивальницями внесла свій
вклад у вишивання дев'ятиметрового рушника, який подорожував містами України, щоб згодом бути урочисто
врученим Віктору Андрійовичу на День Злуки. Окрім цього, Ольга Федорівна видала кілька книг-альбомів,
присвячених вишивці – "Вишивка – моє життя", у якій подано зразки вишивок одягового, інтер'єрного та
обрядового призначення, прикраси з бісеру та "Вишивка рідного краю", де розміщені зразки української
вишивки, зібрані у м. Ходорові та навколишніх селах. Подані в альбомах оригінали зразків викликають
зацікавлення дослідників і цінителів народного мистецтва, дизайнерів і модельєрів, творчих особистостей.
Саме завдяки таким талановитим, працьовитим та обдарованим особистостям, як Ольга Возниця,
сьогодні вишиване мистецтво поступово входить у щоденне наше буття. Вишивка "приведе людей до великого
добра, поваги, гармонії душі", допоможе повернутись до прадавніх духовних джерел, стане поштовхом до
творчої праці задля народу.
Висновок
Думаю, кожен погодиться, що вишивка - це не тільки майстерне творіння золотих рук народних
умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних устремлінь, інтелекту українського народу.
Вишивання як
національна традиція сприяло формуванню у дівчат і жінок терпіння, відчуття краси. Вишитий своїми
руками одяг був одним із головних показників працьовитості юнки. Мені приємно усвідомлювати, що цей
національний символ України сьогодні стає дедалі популярнішим, чимраз більше українців хочуть відзначати
свята саме у вишитому вбранні. Народний одяг тепер вважають не лише ознакою патріотизму, а й доброго
смаку. Хочеться ще раз наголосити, що неповторністю композицій, орнаменту, колориту особливо
характеризуються вишивки Галичини. Часто вони є своєрідним "паспортом" для вишитих речей (наприклад,
рушників), а композиційне вирішення галицької вишивки відзначається безмежною фантазією, колоритом.
Зазначу, що вишивці Галичини завжди були властиві багатство орнаменту, складні геометричні узори, що густо
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заповнюють тло тканини. Дуже влучно зараз згадати слова Василя Скуратівського : " Маючи такі обереги, народ
зумів уберегти від забуття нашу пісню й думу, нашу історію й родовідну пам'ять..."

1999.
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Трагедія українців Польщі в 1944-1946 рр.
Роботу виконав: Солов’ян Володимир Сергійович,
учень гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
Науковий керівник: Кобиш Валентина Сергіївна,
вчитель гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
Вступ
У політично насиченому сьогоденні не губиться одна з найдраматичніших сторінок нашої історії - брутальне
вигнання в 1944-1946 роках українців з прабатьківських земель Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Західної
Бойківщини, Надсяння.
До завершення Другої світової війни ще було далеко, але антигітлерівська коаліція (США, Англія і Радянський
Союз), зібравшись у Тегерані з 28 листопада по 1 грудня 1943 року, обговорила майбутнє повоєнної Європи і, зокрема,
Польщі, її території та кордонів. Між Польщею та Радянським Союзом було досягнуто домовленості про взаємне
переселення українців та поляків. На запитання президента США Рузвельта чи планує Сталін переселення людей (а
це майже 700 тисяч чоловік), той рішуче відповів: „Так!"(4, с.8). Лінія радянсько-німецького фронту проходила ще
по території Західної України, як 27 липня 1944 року в Москві уряд СРСР і створений там же тиждень перед тим
маріонетковий Польський Комітет Національного Визволення (ПКНВ) підписали таємне порозуміння про
радянсько-польський кордон. За основу майбутнього радянського кордону було взято лінію Керзона з окремими
відхиленнями від неї на користь Польщі (4, с.5).
9 вересня 1944 року в Любліні Голова Ради Народних Комісарів УРСР М.Хрущов і керівник ПКНВ
Є.Осубка-Моравський підписали угоду про евакуацію українського населення з території Польщі і польських
громадян з території України (3, с.287-293).
Кремлівських правителів, очевидно, не турбувало те, що 700 тис. українців Надсяння, Холмщини, Підляшшя та
Лемківщини - споконвічних мешканців цих українських етнічних земель - опинилися на території Польщі. Про
публічне оприлюднення цього порозуміння чи його ратифікацію Верховною Радою СРСР, щоб хоч би формально
надати йому правової сили, не було й натяку.
Акція поголовного винищення українського населення розпочалася після
того, як Радянська армія вигнала німецьких окупантів з українських автохтонних
земель Закерзоння , а владу брали польські урядовці. Українська самооборона була
тоді фактично ліквідована. Більшість самооборонців перейшла в УПА, частину
поляки арештували, а решта ховалася у криївках.
У ті роки загинули тисячі українців і тільки тому, що були вони українцями. Страшні події тих років на
споконвічних етнічних землях Закерзоння і депортація з цих земель українців не знайшли належного відображення в
радянській історичній науці. Тільки в роки незалежності започатковано видання збірників документів, матеріалів і
спогадів про примусове переселення, тобто депортацію.
Мета роботи - дослідити умови акції тотального виселення автохтонного українського населення із
споконвічних українських земель, офіційно названої „евакуацією". Очевидно, що навіть її організатори усвідомлювали
злочинність цієї акції, тому і вжили назву „евакуація". У зв'язку з яким стихійним лихом, якою небезпекою і на який
період „евакуювали" українців з їхніх земель? І, що не менш важливо, в угоді кілька разів наголошувалося про
„добровільність" евакуації. Насправді ця „добровільність" була фікцією, звичною нормою для комуністичних
диктатур. Переконавшись, що бажаючих покидати рідний край немає, панівні режими Польщі та СРСР вдалися до
провокацій, репресій, убивств. Тисячі безневинних людей - від немовлят до людей похилого віку – стали
жертвами свавілля і беззаконня в центрі Європи в середині XX ст. Радянська заполітизована і фальсифікована
статистика та історіографія практично не порушували цієї переселенської теми-драми.
Тема депортації українців з Холмщини обрана для дослідження не випадково. В 1946 р. з сіл
Грубешівського і Томашівського повітів Холмської губернії Люблінського воєводства в тому числі була депортована
велика родина мого діда.
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Метою моєї роботи було: показати негативну суть тоталітаризму, насильства, порушення прав і свобод людини;
необхідність збереження історичної пам'яті.
Десятки років позиція радянської пропаганди зводилася до замовчування теми про депортацію українців з
Закерзоння, у кращому випадку - згадки про неї як буденну подію. Після виходу з радянської імперії, в умовах
демократії та з позиції національного самоусвідомлення Україна повернулась до складних польсько-українських
стосунків.
Вийшла друком низка документально-мемуарних праць, що неспростовно засвідчують масштабні злочини
польських шовіністів під егідою і з допомогою сталінських спецслужб над українцями. У цих виданнях розкрито
трагедію народу, без осмислення якої стосунки на міжнародному рівні між суверенними державами Польща та Україна
навряд чи будуть добрими, щирими і плідними.
Для моїх досліджень вважаю унікальними такі видання : “Книга Пам'яті. 1944-1994" та „Книга Пам'яті. 19442004", матеріали до яких з 1991 р. збирав Віталій Процюк. У ці збірки спогадів очевидців подій увійшли спомини
старшої двоюрідної сестри мого діда Ірини Яцишин із села Переводів (13, с. 285). Про винищення українського
населення на теренах Закерзоння з метою полонізації цих земель свідчать документи в праці М.Сивіцького „Історія
польсько-українських конфліктів", том III.
Опубліковані вперше документи, що до того півстоліття ховали в спецархівах Радянської України, допомогли
відтворити всі етапи трагедії В.Сергійчуку в його праці: „Трагедія українців Польщі".
Авторський колектив у книзі „Холмщина - споконвічна земля наших предків" дав опис зловісної депортації
українців із свого отчого краю; дивовижну, часто мученицьку, історію Холмщини.
Базовий матеріал мого дослідження склали документи і факти, наведені авторами згаданих видань, та
матеріали інших авторів, а також родинні спогади.
Розділ 1. З давніх віків на своїй землі
Холмщина – споконвічний український край, який тисячоліттями заселяло східнослов’янське плем'я
дулібів. Вони ще в V ст. створили своє державне об'єднання Червенські городи зі столицею Червень над рікою
Гучвою, які 981 р. князь Володимир Великий приєднав до Київської Русі. Від річки Буг цей край називався також
Забужжя.
Через злуку з Києвом ці землі було врятовано від польского панування і неминучої полонізації. Однак
Польща не хотіла зректися Червенських городів. Після смерті Володимира Великого польський князь Болеслав у
1018 році зайняв Забужжя, яке було під поляками до 1031 р. Ярослав Мудрий знову повернув Червенські городи
до Київської держави. Відтоді й ведеться боротьба між українцями і поляками за прикордонні землі.
З часом ці землі стали називатися Холмщиною від назви міста Холм ( на р. Буг), заснованого в XIII ст.
князем Данилом Галицьким. Золотий вік Холмщини припадає на XIII століття. Ці землі були в ті часи вже досить
густо заселені, налічувалося там близько 20 міст, з яких найважливіші Холм, Червень, Волинь, Сутійськ, Щекарів,
Угровеськ, Верешин. З XIII ст. до 1340 р. Холмщина входила до Галицько-Волинського князівства. Усобиці,
послаблення княжої влади і зазіхання сусідів призвели до занепаду Галицько-Волинського князівства, а тим
самим і значення Холмщини. У середині XIV ст. Галичину і Холмщину з Белзькою землею загарбала Польща.
Геополітичне положення Холмщини зумовило їй статус форпосту українського народу на західній
окраїні його етнічних земель. Експансію будь-якого нападника з заходу вона зазнавала першою. Доля холмщаків
стала для них злою мачухою після втрати незалежності в 1340 р., коли століттями вони були змушені виконувати
роль пасинків то в одного, то в іншого окупанта: Литви (1340-1377), угорців (1377-1387), Польщі (1387-1795),
Австрії (1795-1809).
У 1809 р. Наполеон створює Варшавське герцогство, в яке входить і Холмщина. У 1815 р. це герцогство
було поділене між Росією, Пруссією та Австрією. Так Холмщина підпадає під владу Росії майже на століття
(1815-1914). У 1914-1918 рр. господарями були німці.
Але весь цей час холмщаки відстоювали право на існування та збереження своєї мови, релігії, культури,
традицій та звичаїв. При цьому вони віками свято зберігали і достойно зберегли свою мову і віру, які завжди були
визначальними критеріями національної ідентичності населення. Саме це послужило основою для створення в
1912 р. Холмської губернії в Росії. З початком Першої світової війни українське населення Холмщини було
змушене рятуватися втечею в Росію, а їх селянські господарства та громадські споруди залишалися без догляду і
поступово занепадали, а будинки руйнувалися. Після повернення вони зіткнулися з багатьма проблемами. Від
військових дій та тривалого недогляду тільки в Грубешівському повіті було повністю або частково зруйновано
21136 селянських будинків.(14, с.7).
Українці Холмщини ніколи не полишали думки про возз'єднання з Україною. Вже 25-27 серпня 1917 р. у
Києві відбувся Всехолмський з'їзд. На ньому були присутні 296 делегатів з Холмщини, вони заявили про свою
єдність з Україною. На з'їзді вибрано вісім представників до Центральної Ради, а також комісара Холмщини.
Після Жовтневої революції холмщаки домагалися і домоглися включення території Холмщини і Підляшшя до
складу Української Народної Республіки (УНР) за Берестейським мирним договором від 9 лютого 1918 року,
незважаючи на опір поляків та їх спільників.(18, с.43).
На жаль, відроджена в листопаді 1918 р., Польща до самої війни 1939 р. на державному рівні, всупереч
власній Конституції і міжнародним угодам, проводила постійне нищення українства саме на Холмщині, як на
найбільш висунутих на захід українських землях.
Розділ 2. Закерзоння - зона болю
Терміном Закерзоння називають регіон, який колись належав до Галицько-Волинського князівства, що
пізніше потрапило під польське володіння, а після Другої світової війни залишилось у складі Польської
держави. Цей термін у Польщі вживається дуже рідко, напевне тому, що означає українські землі. Сьогодні цим
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землям найкраще відповідала б назва „постукраїнські", бо після геноциду над українцями воєнного і
повоєнного періоду тут залишилося небагато етнічних українців.
Термін Закерзоння з'явився в міжвоєнний період від імені Джона Керзона, міністра закордонних справ
Англії в 1919-1924 рр., члена Ради послів держав Антанти, який 10 липня 1920 р. на конференції між
представниками Ради і Польщі у Спа (Бельгія) виступив з пропозицією встановити перемир'я у польськобільшовицькій війні. (10, с.252). Варто згадати, що наприкінці першого - початку другого десятиліття XX ст.
проблема кордону вже посідала особливе місце в українсько-польських взаєминах. Мова йде про добу
національно-визвольних змагань. Проте тодішня спроба справедливого і прийнятного для обох сторін
розв'язання проблеми польсько-українського територіального розмежування в умовах відчайдушної боротьби
двох народів за відновлення національної державності була приречена на провал. Національна революція в
Україні зазнала поразки. Після 1918 р. на руїнах Російської імперії деяким народам вдалося створити свої
незалежні держави. Не спромігся вирватися з-під опіки старших братів найчисленніший з поневолених народів український. Західні землі опинилися під Польщею. За Версальським мирним договором (від 28 червня 1919
року) Польща була визнана як незалежна європейська держава з гарантованими кордонами на заході. Інакше
виглядала ситуація зі східним кордоном Польщі, зокрема з Україною. Результатом польської експансії на Схід
стала окупація армією Ю.Підсудського Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляшшя (з 1918 р.), Західної Волині
(з травня 1919 р.) та всієї Галичини (з липня 1919 р.).(7, с.6).
В умовах нестабільної військово-політичної ситуації Верховна Рада Антанти 8 грудня 1919 р. прийняла
Декларацію про тимчасові східні кордони Польщі, у якій остерігала поляків від дальшої експансії на схід.
Катастрофічне і загрозливе для самого існування Польської держави становище, що на кінець 1920 р. склалося
вже на польсько-радянському фронті, змусило польське керівництво звернутися до конференції Верховної Ради
Антанти з проханням про допомогу. Приймаючи матеріальну допомогу Англії та Франції, польська сторона
погодилась обмежитися на Сході лінією кордону, накресленою в Декларації від 8.12.1919 р., та зобов'язалася
прийняти будь-яке рішення Верховної Ради Антанти щодо майбутнього статусу Східної Галичини. На цій
підставі 12 липня 1920 року Дж. Керзон звернувся до Москви з нотою про умови радянсько-польського
перемир'я. Він запропонував розмежувати воюючі сторони вздовж лінії Гродно - Ялівка - Немирів - БрестЛитовський -Дорогуск - Устилуг - Грубешів - Крилів, на захід від Рави-Руської та на схід від Перемишля до
Карпат (7, с.8). Так був міжнародно підтверджений кордон Польщі з радянськими республіками по лінії, яка
відтепер дістала назву „лінії Керзона". Тоді проект не прийняли, переговори було зірвано.
Проте польський уряд, скориставшись зі зміни становища на фронті, нав'язав Радянській державі за
Ризьким договором від 18 березня 1921 р. кордон далеко на схід від лінії Керзона, захопивши західно-українські
та західно-білоруські землі. В межах Польщі залишилося понад 162 тис. кв.км українських земель з населенням 11
млн. чоловік. (15, с.18).
Кримська конференція 1945 р. визначила східний кордон Польщі в основному за лінією Керзона. Договір
між СРСР і народною Польщею, підписаний 16.08.1945 р. в Москві, остаточно визначив кордон за лінією
Керзона з незначним відхиленням на користь Польщі.
Розділ 3. Трагедія в центрі Європи на тлі великої перемоги
Як тільки Червона армія вступила до Галичини, Голова Ради Народних Комісарів УРСР М. Хрущов
поставив питання про приєднання до УРСР тих західних земель, що в 1939 р. були віддані Гітлеру. (15, с.63).
27 липня 1944 р. у Москві було підписано угоду між Польським Комітетом Національного визволення та
урядом СРСР про польсько-радянський кордон приблизно по лінії Керзона, як уже сказано, з деякими
відхиленнями від неї на користь Польщі. Як розвиток цієї угоди наступного місяця було вирішено здійснити
взаємне переселення українців і поляків.
Для підготовки спеціальної угоди з цього питання 1 і 2 вересня 1944 р. М.Хрущов приїздив до Любліна.
В офіційній пресі мета цього візиту подавалася як "двостороння реєстрація людності польської, української,
білоруської та русинської". (15, с.63,64).
Державна польська влада вже в перших юридичних актах (Декларація Крайової Ради Народової від 1
січня 1944 р. та Маніфест Польського комітету національного визволення від 22 липня 1944 р.) декларувала
право народів на самовизначення. Проте в цих актах нічого не згадувалося про національні меншості в Польщі.
Так було вирішено здійснювати політику побудови однонаціональної держави.
Цю ідею взялися втілювати в життя її головні опоненти з обох берегів Бугу - комуністи радянські і
польські, котрі не звернули ані найменшої уваги на прохання етнічного українського населення про його
приєднання до України. Як насмішкою над їхнім волевиявленням про приєднання було переадресування
багатьох звернень про це в ЦК КП(б)У з приміткою, що вони, українці, "просять переселити їх на територію
Української РСР". (15, с.64).
І це - неправда. Українці Закерзоння хотіли приєднатися до України, але вони прагнули залишитися на
споконвічній батьківській землі.
9 вересня 1944 р. у Любліні була започаткована злочинна акція - між урядом УРСР і Польським
Комітетом Національного Визволення (ПКНВ) була підписана ганебна угода про "евакуацію" українського
населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Радянська сторона пояснювала підписану
угоду досить своєрідно з погляду "турботи" про українців Закерзоння: "Угода стала прекрасним розв'язанням
проблеми про національну меншину в Польщі і була продиктована дружніми стосунками між двома
слов'янськими народами. Витікаючи з доброзичливих стосунків між українським і польським народами, взаємна
евакуація населення повинна була сприяти подальшому поглибленню дружніх відносин між ними і готувати ґрунт
до непорушності нових державних кордонів між Радянською Україною і демократичною Польщею". (15, с. 95).
Ганебною була ця "евакуація" з багатьох причин. В угоді декілька разів наголошувалось - "евакуація є
добровільною і тому примус не може бути застосований ні прямо, ні посередньо". (стаття 1, абзац ЗО). В Угоді
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також було перелічено конкретні повіти, з території яких повинна відбутися евакуація українського населення.
Для тієї так званої евакуації не існувало жодної формальної правової основи. Адже Угода між СРСР та
Польською республікою про радянсько-польський кордон була підписана лише 17 серпня 1945 р., а обмін
ратифікованими грамотами відбувся ще пізніше – 6 лютого 1946 року. Згідно з угодою " всі особи польської і
єврейської національностей, які були громадянами Польщі до 17 вересня 1939 року і жили на території України,
Білорусі або Литви, можуть переселятися до Польщі. Всі особи української, білоруської, російської і литовської
національностей, які живуть на території Польщі, можуть клопотатися про радянське громадянство і переселення
до Радянського Союзу. Переселення повинно закінчитися до квітня 1945 р."
Невдовзі опублікована угода про переселення стала несподіваною і для українців, і для поляків, які
сподівалися, що перемога Радянського Союзу та його союзників над фашистською Німеччиною автоматично
поверне Польщі кордони 1939 р. Українці ж сподівалися на повернення автохтонних земель за Сяном і Бугом. З
пропозицією про повернення цих земель 20 липня 1944 р. Микита Хрущов звернувся до Сталіна. Він пропонував
утворити Холмську область, до якої увійшли б міста Холм, Грубешів, Томашів, Замостьє та ін (територія 12 310
кв. км, населення 797 039 осіб)(4, с.8; 15, с.66,67) і Дрогобицьку область з Пшевурськом, Перемишлем,
Ярославом, Сяном, Ліском та ін. (територія – 6136 кв. км, населення – 509 448)(4, с.8; 15, с.67,68). На жаль, ця
пропозиція залишилася без відповіді, бо все було вирішено в Тегерані 1943 р. У процесі виконання угоди 1944 р.
добровільних зголошень на в'їзд в Україну було дуже мало.
Із "Доповідної записки заступника головного уповноваженого Уряду УРСР з евакуації українського
населення з Польщі М.Ромащенка секретареві ЦК КП(б)У М.Хрущову про виконання Угоди від 9 вересня 1944
р.", яка датована 14 листопада 1944 р. маємо такі дані:
До 10.11.1944 р. було подано заяв на виїзд від 18 289 господарів (69 049 осіб); оформлено на виїзд 2 296
господарств (8 388 осіб). До 30.11.1944 евакуйовано 680 родин (2 505 осіб)(15, с.133, 134, 135).
Переважну більшість евакуйованих родин було направлено в Запорізьку, Дніпропетровську, Одеську і
Херсонську області. В західні області направлено лише 18 родин (15, с.135).
До 1 січня 1945 р. польській владі вдалося виселити лише 19 899 українців (4, с.6), переважно з
Холмщини та Лемківщини. Добровольців на переселення було негусто. Багато хто з прибулих у "радянський
рай", переважно в зруйновані війною південно-східні степові райони України, миттєво отямились і почали тікати
назад. Вони застерігали краян від необачних кроків, тож влада почала застосовувати примус, що підкріплювався
розбоєм польського шовіністичного підпілля.
Наведу деякі страшні цифри. Ще з травня 1943 р. по травень 1944 р. тільки в самому Грубешівському
повіті (звідки мій дід) збройні банди, які всюди виступали під польським прапором, спалили 52 села і вбили
приблизно 4000 селян (17, сі 17). Рідне село діда Василів Великий було спалено 22 березня 1944 р.
Село Павлокома Перемишльського повіту - 3 березня 1945 р. було знищено, людей пограбовано, 366
мешканців замордовано. Наймолодшому був 1 рік, найстаршому– 81 (11, с.59, 146, 13).
Село Сагринь Грубешівського повіту - в ніч з 8 на 9 березня 1944 р. було вбито близько 750 людей, за
один день було спалено 260 українських господарств (14, с.9). Село Берестя - загинуло понад 300 осіб 20.03.1944р.
(17, с. 118, 119), село Ласків-262 особи 10.03.1944 р. (13, с 270; 17, с 118, 121, 123).
Сотні спалених і знищених сіл, багато з яких щезли з лиця землі, ніби їх ніколи й не було. Тисячі вбитих,
закатованих українців, прізвища, імена яких вже ніхто і ніколи не згадає.
Пропагандистсько-агітаційні зусилля серед українського населення, аби воно перебралося в УРСР, не
мали успіху. Навпаки, загони УПА передислоковувалися на Закерзоння, стримуючи евакуаційну агресію. Став
очевидним повний провал цієї акції, що й спричинило нечувану хвилю масових вбивств українців навесні 1945
року в Надсянні, Холмщині та Східній Лемківщині; повсюдну ліквідацію українських шкіл; заборону
українського громадського життя; непосильну обов'язкову здачу владі зерна, молока; арешти і вбивства свідомих
українців, священнослужителів греко-католицької церкви, знищення українських цвинтарів.
Починаючи з березня 1945 р. за справу виселення українців узялися польські нелегальні збройні
формування, банди, а разом з ними й окремі підрозділи міліції. Впродовж перших місяців 1945 року масові
вбивства українців і підпал сіл стали щоденним явищем.
З липня 1945 р. заступник Головного уповноваженого уряду УРСР надсилає секретареві ЦК КП(б)У
М.Хрущову цілком таємну доповідну записку під назвою : «Про опір українців у переселенській акції». З тексту
випливало, що планові темпи евакуації провалено. Антипереселенські настрої панують майже в усіх населених
українських пунктах. Навіть більше: чимало є випадків, коли відмовляються виїжджати ті, що подали заяви.
Особливою впертістю відзначаються Любачівський, Перемишльський і Яворівський повіти, звідки не надходять
заяви на виїзд. З Ліського повіту, де нараховується 11 тис. українських сімей (понад 45,5 тис. осіб), за останні
шість місяців жодна людина не виявляла бажання евакуюватися. (18, с.147).
Літо 1945 р. сягало зеніту, а із 506 тис. облікованих українців Закерзоння вдалося вивезти близько 197
тис. Лише в межах 2-7 відсотків початково виселених можна зарахувати до числа добровільних (18, с. 146).
До кінця серпня 1945 р. було виселено лише 229 685 осіб, що складало менш ніж третини всіх українців
Закерзоння. (4, с. 6,7).
Як це було насправді «добровільно», розповіли живі свідки трагедії депортації українців з рідної землі.
їхні численні розповіді-спогади, які з 1991 р. збирав Віталій Процюк, подані в «Книзі Пам'яті», а також в інших
друкованих виданнях.
Остаточно до кінця липня 1946 р. із Закерзоння на територію СРСР за офіційними даними було виселено
482 880 українців. (4,с.7). Реальна кількість виселених дещо більша.
При виселенні українців у СРСР радянськими переписувачами оформлялися документи, основу яких
складали посімейні списки та описи майна. Спочатку заповнювалися анкети.. Посімейні списки мали такі графи:
номер за порядком; прізвище, ім'я, по батькові; рік і місце народження усіх членів сім'ї, починаючи з голови
двору; стать, родинне відношення до голови двору; область, до якої переселялися; зрідка – дата переселення.
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Цінна інформація міститься в описах майна. Це прізвище, ім'я, по батькові голови двору; населений
пункт; кубатура житлових і господарських будівель і їх вартість; кількість землі; загальна вартість залишеного
майна. Так вартість залишенного майна моїм прадідом Бігуном Іваном Максимовичем (с.Василів Великий,
Грубешівського повіту Люблінського воєводства) становила 17185 крб. При преселенні було залишено:
житловий будинок - 200 м , сарай – 150 м, складські приміщення - 250 м , будівлі поза садибою - 40 м ,
будівельного матеріалу -5м, землі - 6,0 га, в тому числі орної - 6,0 га.
Але треба сказати, що переписувачі не надто переймалися проблемами переселенців і за спалені будівлі
нічого не записували. Так в описі майна прадіда записана тимчасова ( побудована після пожежі) будівля, а не
спалена поляками під час нападу 22 березня 1944 р. велика хата.
Земля, скільки її не було у господарстві, у загальну вартість майна не входила, хоч і записувалась, і
оцінці не підлягала. У той же час кожне плодове дерево оцінювалось у 20-30 крб (18, с. 68,69).
В оцінці майна був значний суб'єктивізм, оскільки одні й ті ж будівлі у різних повітах оцінювалися порізному. При відсутності житлових і господарських будівель (вважай, спалених поляками) оцінці підлягали лише
сад і залишені посіви. Сума тут була теж невеликою - від 100 до 700-800 крб. Досить дорого оцінювався ліс, який
рахувався за тим чи іншим господарством (за умови порядності і скрупульозності переписувачів). Як правило,
вартість залишеного майна в описах коливалася від 1 до 20-25 тис. крб. за тодішніми цінами. Ніхто депортованим
не відшкодовував фактичної вартості їхнього майна. (18, с. 68,69).
Наслідками депортації українців Закерзоння 1944-1946 рр. стали десятки тисяч замучених, вбитих, сотні
тисяч позбавлених батьківщини, знедолених, пограбованих, доведених до відчаю людей.
Розділ 4. Рідний край у пам'яті моїй. (Спогади мого діда)
Дивлячись через призму долі своєї родини, розповідає мій дід Бігун Мирослав Іванович, 1940 р.
народження, с. Василів Великий, Грубешівського повіту Люблінського воєводства:
«Як дитина, я запам'ятав лише окремі епізоди. Спогади про ті віддалені роки переплітаються з наївними
дитячими спогадами та епохальними подіями світової історії.
Держава Польща, користуючись фактично бездержавністю українського народу, не давала автономії
українцям та всяко боролася з будь-якими проявами українськості.
Українці не мали доступу до освіти на рідній мові, не мали доступу на державну службу, виборні посади;
їх не брали на командні посади під час служби в армії. Одним словом, українці не мали своїх вчителів, суддів,
адвокатів. Дорога була закрита всім, хто міг і хотів збудувати чи відстояти в Польщі українське.
Підживлювати патріотизм українського населення Польщі став громадський рух народу : діяльність
«Просвіти», «Союз українок », народне шкільництво, кооперація і т.п.
Читальня, так у тих краях називалися будинки культури, в нашому селі була заснована «Просвітою».
Читальня, якою на громадських засадах опікувався мій дядько по мамі Федько Федорович, мала високого
якісного і кількісного рівня (як для села) бібліотеку (в якій був рояль), ясла з дитячим садочком, народну школу.
Студенти проводили там фестини (так називалися сільські фестивалі), дівчат вчили добре куховарити, а селян
прибутково господарювати: як і коли орати, коли раціонально сіяти та як доглядати за посіяним, які сорти
застосовувати і т.д. В будні й свята, вдень і ввечері молодь та старші збиралися у читальні. Тут приготовляли
різні вистави, співали. Найпопулярнішою справою тоді в селі був театральний гурток. У селі був і невеликий
духовий оркестр. У будинку читальні була молочарня, кооперація мала свій магазин, були також каси
«самопомочі». На світлинах 1939-1942 рр., що зберігалися в родині, зображено село, односельці, різні події.
Але політичне життя та його будителі були загнані в підпілля. Прояви свідомого українського духу
переслідувалися далеко неконституційними методами. Уряд Польщі вдався до проведення каральних акцій, які
називалися пацифікаціями, тобто «умиротворенням». Каральні акції нагадували знущання над всім, що здавалося
карателям українським.
Початок війни, тобто прихід німців у село, запам'яталися мені тільки з розповідей старших.
Фронт пройшов через наше село без боїв, без кривди населенню з боку німецької армії. Усім стало трохи
легше, однак це тривало недовго. Розрізнені залишки польської армії почали формувати підпільні бойові групи і
вже скоро, спочатку під прикриттям ночі, а далі і в білий день, влаштовували напади та облави на українців у
нашому селі. їх не влаштовувало, що почали оживлятись українські структури в цілому етнічно українському
регіоні.
Час від часу в нашому селі зникали люди. Хто безслідно, а кого знаходили десь за селом або і в селі
замордованим. Спочатку це відбувалося вночі, а з часом поляки і вдень чинили свавілля. Потім почалися нічні
облави. Село не мало організованого опору і тому дуже потерпало від таких нічних набігів. Не було іншого
виходу як захищатися самотужки. В чому полягав цей захист? По різні боки від села виставлялися замасковані
чисельно незначні, але вже озброєні групи місцевих мешканців, котрі могли чинити якийсь опір нападникам чи
попереджати раптовість нападу поляків на село. Це давало можливість іншим жителям сховатись або втекти, а
часом і чинити збройний опір. Таке чергування було добровільним і мало змінний склад учасників, але завжди
був хтось із старших, досвідченіших. Такі дії селян не були достатньо ефективними, але до певної міри стали
стримуючим фактором.
З часом методи захисту вдосконалювалися. На найвищій точці села вдень піднімали віху та виставляли
варту, яка вела круговий огляд околиць села і підходів до нього. Коли помічали пересування підозрілих скупчень
людей, що наближалися до села, віха падала. Це було сигналом тривоги і сигналом для втечі з села. На подвір'ї
завжди стояв віз з необхідним спорядженням. Частоконей навіть не випрягали. Втікали в поле чи в напрямку
протилежному тому, звідки наближалася загроза. Навіть маленькі діти знали цей сигнал біди.
Наше село зберегти не вдалося. Акція почалася з настанням темноти 22 березня 1944 р. Водночас було
спалено фактично все до тла. Рятувалися хто як міг. Комусь вдалося втекти з худобою, хтось був радий, що сам
урятувався. Ті, хто не встигав зібратись до втечі, ховались у підготовлені для подібного випадку спеціальні
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схрони і там перечікували кривавий герць. Сили сторін були далеко нерівними. Польські вояки-партизани АК
(Армії Крайової), так звані аковці, переважали кількістю, були добре озброєні і мали перевагу раптовості нападу.
їм протистояла жменька тих, хто був хоробріший і не ховався. Люди марно намагалися гасити підпали. Палії
були фахівцями справи. Функція наших захисників зводилася фактично до стеження за ситуацією, аби вчасно
зорієнтуватися - коли можна виходити з укриття і втікати. В нашому сховку чоловіків не було, тільки жінки і
діти. Пам'ятаю була там вода. Вхідний отвір (чи це був якийсь люк) затикали подушками, захищаючись від куль.
Щоб подушки не зайнялися, їх поливали водою. Чад і дим, а також брак свіжого повітря в схроні не дозволяли
довго перебувати в підземеллі. Багато людей знаходили там свій кінець, задихнувшись. Таке траплялося в тих
схронах, де люди не могли вибратися з них, бо виходи були привалені недотлілими рештками стелі, стін, дахів
або блоковані валом вогню. За нашим схроном наглядав мій дід. Він, як міг, намагався організувати нашу
безпеку, оберігав вхід від завалів, не давав розгорятись біля нього великому вогню, пильнував за доступом у
схрон свіжого повітря.
Нищівна сила полум'я, що неслася селом, вже досягала сусідських осель. Ми бігли полем, зігнувшись,
перебігали від купи до купи вивезеного напередодні гною, а кулі дзижчали над головами. Стріляли по нас чи не
по нас? Просто навмання... Чи було страшно? Мабуть, так. Я не пам'ятаю цього, а у дітей своє сприйняття
небезпеки. Але добре пригадую, як пес повз за нами по-пластунськи і скавучав, щоб не покинули його. Небо над
селом у жовтогарячих спалахах, всюди вихори іскор, гул, тріск. Так горіли дерев'яні хати, вкриті солом'яними
стріхами, а з ними такі ж стодоли з зерном, стіжки сіна, вулики. Було втрачено все, що надбано роками тяжкої,
кривавої праці.
А жити треба. За кілька кілометрів від нашої „Герніки" було польське село, де дідова дочка була
замужем за поляком. Вона нас і прийняла до себе. Там ми пробули до осені. Передишка в кілька місяців дала
нашому селу до деякої міри ожити, відродитись. Люди повертались. В зиму ми вже входили з елементарними
умовами для життя. Не буду говорити про все село, а торкнуся того, що пам'ятаю про свою родину. Для
тимчасового перебування збудували дерев'яну буду. Вона запам'яталася мені тим, що мала подвійну торцеву
стіну, до якої було приставлене "пріче" (так називалась тимчасова дерев'яна конструкція, що служила усім нам
ліжком). В проміжку між стінками можна було розміститись дорослому, там під час облав і обшуків ховалися
тато і мої дядьки (одна дошка в стіні відхилялась і туди можна було сховатись).
Багато хто зимував у землянках. Пізніше з пустуючих недалеких сіл, з яких були добровільно переселені
холмщаки, стали вивозити хати і ставити їх на місці спалених.
Біля нашого села не було великих боїв, однак були братські поховання повстанців, що загинули в боях по
інших селах, де вже людей не було, бо багато сіл обезлюдніли.
Ситуація була вкрай складною, бо сили були нерівні. Проти українців діяли „батальйони хлопські",
формування Армії Крайової і просто кримінальні банди, а також загони Армії Людової при підтримці НКВС.
Якщо частина Холмщини, будучи здавна русофільською за настроями, не витримала терору з польської сторони і
згодилась на переселення в СРСР, то в наших краях опиралися не на життя, а на смерть. Облави були кривавими.
Розстрілювали без суду і слідства за законами жорсткими і нелюдськими. Розстрілювали з приводу і без нього.
Мого дядька, п'ятнадцятирічного хлопчину, Федоровича Семена енкаведисти прошили автоматною чергою, коли
він вилізав зі схрону. Його не питали хто він, скільки йому років, чого ховався. Він не мав зброї, не втікав, не
стріляв,
а просто, підкоряючись
інстинктивному страху, ховався. Юнака вбили. Сьогодні прах мого
п'ятнадцятирічного дядька Семка покоїться на сільському цвинтарі. Моя троюрідна сестра-полька перепоховала
його до могили своїх батьків, бо навіть мертвим не давали спокою - викидали з могил і затирали сліди всього
українського.
Та повернемося до хроніки подій. Поляки разом з силами НКВС все рішучіше переходили до здійснення
депортації українців з їх автохтонних земель. Чинити опір ставало все важче й важче. Та й як можна було
протистояти військовим силам регулярного формування? Залишалося єдине – втеча з села під час облав. Так було
довший час, але військовим і польській поліції було віддано наказ, який треба було їм виконувати : виселяти будьяким способом. Взяли нас тоді підступно. Пустили чутки, що жінок, дітей і немічних старих під час облав не
будуть захоплювати. Люди повірили цій брехливій обіцянці, сподіваючись, що це полегшить умови втечі під час
облав фізично активнішій частині людей села. Деякий час справді так було. І люди повірили цій грі в котика і
мишку, повірили в гуманність тих темних сил. Та це тривало недовго.
В один із днів (через кілька тижнів "гри") провели облаву в селі та захопили всіх, хто не встиг утекти чи
сховатися, та й вивезли на залізничну станцію м. Белз, де просто неба розташовувався регіональний евакуаційний
збірний пункт. Чоловікам не було іншого виходу як приєднатися до жінок і дітей і підписати "евакуаційні листи",
тобто фактично здатись на милість долі.
На станції формували ешелони і депортували (по-їхньому "переселяли") в СРСР. Заради справедливості
треба визнати, що нам дозволили забрати частину майна: дещо з домашнього скарбу та господарського
реманенту, харчі і худобу. Давали, здається, один товарний вагон на 2-3 родини або сім'ї. Було це на початку
травня. Везли нас у товарних вагонах разом з худобою. А 19-го травня висадили з поїзда на станції Зелена
Тернопільської області, що поблизу містечка Микулинці, і там залишили просто неба.
Треба сказати і про те, що люди, залякані загрозою виселення в Сибір, при заповненні "евакуаційних
листів" дуже применшували справжні розміри свого майна, яким володіли, применшували кількість моргів поля,
штук худоби, розміри і якість будинків, кількість посіяного і залишеного збіжжя, і ще багато-багато чого. А жаль,
бо на тих місцях, де нас поселили після депортації, місцева влада "компенсувала" майно, кинуте в Польщі.
Звісно, це була лише часткова компенсація. Про відшкодування моральне не було жодної мови. На згадку
залишалися евакуаційні листи..
Не ми вибирали як саме виселення, так і територію нового поселення. Цей вибір за нас зробив "батько
всіх народів" товариш Сталін. Відтоді нашою новою батьківщиною стало село Великі Гаї Микулинецького
району Тернопільської області УРСР. Таки Україна, хоч і радянська. А міг бути Сибір далекий і холодний, чужий
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і ненависний. Однак частина нашої родини вже звідси була заслана в сибірську тайгу. Але про це вже інші
спогади.
Вигнання з рідної землі нанесло нам велику рану, яка не гоїться вже більше шістдесяти років, ятрить...
Цього, може, не відчуває наше молоде покоління, бо, слава Богу, не пережило цієї трагедії. А якщо й знає про неї,
то тільки з розповідей, спогадів дідів і батьків. Це був акт страшної зневаги до українців, нашої української історії.
Не хотів би цього пам'ятати, але пам'ятається. На жаль, це не страшний сон, а жахлива дійсність, від якої
немає втечі. Вона завжди зі мною в моїй пам'яті, вона як наказ совісті: "Не можеш забути, бо зло тоді стане
сильнішим!"
Розділ 5. Не вмирає людська пам'ять. Подорож на батьківщину
Вже кілька років товариства депортованих українців із Закерзоння організовують поїздки для відвідання
могил в рідних селах, з яких були вигнані українці більше 60-ти років тому, для впорядкування могил полеглих
воїнів УПА.
У старших людей з роками все більше зростає ностальгія за рідними' землями. Роки йдуть, але пам'ять не
вмирає, відтворюючи все до краплинки з того що відбувалося у ті далекі 40-ві роки. Не має вже моїх прадіда і
прабабусі, їхніх сестер і братів, але живі ще мій дід і його сестри. їхня пам'ять про свою батьківщину мені
безмежно дорога. Наводжу розповідь мого діда про його відвідини рідного села Василів Великий, що у Польщі.
«На 27-28 серпня 2005 року був призначений Корчминський празник –Транскордонний діалог польської
та української культур.
Після відправи служби божої в каплиці, біля криниці святої Анни, що в с. Стаївка на нашій території,
віруючі під спів церковних молитов вирушили до тимчасового пограничного переходу. Очолював процесію
священик. Прохід у організували спільно наші та польські прикордонники на прохання української і польської
громад за обопільною згодою наших держав.
27 серпня – свято Божої Матері. Сьогодні процедура контролю на кордоні спрощена і триває недовго. І
ми вже на території Польщі. Виходимо на ґрунтову дорогу, прямуємо до нещодавно реставрованої дерев'яної
церкви, що належить громаді села Корчмин. Перейшли мостом ріку Річиця, за якою вже ніяких перешкод на
шляху до рідного села, що так мило звучить, Василів Великий. Хвилювання наростає, вже нічим не вдається його
приглушити і зупинити непереборне бажання пришвидшити зустріч із землею, на яку чекав більше півстолітя (59
років). Ми, а я був із двоюрідною сестрою, відділяємося від колони і вирішуємо прямувати до села навпростець.
До нас приєдналися ще двоє прочан, наших односельців з такою ж долею, що спіткала нас усіх. Майже навмання,
не шукаючи ні дороги, ні польових стежок, ми йшли на запах рідної сторони. Орієнтовний напрямок ми вибрали
за топографічною картою, яку я мав з дому. Бажання якомога швидше дістатися мети було таким жагучим, що
ніхто не звертав уваги на незручності бездоріжжя. Незчулися як піднялися на майже не помітне підвищення, з
вершини якого перед нашими очима постала чудова картина. У теплих призахідних променях сонця, що
пробивалися із-за хмар, ми побачили в долині рідне село – кінцеву мету нашої подорожі. Власне, будинків не
було видно за густою зеленню дерев, виднівся тільки шпиль із хрестом та ще змійка битого шляху, що зникав у
полях за селом.
Треба було зупинитись, перечекати вал невідомих досі почуттів, що враз навалилися на душу і
заполонили її вщерть, аж стиснуло серце і воно почало прискорено битися. Стало важко дихати. І так довго
стояли ми всі, «витягали» з пам'яті згадки і пригадували те давнє, що врізалося навічно у нашу пам'ять, що й нині
ще в'язало кожного з колискою його дитинства, вросло корінням своїм у цю землю, що може й досі згадує на нас.
В сотні кроків від поля стелилась дорога з асфальтовим покриттям і атрибутами, що супроводжують
європейські дороги. Ще трохи ходу і ми вже в кількох кроках від дорожнього знаку, що сповіщає про початок
території села. Напис виконано латинськими буквами і звучить по-польськи : Василюв Велькі. Але ж це наше,
наше рідне село, і звучить нам по-нашому, по-українськи : Василів Великий. Словами не описати відчуття цього
моменту. Це треба пережити. Це залишається в тобі надовго, назавжди. І ти ним живеш... Живеш до кінця своєї
земної дороги.
Асфальтівка оминала село, воно відкривалось нам по одну сторону від дороги з віддалі півкілометра.
Може є в тому щось символічне, що першим об'єктом, який ми ідентифікували в селі, став цвинтар. Він був як і
колись на пагорбі з краю села, хіба що розрісся. А он і третя хата від кладовища, де буде наше пристановище. В
ній живе моя троюрідна сестра-полька. Усіх прибулих прийняли тепло, але ми, не заходячи навіть у хату,
покинули речі в дворі і «полетіли» в село на свої родинні гнізда. Летіли - це, звичайно, сказано метафорично.
Насправді ми повільно занурювались у село, намагаючись впізнати хоч якусь з тих хат, що не стерлася з пам'яті.
Марно. Бо не було тих хат. Не було й обійсть, тільки деінде траплялися горбики, що залишилися на тому місці,
де стояли колись хати, і все це нагадувало цвинтарний пейзаж з могилами, що заріс зелом і перетворився в
справжні хащі. Почало сутеніти. Ми дійшли до кінця села і вже іншим, дещо коротшим, його краєм повернулися.
Заснути я не міг. Захотілося побачити село вночі і я вирішив прогулятися сонними вулицями. Було тихо.
Село спочивало. Тільки мене, як сновиду, веде щось по завмерлій вулиці й являє у моїй уяві то покинуте
лелеками гніздо на стовпі, то якусь іншу химеру.
Так блукаючи в майже віртуальному просторі по своєму минулому, проживав я своє дитинство. Ось тут,
у цій Перегорді (так звався куток села), де джерела формували кілька потічків, під липами справляли гулі
парубки з дівчатами. До джерельної криниці, що біля каплиці з фігурою святої Анни, водив з батьком коней
напувати. На цьому вигоні пас гуси. Взимку підківками чобітків різав лід на замерзлих після добування торфу
ковбанях, а восени в них вимочували коноплі. Он у тих вербових заростях вирізували пищики. Те, тепер
неіснуюче наше село жило само, і ми жили разом із ним, були його єством.
Вранці другого дня пішли на цвинтар, на могили наших предків. Контраст між старою і новою його
частиною, де поховані тлінні останки тих поселенців, що прийшли і господарили на згарищах наших хат, на
наших полях, городах, садах, був до болю разючим. Старий цвинтар стояв впритул до нового густою стіною
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бур'янів і диких квітів, ще з тих далеких часів, що висотою сягають росту людини. Якби мені хтось сказав, що
таке може бути, я б ніколи не повірив. Можна винити в тому нових поселенців і польську владу. Але ж, що
зробили ми самі і наша влада? Спроби окремих людей були, і про це свідчила доглянута братська могила. У 1995
році було поставлено дерев'яний хрест з написом на меморіальній дошці: «Тут спочиває 13 борців, які полягли в
березні 1946 року за волю України. Героям Слава!» Могила була огороджена ланцюгом, що звисав між
стовпцями. Нині це все зруйновано: хреста немає, частково знищено огорожу, могили розрито. Ми стали на
коліна і молилися за душі наших предків, і душі полеглих героїв, просили Бога сотворити їм вічную пам'ять...
Знову йшли селом. Зустрічалися з рідними місцями і водночас прощалися з ними. Серед нас не було
молодих людей. Всім уже було за шістдесят. Чи ми зустрінемось колись знову? Не було вже тут наших старих
рідних хат. Були чужі, „ сучасні. Не бігали діти, не грілися на сонці сиві діди. Вже вкотре защемило болем серце.
Ми проминули місток, під яким колись протікав потічок, що витікав із запруди і далі звивався через усе
село вигоном, який чомусь називався болотом. Вигін був геометричним центром села і хати стояли навкруги
нього. Тут ми грали у футбол, паслися гуси з усього села. А тепер вже немає рівчака, вкрилося бур'яном
пасовище, нема, де розгулювати гусям. І тільки старі дуплисті верби пунктиром визначають слід дороги, що
колись вела до читальні і церкви. Нема ні церкви, ні читальні. Знищено все. Нема ні сліду, тільки густі зарості
бур'яну. Якби не поодинокі старі дерева, що росли навкруг них і деяких пам'ятних елементів рельєфу, то не
можна було б пригадати і місця, де були ці споруди. Школу, колись напівзруйновану, відремонтували, є в ній і
обладнання шкільне, але дітей на навчання возять в інше село.
Не міг я знайти місце, де стояла наша хата. Тільки по одинокій груші, що виросла з пагінця старого
дерева, і зеленіла недалеко від дороги, визначив ймовірне місце її розташування. Колись стара груша росла перед
нашою хатою, під нею часто сидів мій дід, а я, маленький, бавився біля нього...»
З цієї подорожі у своє дитинство привіз мій дід багато світлин.
Розділ 6. Збереження й утвердження історичної пам'яті
Наприкінці 80-х років XX ст. депортовані з Закерзоння об'єдналися в суспільно – культурні товариства
(земляцтва) «Лемківщина», «Холмщина», «Надсяння», «Любачівщина», «Підляшшя» і почали «стукати у двері»,
аби влада їх почула, перейнялася їхніми болями та подбала про відновлення історичної справедливості як на
етнічно-моральних, так і міжнародних правових засадах. Було дуже важливим загострити увагу суспільства до
питання виселення, залишеної спадщини, вільного відвідування рідних місць тощо. При їхній активній участі
наукові та громадські інституції провели в травні 1991 р. у Львові Міжнародну наукову конференцію на тему
«Проблеми переселення і депортації в 1944-1953 рр.». На конференції були присутні понад 50 вчених,
дослідників України і Польщі, в тому числі депортовані, які згадували цю драму. Конференція підштовхнула
науковців, передусім Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, зайнятися підготовкою
тритомного документально-меморіального видання «Депортації».
До 50-річчя від початку депортацій товариства (земляцтва) вигнаних і принижених як в Україні, так і в
Польщі, провели в жовтні 1994 р. у Львові «Дні пам'яті і скорботи», що складалися з богослужінь у церквах,
«Вечора пам'яті», наукової конференції з обговоренням доповідей, спогадами та прийнятттям ухвал.
Сформульовані оцінки та вимоги під час проведення «Днів пам'яті та скорботи» до глав держав, де водночас
заявлялося про щире прагнення добросусідських, цивілізованих відносин між українським та польським
народами, стали публічними, лягли в основу деяких практичних кроків з українського боку.
Перемога Помаранчевої революції дала змогу Президенту України ініціювати керівництву Польші
гуманітарний проект під робочою назвою «Примирення», котрий став символом об'єднання, взаємопрощення,
взаємопорозуміння між польським та українським народами.
23 вересня 2005 р. був підписаний президентський Указ «Про заходи у зв'язку з 60-ю річницею
примусового виселення етнічних українців з території Польщі», в якому є низка паритетних позицій з польською
стороною щодо впорядкування українських могил, цвинтарів, рятування пам'яток, встановлення пам'ятних знаків,
проведення перепоховань, спільних богослужінь, спрощеного переходу кордону і т.ін., а також ряд внутрішніх
українських ґрунтовних заходів, зокрема, утворення урядового організаційного комітету з підготовки і
проведення меморіальних заходів, заснування наукового центру з дослідження історії українсько-польських
відносин у Львові.
29-30 вересня 2005 р. у м. Бучач Тернопільської області відбулася міжнародна науково-практична
конференція, в якій взяли участь товариства депортованих при підтримці державних органів влади
Тернопільщини.
Проминули десятки років. Завдяки свідкам, які виїхали чи врятувалися, трагедію українців Закерзоння не
забуто. На відкритті в Павлокомі меморіалу українцям, вбитих у 1945 році польськими вояками, були присутні
президенти України та Польщі В.Ющенко і Л.Качинський. Павлокома того дня чула немало зворушливих і
важливих слів.
Будемо мати надію, що з боку української та польської влад буде досягнято порозуміння і пам'ятники
стоятимуть так само і в інших селах, де масово гинули холмщаки, лемки, бойки, подоляни, галичани тільки тому,
що вони —українці.
Висновки
1.
Минуло понад шістдесят років з часу варварської акції польських шовіністів, які «вогнем і мечем»
нищили етнічне населення Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Лемківщини, Любчівщини, Ярославщини, Західної
Бойківщини. Той факт, що українці були громадянами Польщі і знищувалися лише за національною ознакою, дає
підставу кваліфікувати дії польських шовіністів як геноцид українського народу на Закерзонні. Це одна з найтрагічніших
сторінок новітньої історії українського народу.
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2.
Сьогодні серед переселенців немає двох думок стосовно переселення: всі одностайно вважають факт
переселення як депортацію, організовану імперією. Лише в окремих випадках можна говорити, що мало місце
добровільне переселення. Для називання факту депортації до цього часу послуговуються публіцистичним поняттям
«переселенці» та «примусово виселені». Ці поняття не мають юридичних визначень, отже, не передбачають ніякого
механізму владнання справ постраждалих людей. У довідках, що видавали радянські коменданти територій, значилось:
«для дальнейшей звакуации в СРСР». Депортація і евакуація - це абсолютно різні речі. Визнання депортації
передбачає процедуру реабілітації.
3.
Розв'язання проблеми депортованих лежить у площині міжнародних відносин України і Польщі. Власне,
для цього ми й маємо свою незалежну державу. Але в першу чергу факт депортації треба визнати законодавчо у своєму
суспільстві, яке називається правовим. Тоді б, можливо, і Рада Європи внесла у свій порядок денний цю болючу
ретро-тему. Зрозуміло, що йдеться не про перегляд існуючих нині державних кордонів. Але мовчати далі - значить
погоджуватись із віднесенням депортації українців до категорії задавнених фактів.
4.
Холмщаки, лемки, бойки, подоляни, галичани, гуцули - добірні інтелектуальні зерна, що потрапили під
немилосердні репресивні жорна. Надійшов вже час історичної справедливості – визначення суті події, вияву державного
покаяння.
5.
Не маємо жодного права погоджуватись із віднесенням депортації українців
до категорії задавнених фактів на шляху історичного поступу. Сьогодні значною мірою покладаємо на
себе відповідальність щодо майбутнього розвитку подій задля торжества справедливості та встановлення історичної
Правди.
6.
На прикладі життя холмщан слід зробити однозначний висновок : для повного розвитку кожної нації в
першу чергу необхідно мати свою національну, незалежну, демократичну державу.
7.
Не повинно бути афесивності у відносинах наших народів. Не можна забувати спільні з поляками
трагедійні моменти нашої історії, але переважно для того, аби не повторювати помилок у майбутньому.
8.
Історичні реалії свідчать, що багатогранне людське буття майже неможливо повністю, вичерпно
дослідити, описати і все-таки постійно з'являється природна потреба вникати, вивчати і розкривати незнайомі чи
малознайомі періоди, подіїі, факти з минулого свого народу. Бо й справді: хто не знає свого минулого, той недостойний
майбутнього.
9.
За для збереження історичної пам'яті в молодій генерації українців необхідно > формування
патріотизму, негативного ставлення до тоталітаризму, насильства, порушення прав і свобод людей.
10.
Такої страшної трагедії, яка відбулася в середині XX ст. у Європі, допустити більше не можна.
Ця праця - малесенька цеглинка у той Пам'ятник, який мусить бути збудований безвинно загиблим
українцям на наших споконвічних українських землях - Холмщині Підляшші, Лемківщині, Надсянні,
Перемишльщині, Ярославщищ Західній Бойківщині- від людиноненависницьких банд.
Вічна пам'ять загиблим. Нехай у віках не зітреться в нашій пам'яті та пам'яті прийдешніх
поколінь трагедія українців Закерзоння!
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Концентраційний табір «Дахау» очима колишніх в’язнів-мешканців Полтавщини
Роботу підготував: Шевчук Микола Миколайович,
учень 9 класу Комсомольського НВК ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області
Науковий керівник: Великодна віра Іванівна,
вчитель історії Комсомольського НВК ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області
Вступ
Концентраційний табір Дахау відомий не лише своїми нелюдськими умовами, а й тим, що був
першим з місць ув'язнення, куди гітлерівський режим відправляв своїх же громадян. У березні 1933 р. сюди
почали звозити зі всієї території Третього рейху «чужеродні елементи». Поступово концтабір, який спочатку
був розрахований на п'ять тисяч чоловік, розширявся, створювалися додаткові корпуси і нові зони. І коли 29
квітня 1945 року окремі частини сьомої американської армії зайняли його територію, там знаходилося
близько 30 тисяч осіб. Усього через Дахау пройшло 250 тисяч чоловік. Серед них були і мешканці сіл та міст
Полтавщини, яких майже всіх примусово вивезли з України до Німеччини.
Трагедія радянських військовополонених та остарбайтерів є однією з останніх «білих плям» історії
Другої світової війни. Історіографія даної проблеми обмежується монографічними працями західних
(передусім, німецьких) істориків та дослідників-емігрантів. Єдиним фундаментальним твором з даної
тематики є книга Павла Поляна «Жертви двух диктатур», опублікована у 1996 р. у Москві [13]. Долі полтавців
- в'язнів концентраційних таборів досліджував у своїх працях Олександр Сидоренко [19].
Актуальність даного дослідження обумовлюється також тим, що в Україні розпочато міжнародний
проект «Книга Пам'яті в'язнів концентраційного табору Дахау», в якому автор бере активну участь. Книга
пам'яті - це близько ста біографій колишніх в'язнів концтабору і його філіалів, зібрані добровільними
учасниками проекту в тісному контакті з ув'язненими, що вижили, або їх родичами.
Об'єктом нашого дослідження виступає історія концентраційного табору Дахау в роки Другої світової
війни.
Предмет дослідження - доля полтавчан, які були в'язнями концтабору Дахау за їх свідченнями та
архівними матеріалами.
Мета роботи полягає у проведенні історичного аналізу долі цивільних робітників Полтавщини, які
були вивезені у роки Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини та потрапили до концтабору
Дахау.
Виходячи з актуальності та мети дослідження, основними завданнями роботи є:
– показати обставини життя і працевикористання в'язнів у німецькому
концтаборі (їх правовий статус, умови праці і побуту, харчування, медичне обслуговування,
відпочинок тощо);
- проаналізувати особливості репатріації ув'язнених із американської
окупаційної зони, її хід, умови прийому репатріантів на батьківщині.
Особливістю даної роботи є використання методу інтерв'ювання не як методу збору інформації, а як
методу історичного дослідження, який має свою методику і специфіку, потребує детальної підготовки і
визначених правил транскрибування.
Науково-дослідницька робота написана із залученням архівних джерел. Були використані документи
Державного архіву Полтавської області |4|, Фонду Полтавського державного університету імені В.Г.Короленка
в Державному архіві Полтавської області [23; 24; 25; 26]. Значний матеріал було взято з періодичних видань,
мережі Інтернет, а також із даних анкетних опитувань колишніх в'язнів. Історіографічна база дослідження
складається перш за все з монографічних видань, присвячених проблемі радянських військовополонених та
остарбайтерів. Ллє це переважно праці американських та німецьких авторів. Сюди ми відносимо доробки
відомих дослідників О.Далліна, Г.Ретлінгера, В.Якобмайєера та інших.
Радянська наукова історіографія майже повністю відсутня. Більшість публікацій з'явилася вже після
1991 р., зокрема монографічні дослідження Павла Поляна [13]. Разом із цими фундаментальними виданнями в
нагоді стали публікації в періодиці, зокрема, статті І.Пихалова [16], В.Земського [5], П.Поляна [14].
Також нами були використані окремі видання підручникового характеру з історії України та Великої
Вітчизняної війни [28].
Науково-дослідницька робота розрахована як на спеціалістів-істориків, так і на широке коло осіб, які
цікавляться історією Другої світової війни, включаючи тих, кому вона присвячена, - полтавців, які були
ув'язнені в концентраційному німецькому таборі Дахау.
Дана науково-дослідницька робота є першим дослідженням із цієї проблематики. Тому вона може
бути використана як інформаційний матеріал у курсі "Історія Полтавщини", "Новітня історія України", для
написання реферативних повідомлень і подальших наукових розробок із даної тематики.
Розділ І Концтабір Дахау за свідченнями очевидців
1.1. Дахау в системі концентраційних таборів нацистської Німеччини
Концентраційний табір - це табір для примусової ізоляції ворогів держави, політичного режиму тощо.
На відміну від в'язниць, звичайних таборів для військовополонених і біженців, концентраційні табори
створювались за особливими декретами під час війни, загострення політичної боротьби. Перші концентраційні
табори були організовані іспанцями в 1895 р. па початку визвольного повстання на Кубі, англійцями – у ході
англо-бурської війни 1899-1902 років. Великого поширення практика концтаборів отримала за часів існування
тоталітарних режимів СРСР і Німеччини [11, с. 125].
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Концентраційні табори в Німеччині - це місця масового ув'язнення і фізичного знищення політичних
супротивників; створювалися після приходу до влади нацистів (січень 1933 р.) і були невід'ємною частиною
нацистського тоталітарного режиму. На початку Другої світової війни на території Німеччини та Австрії
існувало шість концтаборів: Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Флоссенбюрг, Маутхаузен, Равенсбрюк.
Ув'язненими були переважно німецькі комуністи, соціал-демократи, особи, котрі переслідувалися за
расовими, релігійними мотивами, антифашисти Австрії, Чехословаччини, громадяни Німеччини польського
походження, а також кримінальні злочинці [ 17, с. 78].
За даними органів СС у квітні 1942 р. нараховувалося 15 основних таборів і 100 філіалів, у квітні 1944
р. було 20 основних концтаборів. Число філіалів постійно збільшувалось і на кінець 1944 р. досягло 1000 [17, с.
78].
Дахау був одним із перших і головних концтаборів на території Німеччини. Він створений 22 березня
1933 р. на околиці міста Дахау за 17 км на північний захід від Мюнхена.
Перші ув'язнені прибули до табору 22 березня 1933 р. Це були в основному комуністи і соціалдемократи. В 1934 році концтабір був переданий у підпорядкування СС, і гам почали проходити підготовку
офіцери СС з інших таборів Третього рейху.
У 1937 році в Дахау було побудовано ЗО нових бараків, у кожному з яких можна було розмістити до
1600 осіб. [17, с. 115].
Спочатку в'язнями Дахау були переважно т.з. "антисоціальні елементи", превентивно ув'язнені
противники режиму націонал-соціалістів. Упродовж свого існування Дахау вважався "політичним табором".
Проте після "Кришталевої ночі" сюди відправили приблизно 10 тис. євреїв. Після 1939 р. євреїв стали
направляти з Дахау в табори знищення на території генерал-губернаторства до Польщі.
Восени 1941 р. концтабір СС Дахау став місцем, де проводилися масові страти радянських
військовополонених. Перші ешелони, переважно з офіцерами, стали прибувати до Дахау в жовтні 1941 р. З
1943-го тут почали масово знищувати й остарбайтерів. У Дахау потрапляли із в'язниць, застінків гестапо,
інших концтаборів або каральних таборів. Сюди приходив транспорт з Бухенвальда, Заксенхаузена,
Маутхаузена, Освенціма та інших страшних місць. У Дахау також набирали поповнення для інших таборів.
Так наприклад, І.В.Мохтан перед тим, як потрапити до Дахау в квітні 1945 р., перебував спочатку в
Освенцімі, а потім у Бухенвальді.
У таборі проводилися медичні експерименти над в'язнями. їм піддалося близько 1100 чоловік. Серед
лікарів, які брали участь у цих експериментах, були доктор З.Рашер і професор К.Шилінг. [17, с. 117].
Табір мав 123 філіали і зовнішні команди. Площа території табору дорівнювала 235 га. За весь час
існування концентраційного табору Дахау через нього пройшло близько 250 тис. осіб з 24 країн. З них 70 тис.
загинуло. Серед замучених було 12 тис. радянських військовополонених. На момент звільнення в таборі
знаходилося З0 тис. в'язнів. [17, с. 125].
Підпільна організація в'язнів, що діяла в Дахау, па чолі з інтернаціональним комітетом 28 квітня 1945
р., за день до приходу американських військ, підняла повстання, зірвавши фашистський план знищення
ув'язнених, які залишилися в живих.
29 квітня 1945 р. концентраційний табір Дахау був ліквідований частинами 7-ї американської армії. З
15 листопада до 14 грудня 1945 р. пройшов перший судовий процес американського військового трибуналу у
справі співробітників адміністрації й охорони концентраційного табору Дахау. На лаві підсудних опинилося
40 осіб, із них двоє отримали 10 років в'язниці (Альбін Гретш та Іоганн Шепп), а інші були засуджені до
смертної кари [17, с. 204].
Смертні вироки виконувалися 28 і 29 травня 1946 р. Другий судовий процес американського
військового трибуналу над співробітниками табірної адміністрації проходив на початку 1947 р. За його
результатами 18 січня 1947 р. комендант табору А.Піорковські був засуджений до смертної кари, а 116 есесівців
отримали різні терміни тюремного ув'язнення.
У 1960 р. в Дахау відкрили пам'ятник загиблим. Таким чином, концентраційний табір Дахау був одним
із найперших та центральних таборів нацистської Німеччини. Основне його призначення полягало в ізоляції та
фізичній ліквідації політичних опонентів націонал-соціалістів, табір у роки Другої світової війни став
інтернаціональним концтабором для військовополонених та остарбайтерів.
1.2. "Дороги" в Дахау
У Дахау наші співвітчизники потрапляли або як військовополонені, або як остарбайтери, котрі
добровільно чи примусово залишили Полтавщину і потрапили на роботу до Німеччини, порушивши режим
примусових робіт.
У плані визначення невідворотних втрат населення СРСР результати роботи НДК були зведені у
таблицю «Обобщенньїе данньїе учета жертв злодеяний немцев и их сообщников на территории СССР на 1
марта 1946 года». Видно, що за роки окупації загинули або були вивезені 14,1 млн. осіб мирного населення.
Великих втрат зазнала Україна: навіть без Кримської області, яка в той час входила до складу РРФСР, на неї
припадає 52,3% загиблих серед мирного населення, 33,7%) загиблих військовополонених і 49%) вивезених на роботу
до Німеччини.
За цими підрахунками з Полтавщини було вивезено 159867 осіб, що складає 7,9% від загальної
кількості остарбайтерів по Україні і 3,99% - по СРСР.
П'ятого серпня 1941 р. Розенберг видав розпорядження про введення загальної трудової повинності
на завойованих землях. Всі громадяни у віці від 18 до 45 років оголошувалисяч працезобов'язаними. [13, с.
35].
Поступово одним з важливих профілів життя в умовах окупації стали «арбайтеамти» - органи
одночасно окупаційної влади і загальнонімецької служби праці. На початок серпня 1941 р. було відкрито 60
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районних «арбайтеамтів», які займалися підрахунками трудових ресурсів у кожному районі і реєстрацією
всіх безробітних у службах праці.
Упродовж зими 1941-1942 років служби праці були реорганізовані в мережу вербувальних комісій.
Вони складалися з представників вермахту і Міністерства праці.
Добровільне вербування практикувалося недовго, лише в перші тижні і місяці окупації. Згодом
почали використовувати всі можливі засоби. Ось основні прийоми цього санкціонованого терору: викликати
до комендатури обманом і вже не відпускати; підняти людей з ліжка для відправки, не давши їм ані отямитися,
ані зібратися; погрози спалити хату і розстріляти членів сім'ї у випадку відмови або втечі; знущання та побиття.
У масштабі людської долі «вербування» і відправка до Німеччини у більшості випадків відбувалася
драматично.
Близько третини висланих не могли або не встигли нічого взяти з собою, інші брали яку-небудь їжу,
лише кожен четвертий - одяг. Документи були приблизно у кожного шостого (найчастіше це була довідка з
німецької біржі праці). Деякі вказували на те, що проходили медичну комісію. Так, В.П.Бондар зазначає:
«...потом нас чєловєк двісті одобрали, сказали, шо в район на медичну комісію, а район був Вільшана
10 км. Бот, осмотрєлі там і ровно через неділю або й дві, 22 іюля, якраз год, коли вона вже була нас оце
двісті чєловєк взяли. У нашій сім "і троє було, то одного забрали, в кого п 'ятеро було, то двох забирали» [25].
Потім у товарних і для худоби вагонах - на захід. Всі без винятку очевидці відмічають велике
скупчення людей у вагонах (до 60 чоловік), дуже бідну та погану їжу (найчастіше баланда із буряків), а іноді ц
повна відсутність їжі упродовж кількох днів. Більшість не гинули лише завдяки сухарям та іншим бідним
домашнім припасам.
«...Як посадили, закрили нас... То аж відкрили в Польщі оці вагони, а то ото у кого шо було в торбах,
от тим і живились...», - згадує О. М. Ворона свою поїздку до Німеччини. [2].
Цивільних робітників везли до одного з проміжних цвішендулагов, що були розташовані на кордоні або
на сході генерал-губернаторства: Пшемисль, ГІески, Краків, Білосток або Граєво. Там завербованих ще раз
перевіряли, а не рідко і затримували на 2-3 тижневий карантин, перед тим, як відправити до просто «кулагу» розподільчого табору на території рейху.
Отже, завданням розподільчих таборів було сортування людської маси. Головними критеріями
сортування були професія і особливо фізичний стан, працездатність.
Багато остарбайтерів відмічають, що охорони у німців було мало, і втекти майже з будь-якого
робочого табору було нескладно.
Тяга радянських людей до втеч була просто вражаючою: відомі навіть спроби захопити літак і відлетіти.
Серед опитаних остарбайтерів частка тих, хто хотів втекти складає 1:4. Німецька статистика говорить:
щомісячно втікало близько 2000 осіб і лише при спробі втечі щомісячно гинуло від 20 до 25 осіб [13, с. 134].
Більшість намагалася втекти ще па шляху до Німеччини, деякі навіть кілька разів. Так, І.В.Мохтан
робив спробу тричі: у Кременчуці, Києві, Катовіце.
Але втеча через свою езперспективніть огла лише погіршити становище. У кращому випадку подібні
спроби закінчувалися побиттям в тому самому таборі, у гіршому - втікача чекав зовсім інший табір концентраційний. О.М.Ворона згадує:
«...нас на третій день як курчаток поймали. Піймали і привезли в поліцію. Там нам дали по десяток
розок, а. потом... відправили в тюрму тут у Штудгарті... после цього заковують нас в наручники... і
відвозять в лагерь Дахау...». [23].
Іншою причиною, через яку остарбайтерів могли відправити до концтабору, було пошкодження
промислового обладнання. Так, Борис Кравченко згадує:
«Мене поставили робити. Електропеч, де ті... деталі термообработку проходили... Ну, може, по
старості ота печ поламалася, но я її не ламав. Вона поламалася, і мене, значиш, забирають у тюрму. У
тюрму Гамбург, город Гамбург. Із тюрми мене везуть у концлагер Фльосембург». [26].
Піком жорстокості став наказ шефа гестапо Г.Мюллера від 14 грудня 1942 р. – свого роду
замовлення на поставку у наступаючому 1943 р. до концентраційних таборів не менше 35 тис. іноземних
робітників, які втекли з місць праці [13, с. 54].
Отже, причин, з яких остарбайтер міг опинитися у концтаборі, було безліч. В'язнями концтабору
ставали робітники-втікачі, звинувачені в пошкодженні майна, хворі й немічні тощо. А часто причини взагалі
не були потрібні для цього.
1.3. Життя та побут в'язнів
У Дахау щодня прибувало «поповнення». Часто приходив транспорт, майже наполовину заповнений
мертвими людьми. Ті, хто залишився в живих,
«оброблялись» відповідним чином. У тих, хто був у «цивільному», одяг відбирали, видаючи замість
нього смугастий внутрітабірний.
Замість чобіт давали «пантофлі» або колодки. Після обробки в бані їх направляли в карантинні блоки,
дотримуючись принципу розподілу за національною ознакою. Росіян, німців, поляків, французів
розміщували в окремих бараках.
Кожен робочий барак табору був розрахований проектувальниками на розміщення 150-300 осіб, але
там знаходилось від 1500 до 2000 осіб. При такій концентрації важко було не лише пройти, а й навіть
повернутися:
«...ну, оце так плотно, як пальці лежали. Один не перевернися, бо можеш не влізти тудиуже...», —
пригадує О.М.Ворона [23].
У кожній кімнаті стояли триповерхові нари-койки з дерева. На них лежали паперові матраци, набиті
стружками. Як ковдру в'язні використовували паперові покривала із стружками або паперовими м'ячиками.
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Справжні ковдри були лише в кількох блоках. Умивальників і туалетів теж катастрофічно не вистачало. Все це
служило постійним джерелом різних епідемій, які нещадно косили мешканців табору.
Ув'язнених у Дахау годували баландою - рідким супом. Цей суп майже завжди був з брюкви з
додаванням або моркви, або капусти, або якогось концентрату. Зрідка його солили. Ось як про це згадує
В.П.Бондар:
«Оце строять, щитають до дванадцяти, до півдванадцятого дня. Полдвінадцятого привозять
брюкву, нам дають, у миски наливають, підходиш, раз, випив,і все. Ложки у мене не було, я забув, шо таке
ложка. А вечером давали, етот, дві чи скільки картоплини-мундєрки, кусочок хліба, і каждого по номеру
провіряють, шоб другий раз... Це в вечерю хліб давали до картошки, а в обід брюква. А сніданок - кави трішки
попив, шо вони тобі наллють і всьо». 125].
Від такого харчування люди в таборі відчували постійний голод, багато хто, втрачаючи людське
обличчя, копалися в місцевих сміттєвих ящиках.
Отже, умови проживання в'язнів в Дахау були спрямовані на позбавлення волі і здатності опиратися.
Майже всі здорові ув'язнені були поділені адміністрацією табору на команди, які значно відрізнялися
за кількістю робітників. В одній їх було лише двоє, а в іншій більше тисячі осіб. Улітку робочий день у таборі
починався о четвертій годині ранку з підйому, який проводився по свистку. Кожен в'язень мав встати,
заправити койку й умитися. Потім, попивши несолодкого чаю із запахом клопів, він повинен був виходити
спочатку на перевірку, що проводилася офіцерами і блоковими «кало», а потім ішов па табірний майдан на
загально-табірну перевірку. Незалежно від погоди і пори року на майдані в'язні стояли без головних уборів.
Після її завершення за наказом формувалися робочі команди. Сформовані, вони слідували до воріт табору.
Колону, яка проходила головні табірні ворота, частини СС брали під охорону. Так, під конвоєм, табірні
команди доставляли на робочі місця. В обід частина команд поверталася до табору, інші обідали на місці. їм
розвозили баланду радянські ув'язнені із спеціальної команди. Після обіду робота тривала залежно від
команди робочий день тривав від сьомої до десятої години вечора. Будь-яка праця була розрахована на
позбавлення людини всіх її сил. Так Борис Кравченко говорить:
«Вільного часу иіоб було — не було. Все врем'я на заводі. Перва смєна — з утра аж до вечора, а друга
смєна - з вечора і до утра. Ми приходим — вони уходят, ми уходим — вони приходят». [26].
Після закінчення робочого дня ув'язнені поверталися назад. Біля головних воріт есесівці проводили
обшуки. Тих, хто провинився вдень, або при обшуку, карали залежно від тяжкості «проступка» їх змушували
стояти на аппельплаці по команді «струнко» від 12 до 48 год.
Часто людей розстрілювали «за спробу втекти»: спершу били, а потім штовхали у напрямку колючого
дроту і впритул розстрілювали.
Іноді табір позбавляли їжі на кілька днів За «серйозні» проступки (не правильно застелені нари,
паління тощо) призначалися тілесні покарання. Згідно з циркуляром Г.1 іммлера від 4 квітня 1942 р. вони були
офіційно введені в «кацет». Били батогами або палками. У випадку непокори або опору саджали в карцер і
бетонні камери-бункери. Зачинені в бункері в'язні могли лежати лише скорчившись і повинні були
випрошувати їжу гавканням. В Дахау карцери називалися «собачі клітки».
Страти здійснювались, як правило, стихійно. Тисячі людей в «кацет» есесівці придушили, повісили,
отруїли, вбили ін'єкціями. Ось як згадує про покарання втікачів Б.Кравченко:
«Виводять. І під музику, духова музика грає, їх привели до вішалок оцих. На скамейки вони
поставили, петлі понадівали їм і повісили. При лагері. Люди шоб дивилися». [26].
Отже, людське життя в Дахау не являло собою жодної цінності. Умови життя і побуту були
спрямовані на те, щоб придушити у в'язнів будь-яке бажання опиратися.
Медичні експерименти у концтаборі проводилися лише з відома і дозволу Г.Гіммлера. Кожен табір
мав свою «спеціалізацію». У концтаборі Дахау спеціалізувалися на малярії. Більше 1200 ув'язнених були
піддані дослідам з малярією доктором Клаусом Шиллінгом у період з 1941 до 1945 р. [17, с. 152].
У 1942-1943 роках експерименти над людьми проводив доктор Сигізмунд Рашер, який досліджував
дію зміни атмосферного тиску. Від 400 до 500 в'язнів були піддані цим експериментам. [17, с. 152].
З жовтня 1942 р. Рашер почав проводити досліди по «охолодженню» людей під назвою «Дія
охолодження на теплокровних». Загальне число «піддослідних» склало від 200 до 240 осіб, деяких піддавали
цим катуванням 2-3 рази. Василю Бондарю випала можливість поговорити з одним із в'язнів, який був під
заморожуванням:
«Він розказав мені, шо їх було 10 чоловік. Вєчером голих їх розложили на столах у дворі. Зробили
якісь уколи. Сначала він був у пам'яті, а потом потіряв сознаніє. Очнувся тільки утром. Отогріваніє
проводилось по разному: препаратами, одіялами, спиртом і даже женщінами...». [25].
Проводилися також досліди з функцією печінки. Від цього загинуло близько 175 осіб. Восени 1944
р. 60-80 осіб були піддані дослідам із солоною водою, їм упродовж п'яти днів не давали нічого, крім солоної
води. Ніхто з цих в'язнів не загинув, можливо, тому, що вони потай отримували їжу від інших ув'язнених.
В'язні концтабору, які зараз проживають на Полтавщині та були проінтерв’ювовані, не були піддані
медичним дослідам, але вони кожної хвилини боялись опинитися у «Ревірі» – блоках, де проводилися
експерименти.
Отже, нелюдські умови праці та побуту, постійні знущання, життя впроголодь, відсутність будьякого медичного обслуговування, медичні експерименти над в'язнями концтабору, жорстока система
покарань мали за мету зломити людину не лише фізично, але й морально.
Розділ ІІ. Обставини звільнення та репатріації полтавських в'язнів
У квітні 1945 р.становище нацистської Німеччини стало зовсім критичним. Щодня в Дахау
прибували колони в'язнів із всієї Німеччини. Людей стало стільки, що вони змушені були спати під
208

відкритим небом. Намагаючись звільнитися від непотрібних свідків, Г.Гіммлер прийняв рішення про повне
знищення в'язнів і розформування табору.
25 квітня почалася «евакуація» в альпійські гори на розстріл. До першої групи потрапили росіяни,
євреї і німці - всього 17,5 тис. осіб. Кожні 200 осіб були оточені есесівською охороною з собаками. Тих, хто
відставав, нещадно били, якщо це не допомагало, то просто вбивали. Звивисті дороги навколо Мюнхена були
усіяні трупами в смугастому одязі. Всіх євреїв відвели в ущелину і розстріляли, німців теж знищили, а росіян
погнали далі. Ввечері 30 квітня американська колона посіяла паніку в рядах есесівців. В'язні, відчувши
можливість звільнення, кинулись через мости, заміновані німецькими саперами. Тих, кому пощастило
вижити, виявилось небагато [ 1, с. 8].
27 квітня 1945 р.останній транспорт із в'язнями прибуває з Ьухенвальда. З 5000 осіб, які спочатку
прямували в Дахау, це перевезення пережили лише 1300 осіб. Багато хто був розстріляний, деякі померли з
голоду, інші - від тифу. Увесь жах цієї «поїздки» можна відчути у спогадах І.В.Мохтана:
«Привезли нас... привели нас на станцію, погрузили у ешелон, ну ешелон так, навєрно, вагонів
тринадцять ілі п'ятнадцять загрузили. От. І нас возили, ото то там, ото із Бухенвальда та в Дахау, і півдня не їхали б, і ми вже там би були, у концлагері. А нас возили двадцять одні сутки. Оце пригонять денебудь, у куток загонять, і ото нємци, есесовци, іздівалися над... над, над нами, над заключонними. Оце, ага,
там єсть, помер або що... Мерло багато, ну, от голоду, шо як нам за двадцять одні сутки дали по три
картоплині... сирих, потом через три дня укинули брюкви, кому брюквина попала, а кому половина, велика різали, от».
28 квітня підпільна організація в'язнів, що діяла в Дахау, на чолі з інтернаціональним комітетом за
день до приходу американських військ підняла повстання, зірвавши фашистський план знищення в'язнів.
29 квітня, приблизно о шостій годині вечора за колючим дротом з'являються перші американські
солдати. В.П.Бондар згадує:
«Я так казав, і люди казали : "Я никогда не забуду седьмой американской армии, которая
освободила нас". Оце лозунг був». [25].
Починаючи з З0 квітня почалося нове життя в таборі. Був створений міжнародний комітет в'язнів,
який взяв на себе управління табором. Продукти зі складів СС передаються в розпорядження табірної кухні.
В'язні вперше могли нормально поїсти. О.М.Ворона зазначає:
«...американці давали спецпайок такий на день, то його за тиждень не поїдали...» [23].
Правовою базою репатріації стало підписання угод па Ялтинській конференції в лютому 1945 р. На
основі цих угод союзники зобов'язувалися сприяти поверненню до Радянського Союзу всіх його громадян,
незалежно від їх бажання. Офіційні дані твердять, що американці всіляко намагалися дотримуватися
підписаних угод, адже від цього залежало звільнення радянськими військами американських
військовополонених. Але спогади очевидців тих подій дещо суперечать цьому. Так, І.В.Мохтан згадує, що
йому пропонували залишитися в американській армії.
Але не всі бажали повертатися на батьківщину. Військовополонені офіцери боялися знову опинитися
в таборах, але вже в Радянському Союзі. Тому багато з них вирішили залишитися в лавах американської
армії. Ось як про це згадує П.І.Айдонець:
«І от якось було так, що я проходив мимо і вони мене підізвали: «Павєл, іді сюда.» Я підійшов.
«Слушай, ми туто от говоримо, ото нас стоко чєловєк нам предлагають американці уєхать, а не
возвращаться назад, на родіну». - «А чого?» - «Потому що дома нас посадять.» «Оказується, всі вони оці,
група, які сиділи і казали, що давай в Америку, чи в Бразилію, чи в Канаду, всі вони офіцери, молоді офіцери.
Вот. Я отказався». [24].
Для репатріації радянських громадян створювалися збирально-пересильні пункти (ЗПП), де
репатріантам надавалися медично-санітарна допомога, харчування й одяг, політична перевірка, що
проводилася спеціальними групами, органами НКВС і СМБРШу, па кожного заводилася фільтраційна
справа.
Згідно з директивою уповноваженого СРСР у справах репатріації Ф.Голікова, репатріантів ділили па
наступні категорії:
– колишні військовополонені (рядовий і сержантський склад) направлялися в армійські і фронтові
запасні частини;
– колишні військовополонені офіцери - у спецтабори НКВС;
– військовополонені і цивільні, які служили у німецьких спецформуваннях, власівці, поліцейські та
інші підозрілі - у спецтабори НКВС;
– остарбайтери – чоловіки призивного віку направлялися у запасні частини фронтів або округів, інші до місця постійного проживання (але із забороною поселення в Москві, Ленінграді і Києві);
– жителі прикордонних областей - у перевірочно-фільтраційні
пункти (ПФП);
– діти-сироти - у дитячі будинки союзних республік.
Що ж стосується характеру і ретельності перевірки, то, згідно з інструкцією, вона повинна була
займати до десяти днів - з тим розрахунком, що кожного ще додатково перевірять органи НКВС за місцем
проживання.
Фактично ж встановлені терміни не дотримувалися, і люди знаходилися на ЗПП в середньому по 1 -2
місяці, а то й більше.
Другим тиловим «ешелоном» репатріації стали відповідні органи на місцях, що забезпечували
прийом, розміщення, трудове і господарсько-побутове облаштування репатріантів безпосередньо в СРСР.
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Більшість поверталася додому залізницею. Ешелони групувалися по союзних республіках, областях.
Репатріанти мали на руках довідки про проходження ними перевірки органами НКВС або СМЕРШ, на увесь
шлях слідування (від 5 до 20 діб) їм видавали сухий пайок. [14].
З пасажирськими вагонами остарбайтерам знову не пощастило, перевозили їх, як і раніше, товарними
вагонами по 30-35 репатріантів у кожному, під солідною охороною, без права контактів з вільним населенням,
па скудному раціоні [18].
Багато репатріантів зараховувалися у так звані «робочі батальйони», які були зайняті на різних
інженерних роботах.
По досягненню демобілізаційного віку із робочих батальйонів не звільняли і не відправляли додому, а
закріплювали за підприємствами, де вони на той час працювали. Це добре видно із спогадів В.П.Бондаря:
«В дєкабрє нас сформували в батальйон, і повезли на шахти підмосковні. І я там робив аж до пенсії.
Думав, шо не виживу. Перші пять год мені було дуже тяжело, а потом я став бригадиром, потом три
професії у мене було, етот, бурільщіком був, аж поки получив інвалідность» [25].
Для тих, хто вдало пройшов через перевірки, не був демобілізований або відправлений у табори ІІКВС,
документи, що підтверджували їх перебування в Німеччині, вилучалися під час самої процедури перевірки.
Єдиним документом, що видавався репатріанту, було тимчасове посвідчення, де вказувалося лише ім'я,
прізвище, по батькові, рік і місце народження, час утримання у фронтовому або армійському таборі, а також
передбачалося місце направлення репатріанта (самовільний виїзд в інші райони заборонявся).
Отже, в'язні концентраційного табору були звільнені лише формально. Адже вони потрапили в ті ж
самі або схожі умови утримання, проживання, харчування та транспортування на батьківщину, в яких
перебували і під час примусового вивезення до Німеччини та у концтаборах. І лише пройшовши складні
перевірки перевірочно-фільтраційні пункти далеко не всі змогли потрапити додому.
Висновки
Трагедія радянських військовополонених і остарбайтерів є однією з останніх «білих плям» історії
Другої світової війни. У часи тоталітарного режиму ця тема була табу. Тому досліджень із цієї проблематики в
Україні непроводилося. Джерельний корпус документів особистого походження (мемуари, листи, хроніки) цього
періоду представлені недостатньо. Для вивчення цієї теми зсередини, не з боку влади, а з боку людини,
письмових джерел замало. Існуючі пробіли можна заповнити лише за допомогою усноісторичних методів.
Дахау був одним із перших і головних концтаборів на території Німеччини. Через нього пройшли
250 тис. осіб, серед яких були мешканці міст і сіл Полтавщини, яких примусово вивезли з України до
Німеччини. Через історію цих особистостей добре прослідковується й історія самого концентраційного
табору Дахау.
У Дахау наші співвітчизники потрапляли або як військовополонені, або як остарбайтери, котрі
робили спроби втекти з місць праці, вдавалися до пошкодження промислового обладнання або були настільки
виснажені, що не могли працювати.
Умови проживання в'язнів у концтаборі були спрямовані на позбавлення волі і здатності опиратися. За
свідченнями більшості очевидців, саме життя впроголодь було найбільш важким і найбільш нестерпним.
Сама робота у таборі вже була покаранням, адже розрахована на позбавлення людини всіх її сил.
Система покарань була уніфікована - у всіх таборах приблизно однакова, що не заважало есесівцям
вигадувати свої власні способи розправи з беззахисними людьми. В'язні концтабору, які зараз проживають на
Полтавщині, не піддавалися медичним дослідам, але були свідками їх жахливих наслідків.
29 квітня 1945 р. табір Дахау був звільнений військами 7-ї американської армії. Офіційні дані
свідчать, що табір перейшов до рук ув'язнених ще 28 квітня, коли ті підняли повстання, щоб не дати
можливості есесівцям ліквідувати його разом із полоненими. Але в'язні з Полтавщини у своїх спогадах не
акцентують на цьому увагу.
Правовою базою репатріації стало підписання угод на Ялтинській конференції в лютому 1945 р. На
основі цих угод союзники зобов'язувалися сприяти поверненню до Радянського Союзу всіх його громадян,
незалежно від їх бажання. Офіційні дані стверджують, що американці всіляко намагалися дотримуватися
підписаних угод, адже від цього залежало звільнення радянськими військами американських
військовополонених. Але спогади очевидців тих подій дещо суперечать цьому. Американське командування
пропонувало звільненим в'язням залишатися у лавах діючої армії всупереч домовленостям із СРСР.
Умови репатріації мало відрізнялися від умов евакуації українських громадян до Німеччини: голод,
товарні вагони, охорона, заборона контактів із цивільним населенням, ретельна перевірка на благонадійність.
Для тих, хто вдало пройшов через перевірки, не був демобілізований або відправлений у табори
НКВС, документи, що підтверджували їх перебування в Німеччині, вилучалися під час самої процедури
перевірки. Ніби такого явища, як перебування в концентраційному таборі й не було.
Таким чином, у даній науково-дослідницькій роботі ми визначили особливості методу «усної історії» як
модерного напрямку новітніх історичних досліджень; спробували показати обставини життя і
працевикористання в'язнів у німецькому концтаборі (їх правовий статус, умови праці і побуту, харчування,
медичне обслуговування, відпочинок тощо). Проаналізувавши особливості репатріації ув'язнених із
американської окупаційної зони, її хід, умови прийому репатріантів на батьківщині спробували встановити
правду про долю колишніх в'язнів як у самій Німеччині, так і на батьківщині. Було здійснено порівняння усних
свідчень і архівних джерел з результатами попередніх досліджень вченими-науковцями.
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«Земські старання» (на прикладі історії земства Гуляйпільського краю)
Підготувала: Колоколова Вікторія Володимирівна,
учениця 10 класу Гуляйпільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Запорізької обл.
Науковий керівник: Дюженко Людмила Анатоліївна,
вчитель історії Гуляйпільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Запорізької обл.
Вступ
60-ті роки XIX ст. стали «переломними» в житті народів Російської імперії. Держава, неначе
велетенська змія, болісно і довго «міняла шкуру». Ліквідація кріпосництва потягла за собою реформи, які
повинні були «підтягти» розбовтаний механізм велетенської країни. Військова, адміністративна, судова,
освітня реформи разом з ліквідацією кріпосництва відкрили для Росії епоху від феодалізму до буржуазного
суспільства, принесли особисту свободу кріпакам, сприяли розвитку системи самоврядування та піднесенню
ролі закону і права. Але з-поміж усіх проведених у Росії реформ чи не найбільшої уваги заслуговує земська
реформа, яка була проведена у 1864 р. Було створено земства як органи місцевого самоврядування, що
отримали право займатися господарськими й культурними питаннями і багато чого в цьому досягли.
В Олександрівському повіті земство було створене в 1866 р.; бо як свідчать матеріали місцевих
краєзнавців В.І.Жилінського і І.К.Кушніренка у книзі «Напівзабуті імена», уряд намагався водночас тримати ці
установи під контролем, обмежуючи сферу впливу лише господарськими справами і забороняючи втручатися в
дії адміністрації, то спочатку всяка діяльність буксувала. Та не звертаючи уваги на ці перепони земське
самоуправління охопило все економічне та культурне життя губерній. У ньому брало участь усе населення, яке
мало земельну власність: дворянство, духовенство, міщанство та селяни.
Раз на рік на загальних зібраннях депутатів обиралася земська повітова управа, яка діяла постійно.
Функції земств були дуже широкі, а їх кошторис складався з «самообкладання» кожної десятини землі
податком.
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Вплив на земство виборців був пропорційний кількості майна, що вони мали. Значна більшість у
земствах належала дворянам. Земства, хоч і не були по-справжньому представницькими, вони відігравали
дуже важливу роль.
Окрім сприяння піднесенню загального рівня життя на селі, вони привчали населення до хоча й
обмеженого, але самоврядування.
Основними галузями, якими опікувалися земства, були: сільське господарство, освіта, охорона
здоров'я, поштові послуги, утримання шляхів, накопичення запасу їжі на випадок голоду та збір статистичних
даних.
З позицій сьогоднішнього дня, коли в Україні вже не один рік точаться розмови про адміністративну
реформу, про самоврядування територій, я вважаю за потрібне повернутися до досвіду земського
самоврядування другої половини XIX ст. - початку XX ст. А здобутки, як свідчать опрацьовані мною матеріали,
були дійсно вагомими, тому за мету своєї роботи я ставила дослідження впливу реформ середини XIX ст. на
соціально-економічний розвиток суспільства. Для досягнення даної мети я виконувала такі завдання:
1) знайшла й систематизувала матеріал про історію Гуляйпільського земства та його роль у розвитку
культури та економіки краю;
2) розкрила земські старання земляків-сподвижників у сфері освіти, медицини, благоустрою краю та
розвитку сільського господарства;
3) зробила аналіз здобутків і проблем органів самоврядування на сучасному етапі.
Об'єктом дослідження є: земська реформа середини XIX ст. та її вплив на соціально-економічний
розвиток суспільства.
Предметом дослідження є: „Земські старання" (на прикладі історії земства Гуляйпільського краю).
На сучасному етапі молода Українська держава долає чимало перешкод у процесі державотворення.
Кому як не нам, сучасній молоді, вивчаючи і аналізуючи досвід минулих поколінь, формувати готовність і
бажання внести свій внесок у розбудову України. Взірцем можуть по праву бути земляки-сподвижники.
Розділ 1
Роль земства у розвитку Гуляйпільського краю
1.1. Вклад земств у розвиток сільського господарства
Видатну роль у розвитку нашого краю зіграло земство. Для нього в Гуляйполі було зведено спеціальне
приміщення, яке збереглось і донині. На сьогодні в цьому приміщенні знаходиться міська і районна ради
народних депутатів. Особливий земський податок у багатому й економічно мобільному населеному пункті
давав непогані кошти, котрими досить по-господарському змогла розпорядитися місцева громада. Та, мабуть, і
земські гласні від Гуляйполя в повітовій управі добре відстоювали інтереси свого села.
Як і в усій країні, велике значення мала діяльність земства в галузі сільського господарства. Земство
мало багато досвідчених агрономів, ветеринарів, виписувало сільськогосподарські машини, які давало селянам
«напрокат» або організовувало їх продаж у кредит. Крім того, воно мало «розплідні пункти» з племінною
худобою, завдяки чому підносилося якісно та кількісно скотарство. Щоб заохотити селян щодо плекання
худоби, земства влаштовували скотарські виставки, преміювали за кращі експонати. У 1884 р. свої експонати
відкрила відвідувачам перша сільськогосподарська виставка у Гуляйполі. На ній премії одержали поміщики
Классен, Шредер - за вівчарство, заводчик Кригер - за косарку-лобогрійку, селянин Міщенко В.В. - за гончарні
вироби та слюсар Генріх Антоні - за модель млина-вітряка.
Земства сприяли піднесенню рільництва, поширюючи ліпші сорти збіжжя та пропагуючи нові
сільськогосподарські культури.
1885 р. на виставці було 13 експонатів із 38 предметів. Срібними медалями тоді нагородили: селянина
Павла Васильовича Міщенка за гончарні і полив'яні вироби, поселянина-власника Гергардта Абрамовича
Классена за 8-річну гніду кобилу, селянина Василя Федосовича Полікарпова за сірого жеребця в яблуках.
Згідно з даними архіву краєзнавчого музею похвальні листи отримали : поселянин-власник Адам
Корнійович Янцен за жеребця гнідого 9-ти років і кобилу гніду 7-ми років; пруськопідданий Герман Кононович
Ламберт за машинку для начинення ковбас; поселянин-власник Яків Андрійович Янцен за сир домашнього
приготування; селянин Назар Петрович Халемендик удостоївся похвального листа і грошової премії - 20 крб. за корзину з вербової лози.
Під опікою земств влаштовувались і дні урожаю, які проводили щорічно. У день урожаю в Гуляйполі
відбулася сільськогосподарська виставка. її відвідало багато людей. Панько Бохан з Гуляйполя в 1898 р.
отримав винагороду - 15 карбованців - за свиней йоркширів.
Велику зацікавленість земств у розвитку сільського господарства можна пояснити тим, що природні
умови краю, працелюбність та любов до землі мешканців зробили його основою економіки.
1.2. Гуляйполе - один із центрів освіти Катеринославської губернії
Другою великою галуззю діяльності земств була освіта. За давніх гетьманських часів Україна була
однією з найосвіченіших держав Європи. Та за століття всі попередні досягнення в освітній галузі були зведені
нанівець. І тим вагоміший був внесок земств у розвиток освітньої сфери.
Земства з самого початку своєї діяльності взяли освіту під особливу опіку. Розширювали шкільну
мережу, дбали про кадри вчителів, організовували вчительські семінарії, давали гроші на утримання шкіл. На
початку XX ст. 84% коштів на школи фінансувало земство.
Перша земська школа в Гуляйполі з'явилась у 1868 році. Одне з приміщень і донині знаходиться на
території нашої школи і використовується як складське приміщення. Протягом 1870-1876 років школи почали
діяти в навколишніх від Гуляйполя селах: Святодухівці, Туркенівці, Успенівці. У 1876 р. у земських школах
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округи навчалося 330 учнів (з них 22 дівчинки). Освітою керували 4 вчителі і 5 священнослужителів. Єдиного
дня початку занять у школах не існувало.
Була ще одна велика користь для людей простого звання в отриманні початкової освіти. Учніхлопчики, які отримували документи про закінчення школи, мали пільги на скорочення військової служби. У
Гуляйполі діяло товариство сприяння початковій освіті, головою якого був І.Я.Веглінський.
Основною фігурою земської школи був учитель. Щоб працювати у школі, треба було закінчити
гімназію або вчительську семінарію, вчительсько-педагогічні курси чи скласти іспит. У земській школі була й
посада помічника вчителя.
Із звіту Олександрівської повітової училищної ради за 1882-1883 навчальний рік дізнаємося про розмір
зарплати вчителів повіту. Вона була в межах 250-350 крб. за рік. Помічники вчителів одержували 250 крб. за
рік. Гроші вчителі одержували в основному від сільських общин, частину зарплати доплачували земства зі своїх
коштів.
Дещо поліпшилося матеріальне становище вчителів на початку XX століття. Старші вчителі одержували
350 крб., молодші - 300 крб. за рік. Окрім того за 5 років роботи в школі педагоги отримували надбавку в 50
крб., за 10 років - 100 крб. Ще були доплати за викладання співу й організацію хору, за гімнастику, за рукоділля
від 25 до 150 крб.
За свою самовіддану працю вчителі інколи одержували грошові премії, за багаторічну роботу їх
нагороджували медалями, присвоювали почесні звання. Учні, що закінчували школу, отримували свідоцтва,
зразком якого є свідоцтво, видане Олександрівською училищною радою Катеринославської губернії Григорію
Семеновичу Наріжному про успішне закінчення ним курсу навчання в Гуляйпільській народній школі. Цей
документ включений до однієї з експозицій, яка діє в районному краєзнавчому музеї.
Багатюще Гуляйполе на початку XX ст. розпочало грандіозну справу. За кошти земства починається
будівництво шкільних комплексів за найновішими типовими проектами. У селі вони споруджувалися в
Подолинській, Вербівській, Бочанській, Херсонській, Піщанській сотнях та за річкою (на території колишнього
хутора Сігорь). Жителі ці школи називали сотенними назвами. За тогочасними мірками це були дуже гарні
приміщення, які відповідали всім вимогам (треба згадати, що в деяких з цих приміщень діти навчалися
донедавна, як в ЗОНІ №3). Отже проблема дефіциту шкільних будинків у Гуляйполі була ліквідована. Згодом у
Гуляйполі з'являються гімназії, перша з яких знаходилась у сучасному приміщенні магазину «Еталон».
На жаль, у ті часи охоплення дітей навчанням було недостатнім. Відвідували школи далеко не всі молоді
мешканці Гуляйполя. Заважали злидні, в багатьох не вистачало одягу і взуття. Часто діти були зайняті
допомогою батькам на сільгоспроботах або вимушені були самі заробляти на прожиття.
У 1890 - 1891 навчальному році працювало 8 шкіл, в яких навчалося 546 дітей, 57 із яких дівчата. А
2836 дітей шкільного віку або 83,9% взагалі ніде не навчалися. Опрацювавши архівні матеріали місцевого
краєзнавця Жилінського В.І., я знайшла ще такі дані: в 1890-1891 роках у Гуляйпільській школі навчалося
всього 13,4%, Святодухівській - 14,6%, Туркенівській - 16,9% дітей шкільного віку.
Наше Гуляйполе було одним із центрів освіти Катеринославської губернії. Не випадково ще восени 1867
р. видатний педагог М.О.Корф провів у селі один з перших у Росії з'їзд вчителів земських шкіл
Олександрійського повіту. З'їзд проходив чотири з половиною дні. За цей час учителі, завчасно виділені і
підготовлені М.Корфом, дали одинадцять зразкових уроків за навчальними програмами народної школи.
Кожний урок піддавався аналізу - критичній оцінці учасників з'їзду, після чого члени училищної ради,
організатор з'їзду М.О.Корф висловлював авторитетну думку про «ті начала педагогіки, з яких наочно
випливали на з'їзді способи навчання».
Так, земські школи сприяли підвищенню рівня освіченості населення.
1.3. Сприяння розвитку медицини та санітарії - важливий напрям земської діяльності
Ще одним напрямом земської діяльності було підняття рівня медицини і санітарії. Про їх рівень у кінці
XVIII - на початку XIX ст. нічого гарного сказати не можна. В щойно заселених землях медпрацівників майже
не було та й не могло бути. Частими гостями були епідемії чуми, холери, віспи та багатьох інших хвороб,
поширенню котрих сприяв теплий клімат та людська бідність. Зі збудниками хвороб боролися переважно
народними методами: їли багато часнику та цибулі, обливалися оцтом та горілкою. Але жителі Півдня швидко
зрозуміли, що основного удару хворобам завдають санітарні і гігієнічні заходи. У XIX ст. хвилі хвороб
починають потроху відступати, хоч іноді вони ще накочувалися і несли за собою смерть.
У царського уряду грошей на медичне обслуговування, як завжди, не вистачало. Лікарів теж можна
було порахувати «на пальцях». Тож з початком земської реформи цілком логічним і правильним кроком було
перекладення медико-санітарного обслуговування на плечі самих же територіальних громад. У цьому я
пересвідчилася, працюючи з даними архівного відділу Гуляйпільської районної лікарні і знайомлячись із його
матеріалами та досліджуючи процес становлення й розвитку тогочасного медичного обслуговування.
Треба сказати, що земства за період свого майже 50-річного існування досить непогано поставили
справу медичного обслуговування. Медична допомога в земських лікарнях і фельдшерських пунктах була
безплатною для всієї людності незалежно від того, чи платив пацієнт земські податки, чи ні. Тобто допомогу
мали отримати навіть найбідніші верстви населення.
На роль земського лікаря навіть у ті часи згодитися міг не кожен. Але ті, що обирали цю стежку, були
справжніми подвижниками, тому й повага населення до медпрацівників була величезною.
Першопроходцем земської медицини в Гуляйполі можна вважати лікаря О.Жилу.
Саме його
піклуваннями при місцевій богадільні було відкрито прийомний покій, де працювали лікар і два
фельдшери. 3 1870 р. почала працювати й акушерка. Така кількість медиків приходилася на 8 волостей з
населенням в 30 тис. чоловік.
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Лікар Т.О.Жила був ще й гласним повітової земської управи. Він не один раз виносив на засідання
питання про відкриття справжньої лікарні в селі Гуляйполі. Доводилося боротися ще й з поглядами багатьох
поселян, котрі не бачили користі з лікарської справи і відкриття лікарні вважали марною тратою коштів. І це в ті
часи, коли багато людей помирало від дифтериту, віспи і холери.
У 1873 р. у Гуляйполі лікарня таки була відкрита. У наступному році на її утримання земська управа
виділяла 625 крб. Працювали тут лікар, акушерка і три віспопрививачі. Одночасно лікуватися в лікарні могло
лише 7 хворих.
Статистика гуляйпільської медицини говорить, що в 1875 р. було зафіксовано 2350 випадків
захворювань (2119 осіб одужали, 231 - померли). Отже, процент смертності був досить високим.
Але поступово медобслуговування починає пускати коріння і в інші села округи. В 1876 р. крім
Гуляйполя фельдшери працювали в Успенівці, Воздвижівці, Приютному, а віспопрививачі в Успенівці,
Воздвижівці, Туркенівці й Новозлатополі.
Дуже досаджали дитячі хвороби, особливо віспа. Щеплення робити всім дітям просто не встигали, а
деякі батьки виступали категорично проти них. Часом доводилося боротися з невіглаством навіть жорсткими
методами (як не згадати приклад цариці Катерини II, котра, щоб побороти упередженість проти щеплень,
наказала привити віспу своїм онукам Олександру та Костянтину всупереч волі батьків).
У медичних закладах працювало чимало досвідчених фахівців. Найбільшим авторитетом користувався
Павло Григорович Братчиков, який закінчив Харківський університет. Його оклад - 1400 крб. на рік. При
лікарнях працювали й аптеки, перша з яких була відкрита провізором Пилипом Ковачевичем.
Таким чином, земство приділяло чимало уваги медичному обслуговуванню,усвідомлюючи, що від
здоров'я мешканців залежить благоустрій краю.
1.4. Турбота про благоустрій краю
Чимало уваги земство приділило благоустрою міста. Проводилися роботи по меліорації - осушуванню
боліт, залісювання ярів, вирощування лісів. У функції земств входило піклування про шляхи сполучення. У
Гуляиполі на кошти земства була вимощена каменем дорога завдовжки 7 верст, вулиці Вокзальна, Церковна.
Церковна площа вже видзвонювала бруківкою. По всьому центру села було прокладено дерев'яні тротуари. У
1900-1902 рр. було збудовано великий міст через річку Гайчур, що значно покращало шляхи сполучення в
межах волості.
Стараннями земства та допомогою барона М.О.Корфа через Гуляйполе було прокладено дорогу
Павлоград-Бердянськ. Протокол про дозвіл на будівництво цієї дороги зберігається в архівному відділі музею.
Ця подія сприяла пожвавленню господарського життя та розвитку торгівлі. Доказом цьому було закладення
Ярмаркової площі за ініціативою земства. Саме сюди з'їжджалися з усіх навколишніх сіл селяни для реалізації
сільськогосподарської продукції.
Перший ярмарок у Гуляйполі відбувся в 1859 р. А потім проводили їх тричі на рік. Вважались
найбільш масовими в Олександрівському повіті. Першим у році був Вербний ярмарок (до 1866 р. – постова –
від слова «піст», перед Пасхою), тривав три дні, починаючи з п'ятниці. Другий – Троїцький (на свято Тройці) і
третій – Воздвиженський (на свято Воздвиження) – обидва п'ятиденні. На ярмарках продавали худобу, овець,
землеробське знаряддя, мануфактуру, галантерею, взуття, бакалію тощо. Найбагатшим був Троїцький напрям.
Так, у 1863 р. однієї худоби на ньому було на 700 тис. крб., а реалізовано на 400 тис. У 1866 р. худоби
продавали на 587 тис. крб. На інших ярмарках товару вивозилось на 25 тис. крб. і більше. Крім того, щонеділі
були базари.
Земства піклувалися і про організацію вільного часу мешканців. За спогадами старожилів, які
збереглися в переказах, зокрема Сіріньок Галини Панасівни та Рябцевої Катерини Йосипівни: поряд з
Ярмарковою площею знаходилася дивовижна карусель, де гуляйпільські малюки залюбки відпочивали.
Для задоволення потреб мешканців було облаштовано і поштову станцію. До 1870 р. у Гуляйполі
функціонувало поштове відділення (у 1866 р. прибуток склав 455 крб., в 1868 - 863 крб.). На засіданні земської
управи повіту у вересні - жовтні того ж року вирішено було відкрити поштову станцію. У 1863 р. станція мала
14 коней і 5 бричок. На них працювало 5 ямщиків. Володів станцією єврей Гессель Малкін. Поштові станції були
також у Туркенівці йі Успенівці ( по 8 коней і 3 брички). У першому хазяїном був селянин Сердюк, у другому дворянин Максимович.
Поза увагою земств не залишилося і питання дотримання законності й правопорядку. Я була вражена,
коли серед архівних матеріалів знайшли відомості про те, що в селі була збудована в'язниця. І цікаво, що для
заможних верств населення була окрема - «привілейована», де умови утримання були значно кращі, ніж у
звичайній в'язниці.
У 1870 р. земська управа вирішила відкрити в Гуляйполі приміщення ув'язнення для привілейованих
осіб. На це виділили 300 крб. Його відкрили в будинку сина купця Меринкіна. Наглядачем призначено
надвірного родника Чангеліна (з оплатою 60 крб. на рік). Того року мировим суддею був Л.К.Емніх. У 1875 р.
побудували тюремне приміщення поряд з волосним управлінням ( довжина 50 і ширина 20 аршин). Автором
проекту був князь Ухтомський. Приміщення складалося з двох половин: 5 кімнат для арештантів і 2 для
наглядачів. Будівля цегляна, мала 11 вікон, 4 печі, 2 входи і 12 дверей. Довжина двору 54,5 сажня, ширина – 22.
Тюремне приміщення було розраховане на 18 осіб, а в 1888 р. через нього пройшло 122 особи.
Згідно з викладеним вище матеріалом видно, що коло діяльності земства було багатоплановим і
спрямованим для задоволення потреб мешканців краю.
Земства відіграли велику роль у розвитку економіки та соціальній сфері. Вони організували
агрономічну службу, здійснювали велику просвітницьку роботу серед населення, засновували
сільськогосподарські школи і вели науково-дослідницьку роботу, створили кредитні установи, які
обслуговували землеробів. Земства будували дороги й організовували пошту. Вони багато зробили для
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народної освіти. Ними в Україні розбудована мережа початкових шкіл, згодом середніх і професійних. Великі
заслуги земств у налагодженні системи охорони здоров'я. Медична допомога була, за незначним винятком,
безкоштовною.
Розділ 2
Земляки - сподвижники
За роки існування земство досягло вагомих результатів. Зрозуміло, то заслуга конкретних людей, які
опікувалися тими чи іншими напрямами роботи. Так сталося, що справами народної освіти займався барон
Микола Олександрович Корф. Гаряче і щиро співчуваючи справі звільнення селян з кріпацтва, він ясно
усвідомлював, що воно матиме належну силу тоді, коли народ звільниться від вікової темряви неписьменності.
Цій великій громадянській роботі барон Корф цілком присвятив своє подальше життя. Про вклад барона
М.О.Корфа у розвиток освіти Гуляйпільщини докладно дослідила минулого року учениця нашої школи
Криворучко Анна.
Як уже велося в Гуляйполі, вчителі шкіл і гімназій завжди були не останніми людьми в селі. Вони
привертали до себе увагу оточуючих, а для учнів слугували прикладом у наслідуванні. Людська пам'ять
зберегла немало оповідок про викладачів гімназій села. Про деякі з них я дізналася, спілкуючись з місцевим
краєзнавцем Серьогіним.
От, наприклад, викладач математики Іщенко Спиридон Костянтинович. Користувався неабиякою
повагою учнів, на професійній ниві виріс у великого діяча просвіти. Вже після громадянської війни був
директором Гуляйпільської 7-річної школи. Потім очолював освітні заклади в Запоріжжі.
Вирізнялася неординарністю і Ольга Афанасіївна Вучичевич. Сама вона раніше жила в Петербурзі,
прекрасно знала німецьку мову (цілих 3 роки стажувалася в Німеччині). Свою педагогічну діяльність вона
також продовжувала і на початку XX ст.
Прекрасно знав свій предмет О.В.Бублеєв. Та це не допомогло йому знайти повагу своїх учнів. Великий
консерватор і педант, людина з надзвичайно важким характером, дістав дошкульне прізвисько «царського
прихвосня». Жив Бублеєв неодруженим, бо всі дівчата й жінки не хотіли йти за нього заміж, побоюючись його
вдачі.
Якось з цим викладачем трапилась трагікомічна історія. Любитель щоденних прогулянок на свіжому
повітрі, вчитель на Сігорянському мосту наскочив на «засідку» старшокласників. Заводіями були Лев і Геннадій
Банчковські (велика польська сім'я з Гуляйполя), вони підмовили учнів полякати в'їдливого вчителя.
Незнайомці в масках вискочили з-під мосту і скинули Бублеєва в воду. Та він виявився «не ликом шитий».
Оперативно «вирахував» зловмисників, котрих швиденько і вигнали.
Революція і громадянська війна значно розширили список «світлих постатей» серед учителів шкіл і
гімназій Гуляйполя. Колишній професор Варшавського і Петербургського університетів Буруцький у голодній
і холодній столиці відморозив ноги. З ампутованими кінцівками він став викладачем Гуляйпільської гімназії,
віддавав свої знання сільським дітлахам. Уже в післяреволюційні часи професор виявився непотрібним у
радянській системі освіти. У сім'ї Бурлуцького настали важкі часи. Звикла до розкоші, комфорту, дружина
професора Софія Маркелівна від горя збожеволіла. Колись красива жінка з зовнішністю аристократки почала
шукати "скарби" – шматочки кольорового скла. Незабаром вона померла, а Бурлуцький зумів вистояти.
Допомогли люди, він став активно займатися репетиторством, знань цьому чоловіку вистачало.
Мало кому відомий той факт, що в революційні часи в приватній гімназії Мороховської викладачем
математики був відомий письменник Сергєєв-Ценський. Та, не поладивши з хазяйкою закладу, він згодом
перебрався до Павлограда.
У розвитку людства освіта і культура, як дві сестри, завжди стояли поряд. За царських часів, як ми
часто вважали, вся культура селянина надходила з церкви і з шинку. Не будемо прикрашати історію й ми, але не
вірте тим людям, що стверджують про культуру наших предків, як про культуру печерних людей. Розглянемо
факти.
Історію часто творять особистості. Вистачало їх і серед наших дідів та прадідів. Вони також, в міру
своїх можливостей, тяглися до високого, духовного, світлого і святого. Багато хто з земців розумів користь
народної просвіти, де значну роль відігравали книги та інше друковане слово.
Перша бібліотека на території нашого нинішнього району з'явилася в селі Святодухівці (Любимівці)
при місцевій школі. За рік її відвідало 64 читачі, які прочитали 937 книг. Та в подальшому доля цього закладу
покрита невідомістю. У Гуляйполі стараннями земства бібліотека відкривається літом 1895 р. Це був один із
двох закладів на весь Олександрійський повіт. Його завідувачем став Іван Ілліч Дворніков - освічена, культурна
людина. Фонд бібліотеки складав до 1000 екземплярів книжок.
Звіт Дворнікова за 1896 р. говорить, що в бібліотеці було 783 читачі (духовенство, вчителі, учні шкіл,
грамотні селяни). У читальний зал записалися 533 особи. За рік прочитали 7140 книг. Найбільшою
популярністю серед молодих читачів користувалася художня література та книги з історії, географії,
природознавства. Літні люди читали часто книги й релігійного характеру. Серед улюблених книг Дворніков
відзначив: "Билини", "Робінзон Крузо", твори Данилевського, Тургенєва, Гоголя, Пушкіна, Толстого.
Кошти на бібліотеку виділялися невеликі – всього 300 крб. на рік, і вони були явно недостатніми. Та вже
в 1904 р. у звітах земства значаться три бібліотеки: в Гуляйполі, Успенівці і Темирівці. За рік 1299 читачів цих
закладів прочитали 17 166 книг.
У 1913 р. збільшилася кількість і читачів, і прочитаних ними книг: 1416 і 27610. Характерною
особливістю стало зменшення попиту серед людей на книги релігійного змісту. З розвитком села читачів стали
більше цікавити книги художні, наукові, на технічну та сільськогосподарську тематики. Звичайно, крім
публічної бібліотеки для загального користування, в Гуляйполі були особисті бібліотеки. Збирати книги і в ті
часи було заняттям недешевим, тому й дозволити собі таке хоббі могли лише люди заможні та освічені.
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Славилася великою кількістю книг приватна бібліотека поміщиків Косовцових, та в період революційних бур її
розтягли гуляйпільські селяни.
Іван Ілліч Дворніков був не тільки любителем книг, а й великим цінителем музики й хорового співу. В
ХІХ-ХХ ст. при кожному храмі завжди створювався хор. Співучі українці з радістю займалися цією справою: і
дорослі, і діти. Існували постійно хори і при Гуляйпільській Свято-Троїцькій церкві. Кажуть, що в
дореволюційні часи організатором і керівником їх був саме І.І.Дворніков. У фондах краєзнавчого музею
збереглося цікаве фото – хор хлопчиків, що співав у місцевій церкві.
У роки революційні разом з великим потоком інтелігенції з російських міст, що рятувалася від голоду,
потрапив в Гуляйполе і знаменитий оперний співак з Москви Огнєцов. Він став справжньою знахідкою для
гуляйпільського церковного хору. Під керівництвом Огнєцова весь склад хору докладно знайомився з нотною
грамотою, навчився багатьох світських пісень. Хоч сам Огнєцов був росіянином, та він закохався в українську
пісню. Хористи часто співали "Заповіт", "Реве та стогне...", "Стоїть гора високая...".
Співочі традиції Гуляйполя були продовжені й у пізніші роки. Прекрасно доповнював місцеву культуру
й духовий оркестр, який організував робітник заводу Кригера Жорж Калашников. Музиканти були всі місцеві,
та це не зменшувало їх таланту. Для оркестру Калашников виписував з Москви багато нотних збірників (вдома
ними було завалено горище). Влітку оркестр завжди грав у саду, де гуляла публіка. І здалеку можна було
почути прекрасні мелодії видатних композиторів.
Справжньою перлиною Гуляйполя початку XX ст. був театр. Його прекрасне приміщення
розташовувалося на розі нинішніх вулиць 1 Травня та III Інтернаціоналу. Архітектура і внутрішнє убранство
театру просто вражали. Мало хто міг повірити на слово, що в звичайному (хоч і великому) селі може
бути така краса. Історія цього театру на сьогодні уже досліджена. Діяльність театральної трупи була
відома далеко за межами повіту .
Дала Гуляйпільська земля світові багатьох діячів культури, освічених людей, учених, військових. В селі
Тимирівці народився Іван Рачинськии - талановитий композитор, музичний критик, перекладач, поет.
Здобувши освіту в Мюнхені і Харкові, жив у нашому Гуляйполі син промисловця Григорій Борисович
Кернер (відомий в літературному світі як поет Грицько Кернеренко). Син єврейського народу став справжнім
сином і нашої землі, хоч довгий час його ім'я майже ніхто не згадував.
Нашим земляком є також і письменник Анатоль Гак, що похований, як і Єлисей Карпенко, у
Сполучених Штатах Америки.
Проходять роки, а не бідніє Гуляйпільська земля талантами. Вона народжує і буде народжувати
письменників, співаків і музикантів, художників і архітекторів, акторів і композиторів. Але ніколи з людської
пам'яті не зникне слід земляків- сподвижників, які жили і творили в попередню епоху. Саме вони своєю
діяльністю сприяли освіченості і національній свідомості наших земляків. Через літературні твори, театральні
вистави, музичне мистецтво, педагогічну діяльність прищеплювали любов до рідної мови, до традицій
українського народу, формували громадянську позицію земляків.
Розділ 3
Здобутки і проблеми органів місцевого самоврядування на сучасному етапі
Ось уже 17 років в Україні тривають дискусії відносно реформи місцевого самоврядування. Особливо
тема загострюється у виборчий період, коли ледь не всі політики починають обіцяти, що займатимуться
питаннями реорганізації і реформою місцевого самоврядування.
Сьогодні і центральна влада, і народні депутати, і депутати місцевих рад, і навіть політологи в один
голос говорять про те, що повноваження місцевого самоврядування потрібно розширювати, і що території
повинні бути повноцінними одиницями, які самі можуть вирішувати, як їм потрібно жити і працювати.
На думку експертів, Україна вже давно потребує децентралізації влади і розширення повноважень
місцевого самоврядування. На сьогодні цей прогрес тісно пов'язаний з перипетіями боротьби за владу на
центральному рівні та є надмірно заполітизованим. Проте незалежно від політичної кон'юнктури,
загальновизнано, що існуюча система місцевого самоврядування в Україні є далеко недосконалою і має безліч
недоліків.
Опрацювавши матеріали періодичної преси, які були надруковані в газетах обласного і районного
рівня, та провівши соціологічне опитування серед пересічних мешканців міста і депутатів місцевого рівня, я
приведу ті, які на мою думку, є найбільш актуальними.
1. У місцевої влади в Україні немає прав, у неї є лише обов'язки. По суті, місцеве самоврядування в
Україні перетворилося на відділ праці і зарплат для бюджетної сфери. На сьогодні місцеве самоврядування в
Україні існує лише на папері. Зокрема, це виявляється в бюджеті, який нещодавно прийняли. Він надто
централізований, і в ньому передбачене жорстке, ручне управління грошовими коштами. У результаті жоден
орган місцевого самоврядування не
зможе відчути себе самостійним, адже коли грошей немає, нічого не можна спланувати не тільки для
розвитку міста і конкретної території, а й за соціальними програмами. Ось коли ми почнемо формувати
бюджет знизу, тоді в Україні і почнеться реальне місцеве самоврядування.
Час невпинно вимагає розширення повноважень органів місцевого самоврядування, перш за все - у
фінансово-бюджетній сфері. Це підтверджує досвід зарубіжних країн ( Франція, Росія, Польща тощо ), де за
органами місцевого самоврядування на законодавчому рівні закріплено право розпоряджатися значними
фінансовими ресурсами не тільки для реалізації власних повноважень, а й для здійснення повноважень,
делегованих державою.
2. Недостатня інформованість громадян про діяльність місцевої влади. Прості громадяни про місцеве
самоврядування згадують лише у крайньому разі, їм важко інколи навіть назвати імена місцевих керівників.
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Напередодні Дня місцевого самоврядування, який відзначається 7 грудня, я провела соціологічне
опитування серед пересічних громадян м.Гуляйполя. Було запропоновано дати відповідь на питання: "Як ви
оцінюєте роботу органів місцевого самоврядування?"
Треба сказати, що відповідей "я не знаю", "мені це не цікаво" була переважна більшість. Досить велика
кількість гуляйпільців навіть не знає, як звуть нашого мера і голову районної ради. Людей взагалі не цікавить,
що відбувається у нашому місті, але це триває до того моменту, доки це не стосується їх особисто і якщо дуже
вже допече. Наводжу думки деяких з опитаних:
Віра Петрівна, пенсіонерка: "їхня робота мене не цікавить і не обходить."
Іван Іванович, приватний підприємець: "Що говорити, тільки обіцянками населення годують, а
насправді нічого не роблять."
Микола Володимирович: "Знаю тільки, що мер у нас Олександр Григорович, а чим вони там
займаються, мене не обходить."
Наталя Микитівна: "Мене політика взагалі не цікавить. Чим вони там займаються, я не знаю."
Віктор Павлович: "Про роботу нашої місцевої влади знаємо тільки з газет, що надрукують, те і наше.
Звісно, хотілося б, щоб влада більше спілкувалася з народом."
Катерина Дмитрівна, пенсіонерка: "Я не знаю, як інші, а я хочу підтримати нашого мера. На його плечі
одразу лягло скільки роботи. І він молодець, намагається зробити все до ладу. Я хоч ні разу з ним не
спілкувалася, але, на мою думку, він старається для нашого міста."
Федір Григорович: "Взагалі, на мою думку, населення дуже погано інформовано про роботу нашої
місцевої влади, практично ніяк, тому не можна говорити про те, чого не знаєш."
Отримані результати інтерв'ю мене вразили. Адже займаючись вивченням даного питання, я
переконалася, що на рахунку Гуляйпільської міськради є чимало добрих справ.
Новий відлік часу міськрада почала з 1991 р. Нині працюють депутати п'ятого скликання. Очолює
міськраду Олександр Григорович Неміч та його заступник, випускник нашої школи 1997 р. Ярмак Сергій
Олександрович. Спілкуючись з ним та опрацювавши статистичні дані про виконання бюджету за дев'ять місяців
2007 р. я дізналася, якими шляхами поповнюється сьогодні бюджет.
Джерелами поповнення міського бюджету є: податкові надходження; дотації вирівнювання з державного
бюджету;субвенція та неподаткові надходження.
Отримані бюджетні кошти вкладаються в такі сфери: освіта – 60,5%; охорона здоров'я – 3%; органи
місцевого самоврядування – 19%; благоустрій міста – 6%; соціальна допомога – 0,3%.
На рахунку депутатів останнього скликання багато гарних справ. Це:
обладнані дитячі майданчики в мікрорайонах міста та упорядковані двори і парки;
відновлено вуличне освітлення центральних вулиць міста; ремонт доріг - вулиця Цвітна, Леніна та 1 Травня;
завершено газифікацію котельні дитячого садочка "Сонечко"; активну участь брали в організації
та проведенні андерграундового Фестивалю "День незалежності з Махном"; озеленення мікрорайону по
вулиці Цвітній.
Але не так все легко вдається, тому що на сьогодні існує і чимало проблем. Головна з них - це брак
коштів. Саме через це не вдається вирішити такі питання, як: будівництво нової підвісної кладки через
річку Гайчур в мікрорайоні Косівцеве; завершення ремонту всіх запланованих доріг; освітлення тих вулиць,
що знаходяться на околиці міста.
Але, на жаль, про здобутки місцевих органів влади та їх проблеми мешканці міста знають обмаль.
3. Недосконалість механізмів формування органів місцевого самоврядування. В Україні, по суті, немає
жодної місцевої ради, в якій би на кожній посаді працював професіонал. Там, де 5-7 партій після виборів
прийшли до влади, там не працюють нормально, а фактично борються за владу. І виходить, що основний
принцип потрапляння до органів місцевої влади - це не професіоналізм, а слідування тій чи іншій політичній
силі, прихильність до того чи іншого політичного керівника. Це тупиковий шлях розвитку самоврядування.
Цю думку підтверджують вчителі нашої школи, які є депутатами міської ради: Каткова Л.Є.(директор
школи, "Блок Литвина"), Шингур І.О.(вчитель історії, "Партія регіонів"), Клименко С.Щвчитель російської
мови і зарубіжної літератури, "БЮТ"). Незважаючи на те, що вони представляють різні політичні сили, у
вирішенні проблем територіальної громади вони діють, перш за все, в її інтересах. Та, на жаль, таких депутатів,
які інтереси громади ставлять вище своїх політичних амбіцій, меншість, тому сесійні засідання інколи
перетворюються на бурхливі зібрання, що супроводжуються взаємними звинуваченнями та політиканством, а
вирішення нагальних проблем відходить на останній план.
І все ж, незважаючи на всі труднощі та проблеми, місцеве самоврядування крок за кроком
розвивається і змінюється. Україна невпинно рухається в напрямку демократизації суспільних відносин і
зміцнення народовладдя. Безперечно, необхідно докласти ще немало зусиль, щоб надати гарантій для
забезпечення правої автономії функціонування місцевого самоврядування. Серед першочергових завдань широкомасштабна децентралізація: максимальна передача повноважень, фінансових ресурсів на рівень
місцевого самоврядування. Україна повинна завершити формування сучасної моделі місцевого
самоврядування, яка у повному обсязі відповідатиме Європейській хартії місцевого самоврядування. З цією
метою слід завершити політичну реформу: створення повноцінної системи місцевого самоврядування, в тому
числі й на рівні обласних та районних рад, надання їм права на створення власних виконавчих органів.
Розбудова місцевого самоврядування повинна стати одним з пріоритетів державної регіональної
політики. Вірю, що майбутнє за сильним місцевим самоврядуванням, яке стане надійною базою для розвитку
демократичної та міцної держави.
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Висновки
Історія земств багато в чому повчальна. її відродження – це потрібна справа. Недарма один з найкращих
знавців земства в Україні О. Моргун писав, що земське самоврядування було одним з найвидатніших явищ у
суспільному, економічному і культурному житті України кінця XIX ст. Земське самоуправління охоплювало все
економічне та культурне життя губернії. Протягом майже 50-річного існування земства залишили глибокий
слід у різноманітних сферах. Земства дбали про санітарію та гігієну, утримували шпиталі, лікарів, домагалися,
щоб медична допомога була безплатною. Опікувалися вони і такою важливою галуззю як освіта. Вони
організовували школи, які користувалися доброю славою. Земства поставили своїм завданням повністю охопити
освітою молодь. Дане завдання в деяких губерніях їм вдалося виконати.
Велике значення мала діяльність земств у галузі сільського господарства. Земства мали багато
досвідчених агрономів, ветеринарів, виписували сільськогосподарські машини, сприяли піднесенню
рільництва. У функції земств входило піклування про шляхи сполучення, про налагодження торгівлі. Була ще
важлива заслуга земств: вони сприяли піднесенню національної свідомості, а з другого боку - стали тією
школою, яка привчала людей до самоуправління. Земські діячі походили переважно з демократично
налаштованих кіл інтелігенції і дворянства. Земці брали участь як у загальнодемократичному русі, так і в
національному.
Минає час, покоління змінюється за поколінням, одні віхи історії приходять на зміну іншим. Та коло
питань, якими опікувались колись земства, і сьогодні в центрі уваги органів місцевого самоврядування.
Значна частина суспільства бачила в земствах не лише вияв самоврядування на місцях, а й шлях до
конституційних перетворень. Про відродження ми чуємо багато. З телеекранів і зі сторінок газет до нас
звертаються найповажніші люди, закликаючи відродити економіку, мистецтво,
традиції українського народу. Але відродити те, що було занедбано роками, це не дуже просто, те, що
здається легким на словах, насправді вимагає чимало зусиль. І все-таки відроджувати потрібно, враховуючи
уроки, винесені з минулого.
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До питання про роль козацтва у заселенні південно-східної України у
ХVI-XVII століттях
Роботу підготувала: Кондратьєва Дарія Андріївна,
учениця 10 класу Димитровської ЗОШ I – III ступенів № 8 Донецької області
Науковий керівник: Кондратьєв Андрій Вікторович,
вчитель історії Димитровської ЗОШ I – III ступенів № 8 Донецької області
Вступ
Сьогодні, коли розбудовується українська державність, переглядаються великі пласти історичних
подій, які за часів радянської влади отримали негативну оцінку, все більше й більше дослідники приділяють
уваги розв’язанню низки питань, пов’язаних з таким історичним феноменом, як Запорозьке козацтво. Протягом
XV – XVIII століть козацтво суттєво впливало практично на всі аспекти життєдіяльності суспільства, у якому
воно зародилося, зміцніло. Темою нашого дослідження ми обрали коло проблем, пов’язаних із заселенням
Південно-Східної України та господарською діяльністю козаків. Роль козацтва в заселенні окремих регіонів
України і створенні різноманітних поселень надзвичайно важлива. Це питання неодноразово привертало увагу
дослідників, починаючи з ХVIII ст. і було досить докладно висвітлено у низці праць. Але тільки окремі з них,
такі, як А.О.Скальковський [1], Д.І.Яворницький [2], В.А.Пірко [3], Р.І.Саєнко [4] розглянули питання про роль
козаків у заселенні Донецького краю. Це не випадково, бо дотепер у колі дослідників історії Донбасу точаться
дискусії щодо внеску різних етносів у заселення і розвиток цього краю. Отже, проблема заселення Донецького
регіону і формування етнічного складу населення є дуже актуальною і недостатньо дослідженою, оскільки цей
край має складну етнічну історію, і не існує чіткої позиції в поглядах вчених щодо ролі окремого етносу
(українського, російського, татарського чи грецького) в його заселенні. Як відомо, до середини ХVIII ст. за цим
регіоном закріпилася назва “Дике поле”, тобто спустошені причорноморські степи. Питання щодо його
заселення тривалий час не було предметом спеціальних досліджень, і майже зовсім відкидалась або
применшувалась роль українського етносу, а отже, роль українського козацтва в його освоєнні. Спростувати
подібні погляди можна лише неупередженими дослідженнями процесу заселення краю і формування етнічного
складу його населення, що і становить об’єкт нашого дослідження. Необхідно також зауважити, що територія
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сучасної Донецької області у різні історичні проміжки часу входила до складу різних соціально-політичних та
державних утворень. За козацьких часів ця територія входила до складу Самарської та Кальміуської паланок.
На її теренах розкинулась Слобідська Україна, землі Московського царства та Донського війська, і це за умов,
що офіційно вона належала татарам. Хронологічні рамки нашого дослідження XVI –XVII ст.
Розділ 1. До питання про роль козацтва у заселенні Південно-Східної України у ХVI-XVII ст.
Заселення Лівобережної України – дуже складний, розтягнутий в часі на багато століть процес. “Диким
полем” іменували Лівобережжя польські географи ХVІІ століття. І не дарма: на сотні кілометрів розтягнувся
степ від Азовського і Чорноморського узбережжя до Волги і зливався з безкрайніми просторами Середньої Азії.
Протягом багатьох століть через цей степ зі сходу на захід прямували незліченні низки кочовиків у
пошуках легкої наживи, пасовищ і просто місця під сонцем. Хазари, печеніги, половці були істинними
господарями, змінюючи один одного в степах аж до ХІІІ століття. В ХІІІ столітті на степових просторах від
Дону до Дніпра розкинулася величезна і могутня держава монголів – Золота Орда, а після її розпаду
нескінченні степи увійшли до складу Турецької імперії. У цих степах кочували ногайські і кримські татари, і
лише в другій половині ХVІІ століття Російська держава стала все більш настирно пред'являти свої права на
степові простори.
Протягом кількох століть Москва протистояла на південних рубежах татарам. Вже до кінця XVI
століття остаточно сформувалися традиції боротьби з ними. Для прикриття державного кордону будували й
підтримували так звані засічні лінії, які розтягнулися на тисячі кілометрів. Щорічно в прикордонні міста
відправляли десятки тисяч стрільців, а степи від Путивля й Тули до Азовського узбережжя були наповнені
спеціальною розвідкою – станичниками. Починаючи з другої половини XVI століття московська влада все
частіше звертає увагу на нову силу, яка реально могла допомогти їй в захисті державних кордонів. Це були
козаки – люди різних національностей, що не визнавали ніякої влади, але визнавали себе християнами та були
пристосовані до виживання в степовому порубіжжі.
Поки монархи Росії, Речі Посполитої і Туреччини намагалися розв’язати таке важливе і, безумовно,
складне питання за допомогою воєнних дій і дипломатії на околицях цих держав почало прогресувати особливе
історичне явище – козацтво. Залишаючи рідні міста й села через різні причини, козаки відправлялися в
прикордонні райони. Вільний люд осідав у низинах Дніпра і Дону, створюючи, таким чином, вільні військові
братства, які з часу своєї появи вели вперту боротьбу з кочовиками, охороняючи від їх набігів кордони
Російської і Польсько-Литовської держави. Під охороною козацького війська поступово заселялися береги
нижнього Дніпра, Орелі, Сіверського Донця, Самари, Вовчої і інших річок. Для захисту від ногайських і
кримських татар по всьому Лівобережжю Дніпра були побудовані в степу засідки, розташовані за 20-30 верст
одна від одної, які слугували для передачі сигналів про небезпеку, що наближається, як степовому населенню,
так і козацьким військовим формуванням. Роз'їзди і пікети були розставлені по всіх секретних і торгових
шляхах, переправах через річки. Важка, а часом і небезпечна прикордонна служба давала можливість все більш
заглиблюватися в степові простори.
Саме під захистом козацьких військових формувань була продовжена колонізація степів у ХVI столітті
слов'янськими народами. Не знаходячи належної пошани у Речі Посполитій козаки все більш звертали свої
погляди на південний схід у пошуках волі. Боротьба з татарами не викликала страху у козаків, адже саме татари
були власниками величезних степових просторів, що манили до себе безмежними багатствами. Все більше
зміцнюючись як військова організація, Запорізька Січ настирливо вимагала визнання свого існування
польськими феодалами. З 1572 року відбувається не тільки затвердження самого факту існування козацтва, а й і
виділення земель для запорожців, тобто офіційне визнання нової соціальної організації, яка претендувала на
свої територіальні межі в Польському королівстві. В грамоті, виданій Запорізькому війську польським королем
Стефаном Баторієм в 1576 році, були визначені не стільки кордони володінь Війська Запорізького, скільки
вектор інтересів Речі Посполитої. Відведені запорожцям землі тягнулися по Дніпру від міста Чигирина до
старовинного містечка Самари і вниз до степів ногайських і кримських, через лимани Дніпра і Буга, вгору по
Бугу до річки Синюхи праворуч Дніпра, ліворуч від земель Самари через степ до Дону. Такий крок польського
монарха вирішував дві найважливіші проблеми одночасно: Польща прагнула захоплення і приєднання нових
територій, які знаходились на кордонах з Московським царством, але не збиралася підтримувати дану
компанію за рахунок казни. Використання в далекоглядній грі запорозьких козаків було воістину Соломоновим
рішенням.
Донбас – важливий промислово-аграрний регіон нашої держави. Завдяки своєму розташуванню цей
край здавна належав до числа залюднених, бо ще з ІХ ст. через його землі йшов торговельний шлях між
слов’янськими землями та країнами Кавказу й Близького Сходу. Однак з ХІІІ ст. донецькі землі були
спустошені монголо-татарською навалою, і ця територія спочатку входила до складу Золотої Орди, а з ХV ст. –
Кримського ханства [3; 23]. Отже, південно-східні українські землі у ХІV-XVI ст. були майже спустошені,
оскільки українське населення, яке почало тут селитися за часів Польсько-Литовської держави, відступило у
більш безпечні землі, а цей край став степом, де кочували кримські та ногайські татари.
Щодо початку заселення Донецького регіону А.О.Скальковський вважав, що воно стало можливим
лише з 70-х р. ХVI ст., з появою місцевого низового козацтва, коли в українському козацтві відбувся розкіл, і
було створено Низове Військо Запорозьке [1; 31]. Поява такого сильного військово-політичного об’єднання на
межі з Кримським ханством ставало форпостом для татарських нападів, що, з іншого боку, сприяло новому
притоку населення в цей регіон і подальшому освоєнню спустошених земель у ХVI - XVII ст.
Розділ 2. Зимівник як господарський осередок запорожців
Кожен народ має свої особливості, які сформувалися під впливом певних геополітичних умов життя й
господарювання. Однією з таких особливостей українського народу є хутірська форма землеволодіння.
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Територія Запорозьких Вольностей не була винятком в загально-історичних процесах, хоча, звичайно, мала
деякі свої особливості. Відомо, що на території Вольностей хутори запорожців називались зимівниками. Поява
зимівника, як форми господарства запорожців, тісно пов'язана з появою самого козацтва, яке, в свою чергу, теж
з'являється не на порожньому місці. Його появі передували певні умови, в основі яких лежала колонізація
степових просторів Південної України. Тобто в своїх витоках це явище носило виключно господарські
підвалини, а не мілітарні. Самі запорожці свої витоки пояснювали господарськими потребами. Про це свідчать
деякі легенди, в яких свій початок запорожці виводять від хлопчиків-скотарів або рибальських артелей. [5; 376378]
Зимівники, як осередок-база господарського освоєння певної території окремою групою підприємців,
виникають у південних степах разом з першими колонізаторами, які йшли в степ на промисли і змушені були
лишатись тут на зимівлю. В цих осередках вони обробляли та зберігали добуте, готували різні знаряддя й
реманент до наступного сезону. Та й сама назва житла запорожців має архаїчні витоки, в основі якої лежить
слово "зимувати", що красномовно свідчить про витоки цього явища.
Перший опис козацького табору належить відомому польському хроністу Мартину Бєльському:
"Козаки на низу Дніпра займаються ловлею риби і там же сушать її на сонці без солі, перебуваючи там лише
влітку, а на зиму розходяться в ближчі міста, заховавши свої човни в безпечному місці на одному з островів і
залишивши там декілька сотень чоловік на кошу, як вони кажуть, на сторожі… раніше їх було небагато, але
тепер збирається по декілька тисяч" [6; 13, 58]. Добре відомо, що кошем називалось будь-яке місце збору
козаків. Це слово також вживається в значенні укріпленого табору або в значенні столиці Війська Запорозького,
і в значенні рибальського стану і навіть як назва чабанського візка. Перші документальні згадки про зимівники
належать до жалуваної грамоти від 20 серпня 1576 року польського короля Стефана Баторія, де між іншим
сказано: "Від Самарських земель через степи до самого Дону, де ще до гетьмана козацького Прецлава
Ляскоронського козаки свої зимівники мали, і те все щоби навіки непорушно при Козаках Запорозьких
зосталось..."[4]. Ляскоронський помер у 1531 році, а перший свій похід на татар він організував у 1518 році. До
того ж, в документі говориться про зимівники як про щось цілком стале і зрозуміле. Без будь-яких додаткових
пояснень, що саме по собі свідчить про досить тривале його існування. Добре видно, що запорожці мали свої
зимівники від Самари до Дону вже в XV ст. Згадана хроніка М. Бєльського подає не стільки опис Січі, скільки
опис спільного зимового стану або "коша", що, власне, цілком можна назвати зимівником. Такий "кіш", або
стан гарантував певну безпеку й успіх саме через поєднання господарських і військових зусиль членів даної
артілі чи громади. Ці зусилля багаторазово помножувались завдяки вдалому (в військово-стратегічному
розумінні) розташуванню таких станів на островах, мисах та вибалках. Кількість таких станів мала бути досить
значною і дорівнювати кількості самостійно діючих тут ватаг промисловців-здобичників. В щоденнику Еріха
Лассоти, який перебував на Січі в 1598 році, наводився лист самих запорожців до Австрійського імператора
Рудольфа ІІ, де йшлося про можливість "виставити 6 тисяч відбірних козаків, не рахуючи хуторян які живуть на
кордонах" [7; 29, 49].
Зрозуміло, що явище виникає набагато раніше, ніж люди дають йому назву. Інколи вона запозичена і з
часом, в процесі трансформування стає невпізнанною, губить первісний зміст і в решті-решт потребує
детального тлумачення. А інколи термін добирається досить вдало, й точно віддзеркалює суть, не потребуючи
ніяких додаткових пояснень. Яскравим прикладом цього можуть служити терміни "козак" і "зимівник".
Перший, в свій час, викликав досить палкі суперечки в дослідників і потребував детального тлумачення, тоді як
другий не потребує ніяких пояснень. Власне, ці терміни з'являються майже одночасно, хоча явище, яке їх
породило, набагато старіше.
Ватаги здобичників-колонізаторів з’являються на теренах Південно-Східної України разом з початком
литовської експансії. Спираючись на розсіяний у степах від попередніх колонізацій слов'янський елемент, вони
відновлюють господарське освоєння цих південних територій колишньої Київської Русі, створюючи для цього
штучні осередки – бази-коші, які і були першими зимівниками.
Лісостепова смуга між осілим українським і кочовим татарським населенням була досить гнучкою,
нестабільною і рухливою. Через сприятливі умови, які склались за козацьких часів, колонізаційні процеси
відновилися з новою силою. Українське населення вабила земля не як об'єкт праці, бо великого попиту на
продукцію землеробства до часів Нової Січі не було. Їх більше цікавили сезонні промисли – попит на
продукцію яких був досить стабільним. Для татар важливою галуззю господарства була работоргівля. Незмінна
формула "попит народжує пропозицію" починає діяти в середовищі обох етносів, яка й змушує їх вирішувати
свої суто економічні проблеми за рахунок один одного з тією лише різницею, що для татарських набігів не
потрібні були ніякі опорні пункти. Їм потрібні були вільні степові простори, які б не перетиналися ні лісами, ні
річками. І тому їх головні шляхи на Україну: Чорний, Кучманський і Муравський пролягали по водорозділах
великих річок.
Українська колонізація йшла на південь по великих річкових долинах, а згодом і з заходу на схід і зі
сходу на захід між Доном, Дніпром, Бугом і Дністром, заглиблюючись у степ і наближаючись до водорозділів
головними притоками цих великих річок. Ватаги здобичників - колонізаторів формувалися переважно з
мешканців Києва, Канева і Черкас, хоча багатства степу приваблювало сюди і мешканців Волині, Поділля,
Галичини. Ватаги киян і черкасці, в 1492 році напали під Тягинею на турецький корабель, а через два роки
"…козаки з Черкаського городка потоптали…" московських послів [8; 60]. Ті ж черкасці "…мали свої входи на
дніпровських порогах і притоках Дніпра від Ворскли до Самари і Дінця, куди і відправлялись озброєними
ватагами, тобто артелями" [8; 169]. Ясно, що ці ватаги в своїх уходах мали свої бази-осередки, схожі на перші
Січі, хоча насправді це були зимові стани, або просто зимівники.
Отже, і серед міщан, і серед селян тієї чи іншої території повинна була існувати якась резервна група
чи "армія праці" з безземельних селян або збанкрутілих торговців чи ремісників. Саме з цієї "резервної армії
праці" і вербувалися ватаги в кожному конкретному регіоні. Щоправда, сьогодні деякі науковці наголошують
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на так званій "боярській теорії" походження козацтва, яка ніяк не суперечить означеній вище думці, бо навряд
чи саме виключно служиле боярство складало кістяк козацької корпорації. Воно могло лише очолити цей
загальний процес, ініціювати його, але ніяк не стати головною рушійною силою. Ця дрібна військово-служила
група була тотожна козацтву за своїми суспільними функціями [5; 376]. Але ніяк не господарськими. Степові
промисли вимагали в першу чергу наявності саме унікальних господарських здібностей, а потім уже –
військово-служилу "кваліфікацію".
Розділ 3. Організація козацьких ватаг
Для формування ватаги потрібно було мати авторитет, а його гарантом могли бути, по-перше, влада
вищого над нижчим, по-друге, кошти, і по-третє, досвід, який мав вирішальне значення. Ідеальним було
поєднання всіх цих умов в одній особі. Такими особами були старости прикордонних міст. Але чи для всіх вони
були авторитетом? Чи вистачало їм досвіду господарювати в уходах, а не тільки воювати? Чи над усіма вони
мали владу? Напевно, що ні. Адже поряд з іменами прикордонних старост в актових матеріалах фігурують
імена інших ватажків [9; 2,8]. Їх ватажками, а, можливо, й організаторами були не старости і магнати, яких
здається дещо передчасно оголосили першими гетьманами – засновниками козацтва і піонерами колонізації.
Вони якраз представляли другу хвилю колонізації – суто військову, а не господарську. І про це свідчать
численні скарги міщан і козаків на старост, які намагаються витіснити їх із займищ [10; 48].
Що стосується коштів, то саме їх відсутність і примушувала старост займатися грабіжницькими
походами, а не організовувати промисли, які з меншим ризиком давали більш певний прибуток. Яскравий
приклад – Д.Вишневецький, якого в степи штовхають далеко не блискучі фінансові справи, підірвані тривалими
тяжбами з сусідніми магнатами [11; 71].
Отже, маємо дві форми власності, на яких ґрунтувалися ці артілі: кооперативну і приватну, але ніяк не
общинну. А значить, різнилися й умови, на яких реалізувалися взаємостосунки членів цих ватаг. Прийнято
вважати, що "…основною клітиною була військово-промислова ватага від кількох до кількадесят душ зі своїм
старшим, і являла собою рід "кооперативної форми" господарювання громадою з поділом здобичі." [12;175]
При такій формі власності всі члени ватаги були рівні, а обраний ними ватажок був "primus inter parеs". Тут на
перше місце виходив досвід, який давав ватажку право ставитися до членів гурту по-батьківськи – не тільки
опікувати й навчати, а й вимагати. У такого батька є незаперечний авторитет і все, що його підтримує –
добровільно вручена йому всіма членами ватаги влада, спільні кошти або знаряддя і, нарешті, – досвід, який
забезпечував можливість посідати посаду отамана-батька.
Об'єднані загальною метою, засобами її досягнення, спільною корпоративною власністю на знаряддя,
спільно обраним ватажком-батьком та єдиною промисловою територією – така ватага або артіль була й справді
як одна сім'я чи родина, як староримська "curia", навіть якщо в ній і не було кровних родичів. Але члени цього
куреня відповідали перед батьком не лише кожен сам за себе, а й один за одного. Система поручительства
породила інститут побратимства з відповідним ритуалом братання, що дозволяло їм вважатись вже кровними
родичами. Цей ритуал ще більше з'єднував членів куреня й сприяв зміцненню всієї корпорації. Всі її члени
ставали кровними родичами, єдиним організмом, єдиною сім'єю, яка носила ім'я чи прізвище свого батька або
назву території де була сформована, чи де господарювала. М.Е.Слабченко був переконаний, що такі ватаги
кочували, або як він писав - "…коливали в межах певної території з природними бар'єрами. Такі коливання
називали куренями. Вони були численні й мали різні назви: курінь Василя Чорного – 17 чоловік,
Кизикерменський курінь Семена Гузенка та ін."[13;215].
Від такої єдності вигравала і вся корпорація і кожен окремий її суб’єкт, хоча, здавалося, треба було б
чимось і поступитися заради досягнення спільної мети. Відсуваючи своє "я", свій індивідуалізм на другий план,
підкоряючись загальним вимогам, кожен її суб'єкт одержував компенсацію в тому, що відтепер його особисті
інтереси представляє ватага, піклується про задоволення його вимог і несе повну відповідальність як правову,
так і економічну за кожного свого члена. Захищаючи всебічно інтереси кожного члена куреня, він захищав свої
інтереси. І навпаки, відстоюючи власні інтереси, курінь відстоював інтереси кожного свого члена. Але така
єдність ніяк не заперечувала власної волі. Кожен мав право вільно покинути ватагу. І вже на приватній основі
організувати власну артіль, члени якої добираються самостійно на індивідуальній договірній основі. Вільний
вихід будь-кого і в будь-який час ніяк не дає можливості вважати ці ватаги общиною.
Поступово кожен член куреня або ватаги, зібравши певні кошти, міг завести власне господарство i
заснувати самостійно чи на паях свiй зимівник i покинути курінь, залишаючись лише номінально його членом.
"То вся та сила власників, середняків, що рідко котрий козак не має 10-20 коней, саме їм належали здебільшого
зимівники та хутори, де зчаста по зимівниках об'єднувалось декілька хазяїв"[14; 70].
Зимові осередки перших ватаг здобичників-промисловців, згодом з промислових тимчасових баз
поступово перетворюються в багатопрофiльнi стаціонарні хутори-зимiвники фермерського типу ведення
господарства, в яких працює i проживає немало людей. Їх кількість залежить від розмірів господарства i його
спецiалiзацiї. Значна кількість робітників у зимівниках періоду Нової Січі вимагала й окремого житла [15;14].
У XVI ст., як писав I.Карелiн: - "...вихід русів з місць свого проживання відбувався не масово" [16;
434]. Це здійснювалось організованими ватагами. В XVIIст. також "загроза татарських набігів не сприяла
стихійним переселенням поодинці, та й феодальне гноблення в Речі Посполитій викликає масові невдоволення
українцiв."[17;175]. Навряд чи в цей період до запорожців йшли одиниці, як зазначає автор, бо звідки б вони
мали джерело своєї військової звитяги? А саме в цей період Запорожжя досягло свого найвищого розквіту і
військової могутності. В XVIII ст. ці переходи стають ще більш масовими. "З 1768 до 1774 рік втекло на
Запорожжя 3408 чоловіків i 1496 жінок. А тільки за 1775 рік в складеному Чертковим "екстракті" позначено
втікачів - 5374 чол." [18;101]. Це становить 10% від всіх мешканців Вольностей i половину всього Війська
Запорозького. Люд, що йшов на Січ перед її зруйнуванням, осідав по зимівниках. Заводили власні зимівники,
господарства, родини, укладали слободи.
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Отже, можна стверджувати, що зимівник, як господарський осередок, виник разом з першими
колонізаторами-здобичниками і був однією з найдавніших інституцій козацтва. Він завжди відігравав ключову
роль у колонізаційних процесах на Півдні України і був першоосновою господарської діяльності запорожців.
Саме зимівник став праобразом Січі. В ньому концентрувалось економічне життя Вольностей. В зимівнику
протікали доволі складні процеси. З одного боку, він був носієм традицій козацтва, а з іншого – рушійною
силою соціально-економічних перетворень. Тому роль цієї найдавнішої інституції в історії козацтва важко
переоцінити. Питання вивчення як самого зимівника, так і економічної історії Запорозького козацтва
залишається досить актуальними.
Розділ 4. Теорії і факти в історії заселення Західного Донбасу
Той факт, що запорозькі козаки дійсно з'являлися на теренах Донецького краю ще з ХVI ст.,
підтверджується не лише рядом письмових джерел, а й археологічними знахідками. Р.І.Саєнко наводить дані
археологічних знахідок, зокрема залишків деяких козацьких зимівників – укріплених хуторів з речами рибалокзапорожців, які були знайдені біля р. Кальміус у 1931 році під час будування металургійного комбінату
“Азовсталь”[4;3]. Е.Є.Кравченко протягом 4 років досліджував Козацьку Пристань у середній течії р.
Сіверський Донець. Інший дослідник Н.Н.Яцюк, розглядаючи причини заселення Донбасу, робить припущення,
що заселення було пов’язане з пошуком запорозькими козаками іншого виходу до Чорного моря. Тому що
запорожці, вирушаючи у морські походи проти Кримського ханства й Турції, спочатку виходили в Чорне море
Дніпром, що було доволі небезпечно, оскільки на початку ХVII ст. турки збудували на цьому місці укріплену
фортецю Кизикермен та перегородили річку ланцюгом. Отже, козаки повинні були віднайти більш безпечний
шлях. На нашу думку цей шлях пролягав від Дніпра до Кодака, потім козаки виходили в Самару, потім із
Самари переправлялись у р. Вовчу, а з неї до Кальміусу (25 км) тягнули волоком чи на візках свої човни –
“чайки”, після чого входили в Азовське море та через Керченську протоку – до Чорного моря. Поверталися цим
же шляхом. Безперечно, що при проходженні такого довгого шляху у козаків виникала необхідність у
поновленні своїх продовольчих запасів, ремонті човнів, тому було збудовано багато зимівників, пристаней,
церковних храмів, які надалі ставали слободами. Так, 1602 р. на правому березі р. Вовчої для збереження цього
таємного переходу запорожців була побудована пристань і зимівник поблизу сучасного села Олексіївки
Великоновоселківського району. Також вище по р. Вовчій на місці села Андріївки знаходився зимівник, в
якому жили козаки запорозької гребної флотилії [19;254].
Вивченню історії заселення Західного Донбасу, на превеликий жаль, не приділялося належної уваги з
боку професійних істориків як за часів радянської влади, так і в незалежній Україні. Єдине джерело інформації
яке існує сьогодні з цього питання, це „Історія міст і сіл УРСР”. Це видання безнадійно застаріло й потребує
великої кількості змін та уточнень щодо заснування та розвитку більшості населених пунктів принаймні в
Донецькій області. Ми б хотіли звернути увагу дослідників до кола питань, пов’язаних із заселенням
Красноармійського району та розглядом джерельної бази, а також ознайомити з історією деяких сучасних
поселень, які потребують особливого вивчення.
Сучасне смт Гришино, яке має досить солідну історіографічну базу (порівняно з іншими населеними
пунктами району), має дуже багато білих плям у питаннях, що стосуються його заснування. В жодній роботі,
присвяченій історії селища, ми не знайдемо більш-менш ґрунтовну гіпотезу відносно заснування цього
населеного пункту. Розповсюджена думка стосовно того, що десь за часів Б Хмельницького у місцевості, яку
зараз займає населений пункт, оселився не то козак, не то збіглий кріпак Гриша. Єдиним джерелом, яке може
живити цю хибну думку місцевих краєзнавців, є „Статистическое описание Екатеринославской губернии”,
виданому у 1886 році. Автор статті, присвяченій Гришино стверджує, що легенду про заселення цього селища
йому розповіли місцеві жителі. За переказом з козацьких часів хутір став зростати і перетворився після
зруйнування Січі на слободу. На превеликий жаль, аналізуючи історичні документи часів Запорозької Січі та
інші письмові джерела кінця ХVІІІ – ХІХ ст. ми не знаходимо жодних підтверджень існування яких-небудь
поселень на дослідженій території. У документах козацької доби дуже часто згадується Гришина пасіка, яку
можна було б ідентифікувати й ототожнити з сучасним Гришино, але вона знаходилася на березі річки Самари
поблизу Новоселиці (зараз Новомосковськ Дніпропетровської обл.). Перша ж достовірна згадка про дану
місцевість (але не населений пункт) має конкретну дату й належить до часів існування Нової Січі. В документі
про розмежування запорізьких та донських володінь, який складено військовим осавулом А. Порохнею,
зазначається, що ця територія не лише була відома запорозьким козакам, а й належала Донському куреню
Полтавського полка. Але населеного пункту, бодай хутірка чи бурдюга тут не зафіксовано.
Порохня пояснює походження багатьох топонімів. В документі фігурує могила козака Гриши, який
давніми часами був порубаний татарами на тій могилі. Так після смерті козака Донського куреня Гриши могилу
стали називати Гришиною. Дехто з нами не погодиться й поставить питання: чого б це козак ходив сам степами?
Та, знаючи козацьку службу, все легко пояснюється. Ймовірно на могилі, що знаходилась недалеко Соляного
(Бахмутського) шляху козаки Донського куреня несли варту, а на самій могилі був встановлений бик (сигнальне
вогнище, зроблене з просмалених діжок набитих хмизом). Основна мета таких роз’їздів (варт) полягала у
сповіщенні населення та козацьких осередків про наближення небезпеки. Підпаливши бика, роз’їзд знімався й
ішов. Можна довго сперечатися з приводу заснування Гришино, але наші припущення підтверджуються й
археологічними дослідженнями останніх років – на території селища немає жодної археологічної пам’ятки
козацького часу. Тому не має жодних підстав виводити заснування селища з часів козаччини.
Історія виникнення слободи Гришино, на наш погляд, пов’язана з часами, коли землі Південних
губерній почали заселяти державними селянами. Ми маємо документи ХVІІІ ст., у яких слобода Гришино у
1799 році називається новонаселеною, тобто нещодавно заселеною. Скоріше за все новонаселену слободу сусіди
охрестили за назвою місцевості (річки, могили), яка на той час уже затвердилася, що й призвело до помилки у
питанні, пов’язаному із заснуванням селища.
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Така ситуація з визначенням дати заснування склалася і з багатьма іншими населеними пунктами
району. Тому ми вважаємо, що врахування археологічних досліджень при встановленні дати заснування
поселення є чи не найважливішим чинником. Так, відносно населеного пункту Новоолександрівка
Красноармійського району окрім даних, що село засноване у 1814 році німецькими колоністами-переселенцями,
не має жодної інформації. Та останні дослідження археологічних пам’яток у басейні р.Солоної дають всі
підстави твердити, що ця територія була щільно заселена козаками. Принаймні на відстані 5 км за течією річки
виявлено два козацькі поселення. Найдавніші знахідки дають можливість датування козацького поселення
поблизу Новоолександрівки. Воно було засновано у другій половині ХУІІ ст. й існувало принаймні до кінця
ХУІІІ. Наявність великої кількості металевих знахідок біля селища Войково вказує на наявність кузні, що може
свідчити про доволі велику кількість населених пунктів поблизу. Розташування їх неподалік місця, де р. Солона
впадає у р. Вовчу, наводить нас на роздуми: чи не по Солоній проходив „Секретний шлях” запорожців до
Чорного моря? Археологічні знахідки в даному випадку дають підставу для перегляду не тільки дати
заснування села Новоолександрівки.
Не таким уже безлюдним та незаселеним виглядало Дике Поле у другій половині ХУІІІ ст. Постійні
сварки за землі між слобідськими, запорозькими та донськими козаками призвели до встановлення Російським
урядом чітких кордонів. Відстоювання своїх прав на землі нерідко призводило до сутичок між конкурентами. В
документах, які розповідають про судові позови між суб’єктами самої Запорізької Січі, – Донський курінь
відстоював права на землеволодіння у Січі в 1751 р., у той же час на кордонах „вольностей козацьких”
виникають нові поселення, заснування яких було пов’язане насамперед з маркуванням своїх володінь. У роки
існування Нової Січі промисли та відходництво замінювалися придомним господарством. Вартість особистої
волі та незалежності дорівнювалася вартості землі. Перші козацькі поселення у верхів’ях казенного Торця
виникають у 40-50-х роках ХУІІІ ст. У письмових джерелах того часу вперше згадується козацький зимівник у
балці Холодній (сучасне смт Гродовка). Ці землі належали Полтавському полку та були обжиті козаками з
давніх часів. Нібито козаки приходили до балки Холодної „животи свої гріти”. Ця фраза досить не точна й може
означати як лікування, так і зимування козаків. Та попри розбіжності в тлумаченні, видно, що населений пункт
був заснований запорожцями, а згодом за розпорядженням Єкатеринославського губернатора Чорткова туди
були переселені селяни з Полтавської губернії. У 1795 році у Гродівці мешкало 800 осіб чоловічої статі та була
побудована церква.
Виникає дуже багато питань й щодо заснування селища міського типу Новоекономічне. Всього 20
рядків в «Історії міст і сіл» передають 200-річну історію населеного пункту [7;505]. На жаль, традиція писати у
загальних рисах про історію населених пунктів Красноармійського району має своїх послідовників і в ХХI
сторіччі. Так, випущена в 2003 році книга «Красноармейский район. Люди, события, факты», на наш погляд, є
виданням компілятивного характеру. Колектив авторів наводить досить дивну гіпотезу заснування населеного
пункту: „Селище Новоекономічне засноване в кінці ХVIII століття. Первинна назва – Караково – походить від
прізвища поміщика – Караков. Надалі при переселенні в село селян Тамбовської, Курської, Воронезької
губерній село перейменували в Новоекономічне” [8; 24]. Виникає питання: на підставі яких документів був
зроблений такий висновок? І це не єдина хибна гіпотеза, яка пов'язана з заснуванням Новоекономічного. Так, у
„Сборнике статистических сведений по Екатеринославской губернии” повідомляється, що даний населений
пункт був заснований греком-переселенцем із колонії Каракуба. Оселився грек в одній з численних балок у
верхів'ях річки Казенний Торець. Саме з Каракубою пов'язують деякі сучасні краєзнавці походження топоніма
Караково [5; 37]. Цікаво, що така назва населеного пункту жодного разу не зустрічається в офіційних
документах ні в ХVIII, ні в ХIХ століттях. Натомість в „Описи города Бахмута и его уезда” читаємо „…деревня
Новая … с левой стороны речки Казенный Торец в оной ветряных мельниц три земля простирается вверх по
речке до оврага Терноваго и по обе стороны оврага Грязного, имянуемого Каракубою” [1, 12-14]. Неодноразово
урочище Каракуба згадується в офіційних документах Війська Запорізького періоду Нової Січі. Постійні тяжби
за землі (вільності) між Донським і Запорізьким козацтвом у середині ХVIII століття призвели до встановлення
чітких кордонів. В складеній військовим осавулом Порохнею у вересні 1764 року «Описи земель
принадлежащих Войску Запорожскому в Самарской паланке» верхів'я річки Казенний Торець визнані кордоном
між Торськими і Запорозькими землями [12, д. 2863; 13, д. 9333]. У верхів'ях Казенного Торця були розташовані
запорозькі зимівники, що цілком закономірно для прикордонної території того часу. Грецькі поселення на даній
території не згадуються.
Немає згадок про грецькі хутори або греків у цій місцевості і в документах 1779 року. Немає грецьких
прізвищ і в церковно-приходських книгах храму Різдва Пресвятої Богородиці. Не знайдено жодної могили з
грецькими прізвищами або іменами на старому кладовищі Новоекономічного, проте збереглися могили 1751
року, на яких явно фігурують українські імена: Соломія, Панас.
У своїй роботі про вугільні родовища Екатеринославської губернії гірничий інженер Бригонцев згадує
про виходи на поверхню вугільних пластів у верхів'ях річки Казенний Торець у балці Каракубовій поряд з
селом Економічним-Новим і пов'язує назву Каракуба з тюркським Хара-хоба, що в перекладі означає “Чорна
нора”. Таким чином, немає підстав пов'язувати походження топоніма Караково ні з греками-переселенцями з
колонії Каракуба, ні з міфічним землевласником Караковим. Більш правдоподібно пов’язати походження
топоніма з ландшафтом місцевості і з видобутком у цій місцевості вугілля.
Збираючи етнографічний матеріал у Новоекономічному нами була записана дуже цікава легенда.
Розповів її мешканець села Новоекономічного Мішин Єфим 1906 року народження. Приведемо її практично без
скорочень: „Передісторія мого села цікава і загадкова. А починалося все... Та й хто його знає з чого все
починалося, з якого року вести відлік історії села. Та напевно, хоч і називали цю місцевість в далекі часи Диким
Полем, не була вона безлюдною. Кочували цими степами хозарські, половецькі, татарські орди, яких
приваблювали щедрі землі та безкраї простори. Залишили кочовики після себе багато пам’яток: таємничі
кургани, що височіють над степом, культові споруди, поселення. Навіть назва річки Торець, витоки якої
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знаходяться на території села, нагадують про те, що колись давно тут перебувало загадкове плем’я торків.
Хазяйнували в цих степах і запорозькі козаки, про яких складено чимало казок та легенд. Кажуть, жив собі у
нашому краї козак Ваул, якого братство козацьке вважало характерником. І був у нього млин, що сам борошно
молов. І був Ваул видатним ковалем – зброю кував заговорену. І міг каміння підпалити, і тільки йому було це
чорне каміння підвладне: йому дарувало тепло і життя, а іншим – смерть. Люті татари обходили ці місця
тридесятою дорогою. А байрак, де бурдюг Ваула знаходився, називали Кара Кобою, тобто Чорною норою. З
того часу люди той байрак називають Ваул, а село ще називають Караково”. Дивний збіг обставин – в архівних
документах періоду існування Нової Січі принаймні двічі згадується хутір козака Донського куреня ...Ваула. Є
й більш-менш конкретна адреса – з лівого боку річки Казенного Торця, там де до річки підходить балка, яка
простяглася від Гришиної могили.
Суперечливі й відомості про заселення даної території. В працях істориків ХІХ сторіччя „Материалы
для историко-статистического описания Екатеринославской епархии” і „Сборника статистических сведений по
Екатеринославской губернии” висловлюються більш-менш однакові версії заселення даної території. Так, автор
статті про Новоекономічну селянську громаду, яка міститься в збірці статистичних відомостей, стверджує, що
громада заснована вихідцями з села Поповка Курської губернії Суджанського повіту. При цьому посилається на
роботу В. И. Семеновського ”Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II”, датуючи заснування села
1790 р. В той же час у Семеновського немає жодної згадки про переселення кріпосних (монастирських) селян
на землі Азовської губернії. Автор лише констатує факт, що після введення закону про секулізацію в приватній
власності протопопів Корінної Пустоші Донцова і Крижановського в 1788 році було 47 душ черкас, які були
зайняті на ріллі [21; 19]. Враховуючи етнічну особливість Новоекономічного (населений пункт
російськомовний) і його традиції до збереження орловського діалекту (в сучасних умовах), ми припускаємо, що
селяни з Корінної Пустоші, швидше за все, були переселені в засновану в 1795 році слободу Гришино.
Досить заплутаною, на наш погляд, є й історія будівництва церкви, викладена у статті Феодосія. В
своїй роботі автор описує історію заснування багатьох населених пунктів Єкатеринославської губернії, проте
основна увага зосереджена на будівництві церкви. В статті про слободу Новоекономічну, Феодосій говорить, що
не знайдено жодних документів щодо виникнення даного населеного пункту. Детальний аналіз його роботи дав
нам можливість поставити під сумнів деякі викладені у статті факти. Так, аналізуючи статті про слободу
Новоекономічну й місто Бахмут, ми помітили розбіжності. Автор перераховує храми, які знаходилися в
Бахмуті: в 1709 році перевезена з Таганрога Троїцька церква, в 1745 р. замість дерев'яної Троїцької побудована
кам'яна соборна церква з колишньою назвою, 1763 рік у місті згадується Андріївська і Петропавловська церкви,
1771 рік – дяк Тимофій Овсієнко посвячений в другого священика Миколаївської церкви. Це дає можливість
внести Миколаївську церкву в загальний список. 1770 року в Бахмуті існувала церква Різдва Пресвятої
Богородиці. Надалі Феодосій розказує про те, що Миколаївську церкву в 1794 році перенесли в слободу
Покровську; Троїцька, Андріївська і Петропавловська церкви згадуються як діючі в XIX столітті, а ось церква
Різдва Пресвятої Богородиці вже з 1776 року на території міста Бахмута не згадується [4,73-74]. В той же час
Феодосієм наведені документи, що свідчать про будівництво першої церкви в слободі Новій Економічній [4,
764 -767].
Наведений вище документ дає нам всі підстави вважати, що село Нове не було ранговою (дворянською)
дачею (маєтком), а мешканці села не були в кріпосній залежності, як, наприклад, селяни майора Чапліна. Селяни
іменуються економічними, тобто зарахованими до департаменту державного майна, або іншими словами, були
власністю держави. Нам не вдалося знайти жодного документа, в якому б згадувалося прізвище поміщика
Каракова.
Під час розвідок, які проводилися в 2003 році археологічним клубом „Пошук” в північній частині
сучасного міста Димитрова (раніше землі належали Новоекономічній селянській громаді), була зібрана колекція
фрагментів кераміки козацького типу, знайдені мідні монети середини XVIII століття, мідний хрест,
наконечники списів. Даний підйомний матеріал дає нам можливість припустити, що хутір козака Ваула, який
згадувався в архівних документах, був розташований в балці Каракубовій ( вона ж Грузська, Дьякова і в
теперішній час Орловська). На наш погляд, цілком доречно стверджувати, що заснований запорізькими
козаками Донського куреня хутір став інтенсивно заселятися після знищення Запорізької Січі біглими селянами
і державними переселенцями з Курської, Орловської, Полтавської губерній, тим більше, що дана міграція
населення простежується аж до 1918 року [10, д 1-17].
Таким чином, ми бачимо, що історичне краєзнавство не стоїть на місці. Якщо в кінці ХХ століття вчені,
краєзнавці, студенти лише починали критику енциклопедичного видання «Історія міст і сіл УРСР», то зараз
посилання на дану працю треба робити дуже обережно. В багатьох статтях цієї роботи, присвячених історії
населених пунктів, практично немає реальних історичних подій, а історія багатьох населених пунктів укладена в
нікчемному обсязі. Питання, пов’язані з заселенням багатьох населених пунктів Донецької області, не
досліджені. Практично не згадуються запорозькі козаки та не відображена їхня роль у освоєнні Дикого Поля.
Висновки
Щодо початку заселення Донецького регіону А.О.Скальковський вважав, що воно стало можливим
лише з 70-х р. ХVI ст. з появою місцевого низового козацтва, коли в українському козацтві відбувся розкіл, і
було створено Низове Військо Запорозьке. Поява такого сильного військово-політичного об’єднання на межі з
Кримським ханством ставало форпостом для татарських нападів, що, з іншого боку, сприяло новому притоку
населення в цей регіон і подальшому освоєнню спустошених земель у ХVI - XVII ст.
Таким чином, ми бачимо, що протягом ХVI – XVII ст. запорозькі козаки дуже часто потрапляли у
південно-східний регіон за часів військових походів, а також у мирний час, коли їм спеціальними указами
дозволялося тут жити та займатися промисловою діяльністю: мисливством, рибальством, видобуванням солі.
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Отже, можна стверджувати, що зимівник, як господарський осередок, виник разом з першими
колонізаторами-здобитчиками і був однією з найдавніших інституцій козацтва. Він завжди відігравав ключову
роль у колонізаційних процесах на Півдні України і був першоосновою господарської діяльності запорожців.
Саме зимівник став прообразом Січі. В ньому концентрувалось економічне життя Вольностей. В зимівнику
протікали доволі складні процеси. З одного боку, він був носієм традицій козацтва, а з іншого – рушійною
силою соціально-економічних перетворень. Тому роль цієї найдавнішої інституції в історії козацтва важко
переоцінити. Питання вивчення як самого зимівника, так і економічної історії Запорозького козацтва
залишається досить актуальними.
Таким чином, ми бачимо, що заселення Південно-Східної України, її господарське освоєння стало
можливим лише з кінця XVI ст. внаслідок формування місцевого низового козацтва, яке відбувалося в складних
умовах боротьби зі степовими кочовими племенами. З іншого боку, можна зробити висновок про надзвичайно
важливу роль українського козацтва у заселенні і господарському освоєнні Донецького краю.
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Вступ
Українське селянство за свою багатовікову історію пройшло складний шлях. Будучи основним
трудовим класом феодального суспільства, воно відігравало вирішальну роль у поступальному розвиткові
продуктивних сил нашої країни.
Розширюючись углиб і вшир, капіталізм дедалі більше втягував у свою орбіту і дрібне селянське
господарство. Відчуваючи гостру проблему в грошах, необхідних для оплати викупних платежів і численних
податків, для оренди землі і придбання конче необхідних знарядь праці та інших промислових товарів, не
тільки залишки, а й необхідні їм самим продукти своєї праці.
Однак це справляло і певний позитивний вплив на стан і подальший розвиток селянського
господарства. У багатьох селянських господарствах України спостерігалося все ширше застосування різних
машин і вдосконалених знарядь праці, зокрема залізних плугів, борін, сіялок, віялок тощо. За приблизними
підрахунками, у середньому по європейській Росії вдосконалені знаряддя праці становили в 90-х роках XIX ст.
у поміщицьких господарствах 42 і в селянських – 21%, а на півдні країни – у поміщицьких господарствах від 50
до 91% і в селянських господарствах – від 45 до 69%.
Використання новітніх знарядь праці, а також вирощування цукрових буряків і тютюну, обробіток
яких потребував значної кількості робочих рук і коштів, були доступні лише заможним селянам, що впродовж
усього пореформеного періоду міцніли за рахунок розорення більшості дрібних, економічно слабких
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селянських господарств. Поставлені у самостійне відношення до ринку, селяни дедалі глибше розшаровувалися
на два протилежні полюси: верхівку заможного селянства та сільських пролетарів.
Диференціація надільного землеволодіння на початку XX ст. досягла значних розмірів.
Найчисленнішою групою селянських господарств були двори з наділом до 5 десятин, яких налічувалося в
Україні 1905 р. 1,3 млн., що становило майже 44%. У їхньому володінні було 4,2 млн дес. землі, або до 21%
усього надільного землеволодіння України.
Проте в районах особливо гострого малоземелля соціальна диференціація виявилася ще яскравіше. Так,
1912 р. на Правобережжі Черкащини (Звенигородський, Канівський, Черкаський, Чигиринський, Уманський
повіти) структура селянських господарств мала такий вигляд: бідняцьких (які мали до 3 десятин землі)
налічувалося 60,6%, у тому числі безземельних – 5,1%. Середняцькими господарствами вважалися такі, у яких
було від 3 до 9 десятин землі. Їх налічувалося 30,1%.
У Золотонському повіті 1910 р. налічувалося бідняцьких господарств 61,1% від загальної кількості
господарств, зокрема безземельних – 6,3%. Середняцьких господарств налічувалося 27,8%. І лише 11,1%
господарств мали наділи 10 і більше десятин землі.
Господарств з наділом від 5 до 10 десятин у губерніях України було понад 1176,9 тис., або майже
40% від загальної кількості дворів. Їм належало 8440,6 тис. десятин, або 42,3% всієї площі надільного
землеволодіння. Господарства вищої групи, що володіли наділами понад 10 десятин на двір, становили в
Україні 16,5% (491,7 тис. дворів). У їхньому володінні перебувало 7335,1 тис. десятин, або близько 37% всієї
площі надільної землі.
Шукаючи виходу з гострого малоземелля, селяни вдавалися до оренди поміщицької землі. Необхідно
зазначити, що на початок XX ст. в Україні існували всі види оренди: грошова, відробіткова, з частки і з
половини, причому переважаючою була грошова форма оренди.
Оренда, як і купівля поміщицької землі, не розв’язувала і не могла розв’язати проблему малоземелля
основної маси селянства, оскільки переважна більшість орендованих земель (від 50 до 84%) потрапляла до рук
заможної верхівки села.
Отже, як купівля, так і оренда поміщицьких, казенних та інших земель, не розв’язуючи проблеми
малоземелля, сприяли розвиткові нерівномірності в розподілі земельних угідь між окремими групами
сільського населення, прискорювали процес розшарування селянства, зміцнювали економічні позиції сільської
буржуазії.
Така ситуація ставила аграрне питання як основне в революційному русі Російської імперії, в якій
перебувала більша частина українських земель. Українська революція 1917-1920 рр. спробувала в черговий раз
вирішити аграрне питання. Особливої уваги заслуговує аграрна політика гетьмана П.Скоропадського та його
уряду.
Нинішнього року символічно збігаються дві круглі дати: 90-та річниця утворення 29 квітня 1918 р.
Української держави та 135-та річниця від дня народження гетьмана Павла Скоропадського. Гетьман прагнув
перетворити формальну незалежність у справжню, вирішуючи найболючіше питання – аграрне.
Метою даної роботи є дослідження земельної реформи П.Скоропадського та виявлення її
“декларації” і “реалізації”. Це питання є цікавим та актуальним з огляду на проблеми відродження сільського
господарства і в теперішній Україні. Історія розвитку сільського господарства України характеризується рядом
постійних відроджувальних процесів. Один з них – сучасний – подолання аграрної кризи. Особливості кризи
сільського господарства полягає в тому, що вона охоплює всю територію України. Хитання з боку в бік,
невизначеність з напрямом реформування, відсутність обгрунтування призвели до кризових явищ в економіці.
Для створення основ відродження сільського господарства в аграрній сфері необхідно повністю завершити
паювання землі, забезпечити функціювання різних форм власності, розвиток селянських господарств та
приватної форми власності, бо лише реально володіючи землею, майном та результатами своєї праці селянин
відчуває себе справжнім господарем. Отже, сучасні проблеми відродження сільського господарства
перекликаються з проблемами в аграрній сфері часів Гетьманщини, що робить наше дослідження актуальним.
I. Аграрна політика уряду П.Скоропадського
До весни 1918 р. широким верствам населення України вже набридли революція й хаос. Закономірно,
що ці настрої переважали серед маєтних класів, заможних селян, дрібних підприємців і бізнесменів,
фабрикантів, великих землевласників, вищих прошарків чиновництва, що складали 20% всього населення
України. Австрійці та німці в Україні також всіляко прагнули відновити порядок і прискорити вивезення
продуктів. Тому між 24 і 26 квітня представники цих груп таємно домовитися замінити Центральну раду
консервативним українським урядом на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським (титул “гетьман” мав
викликати асоціації з квазімонархічними традиціями, пов’язаними з козацькими гетьманами).
Нащадок давнього роду козацької старшини й один з найбільших в Україні землевласників,
П.Скоропадський мав високий статус за царського режиму – служив військовим ад’ютантом Миколи II і під
час війни був авторитетним генералом. З початком революції він українізував своє військове з’єднання і, коли
Центральна рада відкинула його послуги, був обраний титулованим командувачем селянського ополчення
“вільних козаків ”.
29 квітня 1918 р., на Всеукраїнському з’їзді хліборобів, на який з усієї України прибуло 6500
делегатів, Скоропадського з ентузіазмом проголосили гетьманом, закликавши його “врятувати країну від хаосу
і беззаконня” [1, 2]. Того ж дня він разом із прибічниками оголосив про встановлення “Української держави”
(на відміну від “Української Народної Республіки” Центральної ради). 29 квітня було проголошено маніфест –
“Грамоту до всього українського народу” та “Закони про тимчасовий устрій України”, підписані гетьманом та
отаманом (головою) Ради Міністрів Миколою Устимовичем. Нова держава ґрунтувалася на незвичайному
поєднанні монархічних, республіканських і, що особливо характерно, диктаторських засад. ЇЇ підданим
226

гарантувалися звичайні громадянські права, причому особливо наголошувалося на святості приватної
власності.
Після приходу до влади гетьмана П. Скоропадського однією з основних проблем державної політики
було проведення такої земельної реформи, яка б задовольнила, з одного боку, інтереси великих землевласників,
а з іншого – йшла б назустріч побажанням бідного селянства отримати хоча б шматок землі для забезпечення
прохарчування своїх родин. Цю проблему гетьманський уряд намагався вирішити протягом усього часу свого
існування.
Першим кроком гетьманської аграрної політики було відновлення приватної власності і дозвіл вільно
купувати й продавати землю. Одночасно задекларовано, що будуть вживатися заходи щодо відчуження “земель
по дійсній їх вартості від великих власників, для наділення участками малоземельних хліборобів” [3, 4]. Але
надалі саме проблема відчуження стала каменем спотикання під час вироблення земельного закону Української
держави, оскільки вона суперечила недоторканості права приватної власності і викликала шалений опір
поміщиків. У повідомленні Ради Міністрів від 10 травня 1918 р. зазначалось, що уряд має на меті
“задовольнити потребу в землі малоземельних та безземельних хліборобів”, а також “створити на Україні
селянство здорове, забезпечене землею і здатне в найвищій мірі підняти її продуктивність ” [5, ].
Сам гетьман, коментуючи заходи майбутньої аграрної реформи, сказав, що великих маєтків більше не
буде, земля передається хліборобському населенню, але кількістю не більше 25 десятин в одні руки.
Поміщикам надається право продати всю землю державному земельному банку для утворення земельного
державного фонду. Однак одразу застерігалось, що треба пам'ятати: для всіх землі не вистачить, тому потрібно
розвивати промисловість краю. Ця заява свідчила, що частина селянства, передусім, найбідніша, землі не
отримає. Наголошувалось, що основним завданням аграрної політики є захист і зміцнення дрібної земельної
власності, селяни зможуть збільшити свої господарства шляхом придбання землі, викупленої державою у
великих землевласників після встановлення законом певного граничного розміру землеволодіння. Однак
декларуючи захист селянських інтересів, головним своїм завданням влада вважала поновлення в правах
великих землевласників та відновлення економій, як основних виробників сільськогосподарської продукції.
Одразу після гетьманського перевороту серед селян “пішли поголоски про повернення панів і землі
їм” [6, 3]. У зв'язку зі зміною влади у Проскурівському повіті Подільської губернії відмічалися неспокійні
настрої, оскільки селянство хвилювалося, що панам повертається власність, тобто земля і реманент. З
Літинщини повідомляли, що помітне незадоволення селян “через рухнувшу соціалістичну земельну реформу”
[6, 7]. У багатьох селах скликалися громадські сходи, на яких ухвалювалися резолюції не визнавати
гетьманської влади, оскільки “знову буде панщина” [6, 7]. А панщина в історичній пам'яті селян була найбільш
негативним спогадом їхнього попереднього соціального досвіду. Як фактичне відновлення панщини сприйняли
селяни виданий гетьманською владою закон від 8 липня 1918р. “Про заходи боротьби з розрухою сільського
господарства”, який надавав право владним структурам примушувати населення виконувати
сільськогосподарські роботи.
У кінці травня 1918 р. з регіонів повідомляли, що на місцях ситуація неспокійна: “Всі селяни чекають
нового земельного закону, від якого... буде залежати спокій і порядок” [7, 8]. Після відновлення приватної
власності на землю постало питання про урожай, посіяний на ній. Гетьманський уряд легітимізував наказ
командувача німецькими військами в Україні фельдмаршала Г.Фон Ейхгорна своїм законом від 27 травня 1918
р. “Про право на врожай 1918 р. на території Української держави”. У доповнення до цього акту 14 червня
ухвалено закон “Про право забезпечення цукрових заводів буряками врожаю 1918 р.” Публікація та втілення в
життя згаданих законів посилили аграрний екстремізм селянства, яке, розуміючи, що урожай здебільшого
перейде власникам, почало його масово знищувати. Ця тенденція досить швидко набрала загрозливого
характеру. Владі довелось вживати термінових заходів щодо недопущення випасів худоби, звертаючись до
командування німецьких або австро-угорських підрозділів, щоб ті силою зброї припинили знищення посівів.
Оскільки населення багатьох сіл мало зброю, представники гетьманської адміністрації на місцях не
могли з'явитися на селі, скликати сільські та волосні сходи й ознайомити селян з грамотою гетьмана та
декларацією уряду з земельного питання. Отже, селяни отримували інформацію про наміри нової влади в
аграрній сфері в інтерпретації ліворадикально налаштованих осіб.
Передусім, уряд Української держави намагався відібрати владу в земельних комітетів, які за
Центральної ради відігравали провідну роль в улаштуванні аграрних справ, розподілі експропрійованої землі та
майна серед селян. Грамотою гетьмана їх було скасовано. Багато членів земельних комітетів активно виступили
проти нового режиму.
Місцеві адміністративні органи або начальники міліції при ліквідації земельних комітетів складали
опис документації та наявних сум грошей. У їхніх членів брали підписку, щоб вони не відлучалися з місця
проживання. Надалі голів та найбільш активних діячів земельних комітетів піддавали судовому
переслідуванню.
Створювалися гетьманські тимчасові земельні комісії. 15 травня 1918 р. ухвалено тимчасові правила
про діяльність земельних комісій, у віданні яких перебували справи щодо повернення власникам господарств,
підрахунку та відшкодування їм збитків. Вони мали спонукати селян до добровільного повернення розібраного
майна, залагоджувати непорозуміння між власниками і селянами за посіви на самовільно захопленій або
одержаній за розпорядженням колишніх земельних комітетів поміщицькій землі. 15 липня уряд видав “Закон
про утворення тимчасових земельно-ліквідаційних комісій”, які мали фактично такі ж функції, як і діючі до
того тимчасові земельні комісії. На зазначені комісії покладався розгляд справ на прохання власників про
порушення їх майнових прав після 1 березня 1917 р. Землевласників представляли дві особи. Селян – також дві
особи, які повинні володіти не більш як 5 десятинами землі. Причому останні обиралися не на селянських
зібраннях, а повітовою земською управою. На чолі зазначених структур мали стати повітові старости. Однак
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поміщики або їх представники для відшкодування збитків часто вдавались до послуг окупаційних збройних
сил, а не зверталися до земельно-ліквідаційних комісій, при цьому допускаючи значних зловживань.
15 липня 1918 р. Рада Міністрів затвердила “Закон про установлення земельних комісій, про
відновлення чинності “Положення о землеустройстве” і деяких постанов про селянську землевласність та
землекористування”. Згаданий пакет законів мав на меті відновити дореволюційне становище в аграрному
секторі, повернути землю поміщикам, відшкодувати їм збитки, а аграрні відносини між державою,
землевласниками та селянами мали регулюватися ще царськими правовими актами, які були відкинуті в
революційну добу. Це сприймалось більшістю селян як повернення ненависних самодержавних порядків, що
захищали права експлуататорів їх праці.
14 червня 1918 р. ухвалено закон “Про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями”. Цей
акт зазначав, що землю можна продавати без обмежень. Одна фізична або юридична особа могла купувати
через Державний земельний банк ділянки, розмірами не більше 25 десятин. Земельні товариства окремих
приватних осіб могли набувати землі, площа яких у сукупності не перевищувала б кількості, яку мали право
купитивусі члени товариства, враховуючи право кожного на 25 десятин. Закон не мав імперативної дії щодо
поміщиків, котрі не бажали продавати свої землі. Про відчуження земель великих власників, деклароване після
приходу до влади вищими державними органами гетьманату, у ньому не йшлося. Цей акт нічого не гарантував
незаможним селянам, він тільки констатував, що вони мають право придбати землю до 25 десятин, однак не
зрозуміло, за які кошти й у який спосіб, адже в законі фігурували установи, які у той час на законних підставах
ще не функціонували (Земельні комісії створено законом від 15 липня 1918 р., а Статут Державного земельного
банку ухвалено законом від 16 липня 1918 р.).
У період гетьманату побутувала думка, що в селянства на руках зібралась значна сума грошей.
Можливо, керуючись саме цим, гетьманська влада видала зазначений закон, сподіваючись, що частина селян
зможе придбати земельні ділянки.
Отже, з одного боку буде створено певний прошарок земельних власників, як опори державного
порядку, а з другого – стабілізовано фінансову систему держави. Однак зрозуміло, що купівлею землі могло
скористатись, передусім, заможне населення, а безземельні та малоземельні хлібороби й надалі складали б
багатомільйонну масу незадоволених режимом, схильних до соціального екстремізму селян. Таким чином, один
з найважливіших законів держави, який міг би стабілізувати ситуацію, вийшов мертвонародженим. Його ухвала
показова для аграрної політики гетьманської влади, яка намагалась поєднати несумісне: відновити приватну
власність, дореволюційні аграрні відносини й одночасно заспокоїти широкий загал безземельного та
малоземельного сільського населення.
Гетьманський уряд зовсім не звертав уваги на те, що поміщицькі землі та майно було поділено
безземельними та малоземельними селянами, що за рік революції круто змінилася психологія селянських мас,
що як Центральна рада, так і більшовики цілковито йшли назустріч селянським потребам, декларуючи й
втілюючи принцип аграрної соціалізації, тобто експропріацію землі у власників і безкоштовне наділення
незаможних селян у зрівняльне користування. Селянство вважало цілком законним та справедливим
попередній аграрний розподіл на свою користь і сподівалось законодавчого закріплення становища, що
склалось.
Новою владою активно проводилася політика повернення землі та майна колишнім власникам.
Місцеві адміністратори повинні забезпечити повернення поміщикам землі та інвентаря. Для цього використати
описи відібраного у власників майна, які велися земельними комітетами, що функціонували за Центральної
ради. Повіт старостам рекомендувалося скликати наради підпорядкованих їм волосних голів і виробити
порядок притягнення членів земельних комітетів до майнової або судової відповідальності. У селах збирати
земельні комітети у повному складі і пред'являти їм списки вкраденого у поміщиків майна для відшкодування.
Губернські і повітові старости, не маючи в своєму розпорядженні значної збройної сили, не могли примусити
селян повернути землю та майно. Тому вони зверталися до командування окупаційних військ, щоб ті
допомогли відновити право приватної власності і припинити самочинства селян. У селах господарювали
каральні експедиції, організовані поміщиками. Вони повертали панам землю, реманент та худобу, накладали на
непокірних селян великі контрибуції. При найменших актах непокори застосовувалася зброя, бувало, навіть
гармати. Селяни виступали проти сплати податків, агітатори закликали вирізати поміщиків, вигнати окупантів,
повернути землю і досягти сподіваної свободи.
Спочатку селянство масово опиралось заходам гетьманської влади з повернення землі та майна
колишнім власникам, а насильницькі акти викликали велике обурення.
Часто селяни ігнорували розпорядження влади зносити майно, розібране в поміщицьких економіях.
Місцеві адміністративні органи зазначали: щоб примусити селян здати поміщицьке майно, потрібна військова
сила. Констатовано, що майно власників знесене лише в тих селах, де побували австро-угорські частини.
Селяни витоптували худобою засіяні поля, які мали повернути власникам разом із врожаєм. Спостерігалися
численні випадки залякування службовців економій і навіть їх вбивства. За доповідями з місць, сільське
населення було вороже налаштоване до гетьманської влади та до австрійців і чекало на повернення
Центральної ради або більшовиків.
Все ж під страхом покарання з боку окупаційних військ або гетьманських загонів, селяни почали
передавати землю і майно поміщикам. А місцеві гетьманські адміністрації продовжували втілювати заходи для
повернення поміщикам землі та майна. Так, 27 липня 1918 року Подільський губернський староста видав наказ,
щоб селяни негайно повернули власникам весь інвентар і відшкодували вартість втраченого.
Після скасування законів Центральної ради і відновлення приватної власності на землю, уряд
намагався врегулювати орендні відносини, оскільки тепер селяни могли користуватися земельними площами
лише на правах оренди. 28 травня 1918 р. вийшов “Закон про умови, які не лічуться порушенням орендних
договорів”. За цим актом прострочення платежів не вважалось порушенням орендних угод за умови,
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якщо орендар внесе гроші власнику не пізніше 1 липня 1918 р. Однак селяни-орендарі не поспішали вносити
кошти, сподіваючись на зміну політико-економічної ситуації.
Особливо цікавим є той факт, що недальновидну пропоміщицьку політику влади стримувало
окупаційне командування. Гетьманське земельне міністерство підготувало проект закону, у якому
пропонувалося підвищити орендну плату за земельні ділянки і перекласти платежі з власників землі на її
орендарів, результатом чого було б збільшення орендної плати від 3 до 5 разів. Начальник генерального штабу
німецьких військ в Україні генерал В. Гренер попереджав міністра земельних справ, що утвердження
зазначеного закону може викликати значне незадоволення серед орендарів, а у широкого загалу населення
складеться враження, що великим землевласникам “вдалося втілити свої інтереси безжалісно”. Німецьке
командування, якому для отримання значних обсягів продовольства потрібна була суспільна стабільність, не
допустило ухвалення згаданого закону про оренду, який міг би привести до ще більшого соціального
напруження.
Землевласники, незважаючи на настрої селян, для отримання прибутків йшли на укладення
довгострокових орендних угод з посередниками з інших регіонів. Селяни вважали справедливою та законною
оренду землі лише тими особами, які обробляли ділянки власною працею. Тому вони відверто негативно
ставились як до поміщиків, які мали отримати прибутки від землі, до обробітку якої не докладали власних
фізичних зусиль, так і до орендарів-посередників, котрі здавали землю селянам у суборенду або наймали
хліборобів для її обробітку.
Життя показало, що поміщики не поспішали використовувати надане їм “право” і продавати землі
державному банкові для утворення аграрного фонду, оскільки гроші знецінювались, і як писалось у пресі –
“вони нині самий дешевий крам” [21]. Землевласники сподівалися на остаточне повернення старих порядків,
коли влада зміцніє і захистить їхню приватну власність.
Типовим було становище на селі, описане газетою «Селянське слово» з метою спонукати уряд
пришвидшити вирішення земельної проблеми. Часопис повідомляє про загальне зневір'я селян. Лише “одне
за землю вболівають. От якби землі. Не пожаліли б грошей аби землі. Без землі погибель, так думає село і
марить про землю” [10]. Тим часом широкий загал населення не був поінформований про основні засади
аграрної реформи, яку готував уряд. Про це вказував у листі до голови Ради Міністрів гетьман П.
Скоропадський.
В урядову комісію з вирішення аграрного питання надходили свідчення, що “настрій селянства
набуває дуже гострої форми” [10]. Неспокій на селі пояснювався втомою хліборобів від очікування виконання
проголошеної реформи, повною непоінформованістю про дії та наміри уряду щодо аграрних перетворень.
Водночас зазначалася впевненість хліборобів у тому, що вирішення аграрного питання немислиме без
наділення селян землею.
Владні структури та землевласники бачили, як негативно реагували селяни на втілення політичної
лінії щодо повернення землі поміщикам. Кількість селянських заворушень зростала, загрожуючи перетворитися
в загальне повстання. У такій атмосфері гетьманська верхівка продовжувала дискусії щодо принципів і
механізму здійснення аграрної реформи. Не можна сказати, що оточення гетьмана зовсім не розуміло ситуації.
На нараді з розгляду земельного питання, яка відбулась у другій половині серпня 1918 р. констатовано, що в
регіонах “смута серед сільського населення, захоплення приватних володінь, руйнування приватних
господарств, ...невіра і навіть ворожість до влади, недостатня організованість та слабкість влади... Обстановка
вимагає такої земельної реформи, щоб внести заспокоєння в маси». Так визначено, що головним завданням
реформи повинно стати внесення заспокоєння в село шляхом задоволення земельного голоду найменш
забезпечених шарів сільського населення. Лунали пропозиції зробити землі зруйнованих під час революції
володінь, господарство яких не може бути відновлене, основним аграрним фондом для наділення селян.
Земельні ділянки зазначених володінь можна було б продавати селянам через земельний банк. Але для
більшості консервативних діячів сама думка про правове затвердження результатів революційного
“чорного переділу” і розграбування маєтків була недопустимою.
Оскільки поміщики майже не продавали землю селянам або державному банку, на нараді
зазначалося, що однієї свободи купівлі-продажу землі, декларованої законом від 14 червня 1918 р., недостатньо
й що на даному етапі необхідно й оправдано втілювати принцип примусового відчуження. Розуміючи
соціально-політичний вимір реформи, учасники наради вели дебати здебільшого в економічній площині.
Поміщики, доказуючи економічну недоцільність аграрних перетворень, торпедували можливість їх здійснення.
Восени 1918 р. було зроблено останню спробу виробити й ухвалити проект земельної реформи в
Українській державі, розпочати його втілення і тим самим якось стабілізувати ситуацію на селі. 29 жовтня 1918
р. у своїй грамоті до українського народу гетьман вкотре зазначив, що вирішення земельного питання є
головним завданням уряду.
Для вироблення основ земельної реформи, метою якої є створення дрібних, але економічно міцних
селянських і козацьких господарств, скликається особлива нарада під головуванням гетьмана П.
Скоропадського.
На нараді знову постали два виміри земельної реформи - соціальний і економічний. Дилема, чи
забезпечити широкий загал селянства землею, тобто засобами до існування і тим збити соціальну напругу, чи
орієнтуватися на економічну доцільність і зберегти велику земельну власність, викликала бурхливе
обговорення. На засіданні 3 листопада 1918р. міністр земельних справ констатував, що сам факт існування
великого землеволодіння викликає обурення населення. Тому з метою заспокоєння селянства, слід піти на
відчуження частини земель великих власників. Але це має призвести не до задоволення земельної нужди (як
зазначалось, землі на всіх не вистачить), а до створення класу середніх власників. Всеукраїнський з'їзд
хліборобів-власників, що відбувся 6 листопада, ухвалив резолюцію, у якій висловився за “створення
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економічно міцного і продуктивного хліборобського господарства” [28] і водночас виступив проти
примусового перерозподілу землі, як економічно невиправданого кроку.
Якою ж бачила гетьманська влада земельну реформу, що мала б забезпечити їй соціальну базу, спокій
та порядок у державі? На початку листопада 1918 р., коли Україна перебувала у вогні антигетьманських
селянських повстань, під керівництвом міністра земельних справ підготовлено проект аграрних перетворень.
Він передбачав примусовий викуп великих землеволодінь, крім господарств, розмірами не більше 200 десятин,
які мали велике агрокультурне значення. Більші ділянки землі залишалися лише маєткам, що обслуговували
цукроварні, племінні або насіннєві господарства, але “не більше як у 5 разів од норми, призначеної для
невідчужуємих земель, себто 200 десятин”. Всі викуплені землі мали продаватися селянам через Державний
земельний банк по 25 десятин на одну особу.
Цей проект так і не став законом, але якби й став, навряд би він вніс заспокоєння в українське село.
Даним актом значні земельні площі усувались від розподілу між селянами, а далекі від економічних
розрахунків загальнодержавного масштабу хлібороби, виходячи зі свого розуміння засад соціальної
справедливості, вважали, що для забезпечення існування безземельних родин, кожна з них повинна отримати
певний наділ землі (за приблизними підрахунками кожне незаможне господарство могло додатково отримати
близько 2 десятин).
Отже, при вирішенні аграрної проблеми гетьманський уряд фактично опинився в патовій ситуації.
Його економічна ідеологія, що базувалась на приватній власності на засоби виробництва і раціональному
господарюванні, входила в суперечність з переважно антивласницькими, швидше антипоміщицькими
настроями широкого загалу селянства, яке вимагало безкоштовного відчуження приватновласницьких земель
на свою користь. Справа не в тому, що селяни не визнавали права власності взагалі, а в тому, що вони могли
визнати право власності, набутої лише через працю, тобто для себе. Таким чином, основний конфлікт
земельного реформування гетьманського періоду точився між прихильниками двох суспільно-економічних
моделей: консервативного капіталізму, який передбачав розвиток продуктивних сил на селі при
фактичному збереженні економічно
вигідних великих поміщицьких господарств, та аграрного
соціалізму, з його натурально-споживчим селянським господарством, спрямованим на забезпечення
продовольчих і споживчих потреб, передусім, хліборобської сім'ї. Обидві моделі не відповідали нагальним
вимогам
соціально-економічного
розвитку,
оскільки
при
першій
забезпечувалося
зростання
сільськогосподарської продукції, але значний прошарок селянства залишався б на межі бідності та виживання,
що постійно породжувало б соціальний екстремізм, при другій, селяни отримали б невеликі ділянки, які могли
б забезпечити їх потреби хоча б по-мінімуму, але забезпечення сільськогосподарською продукцією усього
загалу населення та промисловості було б проблематичним.
II. Спроби проведення аграрної реформи
Принципові засади аграрної політики були сформульовані в “Грамоті до всього українського народу”.
Право приватної власності "як фундаменту культури й цивілізації" відновлювалося повною мірою, а всі
розпорядження українського й тимчасового урядів скасовувалися. Також скасовувався й закон Центральної
ради про соціалізацію землі. Перший гетьманський акт дозволяв вільний продаж-купівлю землі. У ньому
містилося й концептуальне положення майбутньої земельної реформи про "відчуження земель по дійсній їх
вартості від великих власників для наділення земельними ділянками малоземельних хдіборобів''.
Погляди П.Скоропадського щодо основних принципів земельної реформи формувалися й
утверджувалися під впливом цілої низки факторів. По-перше, це Столипінська реформа, палким прибічником
якої він був. Пізніше він стверджував: “Я також прибічник дрібних господарств, особливо на Україні, і
неодноразово казав, що мій кінцевий ідеал був –- бачити Україну, вкриту одними лише дрібними,
високопродуктивними, приватними господарствами…” [11]. Є також підстави стверджувати, що, ідеологи
реформи були обізнані з американським та європейським досвідом ведення фермерського господарства.
По-друге, це програмна платформа Української народної громади, до розробки якої долучився лідер
цієї організації П.Скоропадський. Саме в цьому документі кристалізовано ліберально-консервативне бачення
шляхів розв'язання земельного питання.
По-третє, це позиція Української демократично-хліборобської партії, котра також відстоювала
ліквідацію великого землеволодіння та наділення селян землею за викуп. П.Скоропадський розглядав УДХП як
"надзвичайно корисну" не через тотожність поглядів на земельну реформу, й противагу Союзу Земельних
власників, який твердо обстоював непорушність поміщицького землеволодіння.
По-четверте, гетьман мав враховувати позицію окупаційного командування. Вирішення земельного
питання Німеччина вбачала у відновленні приватної власності та сплаті селянами вартості отриманої землі.
Крім того вона вважала за можливим залишити більші земельні господарства для збереження продуктивності
сільського господарства. Ці положення в основному збігалися з реформаторськими намірами гетьмана.
По-п'яте, такий важливий складник майбутньої реформи, як поміщицтво не без підстав уявлявся
П.Скоропадському знекровленим і заляканим стихією селянських експропріацій, ладним хоч на якийсь викуп,
щоб не втратити все. Це відкривало перспективи безпроблемного позбавлення великих власників землі
державою за помірну ціну.
По-шосте, творці реформи також були переконані, що середнє та малоземельне селянство ментально
налаштоване на приватне володіння землею, має не лише потребу, а й кошти на її придбання. Саме вдячні
власники приватних господарств мали скласти широку соціально-політичну й військову опору гетьманського
режиму.
По-сьоме, такий суб'єкт реформи, як безземельне селянство, чиї анархічні, руїнницькі інстинкти так
рельєфно проявились у ході революції. П.Скоропадський цілком усвідомлював, що обмеженість земельних
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ресурсів не дасть змоги наділити землею всіх селян. Тому верства безземельних розглядалася як потужний
ресурс найманої робочої сили, задіяної переважно в приватних господарствах.
І, нарешті, позицією українських соціалістичних партій можна було знехтувати, оскільки над ними
ще тяжіла важка спадщина невдалого експерименту соціалізації. А їхня неучасть в уряді віщувала відносно
безконфліктний шлях ухвали актів нового земельного законодавства.
П.Скоропадський добре розумів, що земельна реформа - це не тільки стрижень аграрної політики, а й
домінуючий чинник стабільності державного ладу, спокою в краї, відносин із німецьким командуванням.
Реформу він кваліфікував як "корінне питання нашої політики". Хоча вже пізніше, аналізуючи причини власних
невдач, висловився з цього приводу більш емоційно: "Це прокляте земельне питання" [11]
Підготовка й проведення земельної реформи покладалися на Міністерство земельних справ. Постать
міністра була ключовою в здійсненні цього надзвичайно важливого й масштабного проекту. Первісний варіант
цього проекту намагався скласти перший голова уряду М.Устимович. На посаду міністра спочатку розглядався
представник Української народної громади Г.Кияницин. Потім гетьман запропонував портфель А.ЗноскоБоровському - керуючому справами Союзу хліборобів. Однак з'ясувалося, що його погляди діаметрально
протилежні гетьманському баченню шляхів розв'язання земельного питання.
П.Скоропадський у спогадах наголошував, що призначення міністра земельних справ було
особистим вибором голови Ради Міністрів –– Ф.Лизогуба. На цю посаду він рекомендував В.Колокольцева —
ученого агронома, харківського земського діяча, людину чудової репутації. Гетьман відзначав, що він не мав
глибоких українських переконань, не володів державною мовою, але був твердим у намірах провести розумну
аграрну реформу.
В.Колокольцев був затверджений на посаді міністра 10 травня 1918 р. Апарат міністерства у якому
переважали українські есери, зустрів нового керівника активною обструкцією. Конфліктна ситуація набула
розголосу, страйк службовців мінземсправ підтримали працівники деяких міністерств. Проти В.Колокольцева
розгорнули кампанію українські соціалісти. Зокрема "Нова Рада" назвала його "харківським обрусителем
самостійником”. Становище в міністерстві стало предметом розгляду в Раді Міністрів. 29 травня уряд
підтримав пропозицію міністра про звільнення всіх страйкарів без вихідної допомоги й права повернення до
міністерства.
Становище в міністерстві негативно позначилося на початковому стані розробки законодавчої бази
земельної реформи. За свідченнями П.Скоропадського для обґрунтування законопроектів із земельного питання
потрібні були відповідні статистичні дані, а міністерство їх не могло дати, що спричинило зволікання з
реформою.
10 травня була оприлюднена урядова декларація, покликана дати відповіді на хвилю звинувачень нової
влади в державному перевороті, встановленні авторитарного режиму, обмеженні прав і свобод. Серед інших
уряд змушений був спростовувати й закиди в служінні інтересам великих землевласників та ігноруванні потреб
селянства. У заяві відзначалося, що Рада Міністрів уже приступила до розробки земельної реформи, яка мала
забезпечити землею мало- та безземельних селян: "Уряд не зупиниться ні перед якими жертвами аби утворити
на Україні селянство здорове, забезпечене землею, здатне піднести до найвищої міри її добробут" [12].
Документ містив запевнення, що землі власників будуть викуплені державою та передані "по необтяжливій ціні
потребуючим хліборобам". Слід відзначити, що заява Ради Міністрів дисонувала з грамотою до всього
українського народу. Гетьман зовсім не збирався забезпечувати землею безземельних, тобто сільську голоту.
Проте це була політична, агітаційно-пропагандистська декларація, яка не мала правових наслідків. Попри
складнощі початкового періоду діяльності Міністерства земельних справ, воно стало базою функціонування
урядової комісії з вироблення проектів земельної реформи. До складу комісії входили урядовці, учені-аграрії,
представники політичних партій, очолив її В.Колокольцев. Координація цієї складної роботи покладалася на
заступника міністра В.Брунста. Одночасно велася розробка низки законодавчих актів, які мали скласти правову
базу кардинальних перетворень у сфері земельних відносин.
Готуючи земельну реформу, Рада Міністрів змушена була узгоджувати її з невідкладними заходами
сільськогосподарської практики, обумовленої докорінною зміною приватновласницьких відносин,
продовольчими зобов'язаннями перед союзниками, поміщицько-селянським антагонізмом тощо. Насамперед
треба було реагувати на виданий ще 6 квітня наказ фельдмаршала Г.Ейхгорна про проведення весняних
польових робіт, за яким урожай із засіяних площ мав належати сівачеві. Спеціальна комісія розробила
законопроект про право на врожай 1918 р. У кінці травня він був винесений на розгляд уряду, де викликав
жваву дискусію. Гостро реагували на проект цього закону й власники землі.
Зокрема, з’їзд хліборобів–власників висунув до уряду вимогу, щоб жоден із законопроектів щодо
землеволодіння й землекористування не розглядався без їхньої участі. Наказ Г.Ейхгорна вони тлумачили як
такий, що стосується винятково земель, засіяних на підставі постанов земельних комітетів. З'їзд також вимагав
відкласти публікацію закону на кілька днів для врахування його поправок. Уряд відхилив цю вимогу й 27
травня закон, схвалений Радою Міністрів, був затверджений гетьманом. Він дістав назву "Про право на врожай
1918 року на території Української держави". Цим актом визначалося, що право на врожай озимини, посіяної
восени 1917 р. землевласниками, належить їм, а посіяної на орендованих землях - орендарям. Щодо врожаю
яровини, посіяної весною 1918 р., то він належить засівачам. Однак останні ставилися у досить жорсткі умови:
повернути власникам земель усі господарські витрати, зроблені після жнив 1918 р., а також сплатити всі
державні, земські податки та інші платежі. Щодо цукрових буряків, то при неякісній сівбі, проведеній
невласниками земель, останні повинні були пересіяти й урожай повернути хазяям земель. Законом
передбачалося, що всі спірні питання розглядатимуться окремими комісіями, призначеними міністром
земельних справ. Цілком зрозуміло, що спрямованість цього документа визначалася такими фундаментальними
чинниками, як пріоритет приватної власності, зобов'язання перед союзниками, тиск із боку землевласників
тощо.
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Рада Міністрів у травні почала розгляд надзвичайно важливого в контексті земельної реформи
тимчасового закону про порядок набування та позбавлення земель на території Української держави. Кожному
власникові земель надавалося право їх продажу, а Державний земельний банк міг купувати землю без
обмеження. Цей закон визначився в такому принциповому питанні, як норма земельного наділу. Кожна фізична
й юридична особа могла купити не більше 25 десятин землі. Придбані понад цю норму площі безоплатно
відчужувалися на користь скарбниці. Перевищення цього обсягу землі дозволялося лише мінземсправ для
громадських, промислових, культурних цілей. Це ж стосувалося й лісних угідь. Контроль у справі купівліпродажу землі покладався на губернські та повітові земельні комісії. Законопроект пройшов тривалий шлях
доопрацювання й був затверджений 14 червня 1918 р. під назвою "Про право продажу та купівлі землі поза
міськими оселями".
Даний закон визначив лише одну, хоча винятково важливу позицію майбутньої реформи –– норму
землеволодіння до 25 десятин. Сам собою цей акт виявився функціонально недієздатним, оскільки ще не були
вироблені механізми його реалізації. Залишалися неврегульованими способи переходу землі від власників до
Державного земельного банку, ступінь імперативності відчуження землі, максимальні розміри так званих
культурних господарств (цукрових, насіннєвих, конезаводів, вівчарських та ін.). Не були вирішені й такі суттєві
проблеми, як ціни на землю, процедура торгів, їх публічність, підконтрольність тощо. Рада Міністрів
намагалася розв'язати й питання про належність удільних земель. Ф.Лизогуб запропонував передати їх у
державну власність, але уряд його не підтримав. Як тимчасовий компромісний варіант ухвалили
підпорядкувати колишнє управління удільним округом Міністерству земельних справ.
Намагання прискорити ухвалу аграрного законодавства, пристосувати його до поточних потреб
негативно відбивалося на якості прийнятих актів. Наприклад, у законі про право на врожай 1918 р. не було
врегульоване питання щодо сировини для цукрових заводів.
Прийняття закону від 14 червня про право на врожай показало не тільки необхідність цілої низки
суміжних правових актів, але й гостру потребу створення розгалуженої управлінської вертикалі, яка б змогла
забезпечити на всіх рівнях реалізацію земельної реформи. 24 червня Міністерство земельних справ внесло до
Ради Міністрів законопроект про утворення губернських і повітових земельно-ліквідаційних комісій. Фактично
цей акт надавав поміщикам правове підґрунтя на відшкодування збитків, завданих селянами. Установлювався
піврічний термін задоволення вимог землевласників, а головне, дозволялися приблизні підрахунки їхніх
втрат. Ця норма закону фактично унеможливлювала в 1918 р. ведення операції з продажу землі поміщиків, а
отже і відсувала реалізацію аграрної реформи.
Одночасно велася розробка й законопроекту про губернські та повітові земельні комісії. 15 липня
закон "Про утворення земельних комісій та відновлення чинності "Положення про землеустрій (1912 р.)" був
затверджував гетьманом. Голову губернської земкомісії затверджував міністр земельних справ. Крім того, до
кожної комісії міністерство делегувало двох своїх представників. Керівник повітової земкомісії також
затверджувався міністром. У той час були розроблені положення про землеустрій, про селянське
землеволодіння та землекористування.
Низка законів з аграрних питань мала надзвичайний характер. Усвідомлюючи можливі наслідки від
недоотримання врожаю для внутрішнього становища держави й для взаємин із німцями, Рада Міністрів у
середині липня ухвалила закон "Про передачу хліба врожаю 1918 року в розпорядження держави". У засіки
держави мав надійти весь тогорічний урожай, за винятком харчування й господарських потреб, які мало
визначити міністерство продовольства. Передбачалося, що в тих, хто ухилятиметься від передачі врожаю
державі, збіжжя буде реквізовано із 30% знижкою в ціні.
Надзвичайно важко вирішувалося таке стрижневе питання, як встановлення твердих цін на хліб. На
період із 1 серпня по 1 грудня встановлювалися тверді ціни на зерно та хлібовироби з подальшим зниженням на
25%.
П.Скоропадський наголошував, що закон про хлібну монополію був прийнятий винятково під
тиском німецьких представників в Україні. Він уважав це однією з корінних помилок німців у їх прагненні
будь-якою ціною отримати 60 млн пудів хліба. Урешті-решт, німці більше хліба не отримали, але “надзвичайно
налаштовували проти себе селянство й весь поміщицький клас” [11]. З іншого боку, це яскраве свідчення
високого ступеня залежності гетьманського уряду від волі вищого німецького командування.
І все ж діяльність урядової комісії з підготовки земельної реформи під керівництвом міністра
В. Колокольцева можна вважати досить активною й плідною.
Міністерство було явним рекордсменом щодо кількості поданих законопроектів. Його зусиллями
поволі заповнювалися лакуни в правовому полі майбутньої земельної реформи. Зокрема в серпні на розгляд
уряду були внесені законопроекти про врегулювання відносин між власниками й орендарями за угодами на
заміське нерухоме майно сільськогосподарського призначення, про принципи укладення договорів найму цього
майна в разі продажу його Державному земельному банку тощо.
Аналіз тогочасної ситуації в аграрній сфері Української держави переконливо доводить, що окремі
законодавчі напрацювання суттєво не впливали на зміну земельних відносин у руслі запланованої реформи.
Концептуальне положення про примат права приватної власності, проголошене гетьманом, набуло у сфері
земельних відносин потужного прискорення й вилилося в динамічні процеси реставрації поміщицької
власності. Більше того, частина законопроектів об'єктивно слугувала поглибленню цих процесів, мала
антиселянський характер. Зокрема земельно-ліквідаційні комісії, що задумувалися як арбітражні структури в
суперечках між землевласниками й селянами, фактично перетворилися в руках губернських і повітових
старост, місцевих поміщиків на інструмент прикриття репресивних методів "відшкодувальних" акцій місцевих
землевласників.
Протягом травня– червня ця антиселянська практика з боку поміщицтва набула широких масштабів
та інспірувала зворотну реакцію українського селянства, що вилилася в масовий опір, активний повстансько232

партизанський рух, спрямований не тільки проти поміщиків, німецько-австрійських окупантів, а й державної
влади, уособлюваної гетьманом.
Здійснивши державний переворот під гаслами припинення в країні анархії, наведення ладу й спокою,
гетьман та уряд у перші місяці свого правління виявилися неспроможними подолати як поміщицьку
вакханалію, так і селянські виступи навіть при сприянні німецьких та австрійських військ. Адже ті стали
додатковим подразником селянського опору.
4 липня Рада Міністрів змушена була ухвалити закон "Про тимчасові заходи боротьби з
дезорганізацією сільського господарства". Цей документ був спробою обмежити каральні заходи місцевої
адміністрації щодо селянства. За порушення постанов губернських земельних комісій встановлювався штраф
до 50 крб. або 6 місяців ув'язнення. Навмисне псування посівів або зерна не могло каратися більше, ніж одним
роком тюрми чи примусових робіт.
Аналізуючи причини падіння Української держави, П.Скоропадський самокритично визнавав ці
прорахунки у внутрішній політиці. Він наголошував, що поміщики "хотіли не тільки до копійки отримати за
все, що було у них взято або знищено під час аграрних безпорядків, але, на жаль, серед них були і нерідко
випадки, коли вони суми своїх збитків дуже перебільшували" [11].
Із запізненням і неефективно був задіяний такий ключовий інструмент перерозподілу землі, як
Державний земельний банк. Лише 26 липня на засіданні Ради Міністрів почалося обговорення його статуту.
Розгляд вівся постатейно й супроводжувався жвавою дискусією. Особливої гостроти набуло питання про
спостережну раду банку. Її склад "свідчить про суттєву перевагу поміщицьких сил. Союз земельних власників
мав 3 мандати, а мінземсправ лише два. Прикметно, що було ухвалене рішення не включати до ради банку
представника місцевих земств. Доопрацювання статуту затяглося, і він був затверджений лише 23 серпня, а
опублікований у "Державному вістнику" 14 вересня 1918 р.
Повільна підготовка земельної реформи викликала занепокоєння й у колах ліберальної інтелігенції,
яка поділяла думку про доцільність її проведення. Так наприкінці серпня відомий український громадський
діяч, знавець аграрної справи Є.Чикаленко виступив у газеті "Нова Рада" зі статтею "До земельного питання".
Він позитивно оцінив законодавче обмеження норми земельного володіння 25 десятинами, що
унеможливлювало появу нових латифундистів. Одночасно він із тривогою констатував, що уряд "не робить
ніяких заходів, щоб існуючі вже великоземельні маєтки швидко розпродувалися й переходили в руки
хліборобів" [12].
Влітку 1918 р. гетьман недооцінював силу впливу Союзу земельних власників та Протофісу на членів
Ради Міністрів, у тому числі й з питань підготовки земельної реформи. На відміну від Є.Чикаленка, він не
вважав їх "впливовими людьми". У "Спогадах" П.Скоропадський зауважує, що вони були далеко не такою
серйозною силою, щоб примусити гетьмана вести їхню політику.
Стурбованість відсутністю реального просування земельної реформи висловлювали й інші українські
діячі. Зокрема, один із лідерів Української демократично-хліборобської партії В.Шемет переконував
П.Скоропадського в необхідності якнайшвидшого передавання великоземельних маєтків від російських і
польських поміщиків до рук українських селян, що зміцнить прошарок дрібної української буржуазії й
становитиме соціальну базу гетьманського уряду. П.Скоропадський погоджувався з доказами В.Шемета й
навіть розпорядився включити його до складу урядової комісії з розробки проекту земельної реформи, але того
так і не запросили на її засідання.
Реформування сільського господарства в Україні перебувало постійно в полі зору німецького
командування. Насамперед йшлося про реальні можливості вивозу продовольства та сировини. Важливо це
також і з огляду на врегулювання становища в українському селі. Адже окупаційним військам доводилося все
більше втягуватися в місцеві конфлікти, як правило, на боці земельних власників, виносити вироки військовопольових судів щодо українських селян.
Німецькі фахівці з українських справ — Ґетш, Рорбах, Оксборн тощо вміщували в німецькій пресі
спеціальні статті, присвячені аналізові помилок Центральної ради в аграрному питанні, намірів гетьмана
провести розумну земельну реформу, про становище українського селянства. Окремі з німецьких експертів
навіть відвідали Україну. Так, до Києва приїздив проф. М.Зерінґ, людина доволі впливова в урядових колах
Німеччини.
Берлінський професор Ґетш у "Neue Freie Presse" констатував, що й у середині серпня 1918 р.
гетьманському урядові не вдалося зрушити аграрну реформу й це є найглибшою основою опозиції гетьманові,
яку не можна недооцінювати.
Пізніше П.Скоропадський згадував, що під час зустрічі з імператором Вільгельмом той шкодував, що
в Росії не були проведені реформи, особливо аграрна. На що гетьман відповів: "У нас, на Україні, повним
ходом ведеться розробка аграрної реформи" [11]. Оптимістично оцінював хід земельної реформи в Україні й
голова Ради Міністрів Ф.Лизогуб під час поїздки до Німеччини в серпні. Міністр внутрішніх справ
І.Кістяківський на нараді з губернськими старостами також запевняв, що реформа ведеться цілком планово й
упевнено. Хоч він був добре проінформований про справжнє становище в українському селі.
Водночас головний промоутер земельної реформи В.Колокольцев висловлювався більш обережно
щодо її перспектив. Він розумів, що ніхто не наважиться на примусове відбирання землі в поміщиків, а отже, і
швидке її завершення неможливе. Восени стало очевидним, що й сам міністр уже є гальмом реформи. Його
погляди на перспективи її проведення не відповідали ані поглядам гетьмана, ані сподіванням німецького
командування. Відчуваючи тиск Всеукраїнського союзу земельних власників та Всеукраїнської спілки
представників промислу, торгу, фінансів, сільського господарства (Протофісу), він був нездатним на рішучі дії
й стверджував, що земельні відносини врегулюються через вільний продаж землі.
Після відставки В.Колокольцева з посади міністра ліва преса звинуватила його в стримуванні
земельної реформи, намаганні "захистити права великих земельних власників, а селянам віддати клинці,
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одрізки поміщицьких земель" [12]. Це були не зовсім обґрунтовані закиди. В.Колокольцев при відсутності
рельєфного українського патріотизму все ж був добрим фахівцем і послідовно відстоював основні засади
земельної реформи. Керована ним урядова комісія встигла чимало зробити в справі її підготовки. Проте на
якомусь етапі міністр, не бачачи політичної волі гетьмана та уряду зламати опір великих землевласників, і сам
зневірився в можливостях динамічного проведення аграрних перетворень в Україні. П.Скоропадський вважав,
що заради справедливості справжнім автором проекту земельної реформи слід уважати В.Колокольцева, а не
В.Леонтовича, хоча тому й довелося представляти документ на розгляд уряду.
Документальні матеріали й спогади П.Скоропадського дають змогу зробити висновок, що гетьман
лише в жовтні, після відставки уряду, усвідомив усю небезпеку подальшого затягування земельної реформи.
Він активно почав займатися питаннями її розробки, провів ряд зустрічей із представниками політичних партій.
Міністерство земельних справ підготувало порівняльні статистичні дані про кількість землі на душу населення
в Україні, Росії та інших країнах. Цифрові викладки ще більше ствердили його в думці про обмеженість
земельних ресурсів в Україні й можливість забезпечення землею лише малоземельних селян. При цьому він
наголошував, що "треба мати на меті - державу, а не жалюгідну сентиментальність" [3].
Гетьман розпорядився сформувати представницьку комісію з питань земельної реформи під його
керівництвом. 11 листопада новий міністр земельних справ В.Леонтович вніс на розгляд уряду проект
положення про особливу нараду з питань земельної реформи. Склад комісії був досить численним і розмаїтим.
До неї входили представники гетьмана, уряду, міністерств і відомств, спілок, учені, аграрії-практики. Зокрема,
гетьмана представляли Ф.Лизогуб та В.Подпалєв. До комісії входило близько 50 учених. Її склад постійно
поновлювався. Майже на кожному засіданні Ради Міністрів йшлося про формування особливої наради. Після
проголошення гетьманом федеративної грамоти зі складу комісії вийшла група В.Шемета, який заявив, що
проведення реформи можливо лише в незалежній Україні.
18 листопада один із членів попередньої урядової комісії, заступник міністра земельних справ
В.Брунст запропонував розглянути результати роботи комісії на засіданні Ради Міністрів. Однак ця пропозиція
була відхилена з огляду на вимоги гетьмана сформувати нову особливу нараду з питань земельної реформи.
Перше її засідання було призначено на суботу 23 листопада. Проте стрімкий перебіг внутрішньополітичних
подій, невизначеність міжнародного становища України не сприяли налагодженню роботи комісії. Формування
її складу так і не було завершено. Делегати українських організацій виходили з її складу. Представники
поміщиків у комісії фактично саботували роботу, сподіваючись на швидкий прихід військ Антанти, які
поховають ідею самої реформи. Розвиток подій не дозволив гетьманові приділити роботі комісії достатньо
уваги. Її засідання перетворювалися на некерований дискусійний клуб. З огляду на це, П.Скоропадський
наказав В.Леонтовичу підготувати пакет законопроектів на розгляд уряду. Фактично це були напрацювання
комісії В.Колокольцева. Рада Міністрів в основному схвалила проект земельної реформи, проте визнала за
необхідне продовжити роботу створеної гетьманом комісії. Оцінюючи спроби впровадження земельної
реформи в добу Української держави, П.Скоропадський стверджував: “Ніколи ще аграрне питання не було так
близько до свого розумного вирішення, як у листопаді 1918 року на Україні” [11].
Отже, справдилися слова П.Скоропадського: ”Так, як мені бачилось на даний час, а чи правильно я
думав чи не правильно – у цьому допоможе розібратися майбутнє” [11]. Сьогодні це майбутнє настало. Тому
актуальним є з'ясування об'єктивних і суб'єктивних причин невдалої спроби еволюційного розв'язання
проблеми земельних відносин в Українській державі. Найголовніші з них зводяться до наступного:
1. Вірне з теоретичного погляду положення про непорушність права приватної власності в конкретноісторичних умовах тогочасної України створило суттєві бар'єри на шляху реалізації іманентно прогресивної
аграрної реформи. Закони Української держави дали поміщицтву юридичні підстави для відновлення своєї
земельно-майнової власності, необмеженого відшкодування заподіяних збитків. До цих акцій залучалися
німецько-австрійські війська та місцеві озброєні загони. Психологічний шок, отриманий ними взимку – навесні
1917-1918 рр. унаслідок селянського "чорного переділу", був подоланий. Сподівання влади, що поміщики з
переляку почнуть розпродаж землі, не справдилися.
2. Внутрішньополітична ситуація в Українській державі також виступала стримуючим фактором
проведення земельної реформи. Поміщицькі "реставраційні" дії, тривала нездатність їх приборкання
центральною владою викликали масове невдоволення та збройний опір селянства. Водночас ліва
українська соціалістична опозиція вела цілеспрямовану роботу по підриву політики гетьманату, підживлюючи
селянський повстанський рух і партизанську війну.
3. Фактична окупація українських земель породжувала багатопланову залежність гетьманського
уряду від економічних та політичних інтересів держав Четвертного союзу. Вони підтримували ідеологію
проведення земельної реформи в Україні. Проте не могли допустити докорінних змін в аграрному секторі, які б
поставили під загрозу швидше отримання обумовлених угодами збіжжя та сировини. Тому наміри гетьмана
щодо реалізації головної ланки земельної реформи - ліквідації латифундистських володінь - стримувалися
усвідомленням необхідності дотримання взятих економічних зобов'язань перед союзниками. Він був змушений
відкласти ці елементи реформи до завершення збирання врожаю, суттєво затягуючи процес аграрних
перетворень. Навіть при найсприятливішому перебігу подій запровадження основних положень земельної
реформи могло статися лише ранньої весни 1919 р.
4. Уряд Української держави виявився не готовим до здійснення повномасштабного фінансового та
технологічного забезпечення земельної реформи. Спеціально створений Земельний банк так і не став
реалізатором головних положень реформи. Крім тривалої відсутності законодавчих підстав, зокрема твердих
цін на землю, недостатніми були і його валютні резерви. Банк не розпочав активних операцій не тільки щодо
поміщицьких земель, а й стосовно власного земельного фонду в 142 тис. десятин. У розпорядженні влади не
було необхідної кількості геодезичних та землевимірювальних інструментів, які довелося замовляти в
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Німеччині. Бракувало й відповідних фахівців. Лише в останній день своєї діяльності уряд ухвалив рішення про
відкриття землемірської школи.
5. П.Скоропадський і уряд піддавалися могутньому тиску протидії земельній реформі з боку таких
впливових організацій, як Всеукраїнський союз земельних власників та Протофіс. У жовтні-листопаді 1918 р. їх
представники фактично заблокували роботу очолюваної гетьманом великої земельної комісії. У питаннях
аграрної реформи гетьман не мав підтримки й політичних партій –– ані лівих, ані правих. Перші не сприймали
гетьманат ідейно й готувалися до його повалення, другі стояли на сторожі інтересів великих землевласників.
6. Українське селянство під впливом безоплатної "соціалізації" землі не виявляло готовності
беззастережно викладати за неї свої кровні кошти. До того апокрифічність гетьманського режиму,
підтримуваного окупаційними військами, потенційно таїла можливість нових владних змін, а отже і
експропріацію куплених селянами земель. Усе це продукувало дисбаланс між суб'єктами земельної реформи,
фактично унеможливлюючи досягнення соціального компромісу як неодмінної умови втілення її в життя.
Слід вказати на вирішальний вплив фактора часу. Очевидно, що як у загальному підсумку, так і в сфері
трансформації земельних відносин, він не зіграв на руку гетьманату. Такий масштабний проект навіть за
найсприятливіших умов майже неможливо здійснити за якихось 7 місяців.
Висновки
Аграрне питання – це фундаментальний чинник суспільних відносин. Державна політика гетьмана
П.Скоропадського відзначилася намаганням вирішити проблему земельних відносин. Але за короткий час його
правління такий масштабний проект неможливо було здійснити. З тих часів і до сьогодні аналізуються і
досліджується різнобічні аспекти впровадження аграрної реформи П.Скоропадського. Ознайомлення з
Конституційними актами України 1917-1920 рр., історичними нарисами, матеріалами з історії Української
революції, спогадами гетьмана, науковими працями дає змогу зробити висновок, що аграрна політика
оцінюється неоднозначно, а часом і з діаметрально протилежних позицій. Природно, що в міжвоєнну добу
ставлення до земельної реформи П.Скоропадського здебільшого визначалося належністю до табору
прихильників чи супротивників гетьмана. Представники консервативно–державницького напряму української
історіографії – Д.Дорошенко, В. Липинський, Н.Полонська-Василенко тощо загалом позитивно оцінювали
принципові положення реформи. Однозначно вони намагалися пояснити об’єктивні причини її невдач “гарячою
атмосферою розбурханих революцією соціальних пристрастей ”, “агітацією соціалістичних партій”,
“законодавством Центральної ради”. Зокрема, Н.Полонська-Василенко покладає вину на попередній уряд за
шкідливу соціалізацію землі, німецьку окупацію та каральні загони.
Серед прибічників П.Скоропадського висловлювалися критичні оцінки не стільки сутності земельної
реформи, скільки методів її проведення. Так, В.Липинський вважав, що стратегічним прорахунком гетьмана
було створення правових підстав повернення земель поміщикам. Ще більш критичні оцінки В.Кучабського.
Ставлення до аграрної політики гетьманату В.Винниченка, І.Мазепи, М.Шаповала, П.Христюка,
П.Феденка тощо було цілком спричинене політичним неприйняттям Української держави. На їхню думку, це
була соціально-політична реакція, поміщицька, антиселянська реформа. Поряд із досить огульними
звинуваченнями вони вказали на суттєва гальмівні чинники реформи: реставрацію великого землеволодіння,
небажання “скривдити” поміщиків, нездатність змусити їх продавати землю тощо.
Переважно негативна оцінка аграрної політики гетьманату простежується в новітній українській
історіографії. Відомі дослідники О.Субтельний, А.Жуковський, Т.Гунчак закидають гетьманові тісний зв’язок
“з маєтними класами”, каральні експедиції поміщиків за допомогою німецьких військ, нездатність впровадити
аграрне законодавство. Дещо іншу позицію займає І.Нагаєвський. У книзі “Історія української держави
двадцятого століття” він демонструє явну антипатію до “соціалістичних доктринерів і романтиків” із
Центральної ради й досить повно висвітлює добу Української держави. Проте зовсім обходить питання про
причини невдач реалізації земельної реформи. Прикметно, що вказуючи на винуватців поразки визвольних
змагань – М.Грушевського, В.Винниченка, С.Петлюру, автор серед них не називає П.Скоропадського.
Радянська історіографія оцінювала гетьманат П.Скоропадського, виходячи з фундаментальних
принципів марксистсько-ленінської методології, як реакційний поміщицько-буржуазний режим, що опирався
на німецько-австрійські багнети. Особливо наголошувалося на керівні ролі більшовицьких організацій у
розгромі гетьманщини.
Отже, аграрну реформу П.Скоропадського загалом можна оцінити позитивно, особливо проведення її
на користь малоземельних селян, що повинно було створити потужну соціальну базу режиму
П.Скоропадського. Проте потрібно наголосити, що реальна аграрна політика призвела до реставрації
поміщицького землеволодіння, репресій проти селянства, зростання масового невдоволення владою гетьмана та
іноземних окупантів. Відбувся суттєвий розрив між задекларованими намірами гетьмана здійснити радикальну
реформу земельних відносин в Україні та практикою її втілення, яка фактично призвела до реставрації
дореволюційних відносин в українському селі. Тобто проект земельної реформи гетьманського уряду
відповідав тогочасним завданням утвердження державної самостійності, розвитку ринкових відносин на селі,
забезпеченню ладу та спокою в Україні.
Проте наміри влади значно розходилися з реаліями земельних відносин. Практика реалізації аграрної
політики свідчить про те, що гетьман та Рада Міністрів не змогли проявити достатньої політичної волі, не
задіяли ефективних механізмів позбавлення поміщиків землі. Складні процеси реформування земельних
відносин за часів гетьманування П.Скоропадського мають історико–пізнавальний та практично - політичний
сенс з огляду на складність цих процесів у сучасній Україні. Отже, в зв’язку з актуальністю проведення
аграрних реформ в нашій країні існує необхідність подальшого поглибленого вивчення основних засад
земельної реформи П.Скоропадського, закладення правових підвалин реформування земельних відносин,
висвітлення процесу її реалізації в контексті аграрної й продовольчої політики.
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Мова в контексті українознавства
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учениця 10 класу Спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Броди Львівської області
Науковий керівник: Демчук Леся Романівна,
вчитель української мови та літератури Спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м.
Броди Львівської області
Вступ
Українська мова є державною мовою України. Проте гірко усвідомлювати, що не кожен українець
пишається своєю рідною мовою, не завжди замислюється над роллю мови у власному житті.
Мені завжди хотілося на повний голос з високо піднятою головою гукнути: “Я – українка, моя рідна
мова – українська!”. Тому в науково-дослідній роботі ставлю перед собою мету: поглибити і розширити знання
про рідну мову, про етапи її розвитку, про мовно-культурну ситуацію в Україні, про роль мови у формуванні і
самоствердженні особистості.
Як і чому могло статись, що виплекана, виспівана народом, гартована в борні за свою самобутність,
утверджена, як рівна серед рівних, українська мова раптом стає зайвою й непотрібною? Як і чому це
відбувається в освіченому XXI сторіччі? На ці питання маю намір дати відповіді у своїй роботі.
Найбільше тривожить, що від часу виходу Закону про українську мову і до сьогодні мало що
змінилося. Коли ж у січні 1919 р. І. Огієнко, перебуваючи на посту міністра освіти УНР, підписує Закон про
мову, яким передбачалося викладання в усіх типах шкіл українською мовою, то знаходять способи його
впровадження. Наприклад, школярі Кам'янця-Подільського безплатно відвідували вистави і виступи
українських театральних і хорових колективів. 10 березня в усіх державних школах було оголошене днем
літературних вечорів і ранків з обов'язковими лекціями про Т. Шевченка. Ставлю перед собою питання: чому
на сучасному етапі не знаходимо чітких способів дотримання Закону про мову?
У процесі роботи хочу також опрацювати погляди на мову та духовність О. Потебні, відомого ученогомовознавця, І. Огієнка (митрополита Іларіона), вченого та державного діяча. Особливу увагу заслуговує, на
мою думку, питання розгляду предмета українознавства в системі освіти, яке піднімає професор П. Кононенко.
Одним із завдань, яке ставлю перед собою, – розкрити духовну силу, творчу енергію українського
слова, виявити цю силу і красу в спілкуванні, зокрема Папи Римського.
Для процесу дослідження вибираю пошуковий метод, оскільки вважаю, що потрібно знайти й
опрацювати велику кількість наукової літератури. Маю намір систематизувати та проаналізувати, узагальнити,
зіставити та протиставити результати своїх пошуків. Оскільки в науці ця тема розроблена відомими науковцями,
прагну поповнити свої знання новими іменами.
Розділ 1. Мовно-культурна ситуація в Україні
1.1. Мова – ознака державності
У конституціях більшості держав записано, що всі громадяни, які не належать до корінної нації,
зобов'язані знати, окрім своєї, державну мову країни, де вони мешкають. Свою ж самобутність, свій
національний дух, традиції, виховання дітей вони можуть здійснювати і підтримувати в межах своїх громад,
родин, у недільних школах чи інших недержавної форми освітніх закладах, релігійних інституціях тощо. Ці
права держава, де національні меншини бажають жити, не ущемлює, але шанувати закон тієї держави, її
державну мову вони мусять. Так є у світі. І в більшості країн вважають аморальним навіть ставити питання про
другу офіційну мову, як, наприклад, у США, Франції, Англії, Іспанії, Німеччині тощо. Той продовжений при
потребі перелік сягав би десятків, навіть сотень географічних назв [11, 22].
В Україні з особливою гостротою питання мови, національної освіти й культури постали в XIX та XX ст.
У багатьох країнах були розроблені і прийняті нормативні законодавчі державні акти, якими регулювалися
взаємини між людьми у сфері застосування мови. Серед мовознавців, політиків, соціологів, культурологів,
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освітян і митців набули поширення такі поняття як світова мова, державна мова, національна мова, мова
нацменшин, перспективні й неперспективні мови та їх місце й значення в житті народу, нації, держави.
Для нас ці питання завжди були актуальними.
Перебуваючи протягом кількох століть у складі сусідніх іншомовних та інокультурних держав, Україна
зазнала мовно-культурної експансії, головним чином, з боку російського самодержавства.
Дослідники нараховують понад чотириста архівних документів, спрямованих на нищення української
мови. Це – укази, циркуляри, таємні інструкції, урядові акції тощо. Нині їх друкують у різних виданнях.
Здавалося б, про деякі з тих документів багато людей чуло, ну , скажімо, про Валуєвський циркуляр чи про
Емський указ. Але саме – “чули”. Зміст, суть, тексти залишаються незнаними. Так само й питання про форми та
способи насильницького зросійщення народів, захоплених межами Російської імперії. Катерина II навіть
урядову політику означила як “обрусение окраин” або “обрусение инородцев” (тобто всіх неросіян), про що
йдеться в одній з її таємних інструкцій: “Малая Россия, Лифляндия и Финляндия (...) сии привинции (...)
надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть как волки в лесу.
К тому приступ весьма легкий, есть разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях; когда же в
Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтобы век и имя гетманов исчезло...” [5, 240].
Усе це не могло не накласти свій відбиток на психологію, поведінку й культуру українців, що в
кінцевому підсумку змінило демографічну й етнокультурну картину населення нашої країни. Однак
незважаючи ні на що, попри колосальні жертви національної еліти, а можливо, завдяки їм, ми вистояли,
зберегли рідну мову й культуру.
Нині особливо важливим є усвідомлення всіма громадянами України тих фактів, а для цього
необхідний своєрідний лікбез, роз’яснювальна робота. Хочеться зацитувати тут нечасто згадувані слова
І. Франка з його праці “З остатніх десятиліть XIX віку”: “Історія нашого українського національного руху в
останніх двох десятиліттях пригадує нам образ того заклепаного народу, змушеного пробивати велику,
віковічну скалу, яка ділить його від свобідних, повноправних, цивілізованих націй, а притім позбавленого
найважнішого знаряду для сієї праці – заліза, себто національної свідомості, почуття солідарності і
невідлучного від неї почуття сили і віри в остаточний успіх” [15, 510].
1.2. Процес формування мовної культури
Творення, збереження і розвиток культури є головним змістом історичного процесу – принаймні в
тому значенні, що лише здобутки культури здатні зберігати свою актуальність для всіх поколінь людства і
таким чином брати участь у постійному самовідтворенні образу людства [2, 2].
Саме культура, цілісна національна культура формує конкретну людину, вона ж увінчує й увічнює,
освячує самоствердження суспільства.
А наше суспільство дуже складне. І для того, щоб жити творчо, повноцінно, потрібно сумлінно
вчитися, натхненно працювати, толерантно спілкуватися, вміти слухати й чути, сприймати й розуміти. А для
цього, на мою думку, потрібно ґрунтовно знати сучасну українську літературну мову, бездоганно володіти нею.
Як відзначають учені, українська мова є консолідуючим чинником українського суспільства, основним
інформаційним каналом у межах нашого суспільства і репрезентанткою української нації та Української
держави у світовому мовному просторі.
Інтелект української нації закодований у системі національної мови. Мова – універсальний засіб не
тільки спілкування, а всього буття народу, адже містить у собі досвід попередніх поколінь. Мова – скарбниця
знань, доступ до якої вільний для кожного. І кожний може скористатися інтелектуальною власністю нації для
задоволення своїх потреб у будь-якій ситуації мовного спілкування.
Українська літературна мова належить до високорозвинених літературних мов. У світовому мовному
просторі вона має чітко визначене місце. Жодна освічена людина, на мою думку, не скаже, що мова українська
нерозвинена чи мало розвинена. Визначні вчені світу високо цінують українську мову в загальномовному
просторі. Вона багата лексично, має гарну евфонію, досконалу граматичну будову, має всі парадигми і
надзвичайно багатий синтаксис. Це дає можливість у різних мовних ситуаціях добирати відповідні
найдоцільніші моделі структури мовлення.
Мова – невід’ємна складова держави, ознака державності. А державною може бути лише та мова, яка
має в країні найчисленнішого носія. В Україні – це тільки наша рідна мова, українська.
Нагадаємо статистичні дані. 77,7 % населення України – це етнічні українці. А 130 національностей,
що живуть в Україні, – то етнічні меншини або діаспорні групи, які виникли внаслідок т. зв. міграційних
процесів, у більшості випадків – як вияв колоніальної імперської політики Росії. Що це означає сьогодні? Те,
що маємо багато національних меншин, але не “багатонаціональне суспільство”, як це нам нав’язують ідеологи
антиукраїнства. Україна – моноетнічна держава (як і більшість країн світу), адже згідно з переписом 2001 р.
понад 80 % населення назвалися українцями і визнали українську мову рідною. Той галас, який лунає і в межах
України, і ще більше поза її межами, про якусь начебто “насільствєнную українізацію” спростовують факти.
По-перше, 25 % державних навчальних закладів в Україні працює російською мовою, себто кожна четверта
школа, кожна четверта дитина вчиться мовою сусідньої країни. 35 % студентів вчаться російською мовою. 14
державних театрів працює російською мовою. На 100 національно свідомих громадян в Україні припадає 7
примірників газет рідною мовою, а на 100 російськомовних – 54 (і це тоді, коли росіяни – всього шоста частина
людності в Україні ). По-друге, ніхто не примушує громадян користуватися в побуті, у приватному житті
державною мовою (це особиста справа кожного), але в офіційній сфері усі повинні використовувати єдину
державну мову – українську. До цього зобов’язує Конституція України та підтвердження її 10-ї статті рішенням
Конституційного Суду у грудні 1999 р. Проте рішення ці не виконуються в державі [13, 25].
Для того, щоб змінилася мовна ситуація в Україні, потрібно, на мою думку, на державні керівні посади
брати таких осіб, які досконало володіють державною мовою. Адже кожна людина має усвідомити: не знаючі,
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державної мови, не можна розраховувати на пристойне місце в суспільстві. Згадаймо історію. Колись кожний
скіф мав знати свій родовід до сьомого коліна. Той, хто не знав свого походження і не шанував його, не
вважався повноцінною людиною; він був поза родом, поза племенем, йому було важко вижити, його цуралися.
А давні греки тих, хто погано говорив грецькою мовою, вважали варварами.
Дивна мовна ситуація, як стверджує моя мама, і в освіті. Не всі студенти України мають змогу вчитися
українською мовою, адже є ще багато навчальних закладів, де викладання проходить російською мовою.
Пригадую факт, учениця нашої школи, яка за відмінне навчання отримала Золоту медаль, поступивши в
інститут у м. Маріуполь, змушена навчатися російською мовою. Я думаю, що вже настав час, відповідно до
Конституції України та Закону про мови, рішуче переводити навчання в усій системі освіти на державну мову.
Хочу звернути увагу на ще одну, на мою думку, проблему: зовнішній вигляд наших магазинів.
Естетично оформлені вітрини магазинів не відповідають тим ганебним вивіскам, оголошенням, рекламам, які
висять на дверях. Якщо уважно прочитати, то можна зустріти безліч орфографічних, пунктуаційних,
граматичних помилок. А діти це все читають і думають, що так потрібно писати. То про яку культуру мовлення
може йти мова? Риторичне питання з негативною відповіддю.
Безперечно, вивчення рідної мови немислиме без книжкового забезпечення. Нестача підручників та їх
дорожнеча стали гострою проблемою. Правда, на мою думку, проблемою штучною. Бо не може бути держави
без школи та книги. Там, де не вистачає книжок, стверджують науковці, або держави немає, або вона гине.
Розмови про нестачу коштів на друк, а отже, – і підручників українською мовою є тільки приводом, аби
виправдати сьогоднішній стан справ. За статистичними даними, нині в Україні видається 70% російськомовної
літератури і лише 30% –україномовної.
Із наведених фактів можна зробити висновок, що в Україні вкрай необхідно розробити цілу низку
різноманітних заходів щодо підтримки української мови. Адже державна мова – візитна картка держави. Якою
є та візитівка, такою й є держава. А так хочеться, щоб держава наша в європейській спільноті посідала належне
місце.
Розділ 2. Наша державна мова – українська
2.1. Українознавство у спадщині митрополита Іларіона
Будучи вірним сином свого народу, І. Огієнко захоплювався народною виховною мудрістю, всебічно і
глибоко її досліджував. Він був переконаний у тому, що рідна мова, історія, народне мистецтво, народні ігри,
інші національні традиції, звичаї й обряди як основні засоби етнопедагогіки мають надзвичайно велике значення
у навчанні і вихованні дітей. Засоби народної педагогіки втілюють у собі національну свідомість, духовність,
вони є основою формування особистості.
“Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації; без окремої мови
нема самостійного народу,” [9, 38] – такими словами звертався вчений до вчителів, письменників, духовенства,
адвокатів, учнів і широкого громадянства.
У творчому доробку І. Огієнка помітне місце, на мою думку, посідають дослідження, пов'язані з
чарівною милозвучністю української мови. Захоплюючись цим явищем, він прагнув відшукати основи цього
феномену, пояснити його. Створена з цією метою і видрукована вже в еміграційний період у Жовкві 1923 р.
“Таблиця милозвучності української мови” увібрала в себе закоханість автора в рідну мову і глибоку тугу за
Батьківщиною.
За Огієнком, милозвучність нетотожна поняттю евфонії літературної мови. “Милозвучність народної
української мови значно більша, ніж милозвучність мови літературної. Вчімося ж мови від народу!” [1, 14] –
такими словами звертається педагог до всіх українців, кого турбує доля рідної мови.
У центрі виховної системи І. Огієнка лежить виховання історією. Він вважав, що знання з історії
рідного краю містять великий виховний потенціал. Учений закликав шанувати свою, хоч і тяжку історію, бо в
ній усе наше правдиве життя.
Не меншого значення, ніж виховання історією, І. Огієнко надавав вихованню звичаями, обрядами.
Адже це основа нашої культури, це та підвалина, на якій стоїть наш народ як окрема нація. Педагог доводив
необхідність формування в підростаючого покоління поваги до звичаїв свого народу. Звичаї він поділяв на
родинні (домашні), релігійні, загальнонародні. Обряди і звичаї об’єднують минуле і сучасне, свідчать про
наявність етнічної спільноти людей.
І. Огієнко наголошував на великому виховному змісті календаря: системі дат, свят, традицій, які
постійно відзначаються народом. Свята українського народу вказують на його культурний рівень, ступінь
талановитості. Учений вважав, що виховання засобами народного календаря є складовою частиною системи
національного виховання. У процесі підготовки до свят та проведенні їх в учнів пробуджуються і
поглиблюються найкращі якості: діловитість, творче ставлення до дійсності, кмітливість, працьовитість тощо.
Особливого значення надавав педагог вихованню народним мистецтвом, зокрема рідною піснею.
Серед пісень вчений виділив ті, котрі виконує хор. Хорові пісні в Україні славились здавна. Вони впливають на
формування гордості за свій народ, його минуле, спонукають до благородних вчинків. Тексти українських
пісень, виконуваних хором, І. Огієнко використовував, коли працював звичайним учителем школи, гімназії,
ліцею.
До цінних джерел національного виховання вчений відносив фольклор. Виховання фольклором впливає
на світосприймання, правильне розуміння дітьми багатьох природних явищ. “Наші приказки та прислів'я
справді правдиво звуться збіркою народної мудрості, народної філософії,” – писав І. Огієнко [10, 10].
Оскільки головним осередком впливу на дитину є сім’я, педагог особливо наголошував на виховному
значенні рідного побуту. Велике й основне значення у вихованні всієї родини має національна прикраса дому.
Вчений радив давати багато вишивок на одяг дітей, щоб вони з дитинства полюбили своє рідне. Вишивка
повинна бути своєрідною прикрасою помешкання: на рушниках, подушках, скатертинах. Така оздоба нашого
дому підносить дух, національну свідомість, розвиває смак.
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Вбрання свідчить про національну належність громадянина, його ставлення до традицій свого народу.
Ставлення батьків до національного одягу викликає у дітей бажання дотримуватися традиційних норм
поведінки, передавати іншим досвід з питань виготовлення одягу і його оздоблення. Кожен повинен пам'ятати,
що людина найкраще виглядає у своїй рідній одежі.
Учений, роздумуючи над проблемою вдосконалення особистості, ставив питання про вміле поєднання
впливу на свідомість дітей родини, школи, церкви у справі національного виховання. Він наголошував також
на важливості не тільки сприймати цінності інших культур, а й берегти, вивчати і примножувати знання про все
своє рідне.
2.2. Урок української Папи Римського
Так, це справді був урок видатної людини усім тим малоросам, що відцуралися рідної мови, а також
нашим північним сусідам, колишнім самозваним братам, що приїжджають до нас з державними візитами, але
жодного разу не дозволили собі “опуститися” до рівня господарів і звернутися до них їхньою рідною мовою
[16, 3].
Цей факт засвідчує, що людина не тільки не має морального права зрікатися рідної мови, а й повинна
поважати інші мови.
Протягом п’яти червневих днів 2001 року нога Його Святості Папи Римського ступала українською
землею Києва і Львова. Це він, Святійший Отець Іван Павло II, доброю українською мовою промовив до
мільйонів українців. І була його мова значно краща, ніж у багатьох наших державців. Папа молився разом з
українцями; вільно цитував Т. Шевченка.
Він поїхав з України з Україною у серці. З пам’яттю про щирий прийом, з незабутніми враженнями й
упевненістю, що наша держава буде сприйнята Європою і не буде відкинута на її задвірки.
Приїзд Папи Римського – це визнання нової України, України приязні, братерства і спільної з усім
світом духовної праці.
Я переконана, що Іван Павло II нагадав нам, українцям, як треба любити своє рідне, й шанувати чуже.
Як писав великий пророк українського народу Т. Шевченко:
І чужому научайтесь,
І свого не цурайтесь...[17, 201].
Розділ 3. Мова як засіб духовного розвитку та національної
самосвідомості
3.1. Розвиток національної самосвідомості – послідовно закономірний
процес
Ознайомившись із посібником професора П. Кононенка “Українознавство”, я зрозуміла, що
українознавство – це система інтегративних знань про Україну, її духовні та матеріальні цінності, про
українство, що розглядається як етнокультурна, духовно-господарська, геополітична цілісна реальність у часопросторовій взаємозалежності полікультурного простору.
В українознавстві – системі інтегративних знань – мова народу відіграє основоположну роль не лише
як знаряддя спілкування, а й як феномен, що виражає людську, земну і космічну сутність, форму буття
(свідомості), почуття нації.
Наша рідна мова – це мова незрівнянного сміхотворця Котляревського, мова геніального Тараса
Шевченка. До пророчих передбачень Шевченкової поезії досі ніхто в світі так і не піднявся. Ця лірична мова
кращої з кращих поетес світу – Лесі Українки, мова нашого філософа-мислителя І. Франка, який вільно володів
чотирнадцятьма мовами. На українській мові звучить понад триста тисяч народних пісень. Коли я вперше
почула про львівського юриста Богдана Костіва, який ще за старої Австрії в далекому 1916 р. склав оповідання
“Перший поцілунок” та вірш “Самотній сад”, у якому всі слова починаються з однієї літери (“П” та “С”), то
була вражена до глибини душі. Скажіть, хіба цей факт не вказує на багатство й можливості нашої мови.
А яка наша мова милозвучна... Згадую, як на уроці української мови наша вчителька розповідала про
турецького мандрівника Ельвія Челебі, який 1657 р. побував в Україні. Згодом він писав, що український народ
– стародавній, а мова його всеосяжніша за китайську, перську, монгольську. Челебі, наприклад, цікавився
лайливими словами в багатьох мовах світу. Так от у всеосяжній українській мові він виявив лише чотири
лайливих вислови: “щезни, собако”, “дідько”, “чорт”, “свиня”. Таким чином, як бачимо, для української мови
характерне явище вживання більш нормативної лексики.
Глибоко розумів роль мови в розвитку освіти і культури народу видатний учений і педагог Олександр
Потебня. Слово він вважав не лише знаряддям спілкування, а й засобом пізнання. Я ж завжди пам'ятаю вислів
Івана Драча про те, що слово – це крила ластівки. Вона їх не відчуває, але й злетіти без них не може. Отже, це
від нас залежить, чи замулиться джерело рідної мови в наших душах, а чи пружно і вільно дихатиме.
Мова, на думку О. Потебні, це не механічний інструмент, що стоїть поза нами, не лише дана система
засобів пізнання. Мова – це, передусім, шлях творення естетичних і моральних ідеалів. Тому духовний
розвиток людини нерозривно пов'язаний з розвитком її мовних здібностей, і кожному віку притаманні свої
вимоги, нехтування якими негативно позначається на навчанні та вихованні підростаючого покоління.
Те, що українська мова набула, нарешті, статусу державної, закономірно. З давніх-давен мова є
найбільшою турботою держави, народу. У період розбудови держави українська мова - це фактор консолідації
всього суспільства. І надзвичайно важливо, щоб кожний сучасник усвідомив, що рівень володіння рідною
мовою є виміром духовності людини та суспільства, отже, – виміром загального поступу.
Таким чином, через мову відбувається духовне єднання нації, оскільки у взаємному розумінні того, хто
говорить, і того, хто слухає, виростає свідомість і пробуджується почуття їх спорідненості. При цьому
свідомість індивіда виходить за власні межі і стає загальнонародною.
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3.2. Роль мови у формуванні особистості молодої людини
Особистість молодої людини формується переважно на мові, на її лексико-понятійному арсеналі та її
засобами й розкривається як освічена яскрава індивідуальність. Великий український учений О. Потебня писав:
“Мовна індивідуальність виділяє людину як особистість, і чим яскравіша ця особистість, тим повніше вона
відображає мовні якості суспільства” [12, 98].
Мова є одночасно явищем індивідуальним і соціальним, обслуговує кожну окрему людину і все
суспільство. Вона спрямована як у внутрішній світ людини, її психіку, так і в зовнішній світ природи та
людських взаємин. На ґрунті мови й конкретно-чуттєвого досвіду людина зростає як особистість. Той, хто
прагне досягти успіху в житті, неодмінно має використати для цього можливості мови.
Опрацьований мною матеріал ще більше переконав мене в тому, що після закінчення школи я
обов'язково пов’яжу свою майбутню діяльність із вивченням рідної мови. Розібравшись у тому, що лежить мені
на душі, а що –ні, я мрію стати вчителем української мови та літератури.
Я дуже люблю свою мову і тому хотіла б передавати цю любов до рідного слова й іншим людям. А хто
може зробити це краще, ніж учитель?! Сьогодні молодь не надто часто задумується над чистотою своєї мови,
тим самим, хоч може не спеціально, але все ж забруднює її. А через це зникає милозвучність, приглушується
чарівна краса українського слова. Але це можна виправити в школі. Якщо учнів не просто навчати граматики, а
доносити до них важливість чистоти мовлення, а внаслідок цього і його красу, то вони підсвідомо стануть
розмовляти правильніше. А саме нинішні учні в майбутньому формуватимуть не просто суспільство, а націю.
А найголовніше, що може бути в нації, – її мова, її душа. Якби кожен це розумів, то дбав би про те, як він
говорить. І я б хотіла, ставши вчителем допомогти своїм учням зрозуміти цю річ, усвідомити, що вони є носіями
української мови, щоб вони дбали про культуру свого мовлення і пропагували своє рідне слово серед тих
наших співвітчизників, які ще, на жаль, не до кінця усвідомили, якою неоціненно важливою є для нас рідна
мова. Якщо з’єднати сили всіх учителів, хто достукався до сердець своїх вихованців, передав їм не тільки свої
знання, а й свою любов до того, чого їх навчають, то наша молодь розвивалася б не тільки розумово, а була б
ще більше духовно освіченою.
Те саме стосується й української літератури. Складається таке враження, що люди забувають про
визнаних громадськістю та світом українських письменників і поетів. Я маю на увазі те, що мало хто зараз
віддає перевагу нашим класикам. Майже всі мої ровесники набагато більше захоплюються сучасними книжками
якихось зарубіжних письменників, а твори наших земляків багато хто читає тільки через те, що на уроках будутт
перевіряти домашнє завдання, а за це ставитимуть оцінки. І це ще в кращому випадку, в гіршому – учні
обходяться критикою. Ну чи не лякає така ситуація?! Виходить, зараз не вміють просто читати українські книги
для задоволення, а роблять це хіба що під примусом. І нікого винного в тому не знайдеш. Але зарадити такому
становищу можна. І знову ж, хто ж як не вчителі здатні це зробити? Вчитель, знайшовши підхід до своїх
вихованців, може і повинен допомогти їм полюбити українські твори, аби відкрити для них наново надзвичайно
цікавий світ творчості видатних українців. Потрібно зацікавити вихованців, подивитись на твір їхніми очима й
звернути увагу ни ті події, які будуть цікавими учням. Я не знаю, можливо, це буде неправильно з точки зору
якоїсь методики, але можете повірити мені, як тій, хто ще сидить за шкільною партою, що таким чином вчителі
зробили б набагато більше для розвитку бажання читати саме українські твори, а в такому разі шкільні уроки
пройшли б справді немарно. Знов-таки я, як учениця, можу сказати, що багато ще залежить від того, який
матеріал підібрано для шкільної програми. Адже часом, наприклад, трапляються твори, які важко
сприймаються учнями, а відповідно їх нецікаво читати. Ну і про яке прищеплення любові до книги тоді і
йдеться? І таку ситуацію може якось виправити тільки вчитель, правильно, цікаво й доступно пояснивши, що ж
все-таки мав на увазі автор.
І я дуже хочу стати саме таким вчителем, який зуміє розкрити своїм вихованцям таємниці рідного
слова, щоб мої учні, виходячи в світ, ставали справжніми людьми, формували свідому націю і були успішними
особистостями... Адже так приємно знати, що завдяки твоїй праці хтось на цій землі став щасливішим, що ти
комусь допоміг знайти правильну стежину так, як у свій час твої вчителі допомогли тобі. Мабуть, через усе це я
й хочу стати вчителем української мови та літератури, чий благородний труд стоїть в основі всіх майбутніх
здобутків і є чи не першою цеглиною, закладеною у фундамент освіченого, а значить і процвітаючого
суспільства.
Висновки
У мові відображено життєвий досвід, сприйнятий людством від давнини до сучасності. Зберігаючи
минуле й намагаючись увійти в русло цивілізації, ми не повинні втратити своєї своєрідності. Тому виникає
необхідність вивчати українську мову на сучасному етапі як таку, яка пройшла довгий і тернистий шлях свого
розвитку.
Адже через мову ми пізнаємо рідний народ, його ментальність, культуру, знайомимось із творцяминауковцями. Як бачимо, один із аспектів наукової діяльності О. Потебні полягав у дослідженні мови й
духовності. А висунуті ним положення про єдність свідомості й мови, провідну роль мови в національному
самоусвідомленні дають підстави стверджувати, що вчений зробив вагомий внесок у збереження й розвиток
духовності українського народу.
Аналізуючи творчу спадщину І. Огієнка, переконуємось, що вона актуальна і важлива сьогодні.
Вчений вважав, що вивчення мови не повинно зводитись лише до засвоєння елементів граматики. Уроки мови
повинні дати знання про мову, прищепити повагу й любов до неї, навчити берегти і піклуватися про неї. З
вивчення мови починається пізнання світу, свого народу. А звідси – витоки національного виховання свого
майбутнього.
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Кожна людина повинна зрозуміти, що для зміни мовної ситуації в Україні потрібні сили кожного, не
варто стояти осторонь усіх державотворчих процесів. Тільки приклавши спільні сили та зусилля, можемо
говорити про успіх.
Навчаючись у школі, діти повинні зрозуміти, що внутрішній світ людини, значущість кожного у житті
держави залежить від нас самих, від того, наскільки ми хочемо бути творцями свого майбутнього та
майбутнього України. Вивчивши досконало мову, усвідомивши, чого ми чекаємо від себе, я переконана, що
стану на захист та відродження рідної мови.
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Вступ
Актуальність дослідження. Українці пройшли складний шлях самовизначення й самоідентифікації,
що значно прискорилися через об'єктивно-історичні причини. Взаємообумовленість етнічної й національної
ідентичності українців у ці роки залежала від політичного та соціокультурного розвитку. Українська
Помаранчева революція стала переломним періодом у становленні української національної ідентичності.
Саме у цей час усвідомлення своєї належності до української нації набуло масовості, причому як у
етнічних українців, так і представників інших етносів, які територіально й історико-культурно були поєднані в
співжитті з місцевим етносом.
Пройшло 16 років з дня незалежності України, але дуже багато проблем не вирішено: економічні,
політичні, культурні.
Перш ніж говорити про збереження нашої ідентичності, необхідно вирішити питання про її існування
взагалі. Чи можуть люди, які мешкають в Україні, особливо, в Криму сказати «Ми» з великої літери?
Українське суспільство знаходиться на шляху встановлення своєї ідентичності.
Нас поєднує історична подія: ми різні за кров'ю, за вірою, за світоглядними орієнтаціями, волею
випадку виявилися разом. Даний факт треба усвідомити, рухатися вперед для формування українця в Україні, в
Криму. Незалежно від етнічного походження, треба шукати спільні сутнісні риси, щоб прийти до ідентичності,
яка знаходиться в пошуку.
Дуже не хотілось би, щоб виникало питання: «Українці будуть українцями, чи приймуть на
себе інші етноси, як це сталося в Америці?»
Результатом ідентифікації особистості з різними групами стають численні ідентичності, сукупність
яких складає цілісну ідентичність. Важливе місце в її структурі посідає національна ідентичність.
Самовизначення індивіда в різних групових утвореннях є центральним моментом у процесі формування,
становлення та розвитку особистості. В період побудови нового суспільства індивід змушений адаптуватися до
змін, які відбуваються, шукати своє місце в різних сферах життєдіяльності, вийти з кризи ідентичності, знайти
відповідь на запитання «Хто я»?
У Криму, як і в Україні в цілому, на перший план вийшла ідентифікація з такими спільнотами як етнос
та нація.
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Національний Я - образ особистості, що формується в результаті ідентифікації особистості з
національною спільнотою, виконує важливі функції, головна серед них - функція регуляції поведінки особи в
різноманітних ситуаціях міжетнічної взаємодії.
Усвідомлення власної національної належності та уявлення про себе як представника етносу, а
водночас і нації забезпечує оптимальну адаптацію суб'єкта до умов соціального буття, умов поліетнічної
реальності.
Об'єктом дослідження є процес формування українського образу особистості як представника
національної спільноти.
Мета роботи полягає у формуванні та з'ясуванні особливостей національної ідентифікації й ролі цього
процесу в становленні образу особистості в українців Криму.
Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, яка стосується об'єкта дослідження,
загальнопсихологічні методи (інтерв'ю, бесіди, анкетування, особистісні опитування, спостереження), методи
математично-статистичної обробки даних, експериментально-генетичний метод.
Метод опитування - формалізоване інтерв'ю «fase – tо – fasе», проводився вдома в респондента, а також
у школі й на робочих місцях. Інтерв'юерами являлися люди, які мали той чи інший ступінь українського
походження. Вони мали анкети й пройшли повний інструктаж.
Наукова новизна роботи полягає в розширенні та поглибленні психологічних знань і уявлень про
сутність джерела, структуру й чинники формування національної ідентичності мешканців м. Сімферополя у
розкритті сучасних умов становлення української державності.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.
Регіональна відбірка складається з 560 респондентів, по 80 в кожній із семи вікових когорт: від 16-19
років, 20-29 років, 30-39 років, 40-49 років, 50-59 років, 60-69 років і 70 років і старше трьох регіонів м.
Сімферополя АРК - це Київського, Центрального й Залізничного районів. У будь-якій з цих когорт чоловіків і
жінок представлено однаковим числом.
Головний
інструмент
аналізу
покогортне
порівняння
(соціальновікове).
В кожній когорті - різноманітні категорії респондентів: люди з тим чи іншим походженням українства,
релігійні й атеїсти, інтелігенція та робітничий клас.
Період опитування респондентів: січень-лютий 2008 р.
Збереження етнонаціональної ідентичності українців в Україні
У попередні історичні періоди етнічна ідентифікація українців відбувалася в межах сталих державноорганізаційних суспільних структур. Вона вступала в протистояння не тільки з іншими етнічними
ідентичностями, а й з національною ідентичністю панівної нації, оскільки в формуванні такої імперської нації
брали участь і етнічні українці.
Національна ідентичність виявляється через визнання своєї самобутності, історичної індивідуальності,
наявності творчого організаційно-ідейного начала (певної території як своєї батьківщини, визначеної
громадянської належності та ідейно згуртувального чинника, що виступає як національна ідея. [4.23 ]
Українське населення за останнім часом переживає значні зміни. У кінці 1980-х років воно не мало
більшості, але було провідним етносом порівняно з іншими союзними республіками. Справа в тому, що
російська мова на той час була домінуючою й для багатьох українців ідентифікувалася в рідну мову.
Національна ідентифікація пов'язана з національною свідомістю і самосвідомістю.
Щоб зберегти свою ідентичність, необхідно, передусім, залишатися самим собою. Тобто не сліпо
запозичити чи імітувати чужий досвід. Майбутнє нашої країни буде залежати від уміння влади почути
багатоголосся сучасного українського суспільства, яке проходить через призму багатьох традицій.
Ідентичність протягом тривалого часу розглядалась як фіксована сутність, притаманна певній особі або
спільноті, така, що забезпечує їхню самототожність завжди і за будь-яких обставин. Цей підхід позначають як
завжди той самий. Як вважає С. Холл, поняття ідентичності не вказує на стабільне ядро, яке, попри всі
мінливості історії, від початку до кінця залишається незмінним, на ту частинку самості, яка завжди
залишається однаковою, такою, що дозволяє зберегти рівність собі. Натомість сучасна концепція полягає в
тому, що ідентичність не є сутністю, а лише належить до сфери цілеспрямованої діяльності й позиціонування.
Отже, колективна ідентичність постає як перебіг та результат складного процесу ідентифікації спільноти.
Такий акцент на динаміці та процесуальності відбиває значні зміни у наукових підходах, що відбулися
приблизно з початку 90-х років минулого століття. Практично загальновизнаним є положення про те, що
сучасне розуміння ідентичності побудоване на відмові від есенціалістського підходу, який раніше домінував, і
заміною його "конструктивістськими підходами, які розглядають ідентичність як об'єкт постійних змін та
перетворень, що відбуваються внаслідок причин внутрішнього чи зовнішнього характеру. При цьому підхід до
ідентичності як до сконструйованої сутності жодним чином не означає, що вона є чимось нереальним - йдеться
насамперед про те, що ідентичність підлягає змінам і насправді змінюється, і відбувається це внаслідок дії
різноманітних дискурсивних практик - офіційного політичного дискурсу, публіцистичних текстів, а також під
впливом загальних тенденцій соціально-культурного розвитку, таких як глобалізація й регіоналізація. Ще
однією важливою рисою "конструктивістського" підходу є визнання гетерогенності ідентичності, розуміння її як
принципово гібридного утворення. Як твердить Рут Водак та її співавтори, ідея гомогенної, "чистої"
ідентичності на рівні особи чи то спільноти, виявилася дескриптивною фікцією та ілюзією. Бо насправді люди,
що складають націю або іншу соціальну групу, прилучаються до неї багатьма шляхами, ототожнюючи себе зі
спільнотою за допомогою різнорідних і часто конфліктуючих ознак – регіональних, надрегіональних,
лінгвістичних, етнічних, релігійних, сексуальних, політичних, тощо. У межах соціально-психологічного
розуміння колективна ідентичність постає як похідне від індивідуальної – спільність з іншими відчуває окрема
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особа, набір ціннісних орієнтацій або установок, притаманний індивідові, а приписування цих ознак спільноті є
наслідком їх поширення від індивідуального рівня на рівень соціальної групи. Основним носієм ідентичності
тут є індивід, або, у випадку колективної ідентичності, персоніфікована спільнота. Натомість у межах
розуміння ідентичності як комунікативно-дискурсивного явища виникає інша картина – тут колективна
ідентичність постає як похідне від спільноти, яку вона репрезентує.
Ідентичність та ідентифікація. Структура ідентичності на рівні особистісному і на рівні спільнот у
сучасному світі порівняно з попередніми часами зазнає змін, які полягають у збільшенні ваги індивідуального
вибору за рахунок сутнісних, тобто безальтернативних ознак. Тому, сучасні підходи до ідентичності базуються
на визнанні двох тез. Насамперед, це теза про динамічний характер ідентичностей, колективних чи
індивідуальних. Друга теза базується на відмові від уявлення про ідентичність як монолітну цілісність, і
твердить натомість про гетерогенність, "множинність" сучасних ідентичностей. Динаміка розглядається як
характеристика, внутрішнє притаманна ідентичності. Це положення вимагає додаткових пояснень. Йдеться,
звичайно не про постійну змінність та мінливість індивіда або спільноти - таке твердження було б важко
зрозуміти та погодити з рівнем спостереження. Динаміка ідентичності лише передбачає процес постійного
переосмислення індивідом чи колективом тих ознак, з якими вони себе ототожнюють. Зауважимо, що
переосмислення в даному випадку означає не так зміну змістового наповнення ідентичності, як процес
постійного підтвердження або заперечення ознак належності до певних спільнот. Акти ідентифікації стають
нагальною потребою індивіда та соціуму, супроводжуючи не тільки особливо відмічені моменти існування, а й
повсякденне життя.
Ідентифікація як обов'язкова складова процесу виникнення і підтримки ідентичності має дві основні
риси - вона відбувається цілеспрямовано і здійснюється за допомогою певних символічних засобів
(лінгвістичних, візуальних тощо). Засоби (само)ідентифікації пов'язані з певними соціальними практиками.
До найвідоміших ідентифікаційних засобів належать релігійні символи, а також прапори, герби та гімни, які
визначають спільноти різних рівнів, починаючи від родини, яка підтримує свою історичну тотожність за
допомогою герба, корпоративної спільноти (студентський гімн), політичних партій та рухів з їх символікою аж
до національних та супранаціональних утворень. Таку ж важливу роль у процесах ідентифікації відіграють,
власне, лінгвістичні засоби, серед них різні види мовленнєвих подій, сакральних чи профанних – вимовляння
релігійних формул у релігійних обрядах, клятви у ритуалах посвяти, усталені мовні формули, які вживаються в
різних культурах для питань і відповідей про етнічну, національну, релігійну належність, а також вживання
певної мови (тієї, а не іншої) в конкретних обставинах (мовна лояльність), використання тих або інших мовних
форм для демонстрації своєї належності до певного ідеологічного табору тощо. При цьому в процесі
ідентифікації слід розрізняти її суб'єкт і об'єкт або, в інших термінах "себе" та "іншого". Справді, інколи об'єкт
ідентифікації навіть не здогадується, що його ідентифікують або використовують як точку відліку для
самовизначення. З цього випливає ще одна ознака ідентифікаційних процесів – їх асиметричність.
"Ми" і "вони". Для розуміння проблематики ідентичності ключове значення має концепт, який
передає ідею соціальної цілісності. Саме існування соціальних спільнот базується на певному "образі
спільності". З такого погляду релігійна спільнота, етнічна спільнота, нація тощо виступає як ментальний
феномен, бо люди, які складають такі спільноти, ніколи не бачили й не чули про більшість своїх одновірців,
співгромадян тощо, натомість у їхній уяві існує певний образ відповідної спільності. Як вважав один із
засновників соціології Е. Дюркгейм, ідентичність виникає, формується та реалізується у процесі взаємодії, що
відбувається між тими, хто належить до певної спільноти та тими, хто перебуває за її межами. Ідентифікація
"себе" обов'язково відбувається у протиставленні "іншому" і внаслідок взаємодії з ним, при цьому назване
протиставлення є також елементом взаємодії. Отже, на сьогодні у суспільних науках загальноприйнятою є
думка про те, що взаємодія з "іншим" становить невід'ємну складову процесу формування ідентичності. Діалог
з "іншим" починається не після того, як ідентичність сформувалася, а водночас і паралельно з цим процесом.
Так, основним моментом у процесі усвідомлення власної етнічної належності вважається контакт з
представниками іншого етносу. При цьому ми часто визначаємо нашу національну, регіональну, релігійну
ідентичність за допомогою формулювань, які містять заперечення іншої ідентичності, проголошуючи, ким ми
не є. Природно було б очікувати, що ідентичність має крім того й певне позитивне наповнення і не обмежується
від'ємними ознаками.
Відчуття "ми" можливе лише тоді, коли поряд існує хтось інший або "вони". Але у силу причин
методологічного та ідеологічного характеру, дослідження цієї заперечної складової ідентичності, процедура
визначення конкретних ознак відштовхування від "інших", є надзвичайно утрудненою. Якщо ми стверджуємо,
що етнічна ідентичність сучасних українців сформувалася через заперечення їх належності до поляків та росіян,
то це коректне з наукового погляду твердження, як і кожне твердження такого плану, може за певних умов
спричинити звинувачення з боку представників "вони" – спільнот в упередженості і навіть ксенофобії
(особливо у тих випадках, коли ідентичність описується автором зсередини, тобто науковець належить до "ми"спільноти).
Вище ми згадували, що при запереченні належності до "інших" виникає асиметрія. Така асиметрія
простежується одразу у кількох вимірах. Так, якщо українці визначають себе як неросіяни, тобто
протиставлення відбувається за ознакою етнічної належності, то росіяни не визначають себе як не-українці,
натомість для російської ідентичності, у свою чергу, є актуальним відштовхування від інших спільнот,
і не обов'язково етнічних (наприклад, від США). Усвідомлення себе як особи чи спільноти, відмінної від інших,
здійснюється за допомогою засвоєння певних дискурсивних засобів, а функціонування ідентичності, тобто її
підтвердження, відтворення, модифікації, супроводжуються ідентифікаційними актами із застосуванням
вербальних засобів. Прототиповий ідентифікаційний акт здійснюється у формі діалогічного обміну репліками це відповідь на питання "Хто ти?"
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Процес формування національної ідентичності відбувався через усвідомлення українцями ідентитетів
Україна-Батьківщина й український громадянин, що стало підставою й визначальним фактором для
українських політичних емігрантів у відстоюванні свого права на визнання їх міжнародною спільнотою, для
теоретичного обґрунтування й практичного втілення в життя незалежної соборної Української держави.
Помаранчева революція стала переломним періодом у становленні української національної ідентичності. Вона
стала фактором підсилення національної ідентифікації. Престижно виявилось для діаспор. Вони стали на захист
своєї держави. Формувався позитивний імідж України. З боку українознавства –духовний імідж. Яке майбутнє
іміджу України? Як будуть сприймати Україну через 10-15 років? Такий аналіз має базуватися на баченні
майбутнього держави Україна, можливостей її розвитку, стратегічних завдань та національних пріоритетів.
Спробуємо проаналізувати деякі аспекти для майбутнього іміджу України. В сучасному світі основними
цінностями держав є інформація та віртуальні чинники - наприклад, іміджі та бренди, якість яких впливає на
котирування на біржах, ціни, рішення урядів, розподіл ресурсів тощо. Кожна держава в світі в наш час має свій
імідж і є брендом. При цьому імідж голови держави, прем'єр-міністра є суб'єктом інформаційної безпеки країни.
Лідерство в будь-якій важливій галузі, навіть перемога в конкурсах та спортивних змаганнях, може бути
елементом формування позитивного іміджу країни. Зараз 200 країн змагаються одна з одною в світовому
конкурентному середовищі. Одна держава найсильніша, в іншій найбільша кількість населення, ще в одній –
більше нафти та газу, друга головує в ООН або в Євросоюзі, ще одна славиться найкращим чаєм або кавою,
інша найнадійнішими автомобілями або комп'ютерами, хтось готується до польоту на Марс... Одночасно
держави зазвичай підтримують проривні ідеї своїх співвітчизників на міжнародному рівні. Існує певна різниця
між тим, що роблять в Україні в цій галузі, і як вибудовується сприйняття нашої країни ззовні. Основні
елементи іміджу України, на жаль, ніяк на пов'язані з спеціальними державними програмами і спеціалізованою
активністю в цій сфері. Наприклад, елементи іміджу України це: Чорнобиль, Помаранчева революція 2004,
прізвища - Шевченко, Кличко, Ющенко, Тимошенко, Руслана, Вєрка Сердючка, корупція, проблеми з Росією.
їх ми бачимо в дослідженнях про нашу країну.
Позитивні елементи іміджу можливо використовувати в світовій конкуренції. Яскравим прикладом
було рішення стосовно ЄВРО-2012, завдяки вмілій кампанії ФФУ та Шевченку, Кличку і Ющенкові.
Як підтримується імідж України? В Україні на рівні держави в цій сфері було затверджено Державну
програму забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003 - 2006 роки (постановою КМУ від
15 жовтня 2003 р. N1609). Координацію та контроль за виконанням програми проводило Міністерство
закордонних справ, і вона була виконана. У зв'язку з реалізацією попередньої програми, було прийнято рішення
підготовити нову, і уряд Януковича в червні 2007 р. затвердив Концепцію Державної програми формування
позитивного міжнародного іміджу України на 2007-2010 роки.
Збереження етнонаціональної ідентичності українців у Криму
З числа 130 національних меншин, які згідно з переписом проживають в АРК, домінуючими є росіяни
й українці. На дату перепису (5.12.2001) кількість українців ставила 492,2 тис. осіб (24,3%) всього населення, а
росіян 1180,4 (58,3%). За неповних 17 років після попереднього перепису кількість росіян зменшилась на 155,1
тис. (11,6%), а питома вага відносно всього населення АРК зменшилась на 7,3 відсоткових пункти. Кількість
українців зменшилась на 51,9 тис. осіб (9,5%).
Разючих змін у розселенні населення окремих національностей на території країни в останньому
десятиріччі не відбулося.
Росіяни переважають серед регіонів АРК за винятком Красноперекопського, Роздольненського та
Первомайського районів, де вони перебувають на другому місці.
Українці розселені по території АРК досить рівномірно й мешкають в усіх без винятку регіонах. Проте
найбільше їх (до 40%) у Красноперекопському, Роздольненському та Первомайському районах.
У Сімферополі росіян 65,5% від загальної кількості мешканців, а українців - 33,1%.
Проведено анкетування й інтерв'ю в трьох районах міста з 560 респондентами й з'ясовано, що
проживає 33% українців, росіян – 49, і татар – 18%.
Етнічне коріння. До етнічного слід зарахувати біологічне коріння. У когорті 70-ти і вище років
повністю українців більше, ніж у молоді. Зростає відсоток мішаних шлюбів серед когорти віком від 20 до 50
років.
Етнічна самоідентифікація. Доля респондентів, які віднесли себе до українців, знижена до 68%.
Національне самовизначення респондентів залежить від їх етнічності.
Українська ідентичність. Домінуюча відповідь «бути сином або донькою українських батьків».(68%)
Українська самосвідомість. Головними фігурами на вплив самосвідомості є батьки й школа (88%),
культурні фактори (20%).
МОВА - це одна з головних ознак кожної національності, народності. Дані про рідну мову дають змогу
вивчити ступінь поширення окремих мов. Питома вага осіб, які рідною мовою вважають мову своєї
національності, серед українців -34,6%, кримських татар-90,9%, серед росіян - 99,7%. Частка осіб інших
національностей, які вільно володіють українською мовою, в загальній численності респондентів налічує 20%,
російською-18,5%>, кримсько-татарською - 0,1%.
Українські свята. З бесіди з респондентами можна зробити висновки, що про свята українські знають
98%, але не святкують їх 55%.
Висновки
Отже, підсумовуючі наше дослідження, можемо дійти таких висновків, що в Криму ідентифікація один із механізмів психологічного самозахисту етносу. Це таке відношення особистості А до особистості Б, при
котрому А бажає бути таким як Б, мати схожі особистісні риси характеру, досягнення й здібності, які має Б. В
регіоні ця проблема стоїть особливо гостро.
244

Самоідентифікація українців у Криму менш збережена порівнянно з іншими регіонами України.
Національна ідентифікація є однією з найважливіших складових структури соціальної ідентичності
сучасної людини, оскільки вона задовольняє базові потреби особистості: потребу в самозбереженні,
самоствердженні, самовираженні, в захисті з боку оточуючих та докорінну потребу особистості належати до
соціуму, відчувати себе часткою суспільства, певної групи, частиною національної свідомості.
Усвідомити свою незалежність без знання мови неможливо. Національне самознищення починається з
її втратою.
Література
1. Головко В.В. Ідентичність як метафора: шлях від психології до історіографії // Укр. істор. журн. –
2002. – №3. – С.23-34
2. Додонов О.Г., Горбачик О.С, Кузнецова М.Г. Державна інформаційна політика становлення
інформаційного суспільства в Україні // Стратегічна панорама. – 2002. – №1.
3. Кононенко П.П. Українознавство. – К.– 2006.
4. Піскун В. Незалежність України як визначальний чинник національної ідентифікації українців //Україна:
від самостійності до соборності (22 січня 1918-22січня 1919 років) / Збірник. – К.Ж ІПіЕНД, 2004.
5. Шульга Н. Зтническая самоидентификация личности. – К., 1996.

Геологічні дослідження басейну річки Рибниці
Роботу виконав: Чобан Дмитро Романович,
учень Джурівської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
Науковий керівник: Чобан Роман Дмитрович,
вчитель географії Джурівської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
Вступ
Актуальність теми. Фіксація навіть мінімальної наукової інформації є завжди актуальним завданням
для будь-якої науки. Матеріали даної роботи можуть бути використані вченими для уточнення геологічної
обстановки даного регіону, зокрема для розчленування відкладів неогену- антропогену чи їх кореляції,
визначення локальних геологічних процесів у минулому.
У Карпатах та Прикарпатті інтенсивно проходять сучасні геологічні процеси – ерозійні, гравітаційні,
елювіальні тощо. Прискорено посилюється антропогенний тиск на земну кору. Територія передгірського
басейну Рибниці складена м’якими глинистими та піщаними породами, тому інтенсивна бокова ерозія, зсуви,
делювіальні процеси, добування корисних копалин призводять до втрати окремих геологічних відслонень чи їх
частин. Окремі з них є вже втраченими. Ті, що на даний час можна вважати частково втраченими, через деякий
час втратяться взагалі. Тому фіксація стану відслонень на даний момент та якнайдетальніші їх описи є
очевидним важливим завданням.
Оскільки рекреаційні ресурси Карпат інтенсивно освоюються, то геологічні об’єкти природи повинні
стати екскурсійними й охоронятися законом. Тому кількість пам’яток природи місцевого значення повинна
збільшитись. В даній роботі визначені території, яким слід надати статус геологічних пам’яток природи
місцевого значення.
Мета і завдання. Метою досліджень є вивчення геологічних особливостей басейну річки Рибниці.
Відповідно до мети було визначено такі завдання:
провести польові дослідження відслонень басейну Рибниці та на основі їх аналізу вияснити геологічні
особливості та палеогеографічні умови окремих територій;
дослідити особливості прояву сучасних геологічних процесів басейну Рибниці;
визначити території, яким слід надати статус пам’яток природи.
Одне із основних завдань нашої роботи – привернути увагу спеціалістів до зібраних матеріалів з метою
подальшого детальнішого більш кваліфікованого їх вивчення.
Об’єктом дослідження виступають геологічні особливості басейну Рибниці.
Предмет дослідження – показники, що відображають геологічний стан та динаміку території (склад
гірських порід, рельєф, поверхневі води тощо).
Методи досліджень. У процесі досліджень були елементарно застосовані геологічні (літологічний,
стратиграфічний),
геоморфологічні
(морфометричний),
палеогеографічний
(палеопедологічний),
палеонтологічний (фауністичний, малакологічний), картографічний, аерокосмічний, археологічний аналізи.
Наукова новизна одержаних результатів. Описані нами окремі геологічні об’єкти та знайдені
палеонтологічні екземпляри фауни та флори вносять свіжу інформацію про локальні та регіональні геологічні
особливості Карпат та Прикарпаття. Окремі із відслонень вченими не вивчалися взагалі.
Зафіксовано новоутворені ознаки проходження сучасних інтенсивних геоморфологічних процесів
(зсуви, ерозійні та делювіальні процеси і т.п.).
Вперше виявлено на різних терасових рівнях Рибнице-Черемошського міжріччя нові культурні шари та
місця локалізованих скупчень знарядь праці людей кам’яного віку у четвертинних відкладах. Найімовірніше,
що це є стоянки, археологічне вивчення яких спеціалістами не проводилося.
Обґрунтовано необхідність присвоєння статусу геологічної пам’ятки місцевого значення одній із
територій нижнього басейну Рибниці із особливими відслоненнями неоген-антропогенового часу.
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Розділ I. Огляд наукової літератури та методика досліджень
I.1. З історії геологічних досліджень басейну Рибниці.
Комплексної наукової роботи по геології конкретно басейну Рибниці немає. Інформація про цю
територію є в багатьох працях, що охоплюють Карпати та їх великі регіони загалом. Наукове вивчення Карпат
почалося за часів Австро-Угорщини, панської Польщі. Більшість досліджень пов’язувалося із розвитком
соляних, нафтових та вугільних промислів. Складалися геологічні карти, атласи, робилися висновки про
тектоніку, стратиграфію та геоморфологію Галичини. Відомості про досліджувану територію знаходимо в
працях Ф. Буяка, Р. Зубера, В.Тейсейра, Е.Віндаркевича та інших. В роки СРСР розвинулися нові напрями та
методи досліджень, що пов’язано із розвитком геофізичних, аерокосмічних та інших наукових досягнень.
Геологічні розвідки проводилися геологами Москви, Києва, Львова, Івано-Франківська. Загальні відомості про
геологію Карпат знаходимо в працях Бондарчука В.Г., Воропай Л.І. та Куниці М.О. Тектоніка та моласові
відклади вивчалися Вяловим О.С., Глушком В.В. Геоморфологічні процеси досліджували Геренчук К. І.,
Гофштейн І.Д., Цись П.Н., Кожуріна М.С., Кравчук Я.С., Демедюк М.С. та інші. Особливості поширення
четвертинних відкладів опрацьовані Раскатовим Г.І., Демедюком М.С. та іншими. Стратиграфію та особливі
геологічні процеси в Карпатах досліджує О.М. Адаменко. За часів незалежності України геологічні
дослідження Карпат тривають. Їх проводять вчені Інституту геологічних наук НАН України, Інституту
географії НАН України, Київського, Львівського, Одеського, Чернівецького університетів, Івано-Франківського
технічного університету та інших навчальних закладів і спеціалізованих установ.
Щодо охорони геологічної спадщини в долині Рибниці велика робота проведена косівськими
краєзнавцями М.Цьоком, І. Пелипейком та іншими для обґрунтування створення Національного парку
Гуцульщина, на території якої визначено геологічні об’єкти як пам’ятки природи.
I.2. Методика досліджень. Дослідження розпочинались із аналізу теоретичного та вже існуючого
фактичного матеріалу. Автор використав дослідження геологічного гуртка Джурівської школи, матеріали якого
надані його керівником Чобаном Романом Дмитровичем.
Після опрацювання відповідних літературних джерел заплановано провести дослідження геологічних
особливостей всього басейну Рибниці у 2007-2008 рр. У 2007р. проведено частину польових досліджень.
Пройдено маршрут руслом Рибниці від її гирла в с. Вовчківці до гирла лівої притоки р. Річки в с. Соколівка.
Зафіксовано всі відслонення по ходу маршруту, в окремих місцях проведені незначні зачистки. Обслідування
вододілів проводилося тільки в басейні рівнинної частини Рибниці. Для дослідження означеної території,
зокрема вибору маршрутів, вивчення геологічних відслонень, нами використовувались загальноприйнята
методика, що напрацьована багатьма поколіннями вчених-геологів. В основному ми використовували
підручники Сапфирова Г. Н. [1], Сельського В. [2] тощо.
Знайдені палеонтологічні відбитки древньої рослинності знаходяться у глинистих верствах, що
розпадаються. Проблему збереження цілісності зразків як при їх відборі у польових умовах, так і при
подальшому транспортуванні ми розв’язали за власною, дещо відмінною від інших спрощеною методикою.
Після проведення польових та камеральних робіт з усього маршруту ми звернули увагу на дві
території з особливими геологічними об’єктами. Це один із ярів лівого берега Рибниці,що охоплює урочища
Під плитами – Брусне (с. Джурів ) та Рибницький пролом (м. Косів – с. Соколівка).
Розділ II. Геологічні особливості окремих територій басейну річки Рибниці
II.1. Територія урочищ «Під плитами – Брусне» як майбутня геологічна пам’ятка природи
місцевого значення
Особливою територією, що може становити інтерес для вчених-геологів з метою вивчення стратиграфії
відкладів можна вважати один із найбільших ярів лівого берега рівнинної Рибниці – басейн струмка Брусний.
Від устя струмка вверх по течії спостерігається ряд геологічних об’єктів. Вважаємо за необхідне на даний
момент детально їх описати, оскільки невдовзі деякі відслонення будуть втрачені назавжди внаслідок дії
зовнішніх геологічних сил. Генезис та вік порід нам важко визначити однозначно, тому ми робимо тільки
попередні припущення. Найімовірніше, що у найнижчій частині своєї долини струмок Брусний відслонив
піщані породи верхнього неогену.
Урочище “Під плитами” знаходиться в заплаві р. Рибниці від залізного мосту в с. Джурові через р.
Рибницю вверх по течії за 1,5 км. Це нагромадження пісковиків-валунів жовтого кольору на ділянці русла річки
довжиною 180 м. Розміри валунів становлять 2м × 1м × 0,75м, тоді як найбільші розміри річкового алювію
становлять у поперечнику не більше 50 см. Пісковики-валуни розташовані хаотично в руслі та низькій заплаві.
Нижче і вище по течії такого скупчення валунів у руслі ніде немає, за винятком кількох штук, до того ж
менших розмірів і розташованих поодиноко. “Плити” – овальні, плоскі, добре вигладжені, мають чітко
виражену сланцюватість, структуру дрібнозернисту, текстуру однорідну. Наші власні версії походження
валунів є наступними:
Валуни не принесені річкою під час паводків, оскільки пісковики таких розмірів відслонюються в ярах
лівого берега Рибниці і знаходяться вище рівня його русла. Отже, “плити” можна розглядати як: а) відклади, що
знесені водними потоками із середніх або високих терас р. Рибниці чи Черемошу; б) валуни утворилися
безпосередньо на даній території; в)”плити” – це відслонені внаслідок глибинної ерозії Рибниці раніше
перевідкладені ератичні валуни з карпатських зледенінь.
Відслонення першої тераси Рибниці. Це відслонення лівого берега р. Рибниці знаходиться вище по
течії від урочища «Під плитами». Його вертикальна стінка має висоту 6 м, довжина 12 – 15 м і простягається із
заходу на схід. Подібного відслонення з такою кількістю ґрунтових проверстків на території рівнинного
басейну немає. Є всі підстави вважати дане відслонення опорним для кореляції відкладів низьких терас
Рибниці. По ньому можна прослідкувати режими формування відкладів заплави та першої тераси. Над
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глейовим цоколем залягає галечниковий алювій, у якому можна виділити три відміни в кольорі. Нижня частина
– темно-сіра, середня – яскраво-червона (відкладалася в умовах вологого та теплого клімату) верхня – кольору
бурого залізняка. Вище залягає алювіальний грунт, товща якого свідчить про прохолодні умови відкладання,
над ним розташовані три чорні гумусові прошарки зі слідами оторфовування та відбитками рослинності, що
відкладалися у заболоченій стариці в умовах теплого періоду. Найвище розташований буроземно-підзолистий
ґрунт.
На сьогодні більша половина відслонення від його основи засипана делювіальними та колювіальними
відкладами.
Яр із валунами та малакофауною. Розташований на лівому березі Рибниці нижче джерела Чурчик на
відстані 60м. У лівій стінці яру в піщаних відкладах на висоті 5 м від дна яру спостерігається п’ять
ератичних валунів розміром 1×1м, основи яких розташовані на одній висоті. Всі орієнтовані довгою віссю на
південний схід. Вище них залягає залягає верствувата глиниста порода малої потужності, ще вище – піщані
відклади та сучасний ґрунт. На протилежній стінці яру та ж глиниста верства має деформацію. Нижче неї
серед піщаних порід спостерігається прошарок із скупченням дуже зруйнованої малакофауни. В осипах біля
правої стінки яру знайдено затверділу суглинисту брилу із слідом невідомого організму. У правому приярку
даного яру в лівій стінці відслонюються лесовидні відклади, що утворювалися у різних кліматичних умовах. У
них знайдено кілька фрагментів закам’янілих молюсків, скоріш за все перевідкладених. Зверху розташований
галечниковий алювій та сучасний ґрунт.
Похильня. Похильня (штольня) прокладена в твердих піщаних породах на початку ХХ ст. в урочищі
Писок для видобутку бурого вугілля, що залягало близько до поверхні. Збереглася майже повністю. Вхід у
штольню звужений, шириною біля півметра, однак далі вглиб розширюється і пройти нею можна на півзросту.
Довжина штольні становить близько 140 м. Всередині є відгалуження вліво, яке обвалене.
Відслонення з мікродеформаціями та відбитками рослин знаходиться в селі Джурів на лівому березі
річки Рибниці від місця впадіння в Рибницю струмка Брусний вверх по течії на відстані 350 м. Складається із
піщаних відкладів потужністю до 25 см, перешарованих тонкими верствами глини (до 5-8 см). Всі верстви
залягають паралельно (горизонтально), однак загалом ледь помітне (близько 8°) моноклінальне залягання порід
із заходу на схід у частині відслонення, що знаходиться вище по струмку. Ритмічність чергування шарів піску
та глини спостерігається від середини відслонення до верху. У центральній частині відслонення спостерігається
шар верствуватого піску жовтого та бурого кольорів.
У нижніх верствах піску спостерігається поодиноке включення гальки (бобовини), що являє собою
обкатаний пісковик ржавого кольору у поперечнику до 1-2 см. В основі відслонення є два валуни кольору
бурого залізняка. Кілька подібних валунів розташовані поряд у руслі струмка.
Проверстків глини є п’ять. Найнижчий п’ятий складають темно-сірі верствуваті глини потужністю до
25 см. У верхній частині темно-сірих глин спостерігаються відбитки рослин. Нижче цього прошарку у верхній
верстві піску на одному і тому ж горизонтальному рівні приблизно на відстані одного метра один від одного
знайдено два двостулкові молюски. Збереженість їх погана, при доторканні до них – вони розсипаються.
Орієнтація раковин у породі обох молюсків однакова – опуклою стороною вверх.
Нижня пачка темно-сірих верствуватих глин має деформовані верстви, тобто порушена згідність
залягання. Деформація більшого масштабу спостерігається вище у другому і третьому горизонтах глини.
У верхній частині відслонення залягає бурий ґрунт, нижче нього – відклади алювіального галечнику,
який особливо чітко виділяється у верхній західній частині стінки відслонення.
З особливостей даного відслонення можна зробити наступні висновки:
Рівномірні паралельні піщані відклади із включенням невеликих обкатаних гальок відкладалися в
умовах відносного спокою водного горизонту. Можливо, що це відклади одного із мілководних проточних
озер, що ще деякий час тут існували після відступу Сарматського моря. Тонкі верстви глин, що перемежовують
піщані верстви, відкладалися під час сповільнення тектонічних рухів або підвищення базису ерозії водойми.
Відбитки рослин по всій товщині глинистих верств з наявністю молюсків під цією верствою та відсутність їх у
піщаних відкладах свідчать про зміну кліматичних умов. Орієнтація залягання знайденої малакофауни свідчить,
на нашу думку, про спокійні умови відкладання верств та про те, що молюски не є перевідкладеними.
Найвірогіднішне, що тектонічні рухи співпадали із зміною кліматичних умов. Один із піщаних пластів із
тонкими верствами жовтого та оранжево-бурого кольорів відкладався у зовсім інших кліматичних умовах
(можливо кріогенних), ніж решту пластів відслонення. Мікродеформації (порушення згідності залягання верств
відслонення) нижньої глинистої верстви свідчить про зсувний процес у донних відкладах (найімовірніше під
час закладання верств), спричинений землетрусами або посиленням руху води. Деформація більшого масштабу
у верхній частині відслонення спричинена тими ж явищами більшої потужності.
Відслонення із частиною зуба мамонта знаходиться на лівому березі струмка Брусний (від кладки в
урочищі Писок по струмку йти вверх 550 м за азимутом 300°). Нижня частина складається із затверділого піску
– жовтого, охристого, бурого кольорів та лесовидних утворень. Верхні відклади у відслоненні – лінзовидне
включення галечнику та дерновий ґрунт. Зуб мамонта знаходився у затверділій піщаній верстві у сильно
вивітреному стані. Зараз його залишки зберігаються у розкришеному вигляді. Абсолютна висота основи
відслонення – 260 м, відносно урізу р. Рибниці – 10 м. Відслонення є вертикальним уступом другої ерозійної
тераси струмка Брусний. За зовнішніми ознаками лесовидні та піщані верстви найімовірніше є
верхньоплейстоценовими. На нашу думку, зуб належить виду пізньої мамонтової фауни ( Mammuthus
primigenius ).
Відслонення вугілля знаходиться на лівому березі струмка, що витікає з урочища Потіцький і тече
через урочище Брусне. Загальні розміри відслонення – 9 м у довжину і близько 3 м у висоту від русла струмка.
Складається з товщі жовтого дрібнозернистого піску, серед яких є шар вугілля потужністю 10-20 см. Це вугілля
молодшого віку, ніж те, що видобувалося в шахтах. Воно листувате, крихке, блискуче, чорне з бурим відтінком.
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Верстви у відслоненні залягають горизонтально. Розташування прошарку вугілля над товщею дрібних
рівномірнозернистих пісків свідчить про те, що пісок – це дно водойми, в якому нагромаджувалася відмерла
рослинність, що пізніше перетворилось у вугілля. Вище вугілля залягають темно-сірі глейові відклади та
дерновий ґрунт. Контакти верств чіткі, отже можливе випадання окремих стратиграфічних горизонтів.
Урочище Брусне. Шахти. В селі Джурові і Новоселиці в кінці XIX на початку XX століття існували
шахти по видобутку бурого вугілля – ліґніту. В Брусному існувала одна із таких шахт.
Вік утворення вугілля – тортон [3]. Відклади гірських порід у вугільних шахтах вивчалися багатьма
польськими вченими (Ф.Буяк, Е. Віндаркевич, Зубер) [4]. Струмок Брусний, що протікає через це урочище,
відслонює глеєві верстви, в якому знаходимо різну малакофауну морського походження.
Отже, своєрідність території «Під плитами – Брусне» в геологічному плані очевидна. Висока густота
геологічних об’єктів на невеликій території та верстви відслонень дають вченим спеціалістам декілька напрямів
для досліджень, зокрема визначення стратиграфії та генезису порід. Тому є підстави надалі вирішувати
питання про присвоєння даній території статусу геологічної пам’ятки природи місцевого значення.
II.2. Особливі геологічні об'єкти Рибницького пролому. Рибницький пролом – це відрізок русла
Рибниці від східних околиць с. Соколівка до Косова, що знаходиться в межах Національного природного парку
Гуцульщина. На даній території сконцентровано ряд особливих геологічних відслонень та інших об’єктів, що
мають велике наукове та пізнавальне значення. Однак геологічними пам’ятками в басейні Рибниці є тільки
Міська гора, що являє собою неогенові останці з химерними формами вивітрювання та Яворівський Гук у с.
Яворів. Гідрологічними пам’ятками є водоспад Гук у м. Косові та річка Рибниця з прилеглою територією
площею 1980 га [5]. На нашу думку, є підстави для визначення більшої кількості, власне, геологічних пам’яток.
У межах усього Рибницького пролому (Соколівка-Город), спостерігається кілька ущелиноподібних ділянок.
1.Ущелина на західній околиці м. Косова. Тут спостерігається контакт світло-сірих аргілітів та
глинисто-пісковикової флішової товщі. Посеред русла спостерігається своєрідний поріг.
2.Ущелина в східній околиці с. Город, де спостерігаються флішові відклади з біогліфами.
3.Ущелина біля старого млина (валила) в с. Город. Складається із аргілітів, утворює мальовничий
краєвид. На початку літа 2006 року, після одного із найбільших паводків Рибниці за останні десятиліття, на
лівій стінці ущелини відслонилася штольня, довжиною близько 10 м. З розповіді місцевих жителів ми
дізналися, що вона була прокладена за польських часів з метою видобування каменю. За іншою версією, тут на
поверхню виходили соляні натьоки.
4.Ущелина в східній околиці с. Соколівка знаходиться нижче по течії на відстані 400 м від місця
впадіння струмка Бабин у Рибницю. Правий берег – скеля, висотою близько 30 м, лівий – близько 8 м. Вище
ущелини по течії долина розширюється. Ймовірно – це успадкована Рибницею ділянка долини. Літологія порід
тут стає іншою, ніж нижче по течії. Особливо мальовниче є відслонення флішу за 80 м вище по течії від скелі.
Крім ущелин, заслуговують на увагу ряд особливих відслонень, що відображають своєрідні
палеогеографічні умови та процеси. Вище по течії від відслонення із біогліфами відслонюється
стикування жовтих та чорних аргілітів, що утворилися в різних кліматичних умовах. Цокольні тераси
Рибниці в с. Город та с. Соколівка відображають глибину врізу русла річки внаслідок неотектонічного
підняття. Вище по течії 100 м від моста дороги на с. Бабин спостерігається вихід роговиків у руслі
Рибниці та у відслоненні лівого берега. У цьому ж відслоненні спостерігається незгідність залягання
порід. Своєрідний поріг у руслі із червоних аргілітів з прожилками кварцу знаходиться за 300 м вище
впадіння правої притоки Бабин у Рибницю.
Слід відзначити, що таку строкатість та кольорову гаму порід на порівняно невеликій довжині мають
лічені річки Карпат. Ця обставина є цінною з точки зору естетики туристичних маршрутів. Оскільки
рекреаційні ресурси Карпат за останні роки почали освоюватися більш інтенсивно, то зростає необхідність
збільшення кількості природоохоронних об’єктів.
II.3.Окремі питання геоморфології Рибниці
ІI.3.1. Тераси Рибниці та перебудова її гідро мережі. Більшість дослідників вважає, що русла
карпатських рік простягаються вздовж тектонічних порушень, та, чутливо реагуючи на вертикальні тектонічні
рухи, формують комплекс із п’яти-семи поздовжніх терас. Режим формування долини Рибниці є подібним до
інших річок Карпат та Прикарпаття, однак має індивідуальні особливості. На початку четвертинного періоду
Рибниця, як і більшість річок, мала поздовжній напрям долини вздовж Карпат. Пізніше внаслідок річкових
перехватів відбувалася перебудова її гідромережі і майже вся сучасна її долина є поперечною. Ці процеси
описані багатьма вченими-геоморфологами, що досліджували територію басейнів Черемошу та Прута
[6,3,7,8,9,10]
Цікавим напрямом досліджень може бути вивчення відрізків поздовжніх напрямів долин на території
верхнього басейну гірської Рибниці, як свідчень давніх річкових перехоплень. Ця територія з цієї точки зору
вченими не вивчалася. Щодо цього ми маємо такі орієнтовні судження. Із топокарт та космічних знімків видно,
що ліва притока Рибниці річка Річка від витоку тече у північно-східному напрямі (поперечна долина), а в межах
с. Річка змінює напрям на східний (поздовжня долина). Подібні повороти робить ліва притока Безулька
(поздовжня долина в межах с. Снідавки) та верхній витік Рибниці. За даними В. Клапчука, поздовжні долини
сусідніх із басейном Рибниці річок Лючки та Пістиньки є успадкованими. Це древні долини Прута та їх приток
[8]. Аналогічно можна припустити, що р. Річка успадкувала поздовжню долину, якою раніше могла текти
Брустурка чи Пістинька, які пізніше змінили напрям русла внаслідок перехоплень. Припускаємо, що порівняно
широку долину в межах с. Соколівка також успадковано Рибницею. Необхідні подальші польові дослідження,
щоб підтвердити чи спростувати дані припущення.
Всі тераси Рибниці простежуються тільки на окремих територіях. Це пояснюється тим, що деякі тераси
змиті боковою ерозією та згладжені інтенсивними сучасними делювіальними процесами. Більшість терас є
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цокольними, рідше зустрічаються ерозійні. Акумулятивними терасами найчастіше є перша та подекуди друга
тераса.
Біля краю гір у районі сіл Черганівка і Кобаки зустрічаються рівні шостої (до 120 м) і п’ятої (до 80 м)
терас. Формування їх пов’язане з поздовжнім напрямом долини Рибниці в пліоцен-еоплейстоценовий час. Біля
краю гір поміж старими Кутами і Старим Косовом ця поверхня зливається з денудаційними поверхнями [11]. К.
Геренчук вважав, що перехват Черемошу притокою Пруту відбувався у вюрмський час (час валдайського
зледеніння). Черемош в той час приймав притоку Рибницю, що протікала біля краю Карпат. Вона також на рівні
третьої надзаплавної тераси була перехоплена розмішеною нижче по течії притокою Черемошу. Вдруге
Рибниця була перехоплена притокою Пруту в голоцені біля с. Джурів [12,11].
Нами прослідковано територію, де відбулося це перехоплення. В межах села Джурів річка Рибниця
міняє свій напрям із північно-східного на північний і тече серед двох височин. Ці височини з найбільшими
абсолютними висотами 340-350 м. Деякі дослідники (Демедюк, Геренчук) відносять до рівня шостої
надзаплавної тераси [12,13]. Скоріш за все це “перепиляний вододіл”. Тобто на цьому місці текла права
притока Прута, що активно “просувала ” свою долину у верхів’я і перехопила в Черемоша Рибницю, яка стала
притокою Прута. Нами простежена мертва долина Рибниці, що фрагментарно залишилася після перехоплення.
Вона простягається від західних околиць села Джурова до с. Попельники в східному напрямі до заплави
Черемошу. Збереглися тільки кілька чітко виражених меандр (стариць). Їх глибина становить не більше півтора
метра, у вологі роки вони заповнюються водою. Після перехоплення Рибниця виробила ерозійний уступ,
висотою 5м внаслідок пониження базису ерозії до своєї першої тераси. Він починається у західній околиці
Джурова. Отже, тут сталося перехоплення.
II.3.2. Сучасні геоморфологічні процеси. У межах басейну Рибниці спостерігаються такі типи
сучасних екзогенних геоморфологічних процесів: ерозійні, акумулятивні, гравітаційні: (зсувні, обвальноосипні), делювіальні (площинного змиву), сельові, елювіальні.
Ерозійні процеси. Глибинна та бічна ерозія річки найбільшою мірою залежить від вертикальних
тектонічних рухів та інших факторів. Про ці процеси можна зробити певні висновки, аналізуючи космічні
знімки. З них видно, що від витоку до гирла спостерігається чергування ділянок, в межах яких русло то майже
пряме, то звивисте. Прямолінійність русла свідчить про врізання річки у свої наноси, а мандрування – про бічну
ерозію. Особливо це виражено на рівнинній частині басейну Рибниці, де можна виділити наступні ділянки. Від
м. Косів, де річка покидає свою гірську долину, до околиць с. Кобаки русло меандрує. Річка тече прямолінійно
вздовж північного підніжжя Кобацької височини до західних околиць с. Рожнова. Через с. Рожнів русло стає
трохи звивистіше. Від місця впадіння в Рибницю притоки Хімчинець ділянка русла через с. Новоселицю до
околиць с. Джурова має найбільшу частоту меандрування та ширину меандр порівняно з усіма ділянками
Рибниці. Вздовж південного підніжжя височини в межах с. Джурів русло порівняно вирівняне. Північно-східна
околиця с.Джурів – до місця впадіння в Прут річка меандрує.
У гірській частині Рибниці ерозійні процеси більш інтенсивні, оскільки гірські потоки мають
паводковий режим. Глибинна ерозія тут інтенсивніша внаслідок тектонічного підняття Карпат загалом. Бічна
ерозія сильніше проявляється в успадкованих фрагментах долин, про які описано вище.
Густота ерозійного розчленування берегів басейну Рибниці – одна із найбільших порівняно з іншими
ріками [11].Сильніші розмиви проходять там, де залягають пухкі породи. Найінтенсивніше розмиваються
низькі тераси (перша-третя). Це завдає шкоди перш за все с/г угіддям, будівлям та дорогам. Наприклад, в
урочищі Млинище в с. Джурів влітку 2006 року Рибниця розмила частину першої надзаплавної тераси свого
лівого берега. Ширина розмиву становила близько 8 м, довжина – близько 60 м. Щоб запобігти дальшому
розмиву зроблено перевід русла, однак допущені інженерні помилки призвели до того, що Рибниця
повернулася в старе русло.
Акумулятивні процеси більше характерні для рівнинної частини Рибниці. Як правило, їх
інтенсивність збільшується у дощові періоди. Процеси площинного змиву (делювіальні) проходять постійно. Їх
активність підвищена в теплий період року та приурочена до територій із м’якими гірськими породами.
Максимальний змив приурочений до схилів високої крутизни. Руйнуванню гірських порід сприяють елювіальні
процеси, спричинені різницею температур. Більш помітні вони у гірській частині басейну Рибниці. Серед
гравітаційних процесів особливе місце займають зсуви. Вони приурочені до всієї території високих та середніх
терас Рибниці. Їх прояви спостерігаються постійно, інтенсивність посилюється у вологі роки. Зсувні процеси
посилюються антропогенним впливом. Наприклад, за даними Рудько Г.І. на стаціонарній ділянці Джурів
(урочище Полики) розвиток зсувів пояснюється інтенсивним підмивом схилу та техногенною підрізкою при
експлуатації кар’єру. Швидкість зсувних деформацій становить 10-15 см у рік [14]. Нові прояви зсувних
процесів влітку 2007 зафіксовано вздовж лівого берега Рибниці від с. Новоселиця до с. Рудники.
Обвально-осипні процеси. Приурочені до дуже крутих схилів. Осипається дрібноуламковий, рідше
великий матеріал. В основному він концентрується на заплавах. Сельові процеси, що завдають шкоди
господарству, спостерігаються у гірській частині Рибниці. Внаслідок вирубування лісів частота сельових
паводків за останні десятиліття спостерігається частіше [11].
II.4. Палеонтологічні знахідки на території басейну Рибниці
Басейн річки Рибниці порівняно із іншими територіями Карпат бідніший на палеонтологічні знахідки.
Це визначається як палеогеографічними умовами, так і несприятливими умовами збереження вимерлих
організмів. Наші знахідки класифікуємо наступним чином: зуби мамонта, відбитки та закам’янілості рослин,
малакофауна, поверхні нашарувань.
Зуби мамонта знайдені жителями сіл Джурів та Рудники в русловій заплаві Рибниці та в басейні її
лівої притоки – струмка Брусний. Один із них знаходився у стінці відслонення у лесовидних породах.
Очевидно, що всі зуби є перевідкладеними з інших територій. Зуби належать виду Mammuthus primigenius
фауни пізнього мамонтового комплексу.
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Відбитки рослин знайдено у глинистих верствах (ймовірно верхній неоген) відслонення лівої притоки
Рибниці струмка Потіцький. Рослинність спостерігається по всій товщині пласта. На нашу думку, це
рослинність мулистого дна мілководної проточної водойми.
У с. Город Косівського району в осипах заплави на лівому березі річки Рибниці знайдено кілька сіросиніх аргілітів із відбитками рослин. Відбитки знаходяться як з обох боків аргіліту, так і всередині пласта.
Один із екземплярів із відбитками має хвилясту шаруватість усього пласта. Це свідчить про те, що нашарування
формувалися в умовах руху середовища у двох різних напрямах, наприклад, у смузі прибою-відбою моря.
Простягання відбитих рослин у даному зразку в основному хаотичне. В іншому зразку простежується один
напрям, паралельний опуклості верстви. Інший аргіліт із відбитками має паралельну горизонтальну
шаруватість. Тому, можливо, дана верства утворилася на більшій глибині далі від смуги прибою-відбою.
Орієнтація відбитків спостерігається в одному напрямі з обох боків екземпляра.
Всі екземпляри із відбитків рослин знайдені в осипах, однак вони локалізовані на невеликій ділянці
русла. Отже, породи, що їх вміщують, слід шукати неподалік.
Фрагмент закам’янілого дерева, що, ймовірно, вимитий дощовими водами із териконів шахт, знайдений
у руслі струмка Брусний.
Малакофауна. Промивку проб з метою збору малакофауністичних залишків прісноводної фауни із
відслонень ми поки що не проводили. Всі знайдені екземпляри закам’янілої малакофауни є перевідкладеними.
Це двостулкові молюски морського походження. Одне з таких відслонень знаходиться біля урочища
Чорновище. Його абсолютна висота близько 340м і приблизно 100 м вище відносно Рибниці та 90 м вище
відносно Черемошу. Це рівень високих терас [12,13]. У даному відслоненні спостерігається малопотужні (до 30
см) алювіальні відклади із галькою величиною від 1 до 20 см. Можна припустити, що це відклади невеликого
струмка, в якому переважали акумулятивні процеси.
У відслоненні із мікродеформаціями, залишки двостулкових молюсків знайдені у дуже вивітрілому
вигляді. При доторку вони розсипаються. Якщо вони перевідкладені, то на недалекі відстані.
У яру з валунами знайдено прошарок ймовірно перевідкладеної сильно зруйнованої малакофауни.
В урочищі Брусне в глейових породах знайдено кілька видів молюсків. Глейові відклади, що
утворюють невисоку стінку правого берега струмка Потоцький, вміщають один із видів черевоногих молюсків.
Глейові відклади, що відслонюються по дну струмка, вміщають декілька видів черевоногих та двостулкових.
Види молюсків ми не визначали, оскільки це під силу тільки кваліфікованим спеціалістам.
Поверхні нашарувань. Відбитки поверхні нашарувань на аргілітах та пісковиках неогену майже всі
знайдені в алювії заплави, крім біогліфів у с. Город на лівому березі Рибниці, що знаходяться у відслоненні на
стику верствуватих вивітрілих алевритів чорного кольору та сіро-синіх аргілітів. Сліди повзання червів чи
інших організмів знайдено на аргіліті алювію Рибниці за 200м нижче другого моста в с. Город. Слід невідомого
організму у глинистих відкладах знайдений у осипах яру з валунами в с. Джурів. Біогліфи разом з відбитками
рослинності спостерігаємо на пісковику, знайденому в заплаві Рибниці за 500м вище впадіння р. Річки в.
Рибницю.
Гравігліфи знайдені у алювії Рибниці в східних околицях с. Соколівка. Аквагліфи. Атмогліфи. В
одному із знайдених аргілітів поверхня складається із дрібних невеликих округлих горбиків. Це, можливо,
сліди від рябіння води або сліди від дощових крапель. Поверхні нашарувань є ще недостатньо вивчені як у
басейні Рибниці, так і в Карпатах загалом.
II.5. Археологічні знахідки в басейні нижньої Рибниці
Автором та керівником даної роботи в межах басейну нижньої Рибниці виявлені крем’яні знаряддя
праці первісної людини та культурні шари на низьких і високих терасових рівнях Рибнице-Черемошського
межиріччя. У цих місцях археологічні розкопки кам’яного віку вченими не проводилися. Нами знайдено як
окремі екземпляри, так і локалізовані скупчення знарядь та відщепів (ймовірно стоянки). Всі крем’яні знаряддя
знаходились на поверхні ґрунту. Оскільки розкопок не проводилося, то визначити стратиграфію відкладів та вік
знарядь проблематично. Археологічні часові рамки визначено наближено. Ретельного опису кожного із
крем’яних виробів не подаємо. Обмежуємось їх загальною характеристикою та коротким описом місцевості, де
знайдені артефакти.
Урочище Знесінє. Знайдено 13 уламків знарядь та 24 відщепи, скалки-луски. Більшість з них покриті
білою патиною, окремі ретушовані. Знахідки локалізовані на орному полі на вершині горба, абсолютною
висотою 340 м та відносною від річки Черемош – 100 м, а відносно Прута – 120 м. Ця височина є вододілом між
Прутом та Черемошем. За даними вчених – це рівні високих терас (четвертої та п’ятої). Деякі дослідники
відносять дану територію до шостої тераси (вік Лоєвої) [12,13]. Можливо, що це є знаряддя мезоліту або
верхнього палеоліту.
Урочище Чорновище, Брами. Абсолютні висоти даних урочищ становлять відповідно від 340 до
356м. Відносно Рибниці –100-110 м. Тут знайдені культурні шари XII-XIII ст. під час археологічних розвідок
науковців Чернівецького держуніверситету. Однак, на нашу думку, культурних шарів тут більше. Керівником
даної роботи в урочищі Брами знайдено культурний шар VI-VIII ст., один із місцевих жителів неподалік
знайшов кам’яну шліфовану сокиру із просвердленим отвором (можливо, неоліт або енеоліт). В урочищі Брами
на терасоподібній площадці біля лісової дороги знайдено 8 крем’яних знарядь та більше десятка відщепів.
Знаряддя білого кольору та темно-сірі із голубуватою та білою патиною. На нашу думку, це знаряддя, що змиті
з більш високої денудаційної поверхні урочища Чорновище.
Город Коземчука. На присадибній ділянці вищеназваного господаря виявлено 56 кремінних знарядь
та їх уламків, близько сотні відщепів, 2 нуклеуси. 12 із знарядь є мікролітами. Особливо виділяються три
знаряддя трикутної форми, що дуже майстерно оброблені. На цій же ділянці виявлено багато уламків ліпного
посуду малих розмірів, що, ймовірно мав ритуальне призначення. Дана місцевість має абсолютну висоту
250

близько 270 м та 25 м відносно Черемошу і є рівнем його другої надзаплавної тераси. На нашу думку, у даному
місці існувала стоянка. Ймовірно, що культурних шарів є тут кілька.
Урочище Толока є голоценовою терасою Черемошу. Тут знайдено крем’яний серп, з ретельною
додатковою обробкою та ретушшю. Це, скоріш за все, енеолітичне знаряддя, що перевідкладене водними
потоками або загублене первісною людиною.
Урочище Осередок. На лівому березі Рибниці на площадці її другої надзаплавної тераси виявлено
культурний шар. Внаслідок зсуву частина тераси сповзла вниз і відслонила чорноземний ґрунт, потужністю до
50 см. В ньому наявні уламки ліпного посуду, кістки, колоте каміння (аналогічно до вмісту культурного шару в
урочищі Брами).
Оскільки стоянки древньої людини з кам’яними знаряддями серед відкладів голоцену та верхнього
плейстоцену зустрічаються досить часто на обширних територіях, то в цьому випадку археологічний метод
може бути використаний для внутрішньо-регіональної стратиграфічної кореляції [2]. Означена нами територія є
дуже перспективною у плані такого вивчення.
Висновки
Комплексної наукової праці з геології конкретно басейну Рибниці на сьогодні немає.
Одними із першочергових наукових досліджень мають бути дослідження тих геологічних об’єктів,
зокрема відслонень, що втрачають свій первісний вигляд та зникають із поверхні землі внаслідок руйнівної дії
екзогенних процесів. Це стосується, перш за все, рівнинних територій, які складені м’якими гірськими
породами, що швидше піддаються руйнуванню.
Рибниця, як і більшість карпатських річок, неодноразово зазнавала перебудови гідромережі. Майже
недослідженою в цьому плані є верхня частина басейну Рибниці, де спостерігаються фрагменти древніх
поздовжніх долин, що, найімовірніше є успадкованими внаслідок річкових перехоплень.
Врізання річки Рибниці у майже вертикально поставлені породи та сучасний вигляд її долини,
особливо ущелиноподібні ділянки русла свідчать про постійне тектонічне підняття гірської частини басейну
Рибниці та перебудову її гідромережі.
Серед відкладів гірської частини Рибниці найбільш цікавими в плані геологічного вивчення є
алювіальні галечникові залишки найвищих терас.
На сьогодні в басейні Рибниці спостерігаються інтенсивні геоморфологічні процеси, зокрема
площинний змив, зсуви, бокова та глибинна ерозія. На космічних знімках видно, що від м. Косова до гирла
Рибниці почергово спостерігаються ділянки русла з глибинною та бічною ерозією, що, скоріш за все, зумовлено
нерівномірними тектонічними рухами цих ділянок.
Знайдені на аргілітах відбитки рослинності в алювії Рибниці на території с. Город дають підставу для
визначення кліматичних умов відкладення верств. Особливості цих відбитків свідчать про те, що верстви
формувалися у прибережній частині моря. Необхідні подальші пошуки відслонення із цими верствами з метою
вивчення даних відбитків як стратиграфічних відповідників певного геологічного відрізку часу.
Зуби мамонта, знайдені в алювії русла Рибниці та у відслоненні її притоки, є перевідкладеними. Зуби
належать виду пізньої мамонтової фауни Mammuthus primigenius.
Окремі геологічні відслонення гірської частини Рибниці є пам’ятками природи місцевого значення.
Необхідно надалі надати статус більшій кількості відслонень як на території гірської, так і рівнинної частини
Рибниці. Особливо цікавою в цьому плані є ділянка басейну Рибниці площею близько 1 км² урочищ «Під
плитами – Брусне». Тут знайдені зуби мамонта, є відслонення вугілля, поховані ґрунти, ймовірно моласові
відклади валунів, малакофауна у глейових відкладах, місце шахт по видобутку бурого вугілля 30-х рр. XX ст.
Найімовірніше, що відклади цієї території утворювалися в умовах мілководних озер, що ще деякий час існували
тут після відступу сарматського моря. Цій території слід надати статус геологічної пам’ятки природи.
Малакофауна та відбитки рослинності, знайдені у даних відслоненнях, потребують подальшого вивчення
спеціалістами.
Знахідки кремінних знарядь праці на території нижнього басейну Рибниці свідчать, що тут могли бути
стоянки первісних людей. За зовнішніми ознаками знарядь та висотами, де їх знайдено, можна припустити, що
дана місцевість заселена ще з часів верхнього палеоліту. Археологічних розкопок поселень первісного часу
вченими тут не проводилося. Отже, дана територія є перспективною для спільної роботи археологів та геологівчетвертинників.
Література
1. Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование. – М., Недра, 1965.
2. Сельський В.К. Основи четвертинної геології. – Івано-Франківськ, 2007. 3. Воропай Л.І., Куниця
М.О. Українські Карпати. – К., 1973.
4. Ян Елинек. Большой илюстрированный атлас первобытного человека.–Прага, Артия, 1985.
5. Пам’ятки природи Косівщини /Упор. Ігор Пелипейко.– Косів: Писаний камінь, 1997.
6.Боднарчук В.Г. Радянські Карпати. – Рад. шк., 1956.
7. Гофштейн И.Д. Геоморфологический очерк Украинских Карпат.– К.: Наук. думка, 1995.
8. .Клапчук В.М. Терасовий комплекс та перебудова гідромережі долини верхнього Пруту в пліоцені та
плейстоцені // Зб. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів,
2006.
9. .Кожуріна М.С. Деякі питання геоморфології р. Прут// Вісник географії Чернівецького університету,
1958
10. Цись П.М. Геоморфологія УРСР.– Видав. Львів. ун-ту, 1962.
11. Кравчук Я.С. Геоморфологія Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1999.
251

12. Геренчук К.И. О речных перехватах в Прикарпатье // Изв. ВГО, вып.3, 1947.
13. Демедюк Н.С. Инженерно-геологическая характеристика Предкарпатья. Автореф.канд.диссерт.–
Львов, 1968.
14. Рудько Г.І. та ін. Моніторинг процесонебезпечних територій та розрахунок ризику техноприродних
аварій та катастроф / Тов. «Знання» – К.,1997.

Весілля у ХХІ столітті на Півдні України
Роботу підготувала: Шостак Дарія Олександрівна,
учениця 10 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської обл..
Науковий керівник: Шостак Наталія Іванівна,
вчитель Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Миколаївської обл.

Звичаї та обряди українського народу є цінною культурною спадщиною, важливим джерелом для
вивчення життя народу.
Шлюб - це дозволена і регульована суспільством форма взаємин між: чоловіком і жінкою, що визначає
їх права і обов'язки по відношенню один до одного і до дітей. Він здійснюється через обряд вінчання або
громадську реєстрацію. Таке визначення дає "Українське народознавство" за загальною редакцією д-ра іст.
наук С.П.Павлюка, канд. іст. наук Г.Й.Горинь, д-ра філол. наук Р.Ф.Кирчіва.
В сучасній українській весільній обрядовості зберігаються пережитки різних форм сімейного життя.
Деякі із них ведуть початок із часів полігамної сім'ї і матріархату. Уже в найдавніші часи предки українців мали
моногамну сім'ю і матріархальний устрій. Моногамія (від грецьких с л і в топоз - один і %ато8 - шлюб) - це
форма шлюбу, при якій чоловік одружується лише з однією жінкою, а жінка - лише з одним чоловіком. Саме
тоді сформувався також в загальних рисах весільний обряд, увібравши в себе ряд пережитків, які обрядовою
дією заступали найдавніші реалії (викрадання чи "умикання" молодої, ритуал продажу молодої та ін.).
Укладанню шлюбу завжди надавалося великого значення. За звичаєвим правом (неписаними законами, які
регулювали життя в громаді та сім'ї) в Україні людину вважали за самостійну тільки після одруження:
неодружений мужчина, якого б віку він не був, вважався парубком. На народних віче з часів Київської Русі
неодружені чоловіки не мали права голосу, незалежно від бойових чи інших заслуг перед суспільством, а це
значить, що вони не мали права користуватись основним із громадських прав і свобод. Мотивація була така:
"Якщо ти не можеш побудувати власну сім'ю і піклуватись про її членів, то яку користь громаді можеш
принести, чи ж зумієш піклуватися про всіх членів громади?" Одружена людина завжди користувалася
більшим авторитетом у громаді, ніж старий парубок чи дівчина. Несхвально ставилися до людей, які вчасно не
створили сім'ю.
В наш час сімейне право України регулює правові відносини подружжя та їх дітей. Держава надає
великого громадського значення створенню молодої сім'ї як ланки суспільства, як одному із заходів
продовження роду і життя народу.
Величною народною драмою в давнину було весілля. Воно поєднувало в собі християнський обряд
вінчання, доісторичні шлюбні обряди, драматичні дійства, пісенні й розмовні партії, елементи опери, музику,
ігрища. Українське весілля XVIII XIX століть достовірно описане І.Калиновським( 1777р.), І.Червінським (1805р.), П.Чубинським,
І.Франком, Б.Грінченком, М.Лисенком (II половина XIX ст.). Окремо слід виділити Г.Ф.Квітку-Основ'яненка,
який у своїй повісті "Маруся" докладно описав сватання, заручини, елементи самого весілля.
Сучасні весільні традиції базуються на давніх, відбиваючи світогляд, мораль, поетичні уявлення і
артистичні здібності, багатство фантазії сучасників. Я досліджувала весільне дійство села Лиса Гора
Первомайського району, що на Миколаївщині.
Лиса Гора - населений пункт, заснований в II половині XVIII ст. 1775р. як козацький зимівник. Село
розкинулось на схилах річки Чорний Ташлик. Історично національний склад поселення формували українське
козацтво, втікачі з Молдавії(І половина XIX ст.), а пізніше, (І половина XX ст.), переселенці із західних областей
України - гуцули, бойки. Багатонаціональний склад населення вплинув на формування традицій, укладу життя
лисогірців. Розпочати своє дослідження хочу невеликим екскурсом в порівняно недалеке минуле. Весільне
дійство сформоване на традиційній обрядовості жителів, поділяється на акти, хоча їх кількість відрізняється від
весільних актів інших місцевостей, з часом змінюється дещо в проведенні цієї величної народної драми.
Весілля на почаку XX ст. в Лисій Горі містило всі відомі весільні акти (заручини, оглядини,
сватання...). Всього того, що збережено в пам'яті старожилів про обряди цих актів, крім власне весілля,
лисогірці намагаються дотримуватися і по сьогоднішній день. Акт власне весілля в кінці 30-их - початку 40-их
рр. XX ст. проходив протягом трьох днів (неділя, понеділок, вівторок), молодий до молодої їхав кіньми, потім
разом запрошували на весілля шишкою (обрядовим хлібом). На третій день всі запрошені несли до двору, де
відбувалося весілля, кури. Жінки різали, патрали, варили курей, подавали до столу, гуляння тим часом
продовжувалось: катали кіньми молодих, потім сходилися свати чи в одних, чи в інших батьків молодих,
продовжували веселощі. Танцювали під гармошку, балалайку, співали обрядових пісень. Крім обрядових страв
для гостей готували смажену картоплю, картопляники. В післявоєнні 40-ві роки весілля відмічали дуже скромно,
символічно (записано Шостак Дарією зі слів жительки села Лиса Гора Гоменюк Раїси Йосипівни 1928 р. н.).
Більш багаті весілля проходили в Лисій Горі в 50-их рр., хоча в цей період поступово завмирає звичай вінчатися
у церкві, поновилася ця традиція аж на початку 90-их рр. Господарі наймали колгоспний духовий оркестр,
музикантами в якому були брати Дунарі, в їх виконанні користувалися популярністю вальс із кінофільму
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"Атаман Код ер", краков'як, полька, українські народні пісні. Весілля проходили частіше всього взимку, тому на
столи подавались квашені огірки, капуста, яблука, помідори, крім того, пироги, вертути, плачинди. Пізніше, в
60-х рр., смажили в печі м'ясо та рибу, готували холодець, узвар, смажену капусту. Горілку робили із цукрового
буряка і називали її сивухою. Десь в кінці 60 рр. весілля проводять протягом двох днів: суботи та неділі. В
другій половині 70-их рр. на зміну духовому оркестру прийшла колгоспна естрада, естрадний ансамбль
виконував пісні популярних в той час вокально-інструментальних ансамблів "Пламя", "Лейся, песня"... Майже
до кінця 70-их рр. існував звичай ходити дивитися на молоду. Не запрошені батьками та молодими на весілля
жителі села ( а всіх запросити не можна було, адже село дуже велике) збирались і приходили під вечір після
роботи на весілля. Для них господарі готували лавки для сидіння у дворі. Незапрошені могли танцювати,
слухати музику, спілкуватися з молодими, від цього весілля ставало багатолюднішим, переповненим гомоном та
жартами. Коли батьки запрошували до столу гостей, то незапрошені розходилися. (Записано зі слів жителя села
Лиса Гора Молдована Івана Терентійовича 1944 р. н.) .
Змінювалися часи, приносячи певні незначні зміни і у весільні обряди. В наш час весільні звичаї та
обряди не втратили, на мою думку, своєї чарівності, мічно пов'язуючи минулі покоління нашого народу з
теперішнім. Я намагалася достовірно записати весільні звичаї та традиції кінця 80-их рр. XX ст. по
сьогоднішній день. Вони є типовими не тільки для цього села, а й для сільських весіль Миколаївської та
південних районів Кіровоградської областей.
Заручин як таких в Лисій Горі кінця XX - початку XXI ст. немає. Батьки молодих вважають, мовляв,
ми люди прості, один одного якщо і не знаємо особисто, так через знайомих дізнатися можна все про сім'ю
молодого чи молодої аж до сьомого коліна. Якщо сім'я молодого не задовольняє своєю порядністю чи
матеріальними статками тощо батьків молодої чи молодого, то ведуться розмови з власною донькою чи сином
про непідтримку, заперечення батьками їх вибору нареченої, нареченого. Якщо батьки погоджуються з
вибором власної дитини, то молоді і батьки домовляються про сватання. Це передвесільне дійство схоже на
"допити", що проходять на Кіровоградщині.
Сватання відбувається в домі нареченої. Батьки нареченої запрошують дві пари старостів, котрі
старостуватимуть і на весіллі зі сторони молодої. Старостами можуть бути близькі родичі двоюрідні брати,
сестри, або друзі, куми, які, бажано, щасливі в шлюбі. Наречений з батьками і теж з двома парами старостів
приходять у домовлений час, частіше це післяобідні чи вечірні години. Про наміри парубка одружитися
говорять старости і старостихи. В знак згоди дівчина перев'язує праву руку хлопця гарною хусткою, якою його
в'язатиме і на весіллі. Наречена намагається зробити це якнайміцніше, адже існує повір'я, якщо хустка під час
сватання чи весілля розв'яжеться, то й шлюбний зв'язок молодих буде недовговічний. В майбутньому цю
хустку дружина зберігає поряд з рушником, на який ставатимуть під час вінчання чи обряду в РАГСі, двома
обрядовими свічками, віночком протягом всього сімейного життя. Староста кладе руки молодих на хліб,
перев'язує їх руки рушником і дає цілувати хліб, батьки і присутні бажають нареченим довгих щасливих літ
разом. Наречена перев'язує старостів нареченого зліва направо, а мати нареченої перев'язує старостів нареченої,
яких самі запрошували. Старости обмінюються хлібами. Господарі, батьки молодої, запрошують гостей до
столу. За столом повинна бути парна кількість гостей, щоб молоді жили в парі до віку. Після першого столу
частувань молоді з батьками йдуть в окрему кімнату і домовляються про весілля. Визначається календарна дата
проведення весілля(не можна одружуватись у піст), обговорюється форма весілля: "загальне" чи "окреме"
весілля. "Загальне" весілля - це повністю осучаснена форма проведення власне весілля. Батьки, виходячи із
господарських розрахунків, з метою економії коштів і часу, домовляються, об'єднують кошти, наймають
приміщення, замовляють частування і запрошують гостей з обох сторін. Святкують протягом дня. Я пізніше
розповім про "окреме" лисогірське весілля. Раніше на весіллі молода мала обдарувати найближчих родичів
молодого, а він - її родичів. З часом звичай обдаровування як обов'язковий віджив, батьки і молоді
домовляються, чи будуть взаємні обдаровування під час весілля, чи ні. Якщо молоді не поспішають із весіллям,
то необов'язково домовлятися про деталі проведення весілля під час сватання. Це можна зробити під час
оглядин чи інших візитів батьків-сватів, про які вони домовляються заздалегідь. Після сватання батьки
наречених називають один другого сватами.(Обряд сватання записано Шостак Дарією зі слів жительки села
Лиса Гора Молдован Клавдії Миколаївни 1946 р. н.)
Окремо слід сказати про обрядовий рушник. У 60-90 рр. XX ст. лисогірчанки, частіше всього, не
вишивали, а купували обрядові рушники. Та з невідомих причин останнім часом ця тенденція почала
змінюватись. Дівчата почали виймати зі старих скринь прабабусині рушники, вивчати техніку вишивки,
вчитись вишивати і, кінець-кінців, вишивати собі рушники. Сучасні лисогірські дівчата вишивають хрестиком і
гладдю. Крім того, вони вірять у те, що при вишиванні рушника треба бути спокійною, в гарному настрої, бо на
полотні вишивається програма власного майбутнього. Знають, що калина символізує кров, невмирущість роду.
Дуб і калина - символ сили і краси, оберіг чоловічої енергії. Виноград -символ радості і краси створення сім'ї,
життєвої ниви, де чоловік є сіячем, а жінка ростить і плекає дерево їх роду. Квітка лілії символізує дівочі чари,
чистоту і цнотливість. Листок і пуп'янок лілії - народження, розвиток та безперервність життя. Хрест в
орнаменті благословляє пару на утворення сім'ЦЗаписано зі слів жительки села Лиса Гора Явіци Тамари
Дмитрівни 1956 р.н.).
Оглядини. Цей акт весілля проводиться, щоб батьки нареченої краще познайомились із сім'єю
нареченого і, якщо це потрібно, домовились про організацію весілля. Присутні на оглядинах можуть бути лише
молодий з молодою та їх батьки. Хоча за бажанням сторін, можна запросити старостів, рідних, особливо
дідусів та бабусь.
Запросини. Обряд запросин в Лисій Горі, на жаль, втратив свою чарівність давніх традицій
українських запрошень, та все ж таки, молоді лисогірці дотримуються певних правил. Листівку із письмовим
запрошенням потрібно вручити майбутнім гостям не пізніше як за тиждень до весілля і обов'язково вдома у
господарів, щоб не образити їх: "Запрошує на дорозі, щоб не були на порозі".
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Коровай. "В давнину весільний хліб був символом місяця чи сонця - залежно від того, яке із цих світил
уявлялося чоловічим началом ,- говорить етнограф М. Сумцов. - Крім того, весільний хліб символізував жениха
і наречену. Нині весільний хліб символізує осіле і заможне домашнє життя." Для випікання короваю і всіх
інших виробів із тіста, крім тортів і тістечок, мамами молодого і молодої запрошуються господині, що щасливі
у подружньому житті. Потрібно попросити Божого благословення, щоб коровай удався і молоді жили до віку в
мирі та злагоді. Таємно жінки кидають до тіста одну чи декілька монет, достануться вони "щасливим" гостям.
Після випікання коровай прикрашають гільцем і різками (очищеними гілочками дерева, обмотаними тістом у
вигляді листочків і висушеного в печі). Солодке пригощання готують дівчата під керівництвом головної
куховарки - жінки, котру запрошують батьки для підготовки частування до весілля. Весь останній тиждень
перед весіллям розпланований матір'ю нареченої і куховаркою. В неділю, за тиждень до весілля, печуть
хрустики -солодке хрустке печиво, шишки - здобні булки. В понеділок приходять сусідки та рідня скубти
птицю, підготувати її до копчення, на інші м'ясні страви. У вівторок чи середу ріжеться кабанчик,
переробляється. Господарі мають розрахувати основні продукти таким чином: 1 кг м'яса свинини і 1 літр
горілки на кожного запрошеного. У 80-поч.90рр. весілля робилися на 200-300 чол., тому різали господарі по
два, навіть три кабана. Крім того, звозиться посуд, батько із чоловіками готують матеріал для складання,
будівництва палатки (шалаша, балагана). У четвер починається масове готування страв та тотальна підготовка
всього весілля. Готуються м'ясні холодні закуски до першого столу, напівфабрикати гарячого столу. В четвер та
п'ятницю готуються-випікаються страви третього солодкого столу: тістечка (персики, трубочки, вишеньки,
горішки, грибочки), багатошарове желє, торти кількох видів. Традиційно вважають, що батьки нареченої
повинні підготувати більше пригощання, адже в них гості будуть гуляти два дні, тоді як в нареченого лише
вечір та недільний день. В п'ятницю жінки готують салати тощо, а молодь та діти прикрашають палатку
стрічками, зеленими гілочками, паперовими квітами, витинанками, плакатами із побажаннями
молодим.(Записано зі слів жительки села Лиса Гора Молдован Клавдії Миколаївни 1946 р. н.). Цей останній
день тижня перед весіллям особливо важливий для молодої, заздалегідь продуманий зовнішній вигляд
нареченої потрібно перетворити в реальність. Тут лисогірські дівчата-наречені чинять, як, мабуть, і всі дівчата в
світі: беруть на прокат весільну сукню, ще раз перемовляються з парикмахером, візажистом... Ще в п'ятницю
молоді мають удвох сходити на кладовище і запросити померлу рідню на весілля, цим самим виказати повагу
до предків роду і бажання двох сімей об'єднатися.(Записано зі слів Карвацької Антоніни Володимирівни 1970 р.
н., жительки села Лиса Гора).
Весілля. Суботній ранок для батьків нареченої розпочинається приблизно о четвертій годині ранку.
Приходять старостихи, куми, сусідки накривати на стіл холодні закуски. Молода повинна прокинутися десь о
шостій ранку, якщо не хоче, щоб її застали сонною дружки. Подружки молодої запрошуються на восьму чи
дев'яту годину ранку. До цього часу наречена за допомогою старшої дружки, парикмахера... повинна мати
бездоганний вигляд. Слід взяти до уваги той факт, що до зачіски нареченої, хоча б символічно, має докласти
рук рідна ненька, це дійство, мабуть, несе в собі магічну силу. Наречена має бути спокійна, врівноважена, щоб
по майбутньому життєвому шляху з нареченим пройти гідно, гарно. На стільці, де сидить наречена, неодмінно
має бути подушка - чим більша, тим краще - вона, мабуть, символізує достаток, господарність, багатство. Коли
ж молода встане виходити з батьківського дому, незаміжні дівчата намагаються якнайшвидше першою сісти на
подушку, аби зразу за молодою теж вийти заміж. Потім всі дружки по черзі сідають на подушку, щоб кожній
випала доля вийти заміж і бути щасливою у шлюбі. Гостей молодої зранку не частують, тільки перев'язують:
молодь - стрічками, людей, що перебувають у шлюбі, - рушниками та хустками. (Записано зі слів Цепурдей
Олени Миколаївни жительки села Лиса Гора
1974 р. н.). Гостей молодого батьки пригощають, запрошуючи до столу, перев'язують і разом з ними
їдуть автомобільним кортежем за молодою. Якщо ж вирішено пішки йти за молодою, то попереду весільної
процесії йдуть двоє старостів з хлібом на рушниках, старостихи, за ними - наречений із старшим боярином,
далі -молодь, потім - рідні та близькі. Процесію супроводжують музики -невеличкий духовий оркестр.
Сходяться гості до нареченої, в домовлений час приїздить зі своїми гостями наречений. Його не пустять до
двору, аж поки він не дасть за молоду викуп. У сцені викупу беруть участь молодші брати та сестри,
племінники, сусідські діти та молодь, старостихи, що за словом у кишеню не полізуть. Потім із старшим
боярином вони йдуть до хати за молодою. Наречений дарує квіти, а наречена перев'язує хусткою праву руку
нареченого і приколює букетик квітів на лацкан піджака.
Старша дружка, заздалегідь перев'язана нареченою, перев'язує старшого боярина святковою стрічкою і
теж приколює букетик. Батьки нареченої благословляють молодих іконою, яку потім дарують їм.(Записано зі
слів жительки села Лиса Гора Євко Ірини Василівни 1970 р. н.) Благословення батьками молодої проходить у
деяких сім'ях при зачинених дверях, щоб нічиє зле око не порушило святого таїнства.(Записано зі слів
жительки м.Первомайська Бучинської Ганни 1992 р. н.). Молоді виходять з двору, а мати нареченої посіває їх
житом, монетами, цукерками, що символізує побажання довгого і багатого життя. Молоді до урочистого залу
укладання шлюбів їдуть окремо, наречена з гостями попереду, наречений зі своїми гостями - за ними.
Після укладання шлюбу наречені покладають квіти до пам'ятника загиблим воїнам Радянської армії під
час Великої Вітчизняної війни, фотографуються в сільському парку, біля річки, а потім гості і молоді їдуть до
батьків молодої. Старі люди радять повертатися до господи молодої іншою дорогою, з іншого кінця вулиці,
щоб все те погане, що траплялося раніше в житті, не повторилося. Дорогою односельці молодим переливають
дорогу, наречений повинен переносити наречену на руках, а старший боярин має кинути гроші тому, хто
переливав. Молодих зустрічають хлібом-сіллю батьки та дідусі з бабусями. Від вулиці до порогу будинку
простеляється коврова доріжка, всипана живими квітами. По ній молоді проходять до порогу, вклоняються
дідусям, бабусям, батькам, приймають вітання та побажання найрідніших людей, беруть з рук батьків обрядові,
випечені в домашній печі хлібини з сіллю, цілують їх і передають через голову, не оглядаючись, старостам. З
рук батьків беруть по чарці горілки, пригублюють і виливають, теж не оглядаючись, назад себе. Батьки
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запрошують молодих та гостей до столу. Молодим стелять кожуха, а під нього кладуть гроші, садовлячи у
відведеному місці за стіл. Світилка (незаміжня сестра нареченого чи сусідка) засвічує свічки за столом.
Молодих частують, бажають злагоди, многая літа... Гуляння у нареченої складається із трьох столів-частувань,
приблизно по годині кожен, і танців, жартів між ними, приблизно по дві години. За першим столом
виголошується перший тост батьком молодої з побажаннями добра, щасливої життєвої дороги, достатку
новоствореній шлюбній парі. Потім ініціативу перехоплює один із старост, який сам проголошує другий тост, а
потім, виконуючи роль ведучого, тамади, надає слово іншим гостям. Рідня молодої можуть розповісти про
кумедні випадки з дитинства нареченої, поділитися своїми сподіванками щодо щасливого майбуття молодих,
адже підвалини його були закладені ріднею ще в дитинстві. Гостей пригощають холодними м'ясними стравами:
холодцем, копченими качками, копченим свинячим м'ясом та салом, домашньою ковбасою із салом і часником,
домашньою копченою ковбасою відбивними, м'ясними рулетами з печі, м'ясними кручениками з чорносливом,
бризолями, фаршированими курячими стегенцями, фаршированими шийками, печінковими тортами, м'ясом з
маринованою цибулею, заливними язиками, тарталетками з м'ясом чи морепродуктами, рулетом з оселедця,
фаршированою і заливною рибою... Салатів готують до десяти різновидів, кілька блюд із грибами... За першим
столом подається гаряча тушкована картопля з м'ясом, солянка. Після першого столу пригощань гості
танцюють. Перший танець - вальс - розпочинають наречені і до них приєднуються бажаючі гості. Потім музиканти, чергуючи повільні мелодії зі швидкими, виконують пісні з репертуару сучасних співаків та груп:
Вєрки Сердюки, Ірини Білик, Філіпа Кіркорова, гурту "Звери", Михайла Круга, Ані Лорак. Традиційно
виконують народні українські пісні у сучасній обробці, звучать молдавські, єврейські, російські мелодії.
Наречені продовжують фотографуватись з батьками та гостями. Старший боярин протягом усього перебування
у гостях у батьків нареченої має пильнувати, щоб у молодої не украли черевичка. Під час пригощань трьох
столів це може зробити запрошена молодь зі сторони нареченої, частіше всього це роблять парубки чи підлітки,
рідше - діти. Якщо їм вдалося украсти черевичок нареченої, то під час танців парубки вимагатимуть викуп із
старшого, це може бути певне жартівливе завдання чи гроші. За другим столом наречений обдаровує близьких
родичів нареченої, а за столи подають гаряче: болгарський перець фарширований, голубці, печінка тушкована з
морквою, крупка з курятиною (цю старовинну лисогірську страву вміють готувати декілька жінок у селі:
промите сухе пшоно затирається в овальних дерев'яних ночвах (кориті) пшеничним борошном і збитими
яйцями - одержуються мілкі кульки приблизно одного розміру, їх проварюють в підсоленому окропі, на тарілку
викладається із молодою тушкованою курятиною), пальчики м'ясні, пончики з печінкою, налисники з
печінкою... (Записано зі слів жительки села Лиса Гора Чепурної Катерини Іванівни 1976 р. н.) Тости старостів і
гостей набувають більш жартівливого характеру. Жарти разом з гостями плавно перекочовують на
танцювальний майданчик. Виконується танець тещі та зятя - "Чоботи". Наречений запрошує матір своєї
дружини на танець, одягає їй старі чоботи і танцює з нею, а гості кидають гроші на підлогу, нібито тещі на
чоботи. Проводяться танцювальні та ігрові конкурси між гостями. Молоді люди танцюють танець "Рушничок".
На сучасному лисогірському весіллі не співають обрядових пісень, не збереглися і весільні переспіви-змагання
гостей молодої та молодого, описані В.Борисенко у її історико-етнографічному дослідженні "Весільні звичаї та
обряди на Україні". Лисогірці на весіллях виконують звичайні ліричні пісні про кохання, шлюб. До цих
пісень слід додати "Ой чиє ж то жито...", "Цвіте терен, терен цвіте...", "В саду гуляла" тощо.
За третім столом гості обдаровують молодих. Розпочинає це дійство староста молодої: "У нашого
жениха й нареченої є тато й мама. Надаємо їм слово". Батьки молодої за традицією дарують побутову техніку,
постіль, можливо житло. Хоча останнє -прерогатива батьків нареченого: "Що за наречений без хати". Взагалі
лисогірці вважають, що сина батьки мають одружити, дати житло і перевести його на власне господарство, а
доньку "потрібно кормити все життя", тобто сім'ї дочки батьки допомагатимуть матеріально завжди , незалежно
від статків сім'ї зятя. Потім старости нареченого від імені його батьків обдаровують близьких родичів
нареченої: батьків, дідусів, бабусь, рідних братів, сестер. Далі староста надає слово хрещеним батькам, рідним
дядькам, тіткам... Усіх, хто дарує, частують шишкою та чаркою горілки. Одружену, сімейну пару частують
від імені молодих однією шишкою, як одне ціле, а неодружених парубків та дівчат - кожного окремо. Гості
по черзі виголошують тости, побажання, серед яких обов'язково пролунає з уст якоїсь старенької кумасі давнє і
жартівливе:
Дарую гроші, щоб були хороші. Дарую копійку, щоб мали довіку. Дарую бурячок, щоб Бог дав дочок.
Дарую кобчик (пташку), щоб був до года хлопчик. Дарую морквину, щоб не ходив до другої в долину... Дарю
золото й серебро, щоб завжди було в сім'ї добро! Дарю мішечок зерна, щоб ніколи не була одна! Дарю мішечок
часнику, щоб любилися до смаку! Дарю мішечок кислиць, щоб не бігав до других молодиць! Дарю пуд проса,
щоб не ходила по морозі боса! Дарю мішечок цибулі, щоб не давала свекрусі дулі! Дарю мішечок жита, щоб
ніколи не була бита! Дарю вам два п'ятака, щоб родився син і дочка! Дарю коробку леденців, щоб не любила
чужих молодців! Хрещені батьки мають дарувати дорогі подарунки - круглу суму грошей, чи натуральну
ковдру, килим. Дідусі і бабусі намагаються дарувати щось із постелі, бабусі дарують власноруч зроблені
подушки і ковдри із гусячого пір'я. Всі гості знають правило, що молодим потрібно дарувати те, що не
б'ється, щоб служило все життя.
Після дарування молоді збираються йти до батьків молодого. Наречена прощається зі своїм родом,
дякуючи батькам. Весілля продовжується, а молоді зі старостами, молоддю йдуть голосним почтом селом,
приймаючи вітання односельчан.
У нареченого вдома молодих чекають батьки та гості. Батьки вітають хлібом-сіллю, благословляють
іконою, частують горілкою, (обряд зустрічі молодих проходить так само, як у батьків молодої), запрошують до
хати, а потім до столу. Весілля у нареченого триває теж три столи, закінчується пізно вночі після дарування.
Останній обряд суботнього дня - зняття вінка.
Вінок з нареченої знімає наречений. Він обережно виймає з волосся молодої приколки, за кожною
приколкою цілуючи кохану. Після зняття вінка наречений пов'язує своїй дружині хустку, котру знімає з руки, і
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танцює з молодою танець. Потім молода по черзі дівчатам одягає свій вінок і з ними танцює . Молодих
проводжають спати, а весілля може продовжуватись.(Записано зі слів жительки м.Первомайська Бучинської
Ганни 1992 р. н.)
В неділю, другого дня весілля, гостей кличуть на десяту годину. Прийти вони повинні з носовими
хусточками, здоровкатися мають один з одним за руку через хусточку, щоб новостворена молода сім'я завжди
мала достаток, "щоб не були голі й босі". Якщо наречені запланували вінчатися в церкві, то саме в неділю це
відбувається. Гості і наречені крокують до церкви, де відбувається обряд вінчання. А потім... Зустрічають
гостей перевдягнені в цигана, лікаря ,.. беруться їх "умивати", вимагаючи за це плату. Гроші, зібрані з гостей,
йдуть на купівлю подарунків батькам. Наречений з нареченою у однакових фартухах пригощають гостей і
батьків, яких гості перевдягають у ряджених наречених. Гостей пригощають за першим столом борщем, ухою,
сюрпою, гарячими (картоплею з печі) і холодними закусками. Після частування продовжуються веселощі та
жарти. Якщо на цьому весіллі батьки одружують останню їх дитину, то на другий день весілля їх везуть купати
до річки. Садять на візок, в котрий насипано сміття, каміння, призначають гостей на роль коней, визначають
інші ролі... і, жартуючи, катають батьків. Молода пара їдуть в гості на весілля до батьків молодої, щоб там теж
почастувати гостей. У другій половині дня розрізають коровай і на весіллі молодого і на весіллі молодої,
пригощають гостей, визначають "щасливих" гостей (кому дісталася монета з короваю), а музикантам дістається
"підошва" (нижня частина) короваю. До короваю подають ряжанку. Додому гості беруть гілочку з короваю дівування або гільце.
Закінчується весілля із закінченням неділі, хоча рідні та близькі приходять в понеділок "на кури", "на
вареники".., допомагаючи батькам навести лад у господі.(Записано зі слів жительки села Лиса Гора Молдован
Клавдії Миколаївни 1946 р. н.).
Я щиро поділяю думку багатьох етнографів, що весілля є і буде одним із найпоетичніших виявів
народного таланту, вірності традиціям і моралі наших предків.
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Василь Кук: зрадник чи великий українець?
Роботу підготував: Штельмах Ігор Олегович,
учень 10 класу НВК «Гімназія № 14» м. Луцька
Науковий керівник: Бондарук Лариса Василівна,
викладач історії НВК «Гімназія № 14» м. Луцька
Вступ
Національно-визвольна боротьба ОУН і УПА дала історії України чимало визначних постатей, чиї
життя і діяльність стали зразком патріотизму і жертовної боротьби за незалежність України. Їхня боротьба мала
успіх і тривала понад десять років завдяки масовій підтримці українського населення і щирому його прагненню
до власної державності.
Керівники ОУН і УПА – серед яких Євген Коновалець, Роман Шухевич, Степан Бандера – гинули в
боях, були вбиті найманцями більшовиків, але були незламними і нескореними. Їхній бойовий побратим і
вірний однодумець, останній Головнокомандувач УПА Василь Кук також був незламним і нескореним. Проте
часи 60-х років ХХ ст. вимагали від ворога української незалежності більш підступних дій, додавати до списку
героїв України ще одного посмертно було невигідно. Потрібно було за будь-яку ціну підірвати довіру
населення до боротьби ОУН і УПА на завершальному етапі її збройної боротьби у 1950-х роках. Тому
радянська тоталітарна система зробила все, аби заплямувати чесне ім’я Василя Кука, повісивши на нього ярлик
зрадника, зберегла йому життя, але не випускала з-під свого пильного нагляду, розіграла нову потужну
психологічну гру – компрометації національно-визвольної боротьби та її лідерів. Їх не змогли зламати, тож
почали діяти іншими методами.
Актуальність дослідження полягає в тому, що наслідки цієї радянської тоталітарної гри досі
позначаються на історичній пам’яті й свідомості українців: багато з них не знають правди через недоступність і
маловідомість правдивих історичних фактів, тож дехто й досі вважає Василя Кука зрадником, тішучи
поборників української державної самостійності. Проте нині Україна є незалежною демократичною державою,
і правда вже не є важкодоступною для тих, хто її шукає. Можливість доступу істориків до архівних документів,
поява численних спогадів учасників тих подій дають можливість вивчити, проаналізувати і висвітлити
проблемні сторінки історії та історичних постатей. З огляду на ці джерела, достеменно відомо, що В.Кук був
одним із Великих Українців, який усе життя присвятив боротьбі за незалежність нашої держави, розділив тяжку
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долю українських борців за свободу. В. Куку судилося попри все вижити, стати свідком переходу його армії зі
світу реального в світ ледь не містичний, стати зв’язковим епох і поколінь, і головне, стати голосом тих
десятків, а може й сотень тисяч безіменних героїв, які віддали свою душу за братів своїх і свою Батьківщину.
Визнаючи потребу відновлення історичної справедливості, усвідомлюючи моральний обов'язок перед
минулими та наступними поколіннями українців наукове дослідження має глибше вивчити постать В. Кука та
його діяльність.
Об’єктом дослідження є життя і діяльність останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука.
Предметом дослідження є проблемні сторінки його біографії, які часом мають неоднозначний характер,
викликаний низкою чітко продуманих дій тих, хто зумисне компрометував біографію В.Кука.
Мета роботи: проаналізувати життя й діяльність В. Кука, висвітлити ті деталі його життєпису, які
потребують переосмислення, спробувати дати оцінку постаті В.Кука з погляду сучасного історика-дослідника.
Мета роботи визначає її основні завдання:
визначити головні етапи становлення В.Кука в націоналістичному середовищі;
з’ясувати, що дало йому змогу стати на чолі всього національно-визвольного руху України у 1950-х
роках;
охарактеризувати й порівняти діяльність двох останніх Головнокомандувачів УПА – Р.Шухевича і
В.Кука;
вияснити головні тенденції керівництва В.Кука Українською Повстанською Армією;
проаналізувати ситуацію із захопленням і ув’язненням В.Кука, вияснити причини й методи
компрометування КГБ його постаті;
висвітлити подальшу долю В.Кука після звільнення і в часи незалежності України.
Методи, обрані для проведення дослідження становлять принципи історизму, об’єктивності у
висвітленні явищ минулого, логічний, зіставлення й протиставлення подій та фактів і аспектний аналіз.
Стан розробки сучасною наукою проблеми наукового дослідження в сучасній історичній науці має
незавершено-початковий характер. Багато істориків і журналістів у публіцистичних матеріалах торкалися цієї
проблеми, проте ґрунтовного наукового дослідження не було.
Джерельну базу становлять публікації українських та зарубіжних істориків, національно-визвольного
руху в Україні, актуальних інтерв’ю В.Кука журналістам, зокрема багато матеріалів використано з особистого
архіву журналістки газети „Шлях Перемоги” Лесі Бондарук, яка була у дружніх стосунках із В.Куком, а також
документ, що характеризує діяльність В.Кука на посту головного командира УПА, знайдений Л.Бондарук в
архіві СБУ і наданий для аналізу автору цього дослідження. Також використані ресурси Інтернет, що містять
необхідну та актуальну інформацію до теми наукового дослідження.
Новизна роботи полягає в тому, що вперше цю проблему було виведено з публіцистичної площини і
вивчено ґрунтовним науковим дослідженням. При написанні наукової роботи використана значна кількість
нових джерел інформації не лише з літератури, а й з архівів, що дало можливість глибше висвітлити біографію
Василя Кука, розкрити її проблемні сторінки, які до сьогодні в суспільстві викликають неоднозначне
сприйняття і розуміння. На прикладі долі В.Кука проаналізовано нелегкий і неординарний шлях борця за
незалежність України.
Структура наукової роботи складається з трьох розділів, вступу, висновків, використаної літератури.
Розділ 1. Становлення В. Кука в націоналістичному середовищі.
Василь Кук – останній головнокомандувач Української Повстанської Армії (УПА). Історичне значення
та існування цієї постаті тісно пов’язане з зародженням незалежної та соборної Української держави. Його
життєвий шлях сходження на вершину керівництва національно-визвольною боротьбою українців у 1940-1950
рр. ХХ ст. має чимало досягнень.
Народився В. Кук 11 січня 1913 р. у селі Красне Золочівського району на Львівщині в сім’ї Степана та
Параски Куків. Із восьми дітей він був найстаршим, хоча і був третім у сім’ї, адже двоє з попередніх дітей –
Филимон і Ганна повмирали ще малими. Як зазначав сам В. Кук, національні погляди не панували в його сім’ї.
Батько був робітником на залізниці, а мама – простою селянкою. Багато поля сім’я не мала, тому батько вважав,
що треба дітей вчити, і відправив Василя разом з братами на навчання до гімназії. «Усе може пропасти. А те,
що в голові, завжди буде з тобою, завжди тобі допоможе», вважав Степан Кук. [16].
Гімназія, де формувалися знання В.Кука, була українська, у ній діяло спортивно-патріотичне
товариство „Пласт”. Туди разом зі своїми товаришами записався і Василь Кук. „Пласт” не тільки виховував
дітей у націоналістичному дусі, а й вимагав пізнавати рідний край. Учив мандрувати. Пригадую походи,
таборове життя в лісі. Замість зброї ми мали великі двометрові палиці, які певною мірою дозволяли отримувати
військову підготовку, вишкіл і загартування” [16].
„Пласт” оформився як український рух, самостійницький, націоналістичний, хоча й прийшов до нас з
Англії. Український пластовий рух дав основи української національної свідомості багатьом у подальшому
відомим членам ОУН і УПА, а саме: Степану Бандері, Роману Шухевичу, Івану Климову, Дмитру Грицаю,
Олексі Гасину, Дмитру Маївському, Роману Кравчуку, Ярославу Стецьку, Михайлу Сороці, Миколі
Климишину [8].
Шлях із «Пласту» до ОУН для В. Кука проліг через членство в Українській Військовій Організації. Як
стверджував В.Кук, УВО мала серед патріотично налаштованої молоді навіть більший авторитет, ніж ОУН [28].
У 1929 р. Василь Кук був членом юнацтва ОУН, наступного року – провідником юнацтва ОУН у Золочівській
гімназії та у повіті. З 1930 р. був членом Золочівського проводу ОУН. В 1931-32 роках мав прямий зв’язок у
Львові з членами Крайового проводу - Ярославом Стецьком, Ярославом Старухом. Доставляв нелегальну
літературу на Волинь. Гімназиста В.Кука декілька разів затримувала польська поліція, але після двох діб
арешту за браком доказів відпускала [29].
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В. Кук так охарактеризував свої мотиви переходу в лави борців за незалежну Україну: „Якщо ви
людина, якщо вас кривдять і принижують як українця, зневажають вашу мову, хочуть тримати в ярмі і
господарювати на вашій землі – ви не можете не відчувати бажання боротися за свій народ, за свою державу”
[4].
Боротьба за Україну не залишила осторонь і сім’ю В. Кука, зокрема його братів та сестер. Ілярій (19151938), Єва (1917-1946), Ілько (1919-1939), Филимон (народився 1920 р.) та Іван (1924-1984) поєднали своє
життя з ОУН і боролися в її складі за Самостійну Соборну Українську Державу. Ілярій та Ілько були страчені
польськими окупантами, а Іванові та Филимонові довелося протягом багатьох років терпіти важкі знущання,
садистські побої, голод і нелюдські умови існування в російських тюрмах та на далеких засланнях.
У 1933 р. В. Кук працював зв’язковим Крайової Екзекутиви ОУН. Паралельно навчався на
юридичному факультеті Люблінського університету, яке восени 1933 р. перервали арешт і ув’язнення в
польських тюрмах, що тривало 2,5 роки. Вирвавшись на волю, повністю віддає себе організаційній діяльності.
Виконує ризиковані завдання: перевозить зброю і вибухівку, доправляє нелегальну літературу в потрібні місця.
Проте найважливішим головним завдання В.Кука було організувати підпільну друкарню Крайового Проводу
ОУН. Її було обладнано в селі Угринів, кодова назва „Мандоліна” [8]. Згадує Євген Стахів: „Я привіз з Кракова
папір, і В.Кук та В.Дужий випустили бюлетень – грубий, десь сторінок на тридцять. Значить, вже ОУН існує, бо
люди мають інформацію, де є наші групи, що діється в Україні” [19, c.103]. Під керівництвом В.Кука видали
чимало брошур, відозв Крайового Проводу ОУН, вишкільних матеріалів, тощо.
У 1940 – 1941 рр. Василь Кук разом з іншими провідними діячами підпілля створив координаційний
центр у м. Кракові, що готував підпільників до розгортання збройної боротьби [27]. Зокрема, М.Климишин у
своїх спогадах свідчить: „Василь Кук був людиною бистрого ума і сильної волі. Був у Проводі Степана Бандери
організаційним референтом. Знаю, що на всіх курсах ОУН. Він брав перші місця і тому був прийнятий на курс
штабових старшин у 1940 році. Тому був у Головному штабі УПА”. [12, с.52-53]. У квітні 1941 року під час
Другого Великого Збору ОУН, коли юридично завершився поділ на бандерівців і мельниківців, В.Кука обрано
у Провід.
У Проводі йому доручили одну з найважливіших ділянок роботи – організаційну реферантуру. „Я був
організатором. Так би мовити, виховував кадри й поширював організацію на всю територію України і навіть за
її межі. Беручи участь у засіданнях Проводу, бачив, що з усіх присутніх там людей Бандера –
найавторитетніший і пропонував найправильніші рішення”, – згадував В.Кук. [16]. Фактично Кук став другою
після Бандери особою в Організації. Із Бандерою Кук познайомився, коли той був ще студентом,
Сільськогосподарськії Академії у Дублянах. І відтоді між ними на довгі роки зав’язалася міцна і надійна
дружба. В одному з інтерв’ю Кук розповів: „Ми разом були в Словацьких Піщаних – Бандера там лікував
ревматизм, зустрічався з товаришами. Коли він вирішив, що з нацистами потрібно воювати, а не виступати на
їхній стороні, я повністю підтримав Степана. Кола Бандеру заарештували німці, я з братами продовжив його
справу. Потрібно було довести українцям, що німці для них – не визволителі. Після в’язниці ми зустрілися
знову” [26].
В.Кук відповідав за організацію скликання Народних Зборів у Львові, на яких 30 червня 1941 р. було
проголошено Акт про відновлення Української держави. „Найбільша трагедія народу – це втрата своєї
державної незалежності. Бездержавний народ присуджено до знищення. Тому боротьба за національне
визволення, відновлення й будову власної держави – завжди священна”, – вважав В.Кук [14, c.3].
У ході Народних Зборів після вступного слова Ярослава Стецька і проголошення ним Акта
відновлення Української держави, після закінчення привітальних промов, слово для виступу головуючий Зборів
надав В. Куку. Висвітливши коротко роль ОУН у національно-визвольному русі й боротьбі українського
народу в останні роки, Кук оголосив наказ Провідника Проводу ОУН Степана Бандери про призначення
Головою Українського Державного правління Ярослава Стецька, першого заступника провідника Організації
[14, c.17].
В. Кук писав, що тогочасний національно-визвольний рух та його бойові загони були серйозною
реальною силою і, спираючись на неї, можна було братися за відновлення Української Держави, створювати
центральні та місцеві органи влади [14, c.7]. Саме тому, одразу після проголошення Акта, вирушили похідні
групи по всій Україні. Відбулася мобілізація членства ОУН, зокрема, М.Климишин згадує: „Коли прийшов час
виступу, наше членство було готове до ви маршу, зорганізоване й вишколене, всі отримали відповідні
інструкції, що мають робити. План розміщення членів ОУН на всіх землях України, включно з їхніми
функціями опрацювала комісія у складі: З.Матла, В.Кук і Р.Малащук” [12, c.307].
У липні – серпні 1941 р. В.Кук організував і очолив Київську провідну похідну групу членів ОУН
(близько 30 осіб), переважно зі східних областей та Волині, для повторного проголошення відновлення
української державності в Києві [15, c.120-121].
За свідченнями М.Климишина, похідні групи були репрезентантами уряду й проводили в життя всюди,
по всій українській землі на місцях те, що було проголошене у Львові. Вони організували адміністраційний
апарат Української держави, порядкували ціле життя звільнених українських земель, організовували
господарське життя країни, проводили переходову аграрну реформу, розбудовували шкільництво і т.д. „В той
спосіб дали Похідні групи наглядний доказ, що у нас є достатньо людей, щоб поставити всі ділянки державного
будівництва. Німці не раз дивувалися, що українці так скоро могли зорганізувати адміністрацію, підібравши на
відповідні пости якнайкращих людей”, – згадує М.Климишин [12, c.388].
Німецький уряд вороже сприйняв інформацію про Акт відновлення Української держави. Гітлерівці
намагалися примусити Провід ОУН скасувати Акт 30 червня, а коли їм це не вдалося – застосували проти ОУН
жорстокі репресії, аж до розстрілів. Німецький уряд наказав заарештувати Голову Проводу ОУН Степана
Бандеру та Голову Державного Правління Ярослава Стецька. Наприкінці літа нацисти заарештували Кука у
Василькові і кинули в концтабір у Білій Церкві; далі були в’язниці Житомира, Рівного, Луцька. При
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транспортуванні групи до Львова у м. Луцьку В. Куку разом із Дмитром Мироном та зв'язковим Тарасом
Онишкевичем вдалося втекти з-під варти і добратися до Львова [23].
Продовжив підпільну роботу Василь Кук у південно-східних областях України, очоливши Провід ОУН
(Бандери) на південно-східних землях, який охоплював Донецький і Криворізький басейни, Придніпров’я,
Крим, Одесу, Кубань, а також Київський, Дніпропетровський крайові проводи[21]. Провідником ПдУЗ був
З.Матла, його заступником – „Річка” (Семчишин). У лютому 1942 р. „Річку” заарештувало гестапо, а З.Матла
виїхав у Галичину. Від травня 1942 р. Провід „Півдня” був у руках Василя Кука – „Леміша”. До Проводу
належали: Омелян Логуш, „Арсен” (Петро Дужий), „Гриб” (Петренко-молодший), Іван Павлович, К.Карпович.
Від 1943 р. „Леміш” став провідником підпілля „Рейхскомісаріату України”. Весною 1944 р., у березні, десь на
межі Волині й Галичини, формується новий Провід ОУН для східних областей на чолі з тим же В.Куком
(„Леміш”), і Петром Дужим. І це вже, здається, був його останній склад [17, с.43, 52].
У лавах організації, якою керував Кук, були не тільки члени похідних груп, які прийшли з Галичини, а
й місцева молодь, навіть колишні комсомольці. Одна з місцевих дівчат, колишній комсорг Дніпропетровського
університету Уляна Крюченко стала його дружиною, а під час німецької окупації очолювала юнацтво ОУН у
Дніпропетровську та області [29].
Окрім організаційних здібностей Кука, у підпіллі проявилися також здібності публіциста, він був
автором кількох публікацій у підпільних виданнях, а 1952 р. видав велике дослідження "Колгоспне рабство",
опубліковане в Києві лише у 2007 р. Книга, написана в підпільних умовах, є досконалим зразком економічного
та політичного аналізу, досі неперевершеним дослідженням функціонування колгоспної системи.
Основи для цієї публікації були закладені під час роботи на сході України. Найбільш актуальним
залишалося аграрне питання. Через це Крайовий Провідник ПівдУЗ В.Кук – “Леміш” разом із провідним
активом взялися за розробку програми аграрних реформ, якої, по суті, ОУН не мала. Це реформування мало
стати одним із засобів боротьби з окупантом, таким, що спонукало б до включення у спротив широких
селянських мас. „Я поїхав у Дніпропетровськ і мав розмову з „Лемешем”, котрий підтримав мене, бо і його
людям в Дніпропетровську боліло те саме. Отже, ідеї, з якими ми прийшли, зазнали змін. Ті зміни нашого
світогляду, нашої політики, нашої програми по тому спричинилися до звороту політики в цілі ОУН. Ця наша
переорієнтація мала великий успіх – до нас приставало все більше людей, а головне – з молодого покоління і
робітництва. Ми пішли з народом, почали говорити з ним мовою, яку він розумів, – і він почав з нами
співпрацювати. І це був найбільший успіх всієї нашої підпільної роботи. Від цього часу в неї почали
включатися інші національності: росіяни, татари, греки. Отже, ми стали на демократичну базу, і це був наш
крок вперед. За два роки німецької окупації ми на Донбасі взагалі не зустріли жодного прихильника Сталіна.
Натомість були наші листівки і залишились документи гестапо, які свідчили, що там активно діяло
націоналістичне підпілля. І населення знало про нас – ми розкидали і розвішували листівки, гестапо
заарештовувало і страчувало наших вояків”, – згадує Є.Стахів [19, с.134, 265].
В.Кук став одним із авторів нової програми ОУН (Бандери), прийнятої 21–25 серпня 1943 року Третім
Надзвичайним Великим Збором ОУН, яка ставила завдання побудувати в незалежній Україні демократичну,
соціальну державу, з державною економікою, системою захисту прав трудящих, гарантіями прав людини та
рівністю націй. „У постановах Третього Збору ОУН було заявлено, що ми рішуче проти будь-якої тоталітарної
системи, що Українська держава має мати демократичний лад. Збір утвердив своє відношення до інших
національностей: кожна нація має право на свою власну державу на етнографічній території. Основним гаслом
ОУН стало „Воля народам! Воля людині!”, а другим питанням – самостійна незалежна Українська держава. Це
дало нам ту перевагу, що коли проти нас кидали ворожі формації з інших національностей, зокрема, з
кавказьких чи середньоазійських, то вони не воювали з нами, а переходили на наш бік . Ми рішуче виступали
проти будь-якої расової дискримінації людей. Нам давало колосальну можливість розгорнути свою роботу те,
що ми воювали з ворогами Української держави, з поневолювачами, а не з народами. Ми завжди відстоювали
право кожного народу на свою власну незалежну державу на своїх етнографічних землях. Усі ці питання й
затвердив Третій Надзвичайний Великий Збір”, – розповідав В.Кук [2]. Проведення Третього Надзвичайного
Великого Збору ОУН було кроком уперед у плані розвитку націоналістичного руху. Він став поштовхом до
створення в 1944 р. підпільного парламенту – Української Головної Визвольної Ради, також Збір дав новий
поштовх до активізації національно-визвольної боротьби українського народу.
З весни 1943 р. діяльність В. Кука пов’язана суто з діяльністю Української Повстанської Армії.
Очолювана Василем Куком група УПА-Південь провела один із найбільших боїв в історії УПА із військами
НКВС – під Гурбами у Кременецьких лісах 21-27 квітня 1944 р. – бій тривав цілий тиждень. Фронт зупинився
на таких містах як Ковель – Луцьк – Броди – Тернопіль, і розділив відділи командира УПА-Північ та відділи,
котрі залишилися під Гурбами. Бій був неминучим: 5 тисяч повстанців проти 30 тисяч – 14 батальйонів військ
НКВС і кавалерійський полк за підтримкою танків та авіації, які зайняли позиції зі всіх боків. 24-26 квітня після
п’ятиденного виснажливого бою, коли багато повстанців були поранені і голодували, назрів план прориву
фронту, щоб вибратися з облоги. Кинувши останні сили, повстанці успішно прорвалися, чим вирвалися від
репресій та ув’язнення [16].
1943-1949 рр. В.Кук був командиром УПА-Південь. У 1947 р. на пропозицію Провідника ОУН Романа
Шухевича його заступником на всіх посадах одноголосно обрано Василя Кука. А після смерті Романа
Шухевича у березні 1950 р. Василь Кук став Головою Проводу ОУН, Головним командиром УПА [8]. Наказом
від 13 жовтня 1952 р. УГРВ присвоїла В.Куку військове звання генерал-хорунжого [4].
До цього часу він пройшов шлях від члена юнацтва ОУН до найвищих посад в ОУН і УПА.
Становлення В. Кука в націоналістичному середовищі відбувалося поетапно згідно з його власними
досягненнями у праці і над собою – постійному навчанню і самовдосконаленню знання, і в боротьбі за
Українську Соборну Самостійну Державу – виконуючи найскладніші завдання і доручення Проводу ОУН і
УПА, беручи особисту пряму, часто творчу, участь у знакових подіях боротьби – проголошенні Акта
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Відновлення Української держави, організації націоналістичного середовища на Сході й Півдні України,
розробленні стратегічно нової програми ОУН під час Третього Великого Збору ОУН, у повсякденному
керівництві довіреними йому людьми у національно-визвольних змаганнях тощо.
Розділ 2. Останній Головнокомандувач УПА
Роман Шухевич керував УПА у час її найбільшої популярності в народі, масовості й ефективності
боротьби спочатку з німецькими, а потім і радянськими окупантами. Керівництво В. Кука (підпільні псевдо, які
він носив – „Василь Коваль”, „Леміш”, „Ле”, „Лука Лемішка”, „Юрко”, „Юрко Медвідь”, „Коваль”, „Полковник
Коваль”, „Медвідь”, „Василь Лимани”, „Безіменний”) припало на час знесилення УПА у нерівній боротьбі і
припинення збройного опору. Тому методи керівництва Шухевича і Кука значно відрізняються. Це зумовили не
лише різні характерні риси керівників, а й час та обставини, у яких доводилося діяти. У кожного були
труднощі, характерні лише його періоду роботи, і кожен вибирав свої можливості їх подолання, залежно від
тогочасної воєнної ситуації.
СРСР вийшов з Другої світової війни переможцем, на той час вперше з кінця XVII ст. різні українські
території були об'єднані в складі однієї держави. Єдиним серйозним суперником для радянської влади в Україні
залишався повстанський рух.
На початку літа 1945 р. повстанці на чолі з Р. Шухевичем змінили воєнну тактику. Великі підрозділи
(400-500 осіб) були переформовані у дрібніші. Добре згуртовані та озброєні, вони дислокувалися у лісових
масивах. У сільській місцевості було розбудовано широку мережу підпільних боївок (10-15 осіб). Створено
ієрархію нелегальних структур у вигляді станиць, кущів, районних, надрайонних, обласних, крайових проводів.
У повоєнний час збройне підпілля ОУН та військові формування УПА вели відчайдушну боротьбу
проти більшовицького режиму, користуючись значною народною підтримкою. Придушування цього
партизанського руху полягало в тому, щоб не допустити до повстанців постачання, позбавити їх підтримки
населення, і тому Західну Україну було блоковано радянськими військами. Блокада 1946 р. була найважчою за
всю історію УПА. На початку 1947 р. підпілля було найпоширенішим у Станіславській та Львівській областях.
Інші області за ступенем боротьби можна розподілити так: Дрогобицька, Тернопільська, Рівненська, Волинська,
Чернівецька і Закарпатська. Р.Шухевич швидкими темпами реорганізовував підпільні структури. Так, 30 травня
1947 р. було видано інструкцію, яка повністю зрівняла членів ОУН і УПА в підпільній системі [11, с. 266-267].
Відтоді ОУН і УПА стали називатися збройним підпіллям. Майже всі учасники УПА стали членами ОУН.
Однак головне командування УПА не було розформоване. Р.Шухевич вирішив також вдатися до принципу
"валенродизму", тобто проникнення у ворожі структури. Частина підпільних кадрів отримала наказ негайно
легалізуватись. Головне завдання на 1947 р. лідери збройного підпілля ОУН-УПА вбачали у зриві
більшовицької колективізації, яка масово розгорталася на західноукраїнських землях.
Однак відкриті бойові акції рідко приносили позитивні результати. Тому організаційна перебудова
руху Опору тривала. 3 вересня 1949 р. УПА наказом Головнокомандувача Романа Шухевича УПА припиняє
своє існування, починається розформування ще активних штабів і бойових одиниць армії [7, с.179]. Це був
перехід ОУН-УПА на нові шляхи боротьби – розумний, але вимушений крок. Боротьба вступила у вирішальну
фазу, однак тепер уже домінувала радянська влада.
Тепер бандерівці діяли переважно невеликими групами із 2-3 осіб. Чекістські опергрупи намагалися
зловити повстанця живим, завербувати і відправити у підпілля. Бувало не раз, що для полагодження справ треба
було тиждень. Радянські органи держбезпеки мали багато часу, щоб попрацювати. У зв'язку з цим керівництво
підпілля видало розпорядження, згідно з яким підпільникам заборонялося ходити поодинці.
Після загибелі Р.Шухевича 5 березня 1950 р. В.Кук автоматично перебрав до своїх рук командування
Українською Повстанською Армією і став головою Генерального Секретаріату УГВР, ці повноваження були
затверджені у червні 1950 р. конференцією ОУН. Конференція насамперед прийняла й затвердила остаточний
текст уточненої й доповненої програми ОУН. Головні програмні постулати відповідали духу III Надзвичайного
Великого Збору ОУН 1943 р. Після завершення роботи конференції підпілля зосередило свої сили на
пропагандистській діяльності [11, с.290-291].
Розуміючи, що дальший відкритий опір поглиблює розрив із населенням, призводить до безглуздих
жертв і не в змозі зупинити „совєтизацію”, В.Кук із початку 1950-х неодноразово наказував мінімізувати бойові
й терористичні акції, перейти у глибоке підпілля або легалізувати його учасників, зберігаючи сили на віддалену
перспективу.
В архіві СБУ зберігається копія листа від листопада 1950 р. Василя Кука, направленого на адресу
„201”, якою був керівник „СБ” Луцького окружного проводу ОУН „Ярош”. У листі В.Кук наказує, щоб старі,
надійні кадри постійно виховували і навчали так, щоб їхній моральний стан, значення й організаторські
здібності постійно росли. Основне, щоб кожний революціонер добре вмів вводити у визвольний рух нових
людей (симпатиків членів їх серед молоді і людей старшого покоління). „Із введенням нових людей в
організацію, зокрема у підпілля, – не спішити! В підпілля можна приймати тільки тих, чия благонадійність
перепровірена низкою фактів, тих, які настільки сильні морально, що ні в якому випадку не підуть на
співпрацю з ворогом, а у безвихідному становищі будуть мати мужність самі застрелитися. Якщо немає
повноцінних кандидатів у підпілля – то інших нам не треба!”, – йдеться в листі. Далі В.Кук пише, що
пропагандистську роботу серед населення (місцевого міського і з СУЗ) слід проводити через читання
революційної літератури, конспіративно і без розголошення. „Можна до цієї боротьби долучити легальних,
проте надійних і підготовлених до такого роду завдань. Велику увагу приділяти питанню збереження кадрів.
Дорожити кадрами як неоціненним скарбом! Будуть кадри – буде Організація, буде держава! Загалом
застосовувати таку тактику, щоб ворог був впевнений, що на цій території Організації немає. Тоді ворожий
режим на цих територіях значно послабиться. Ні в якому випадку не демонструвати силу і могутність
Організації у нинішній час. Аргумент типу, треба, щоб народ про нас говорив, бачив нас і наші сили – у
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сучасних умовах не має жодного значення. Сила полягає у фактичних революційних кадрах (добре
законспірованих), а не в людських розмовах”, – так аргументував нову тактику поведінки останній
Головнокомандувач УПА [9, арк. 163-168].
Розуміючи, що дальший відкритий опір поглиблює розрив із населенням, призводить до безглуздих
жертв і не в змозі зупинити совєтизацію, В. Кук із початку 1950-х років неодноразово наказував мінімізувати
бойові й терористичні акції, пропонував перейти в глибоке підпілля або легалізувати його учасників,
зберігаючи силу на віддалену перспективу [16].
Головними плюсами пропагандистсько-психологічної війни ОУН(б) були: високоефективний вплив на
місцеве українське населення; достатньо ефективна дія на осіб іншої національності, зокрема на військових у
німецькій і радянській арміях, на цивільні національні меншини; вдала контрпропагандистська боротьба з
апаратом психологічної війни вермахту і Червоної армії. До недоліків можна віднести серйозні обмеження
технічного плану (недостатня усна пропаганда, невеликі ресурси друкованої пропаганди, відсутність радіомовлення); нереальність цілей далекої перспективи (незалежність України); непорозуміння з
представниками інших народів (зокрема, з поляками і росіянами), відповідно низький рівень впливу серед них
[11, с.412-415].
Практично з початку 1950-х років за рішенням головного проводу ОУН активні бойові дії згортаються,
деякі формування розпускаються, організаційна мережа переводиться в глибоке підпілля, а основний напрям
роботи зосереджується на пропагандистсько-інформаційній діяльності. Левова частка найкращих сил
Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії отримує завдання легалізуватися,
щоб у майбутньому підтримати та продовжити національно-визвольну боротьбу. Це завдання було успішно
виконано й основні сили були збережені від повного знищення КДБ, з боку якого проводилися масивні репресії
проти всіх учасників визвольного руху. Ці люди, котрі були задіяні в Організації та УПА в своїй діяльності
плекали ідею української державності протягом усього життя та передали її наступним поколінням. В наслідок
чого на цих теренах у 1991 р. постала незалежна українська держава. За деякими свідченнями окремі відділи
УПА діяли включно до початку 1960-х років.
Від травня 1951 до квітня 1952 ситуація погіршилася. КГБ, зміцнене спеціальними розвідувальними
кадрами, застосовуючи провокаторські підпільні методи боротьби, зуміло завдати сильних ударів по
визвольному руху. В ту зиму загинули ще два члени Проводу ОУН – Петро Полтава – „Волянський” і Роман
Кравчук – „Максим”, 28 листопада 1950 р. загинув на Львівщині біля с.Велике Поле член Проводу Дяків Осип
– „Горновий”. „Створилося надзвичайно важке становище в ОУН і в усьому визвольному русі. Упавших у бою
Провідників не було ким замінити. Наступ ворога все більше посилювався”, – писав В.Кук [10, с.97-98].
На початку 1952 р. залишки підпілля перебували у важкому стані. Особливо складно було в Галичині.
Тут підпільники переховувалися в бункерах і криївках, здебільшого по лісах. На Волині, де ще не знесли всіх
хуторів, легше було збудувати криївку та організувати харчі. Чимало підпільників захворіло. Так, В.Кук мав
виразку шлунку, а через цингу в нього повипадали зуби.
Весною 1952 р. відбулася нарада вцілілих членів Центрального проводу ОУН. Було прийнято рішення
– у підпільній мережі тепер залишаються лише одиниці, решта повинні були перейти в інші області України,
навіть поза межі республіки, щоб легалізуватися. В.Кук призначив своїм заступником В.Галасу „Орлана”.
Наприкінці 1952 р. В.Кук втратив контроль над ситуацією. Централізоване керівництво підпіллям перестало
існувати. Бандерівські нелегальні одиниці діяли розрізнено [11, с.297, 299]. На 17 березня 1955 р. у західних
областях України нараховувалося 11 розрізнених боївок чисельністю 32 особи, 17 бойовиків-одиночок, шукали
500 нелегалів [7, с.180]. Останній військовий обов’язок воїни УПА виконували в жовтні 1956 року, коли
сміливо боролися на кордоні з Угорщиною, щоб допомогти Угорському антикомуністичному повстанню.
Із семи мільйонів західних українців в УССР (з 1944 по 1952 рр.) було вбито або репресовано 7
відсотків – тобто кожний чотирнадцятий. А ще додамо до цього майже повністю депортоване, тобто
репресоване населення українського Закерзоння (понад півмільйона осіб), а також українців, які попали у
зв’язку з діяльністю УПА під радянський терор у південних областях Білорусі та Житомирській, Київській,
Кам’янець-Подільській і Вінницької областях України [7, с.314].
Чотири роки В.Кук очолював національно-визвольну боротьбу в Україні. Можливо, не так очолював
боротьбу підпілля, як самозбереження залишків Організації. На питання чи була боротьба ОУН-УПА
даремною, останній головнокомандувач УПА Василь Кук відповідав: „В УПА було два фронти – один воєнний.
На воєнному фронті ми не могли виграти війну ні з німцями, ні з більшовиками, оскільки співвідношення
озброєних сил і техніки не можна зрівнювати. Другий фронт був ідеологічний. Ми вели сильну пропаганду про
національно-визвольну боротьбу і агітували за Українську державу. І ця боротьба завершилася тим, що зараз у
нас є Українська держава” [7, С.316]. Український національно-визвольний рух 1940-1950 років XX ст. на
українських етнічних землях мав схему класичного повстання. Він розвивався поетапно – від таємної
організації (ОУН) через масовий збройний опір до партизансько-повстанської війни.
Розділ 3. Арешт, ув’язнення і подальша доля В.Кука
Василь Кук сповна відчув на собі труднощі нелегального становища і кочового життя. Пізніше, у
поліклініці КДБ йому діагностували міокардіодистрофію, гіпопластичний гастрит, астенію нервової системи і
виразку дванадцятипалої кишки. Ще в 1945-му для розшуку В.Кука завели оперативну справу «Барсук». Тільки
талант конспіратора давав змогу розпізнавати спроби вивести його з підпілля з допомогою перевербованих
соратників. Він ледве вцілів, отримавши через агентуру тюбик із поштою, начинений отруйним газом.
Безпосередньо розшук і затримку В.Кука (операція «Пастка») поклали на 1-й відділ секретно-політичного
управління КДБ УРСР на чолі з молодим офіцером Петром Свердловим [4].
Як засвідчив у своїх спогадах ще один із ліквідаторів бандерівського підпілля Георгій Санніков,
„багато і сьогодні залишається брехнею, а що стосується В.Кука, то про нього, останнього із могікан, дійсно
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достойному поваги противнику, слід сказати правду про його захоплення і про роботу з ним (але, Боронь Боже,
про ніяке співробітництво і мови бути не могло), про його ідеологічну стійкість, і вірність своїм ідеалам” [18,
с.28].
Багатотисячні сили були кинуті на ліквідацію керівництва УПА, пошуки членів Центрального проводу
ОУН „Леміша”, „Орлана” та інших активістів визвольної боротьби. Всі сили органів держбезпеки України були
кинуті на пошук і ліквідацію „Леміша”, який після смерті Р. Шухевича очолив УПА.
Великим успіхом чекістів був арешт у липні 1953 р. Василя Галаси і його дружини Марічки.
Захоплення цих ворогів було здійснено однією із спецбоївок КДБ із застосуванням спецпрепарату „Нептун-4”7.
Проте їм не вдалося заставити Галасу вийти на „Леміша”, бо він давав неправдиві відомості. Операцію по
захопленню В.Кука контролював особисто Микита Хрущов [18, с.21, 159, 179, 340].
„Знайти „Леміша” за будь-яку ціну, не рахуючись ні з чим. Така вказівка Москви й Києва. Керівництво
було впевнене, що коли він буде схоплений або ліквідований, всі ті, хто зі зброєю в руках продовжує опір,
втративши консолідуючу основу, вийдуть із повинною або будуть знищені. Живий або мертвий „Леміш” був
потрібний органам для здійснення низки широкомасштабних акцій, спрямованих якщо не на розгром, то на
значне послаблення впливу зарубіжних центрів ОУН”, – згадує Г.Санніков [18, с.250].
У лісі в криївці біля с.Круглів Підкаменецького району Тернопільської області 23 травня 1954 р. з
допомогою завербованого зрадника і групи підісланих агентів вдалося заарештувати В.Кука разом із дружиною
Уляною Крюченко. Захоплення Кука й утримання його з дружиною у внутрішній тюрмі КДБ України
вважалося державною таємницею. Знали лише декілька десятків чекістів, строго попереджені про
нерозголошення факту захоплення, із цивільних осіб знали тільки троє – секретар ЦК Компартії України
А.Кириченко, секретар по пропаганді ЦК і Генеральний прокурор України Р.Руденко [18, с.252]. Проте пошуки
Кука тривали, територіальні органи КДБ і надалі отримували орієнтири й вказівки для розшуку Кука, тисячі
людей залишалися у цьому задіяними [18, с.442]. Очевидно, що це було і для того, щоб виявити інші боївки
УПА, посіяти серед населення страх і, враховуючи діяльність чекістських псевдоповстанських груп, підірвати
його довіру та підтримку націоналістичного підпілля.
За свідченнями Ю.Шухевича, „він не знає людей, які б сказали, що потрапили у руки КДБ із-за Кука”.
На допитах Кук називав прізвища мертвих людей або тих, що знаходились в еміграції [11, с.303]. Крім того,
чекісти прагнули використати В. Кука у великій політичній грі. Вони сподівалися з його допомогою заманити в
Україну С.Бандеру.
Зрозумівши, що схилити на свій бік В.Кука неможливо, розгорнулася дискусія як з ним поступати далі.
Слідчий Кука зауважив, що „після перших же розмов з „Лемешем” уловили в глибині його очей безстрашність і
мужність” [18, с.443]. Долею Кука цікавився М.Хрущов, а тому він пропонував провести у Львові відкритий
судовий процес із залученням ЗМІ, де розкрити „злочинну суть бандерівщини”, а потім за вироком суду –
розстріляти. Проте КДБ України змогло переконати Москву залишити Кука для гри „в темну”, тобто використати
його у своїх планах таємно і проти його волі, діючи від його імені скомпрометувати В.Кука, а через це і всю
подальшу визвольну боротьбу.
„Розстріляти Кука було б дуже просто і оперативно невиправдано. Мертвий, він стане мучеником Віри
й Ідеї... Можливо, вдасться схилити його до співпраці. Такого рівня лідера ОУН, що попав живим в руки
чекістів, у держбезпеки ще не було. Залишились живими тисячі тих, хто в минулому брав участь у русі опору,
вийшов з повинною, але не змінив своїх переконань, залишився прихильником, а можливо й учасником ОУН,
глибоко законспірованим, тимчасово затаївшись під видом мирного громадянина України. Тисячі висланих в
Сибір і степи Казахстану бандпосібників і симпатиків не розлучаються з ідеєю незалежності України. Ось чому
вкрай важливо було звернення до всієї України, до всіх українців від такого лідера руху опору, як полковник
УПА Василь Кук”, – писав у спогадах Г.Санніков [18, с.442-443].
Саннікову не вдалося ідеологічно перевиховати В.Кука, навпаки, часто розмови з ним виховували
самого слідчого: „Найцікавішими були розмови з Куком на історичні теми. Історію України, її культуру,
величезну літературну спадщину, народні традиції, навіть музику, Кук знав, напевно, досконало принаймні у
великому об’ємному вираженні” [18, с.447].
Указом Президії Верховної Ради СРСР № 139/82 від 14 липня 1960 р. Василь Кук і його дружина були
помилувані зі звільненням від кримінальної відповідальності: „Беручи до уваги бажання колишнього керівника
„Організації українських націоналістів” Кука спокутувати свою вину перед Радянською державою
патріотичною діяльністю на користь Батьківщини, задовольнити клопотання Комітету держбезпеки України
про поширення на нього і на дружину амністії 1955 року”. 19 вересня 1960 р. Василь Кук зачитав звернення по
радіо до українців в еміграції, опубліковане і в газеті «Вісті з України» для поширення в діаспорі (тоді ж
близько 200 колишніх членів ОУН виступили у ЗМІ з «покаянними» заявами) [4].
В.Кук вставив у текст слова зі своєї давньої розмови зі Стецьком, відомі лише їм обом, які мали
означати, що канал провалено. КГБ цього не зрозуміло, а редагувати саме цей пасаж побоялося, щоб не
втратити автентичності тексту В. Кука. З другого боку кордону був Степан Мудрик, він прокоментував це
коротко: „Ми коли прочитали цього листа, то перестали посилати людей старими каналами” [25].
„Мої звернення про припинення боротьби були, – пояснював ситуацію згодом Василь Кук. – Але я
писав одне, а вони дописували те, що вважали за потрібне. Продовжувати підпільну боротьбу в тих умовах
було недоцільно. І я про це щиро говорив. А коли вони писали, що ми співпрацювали з німцями, – то була їхня
брехня. Однак посилати з-за кордону людей і утворювати тут якісь підпільні організації не мало жодного сенсу.
А згодом, коли сталася хрущовська „відлига”, вони вже хотіли використати мене як аргумент демократизму, як
ознаку того, що нікого тепер не переслідують, що ось звільняють людей із тюрем. І вони не тільки мене тоді
звільнили, а ще багатьох. Але я дуже добре знав, що вони можуть зі мною розправитися будь-коли, і тому не
вірив їм ані на йоту. Але, бачачи їхню тактику, не просився: „А ви мене таки розстріляйте!” Вони допитували
мене шість років. І в Києві, і в Москві – на найвищому рівні. Розумієте, йшлося про те, щоб убити Бандеру. Я
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робив усе, аби мене не використали для цього. Та вони за цей час підготували Сташинського... Коли вже вбили
Бандеру, я їм був нібито не потрібен. Але вони все ж таки продовжували зі мною гру, щоб завдати удару по
організації за кордоном. І я включився в ту гру, бо знав, що можу зірвати їхні плани. А якщо вони це
робитимуть без мене, то зможуть завдати нашій організації набагато більше шкоди. Зрада – коли люди, які
включилися з більшовиками в гру, справді шкодили нашій організації” [16]. Пізніше, у березні 1992 р. Служба
Безпеки ОУН провела розслідування щодо факту зради і його спростувала, бо дійшла висновку, що не було
жодної людини, яку б судили за свідченнями В. Кука [25].
Щоб тримати під постійним наглядом Василя Кука КДБ забезпечило квартирою на вул. Чудновського в
Дарницькому районі столиці, влаштувало на роботу в Центральний державний історичний архів в Києві (19611968), в Інститут історії АН УРСР (1968-1972). Там він, з санкції держбезпеки, написав дисертацію на тему:
„Марксизм-ленінізм про українське національне питання” на здобуття ступеня кандидата історичних наук.
Вища Атестаційна Комісія, одноголосно визнала цю працю на рівні докторської дисертації, проте КДБ
заборонив це рішення і рекомендував присвоїти кандидатський ступінь, а потім не дозволив і цього [18, с.23]. З
дипломом історика, який він здобув екстерном, В.Кук змушений був влаштуватися на посаду рядового
постачальника в “Укрпобутрекламу”. Аж до виходу на пенсію в 1986 році перебував під наглядом КДБ [22].
В. Кук за часів радянської влади дуже довго був під постійним наглядом КДБ. І, здається, після всього
пережитого не дивувався людській ницості. Але дуже цінував і любив людей, які жили Україною. Він
розповідав про свої зустрічі з поетом Василем Стусом. В. Стус просив В. Кука порадити, як йому діяти, щоб
продовжити боротьбу УПА. Це в тих умовах, та ще коли обидва були під пильним наглядом! І мудрий Кук
підтримав Стуса, але просив у жодному разі не створювати організацій, бо це була пряма дорога в концтабори
[3, с.36].
Останньому Головнокомандувачу УПА пощастило дочекатися незалежності України. В.Кук до кінця
життя в своєму поважному віці був дуже активною і сучасною людиною. Багато зустрічався з молоддю,
передавав досвід, надихав, запалював, радив, дискутував. Не зважаючи на сповнене труднощів і боротьби
життя, він ніколи не скаржився, відзначався благородством, стійкістю духу, освіченістю та культурою. Помер
Василь Кук 9 вересня 2007 р. на 95-му році життя. За заповітом, поховали його на батьківщині в селі Красне,
Львівської області.
У часи Президента України Л.Кучми В.Кук відмовився від надання йому звання „Герой України”.
Сказав, що не може взяти таку нагороду, коли армію, якою він командував, не визнано на державному рівні
визвольною. „Ми ніколи не робили злочинів проти Української держави, за яку ми боролися. І тому всіх
учасників національно-визвольної боротьби треба визнати борцями за державну незалежність України і на них
поширити всі ті права й привілеї, які стосуються учасників бойових дій Другої світової війни. А до учасників
національно-визвольної боротьби треба зарахувати і всіх членів ОУН, вояків і командирів УПА, всіх
заарештованих, репресованих і висланих, бо всі вони сприяли національно-визвольній боротьбі. І коли нині
учасниками бойових дій вважають навіть колгоспників того періоду, які давали з колгоспу хліб, так само всі
вислані і репресовані допомагали нам і давали нам хліб, тому всіх учасників національно-визвольної боротьби
треба вважати борцями за державну незалежність України”, – вважав В.Кук [1].
Президент України Віктор Ющенко у співчутті у зв'язку зі смертю Василя Кука наголосив: „До
останнього подиху він був у строю борців за Українську ідею, будучи сам її живим втіленням. Його життєвий
шлях завжди буде прикладом самовідданої боротьби за волю і державність України, символом перемоги над
двома тоталітарними режимами минулого століття. Вірний син України, Василь Кук назавжди залишиться в
нашій пам’яті непогасним образом вірності народу та безкорисливого служіння нашій державі” [24].
Його ідейний ворог Г.Санніков зізнався: „Я поважав цю людину, свого ворога, за його ідеологічну
стійкість, за непокірність долі, безстрашність і мужність. Це був активний ворог СРСР, ярий антикомуніст,
ворог Росії, борець за вільну, незалежну, соборну Україну” [18, с. 27, 491].
В.Кук до останнього свого подиху був чи не єдиний, хто відкрито ніс правду про УПА – у численних
інтерв’ю журналістам, документальних фільмах про УПА, власних публікаціях у пресі, зустрічах із молоддю в
школах і університетах. Василь Кук відомий також як підпільний публіцист та історик. Серед найвідоміших
його праць: „Пашні Буряки”, 1938 р. (підручник із конспірації ОУН), „Колгоспне рабство”, 1952 р. (аналітичний
огляд функціонування колгоспної системи в Україні), цикл нарисів про життя та творчість Артема Веделя –
відомого українського композитора, 1970-80-ті рр., біографічні нариси про Степана Бандеру, Романа Шухевича,
1990-ті рр., фундаментальний збірник документів „Українське державотворення. Акт 30-го червня 1941 року”,
2001 р.
Якби він устиг написати книгу з мистецтва керування, то, цілком імовірно, увійшов би до переліку
світових майстрів менеджменту, а його таланту підпільника позаздрили б найвідоміші розвідки світу:
репресивна машина окупантів ловила Василя Кука найдовше з-поміж керівництва руху, його не зломили ні
роки підпільного життя, ні військові незгоди, ні тюрми, ні карателі. Та й саме його життя в невеликій квартирі
на київських пагорбах до останнього дня було викликом усім, хто заявляв про недоцільність їхньої боротьби.
Василь Кук став – символом незламності і перемоги, символом подвигу, символом безсмертя людського духу.
Висновки
Василь Кук з дитинства був втягнутий у національно-визвольну боротьбу нашого народу за державну
незалежність України. Національно-патріотичне виховання у товаристві „Пласт”, де виховувалося чимало
видатних історичних постатей України, а також причетність його рідних до підпілля УВО й ОУН, заклали
основу націоналістичного світогляду В. Кука. Прагнення його батька вивчити своїх дітей, щоб вони могли самі
торувати свою життєву дорогу, не було даремним. В. Кук усе життя вчився, а з огляду на його досягнення
можна сказати, що вчився на відмінно. Недаремно його називали „видатним конспіратором, ідеологом,
пропагандистом українського слова”, „людиною енциклопедичних знань”, він був прекрасним публіцистом і
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науковцем. У мирний час із такими характеристиками він би зробив неабияку кар’єру, але Україна боролася за
свою незалежність, і Кук, як патріот, не міг бути поза цією боротьбою.
Він пройшов шлях від члена юнацтва ОУН до найвищих посад в ОУН і УПА. Становлення Василя
Кука в націоналістичному середовищі відбувалося поетапно згідно з його власними досягненнями у праці і над
собою – постійному навчанню і самовдосконаленню знання, і в боротьбі за Українську Соборну Самостійну
Державу – виконуючи найскладніші завдання і доручення Проводу ОУН і УПА, беручи особисту творчу
участь у знакових подіях боротьби – проголошенні Акту Відновлення Української держави, організації
націоналістичного середовища на Сході й Півдні України, розробленні стратегічно нової програми ОУН під час
Третього Великого Збору ОУН, у повсякденному керівництві довіреними йому людьми у національновизвольних змаганнях тощо.Чотири роки В.Кук очолював УПА. Останній її Головнокомандувач мусив діяти у
найважчих умовах, а з огляду на час, виробити нову тактику збереження загартованих і досвідчених
націоналістичних кадрів для продовження національно-визвольної боротьби в інших формах і заходах. Вороги
української незалежності, оцінюючи належним чином лідерські здібності В.Кука, доклали чимало сил для його
захоплення. Оскільки перевиховати його чи зламати на співпрацю їм не вдалося, КДБ провело низку акцій для
здійснення свого плану ліквідації збройного підпілля ОУН і УПА шляхом компрометації чесного імені В.Кука,
його діючи від його імені проти його волі.
Наслідки цієї діяльності українці пожинають до сьогодні, адже частина з них, не знаючи правди,
вважає його зрадником, інша (переважаюча) частина вважає Великим Українцем. Збройна боротьба ОУН-УПА
хоча закінчилась поразкою, мала величезне морально-політичне значення в процесі національного
відродження. Вона служила доказом, що українська нація готова для своєї свободи та незалежності на найвищу
пожертву. І ця боротьба не була даремною, бо вона завершилася тим, що зараз у нас є Українська держава.
Василь Кук своїм життям і діяльністю склав цю пожертву. До останнього подиху він був чи не єдиний, хто
відкрито ніс правду про УПА – у численних інтерв’ю журналістам, у документальних фільмах про УПА,
власних публікаціях у пресі, зустрічах із молоддю в школах і університетах. В. Кук був справжнім героєм свого
народу, котрий ще не в змозі сьогодні належно оцінити його працю, відданість, любов, ідею та вклад у
створення незалежної Української Держави. Він закликав молодь не до військового, а до ідеологічнореволюційного повстання задля процвітання вільної України, і став предметом нашого наслідування. Василь
Кук став Символом – символом незламності і перемоги, символом подвигу, символом безсмертя людського
духу.
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Замкові комплекси на Рівненщині: пам’яткоохоронна робота 1991–2007 рр.
Підготувала: Ющук Анастасія Вікторівна,
учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 м. Рівного.
Науковий керівник: Зацаринна Наталія Петрівна,
вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 м. Рівного.
Вступ
Актуальність дослідження. У відродженні національної свідомості українського народу визначальне
місце належить вивченню його історичних коренів, відновленню вікових традицій і духовних цінностей. їх
уособленням виступають історичні пам'ятки – предмети матеріальної та духовної культури минулого. Будучи
невід'ємним складником соціокультурного простору, вони виховують і єднають покоління, забезпечують
наступність і спадковість розвитку нації, сприяють згуртуванню українського суспільства навколо спільних
ідеалів та цінностей. Тому одним з найактуальніших завдань незалежної України залишається турбота про їх
збереження та повноцінне використання.
На території сучасної Рівненщини налічується понад 300 пам'яток архітектури та містобудування, які
здебільшого занедбані. Тому науково-дослідницька робота, в якій поставлено за мету облікувати та описати
найбільш відомі архітектурні пам'ятки краю, ознайомитися з їх станом і дати рекомендації щодо їх реставрації
та використання, проаналізувати сучасну державну програму щодо їх збереження, безперечно, актуальна.
Дослідження теми дає змогу підкреслити значущість пам'яткоохоронної діяльності для збереження
національної культурної спадщини, потребує підтримки в незалежній Україні цілісної системи такої роботи.
Мета дослідження – на основі численних нових документів і матеріалів охарактеризувати правову
структуру пам'яткоохоронної роботи на Рівненщині, розкрити зміст і значення цих робіт як дієвого способу
збереження архітектурних старожитностей.
Відповідно до поставленої мети виділено наступні завдання:
простежити становлення в Україні законодавчої бази щодо охорони і збереження історико-культурних
пам'яток;
дослідити найбільш відомі архітектурні пам'ятки краю, показати їх історичну цінність у контексті
історії України;
ознайомитися з технічним станом архітектурних пам'яток і розробити рекомендації щодо їх реставрації
та використання;
засвідчити вагому роль пам'яткоохоронної роботи, як дієвого фактора збереження пам'яток.
Об'єкт дослідження – архітектурно-замкові комплекси Рівненщини.
Предмет дослідження – форми та методи офіційних установ у галузі пам'яткоохоронної роботи.
Методологічна основа дослідження у процесі реалізації завдань дослідження використано різні
методи. Ретроспективно розглядається історія найбільш цінних культурних комплексів краю. Застосування
порівняльно-історичного та методу аналізу сприяло з'ясуванню особливостей становлення та розвитку
пам'яткоохоронної справи. У роботі було використано проблемно-хронологічний метод дослідження. З метою
з'ясування впливу діяльності пам'яткоохоронних органів у архітектурно-історичній сфері, застосовано
системний метод дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що матеріал науково-дослідницької роботи, її
концептуальні положення й висновки є невід'ємним компонентом висвітлення питань охорони, вивчення стану
та збереження культурної спадщини протягом 1991−2007 рр. У роботі охарактеризовано державну правову
базу щодо охорони та збереження історико-культурної спадщини. Простежено діяльність державних структур,
зацікавлених місцевими старожитностями в охороні, вивченні технічного стану та забезпеченню пам'яток.
Піднімається питання руйнації культурної спадщини. Для більш ефективної та кращої реалізації відновних
робіт запропоновано проведення геофізичних досліджень. Використання матеріалів преси дали змогу довести
вагому роль регіональної пам'яткоохоронної роботи для збереження історичних реліквій. Розкрито здобутки та
недоліки пам'яткоохоронної роботи в незалежній Українській державі.
Розділ І
Нормативно-правові документи про охорону всесвітньої культурної спадщини та культурних
цінностей України
З кожним роком культурно-історичні цінності зазнають руйнації. Пам'яткоохоронна проблема сьогодні
здебільшого розглядається в морально-етичній площині і не доводиться до правової оцінки. Недарма досі на
території України діє закон зразка 1978 р., а прийняття нового законодавства безпідставно затягується,
незважаючи на те, що переважна більшість пам'яток щоденно піддається жорстокому тиску з боку
різноманітних державних, місцевих, а нерідко вже і приватних будівельних програм. Тож своєчасним заходом
можна назвати рішення українського уряду приєднатися до міжнародних актів охорони пам'яток. Правовою
основою сучасної діяльності щодо охорони і реставрації пам'яток архітектури є Основи законодавства України
про культуру 1992 р., Закон УРСР „Про охорону та використання пам'яток історії та культури" 1978 р., Закон
України „Про основи містобудування" тощо. Згідно з чинним законодавством, в Україні державному обліку й
охороні підлягає широкий спектр об'єктів, комплексів та визначних місць історико-архітектурної спадщини:
будівлі, монастирі і фортеці, історико-меморіальні будинки тощо. Відповідно до „Основ законодавства
України про культуру" Держбуд веде державний реєстр національного культурного надбання. Під охорону
держави взято 15059 пам'яток містобудування й архітектури, з них понад 3000 – національного значення.
Рішенням Уряду 46 найвизначніших ансамблів і комплексів історико-архітектурної спадщини оголошено
державними історико-архітектурними заповідниками. Десятьом з них Указами Президента України надано
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статус національних. У Конституції України в ст. 54 та ст. 66 викладені основні положення щодо історичнокультурної спадщини України: „Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження
історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в
Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами" [4; 19, 22].
Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка
відбулася в Парижі з 17 жовтня до 21 листопада 1972 р. на своїй сімнадцятій сесії констатувала, що
культурній і природній спадщині дедалі більше загрожує руйнування, що викликано не лише традиційними
причинами пошкодження, а й еволюцією соціального й економічного життя, прийняла 16 листопада 1972 р.
Конвенцію „Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини" [8; 2].
Питання охорони культурної спадщини є важливим і для рішень українських урядовців. 23 серпня
1999 р. Президент України Леонід Кучма видав Указ „Про День пам'яток історії та культури". Цей Указ був
висунутий на підтримку ініціативи вчених, архітекторів, працівників державних органів охорони пам'яток
історії та культури. Згідно із законом в Україні День пам'яток історії та культури відзначатимуть 18 квітня.
Цей Указ має велике значення, адже символізує нашу увагу і пам'ять про культурні надбання краю за весь
його історичний період [5; 1].
8 червня 2000 р. вийшов Закон України „Про охорону культурної спадщини". Цей закон регулює
правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері культурної спадщини з метою її збереження,
використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища
в інтересах нинішнього і прийдешнього поколінь [1; 1]. Наступним законом від 16 грудня 2004 р. були внесені
зміни до Закону України „Про охорону культурної спадщини".
Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів
України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини. Закон України „Про охорону
культурної спадщини” є дуже важливим, адже вся пам'яткоохоронна робота побудована на його основі. Тобто
впродовж тривалого часу справа збереження пам'яток архітектури в Україні часто залежала від політичної
кон'юнктури і сваволі окремих посадових осіб. Цей же закон означає винесення та включення цієї проблеми в
сучасне суспільно-економічне життя. 1 лютого 2005 р. Президент України Віктор Ющенко затвердив Закон
України „Про тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної спадщини". У ньому постановлено:
заборонити приватизацію пам'яток культурної спадщини до затвердження Верховною Радою України переліку
пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації [2; 1].
Цей закон є юридично вмотивованим, адже дійсно для нашої держави необхідо вирішити, що є
національним надбанням, а що можна передати і в опіку приватним рукам. Якщо бізнесмен приватизував
замок, то він повинен скласти документацію і почати реставрацію. Якщо власник нічого не робить, то через
суд замок підлягає конфіскації. Адже це є державні пам'ятки. У нашій державі передбачається широкий спектр
діяльності, щодо збереження її культурних цінностей. Багатий міжнародний досвід щодо збереження
історичної спадщини має позитивно вплинути на процес національного духовного відродження в Україні, а
він, у свою чергу, надасть новий імпульс розвиткові і збагаченню міжнародно-правової пам'яткоохоронної
справи.
Отже, щоб змінити на краще становище в галузі охорони, використання і реставрації пам'яток у
нашому суспільстві потрібні нові методологічні підходи, відмова від ідеологічного диктату, що має знайти
місце в кардинально оновленому законодавстві, яке зараз широко здійснюється в напрямку створення правової
держави. Вироблення на їх основі нових ефективних державно-правових структур у галузі збереження
культурних цінностей, використовуючи історичний досвід як позитивний, так і негативний, є завданням
актуальним і невідкладним.
Розділ II
Історико-архітектурні пам'ятки краю
§ 2.1. Острозький замок
Острог – одне з найдавніших славних міст України, яке протягом віків було культурним центром
українських земель. Найважливішою архітектурною домінантою міста є замок князів Острозьких – справжня
перлина давньоруського фортифікаційного мистецтва (вул. Замкова, 5). Саме тут, у замку, де виявлено і
залишки давньоруського городища, почав свій розвиток Острог. Його перші дерев'яні укріплення, збудовані ще
в домонгольські часи, були повністю знищені татарськими ордами в 1241 р. Та вже в першій половині
наступного століття перший історично відомий князь з династії Острозьких – Даниїл – відновлює на Судовій
(Замковій) горі зруйновані споруди. Пізніше вони не один раз добудовувалися та перебудовувалися, та все
одно зберегли суворий вигляд середньовіччя [30; 5].
Замок розташований на відносно невеликому (0,7 га) овальному майданчику на пагорбі. Сама природа
тут піклується про оборону місця. Острозький замок нерегулярний у плані, що зумовлений рельєфом території
[16; 19].
„Вежа мурована" (так її названо в акті від 1603 р. про розділ князя Костянтина-Василя Острозького
поміж його синами). Це досить рідкісний для України тип середньовічної башти-донжона. В нижньому ярусі
споруди зберігалися різноманітні припаси, тут же було зроблено глибокий колодязь [10; 131]. В ХV-ХVІ ст. до
початкового ядра споруди прибудовано прямокутний об'єм, проведено реконструкцію стрільниць та склепінь
приміщень, установлено контрфорси. Наприкінці XVI ст. будинок декорований елементами ренесансної
архітектури [27; 31-32].
Після ремонтних робіт 1913−1915 рр. приміщення було пристосоване під музей з бібліотекою. Нині в
дев'яти залах музею розміщується багата експозиція Острозького краєзнавчого музею. Тут зберіга.ться
археологічні знахідки, зібрані зі всього округу, старовинні предмети [31; 79].
У південно-західному куті замкового подвір'я знаходиться ще одна пам'ятка ансамблю – Нова башта,
яку іноді ще називають Кругла. Збудована вона з каміння та цегли в XVI ст. і реставрована вже в кінці ХХ ст.
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[31; 266]. Споруда триярусна, нижня частина глуха, з трьома контрфорсами, верхні яруси мають стрільниці.
Вежа завершується поясом з аттиком на фігурних кронштейнах, що несуть гладеньку аркаду з імпостами та
фігурними зубцями. В архітектурі вже помітні риси ренесансу [25; 31].
Замковий комплекс у Острозі, як одна з найцікавіших пам'яток фортифікаційної архітектури, з 1980 р.
знаходиться на реставрації. Після ремонтно-реконструкційних робіт пристосований для історичного музею,
бібліотеки, лекційного залу ( архітектор В.Леонтович), пізніше – для міського краєзнавчого музею. Сучасний
Острозький історико-культурний музей-заповідник – це, власне, замок князів Острозьких, Богоявленський
собор, музей книги, розташований у стародавній Луцькій вежі, колишній музей Миколи Островського, а нині
музей історії села в селі Вілія. Для демонстрації широкому залу представлено багату книжкову колекцію
стародруків, рукописів і рідкісних книжкових видань, колекції нумізматики, етнографічну й археологічну.
Навіть у важких матеріальних умовах працівникам музейного комплексу вдається доукомплектовувати
колекції новими експонатами. Отже, можна пишатися й тим, що цей музей-заповідник є одним із найкращих в
Україні (відкрився ще в 1916 р. завдяки старанням членів громадської організації „Братство імені князів
Острозьких"), і тепер це унікальна споруда оборонної архітектури середньовічної Волині, що слугує чудовим
туристичним об'єктом не тільки для українських туристів, а й для іноземних відвідувачів.
§ 2.2. Замок князів Острозьких-Любомирських
У Рівненському краю місто Дубно – одне з найдавніших і найцікавіших міст. Перша літописна згадка
датується 1100 р. під назвою Дубен. Воно було розташоване серед неприступних боліт над р.Іквою [15; 204]. За
народними переказами, наші предки заснували поселення під назвою Дубєнка, яке з часом перетворилося у
місто-фортецю та отримало назву Дубєн-град. У ньому побувало багато торгових людей, видатних
особистостей минувшини, яких воно приманювало до себе своєю красою та милозвучними передзвонами
церков і монастирів [17; 2].
Вражає величчю замок князів Острозьких-Любомирських ХУ-ХУПІ ст., який протягом віків декілька
разів перебудовували. Його в різні часи відвідали видатні українські діячі: В.Лисенко, І.Вишенський, польські –
Т.Чацький, А.Мальчевський, французький принц Конде та інші.
Перше дерев'яно-земляне укріплення на місці давньоруського городища було зведене ще в XIV ст. за
Федора Острозького. Це був відносно невеликий форпост з дерев'яними баштами та тісно побудованими
всередині господарськими та житловими будівлями. В результаті склався незвичний архітектурний комплекс з
двома бастіонами по типу горнверка рогоподібного в плані укріплення. В середині XVI ст. Беата Костелецька
будує тут костел, заново перебудовує замок. В 1723 р. замок переходить до магната Юрія Любомирського.
Новий володар одразу ж зайнявся обновленням і перебудовую замку. Внаслідок реконструкції замок втратив
кріпосні стіни зі стрільницями, земляні бастіони і перетворився в розкішний палац з архітектурним стилем
пізнього бароко, характерним мансардним дахом, гербами Любомирських на стінах, скульптурами лицарів біля
входу [31; 49]. В XIX ст. фортеця втратила своє стратегічне значення, а будівля піддана реконструкції. У
наступній перебудові замку був задіяний Генріх Іттар (шалено популярний у магнатському середовищі
Польщі). Ще й дотепер цокольна частина споруди зберегла могутні циліндричні склепіння. З внутрішнього
боку палац мав два поверхи, його парадні сходи вели через невеликий пристінний рів. [17; 39] З історією
побудови палацу пов'язане ім'я ще одного відомого архітектора -Доменіко Мерліні. Можливо, проект Іттара не
цілком задовольнив Любомирських. Мерліні знову реконструює планування палацу, ядром якого став круглий
колонний зал з куполом, чудово прикрашений. Тут проводилися бали. В кінці XIX ст. зал переробили в домову
церкву, а військові події 1914 р. сильно його пошкодили. Тут розмістилися польські державні установи. Під час
німецької окупації у замку дислокувалися угорські частини, а після приходу Червоної армії - органи радянської
влади, потім - одна з військових частин аж до 1986 р. [12; 13] Лише маленька ніша в західній стіні великого
приміщення на першому поверсі зараз нагадує про колишню розкіш. Дубенський замок князів Острозьких
зараз входить до складу Державного історико-культурного заповідника й є його науковим та архітектурним
центром. Таким чином, Дубенський замок вражає своєю цікавою і надзвичайною важкою історією становлення.
Тривалий час він був підданий руйнації, проте, порівнюючи з іншими пам'ятками, досить непогано зберігся до
наших днів і вже зараз становить надзвичайно велику цінність для туристичної інфраструктури нашої держави.
Сьогодні цей замок поступово відбудовується і реставрується. На його території діють музеї, виставки. У свій
час цей замок відвідали Тарас Шевченко, Леся Українка, Бальзак і Кутузов, і вже сьогодні його цінностями
може тішитися кожен з нас. Ця рідкісна за красою фортифікаційна споруда є однією з найдавніших у місті
Дубно, і по праву може вважатися визначною пам'яткою не тільки Рівненщини, а й усієї України.
§ 2.3. Клеванський замок
Клевань існував уже з XII ст. під назвою Коливань, а в кінці XV ст. стає резиденцією князів
Чарторийських і вже в 1458 р. зустрічається в писемних джерелах як його власність [31; 198].
Над р. Стублою, на високому пагорбі князю приглянулося це старовинне селище з православним
монастирем Св. Миколая. У 1475 р. від короля Казимира князь отримує привілей на будівництво тут цегляного
замку. Будівництво замку велося досить повільно. Як воєвода прикордонної області, князь Чарторийський
постійно був у бойових походах [18; 6-7]. Повністю будівництво замку було закінчене у 1561 р. князем
Федором Чарторийським, луцьким старостою. Він оточив його глибоким ровом, який поповнювався водою
Стубли, і міцними кам'яними стінами [14; 14]. В планах – споруда нерегулярної форми, корпуси розташовані
по периметру зовнішніх стін. Тоді по кутах було зведено дві муровані вежі. Вони відносно непогано
збереглися, особливо східна. їх цегляні стіни в деяких місцях досягли небаченої товщини – 3,8 м. Третя башта,
що не збереглася до наших днів, була дерев'яною [29; 32].
З опису Клеванського замку від 1609 р. відомо, що головну оборонну функцію виконував західний
кам'яний бастіон з влаштованим у середині уступом для стрільби. Східна башта була менша за висотою і
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використовувалася для зберігання пороху та гвинтівок. Через глибокий рів був перекинутий чотириарковий
міст на міцних опорах. Цікаво, що міст прикрашали фрески, залишки яких ще було видно на початку XX ст.
[32; 63].
У 1632 р. замок перейшов єзуїтам, які влаштували тут свою колегію. Після їх вигнання в 1773 р. він
довго пустував, аж доки князь Костянтин Чарторийський, який вирішив створити в Клевані польську гімназію,
не перебудував замок у 1817 р. [32; 64]. Цей навчальний заклад радянська влада закрила у 1831 р. Власника
замку не стало, ним почало користуватися Луцьке повітове староство, яке відновило у 1832 р. тут повітове
училище . З 1916 р. у замку розташувався ветеринарний евакопункт одинадцятої армії Південно-Західного
фронту. З 1918 до 1925 р. спорожнілі приміщення займали державні установи та відомства військ УНР,
Російської Федерації, Речі Посполитої, та жертви громадянської війни, яким ніде було жити. З 1939 до 1941 р.
тут працював Клеванський райвідділ НКВС, тюрма та пересильний пункт для репресованих. Сюди
енкаведисти звозили керівників і активних учасників „Просвіти", членів ОУН та їхні родини для подальшої
відправки до далекого Сибіру [29; 41-42]. З 1953 р. До кін. 70-х рр. у замку навчаються учні школи механізації
(згодом сільського професійно-технічного училища №3). Пізніше тут розмістився лікувально-трудовий
профілакторій (ЛТП). З 1988 р. замок спорожнів і почав занепадати. Сьогодні про нього розповідають багато
легенд. Начебто у келіях-підвалинах утримувалася опозиційна українська шляхта, а в стінах були замуровані
непокірні волинянки, які відмовлялися виконувати неписане правило про панське право першої шлюбної ночі.
Подейкують, що і привид дівчини час від часу з'являється тут навесні й восени. Згодом з'явилися реставратори
Луцької дільниці, які працювали до 1992 р. Були розкопані підземні льохи, обмурована одна вежа, перекрито
дахи [29; 43].
На сьогодні власником замку є держава, адже Клеванський замок –пам'ятка національної історії та
архітектури. Але там, на жаль, знову пустка...
Отже, дуже прикро, що об'єкт, який має національне значення, за останні десятиліття помітно занепав.
Адже замок князів Чарторийських у Клевані стоїть на жвавому туристичному шляху неподалік двох обласних
центрів України (Рівного і Луцька). Поза сумнівом, відновлена пам'ятка відкриває привабливі комерційні
перспективи. До речі, за попередніми даними на базі замку планують створити готельно-туристичний
комплекс.
§ 2.4. Корецький замок
Місто Корець – нинішній райцентр Рівненської області, у давнину знаходився на торговельному
шляху, що з'єднував Русь із Західною Європою, відіграв політичну роль в історії давньоруської держави [20;
97]. Старий путівник Петра Ринкова „Шляхами південної Рівненщини" дає можливість чудово уявити, яким
було містечко в часи свого розквіту. Назва поселення вперше згадується в Іпатіївському літопису 1150 р.
Відвідало Корець багато князів: Данило Галицький, Федір Острозький, який, власне, і звелів поставити добре
укріплений замок на місці старого городища. З XV ст. містечко перебувало у власності князів Корецьких,
Лещинських, Чарторийських. Останній із володарів, Юзеф Чарторийський, наприкінці XVIII ст. зробив
Корець одним із найкращих і найбільш промислових міст Волині [24; 17].
Корецький замок, як і належить справжній твердині, стоїть на стратегічно вигідному місці. Він
сполучається з гранітними скелями, що височать на кілька десятків метрів понад долиною річки Корчик. На
цьому місці ще князь Острозький свого часу спорудив дерев'яний замок, а волинський воєвода Богуш
Корецький у першій половині XVI ст. укріпив його мурами [27; 56].
У плані замок – неправильний прямокутник із трьома вежами на оборонних стінах, що відповідають
рельєфу пагорба. Регулярний, бастіонної системи замок із боку материка був оточений глибоким ровом, через
який до фортеці вів підйомний міст. У XVII-XVIII ст. замок суттєво перебудували. Останню найбільшу
перебудову здійснили у 1780-ті рр. князі Чарторийські, внаслідок чого замок був пристосований під княжий
палац із модним на той час бароковим декором. Саме з того часу дійшли до нас залишки зовнішніх цегляних
стін і чудовий арочний кам'яний міст. Частково збереглися й підземелля - обов'язкова багатофункціональна
частина середньовічного замку. У 1832 р. корецький замок зазнав серйозної руйнації від великої пожежі і
відтоді його більше не відбудовували. Вже в руїнах його відвідав Тарас Шевченко, який здійснював поїздку по
Волині в 1846 р. Таким він і залишився на сторінках альбому Н.Орди [27; 19-20].
У 20-х рр. XX ст. тогочасний власник замку Бнінський намагався впорядкувати та законсервувати
його, але роботу було зупинено.
У свій час Корецький замок бралася відновлювати колишня влада. На першочергову реконструкцію
мосту, що веде до замку, в 2003 р. з державного бюджету були виділені кошти в сумі 200 тис. гривень, однак
уже в наступні роки цільове фінансування припинилося, а місцевий бюджет не міг підкріпити відповідними
коштами відновлювальні роботи [30; 2].
Отже, замок князів Корецьких, споруджений у 1550 р. у Корці, потужно використовувався до 1780 р., є
видатною пам'яткою національної історії та культури і включений до державної програми відтворення замків,
схваленої Президентом України. Хоча замок повністю і не зберігся, проте цегляний міст, башта, залишки стін
палацу, збудованого на руїнах фортеці, краєвид, що відкривається з високого берега – все це справляє неабияке
враження і може слугувати гарним комплексом для багатьох туристів.
Розділ III
Стан та проблеми збереження культурних пам'яток краю на сучасному етапі
Коли подорожуєш містами й селами України, де збереглися замкові й монастирські комплекси,
охоплюють подвійні почуття. З одного боку – це гордість і радість за наших предків, за їхні геніальні й
талановиті ідеї створення чудових пам'яток мистецтва, з іншого – сум і біль за той стан, у якому вони
перебувають. Велика кількість пам'яток архітектури ХІV–ХVІІ ст. краще збереглася на західних землях
України. Серед замків, що збереглися до наших днів, 22% мають задовільний технічний стан, приміщення
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використовуються для сучасних цілей; 34% мають технічний стан, який дає змогу використовувати для
сучасних цілей окремі споруди; 44% перебувають у руїні [22; 96-99].
Колись у княжих містах, а нині звичайних селах на території Рівненщини – Губкові, Новомалині,
Степані і Тайкурах – місцеві мешканці можуть звернути увагу приїжджих хіба що на руїни замків і на чудове
місце їхнього розташування. Палаци збереглися лише в Дубні, Клевані та Острозі – доля була до них більш
прихильною. Найкраща ситуація в музеєфікованих замках Острога та в Дубні. Там проводяться реставраційні
роботи, туди приїздять туристи. А ось Клевань, який лежить на шляху до Луцька, туристи оминають – там
руїни, занепад. Із восьми замків, які залишилися на території Рівненщини, тільки чотири можна відреставрувати
і повернути їх практично до первозданного вигляду, стверджує начальник обласного управління
містобудування та архітектури Євген Береговин. Зовсім не підлягають відтворенню, тому що втрачено до 90%)
споруд, за словами Береговина, залишки історичних пам'яток у селі Губків (Березнівський район), селі
Новомалин (Острозький район), у селі Тайкури (Рівненський район) та залишки валів у смт. Степань [28; 2].
Щоб утримати від руйнації існуючі державні заповідники, міністерство культури щорічно з
держбюджету виділяє кошти, однак розподіл їх залежав від рішення місцевої влади, яка вирішила частину
грошей віддати на інші цілі. Замок у місті Корці також підлягає відтворенню. Донедавна йшлося про
будівництво туристично-готельного комплексу. Однак допоки що немає бажаючих вкладати кошти в цю
історичну пам'ятку. У сучасному Острозькому історичному музеї-заповіднику через хронічний брак коштів
музейні працівники не в змозі виконувати головний свій обов'язок – реставрувати численні і надзвичайно цінні
експонати. Приміщенню дошкуляє надмірна вологість, яка з'явилася тут декілька років тому і все більше
прогресує. Експонати нищаться прямо на очах [21; 3].
До 1991 р. у Дубенських палацах Острозьких та Любомирських відбувалося варварське нищення
давньої архітектури – вкраплені недоцільні залізобетонні деталі, зроблені умивальники в колишньому фойє,
одна із зал розділена на багато дрібних вузьких високих приміщень – це постаралися колишні господарі –
військові та тимчасові орендарі, намагаючись використати старовинну будову як низькопробний готель. Згодом
палаци стали частиною Державного історико-архітектурного заповідника. Нині їх намагаються відродити
працівники заповідника – вони хоча б зовні набули пристойного вигляду. Найбільша проблема палаців –
опалення. Тут наново мурують зруйновані грубки, вперто борються з грибком і мріють розташувати в залах, де
збереглися чудові барельєфи, картинну галерею [34; 5].
Розглянувши історико-архітектурну цінність замків, особливості їх композицій та планування,
технічний стан споруд, а також методи реставрації пам'яток архітектури, звернемося до одного з
найважливіших показників їх збереження – сучасного використання. Проблема реставрації і включення
пам'яток у сучасне життя залишається невирішеною. Окремі позитивні приклади реставрації старовинних
об'єктів стали можливими внаслідок плідної діяльності товариства охорони пам'яток історії та культури,
творчих спілок та зусиль ентузіастів і органів влади. Ця проблема загалом в Україні набирає все більшої
гостроти [10; 213].
Для ефективного проведення реставраційних робіт необхідно проводити геофізичні дослідження з
метою виявлення підземних споруд, які є обов'язковим продовженням наземної архітектури. На жаль,
підземна частина замків до цього часу недосліджена. Архівні джерела про ці об'єкти відсутні, тому що це було
таємницею архітекторів та володарів замків. Про наявність підземних ходів, таємничих сховищ та підземель
свідчать тільки численні легенди. Внаслідок дослідження сучасного використання багатьох замкових і
монастирських комплексів, вивчення матеріалів щодо них, встановлено, що пам'ятки використовуються як
різні музеї, заклади відпочинку і туризму, культурно-освітні установи тощо. Обладнання музеїв у цих
комплексах – найефективніший засіб фізичного і морального збереження пам'яток історії і культури.
Технологія музеїв у більшості випадків дає змогу максимально зберегти об'ємно-планувальні структури
пристосованих будівель і споруд [9; 97].
Таким чином, аналіз використання пам'яток у сучасних умовах показав, що найбільш перспективним є
їх пристосування під історико-архітектурні заповідники, різноманітні музеї, заклади відпочинку й туризму. А
непродумане залучення цих об'єктів досить шкідливе для подальшого збереження багатьох цінних будівель і
споруд. Контроль за експлуатацією має здійснювати не лише органи архітектури. Активну принципову
позицію мають займати товариство охорони пам'яток історії та культури, творчі спілки та громадські
організації. Необхідно повідомляти громадськість про кожен факт спотворення пам'яток архітектури. При
цьому важливо активно пропагувати історико-архітектурну спадщину, доводити до широких мас суть і
цінність замкових споруд, їх значення в розвитку національної культури.
Висновки
Головні наукові результати зводяться до наступного:
1. Встановлено, що пам'яткоохоронна робота на Рівненщині є невід'ємною частиною і важливим
явищем вітчизняної історії, процесу збереження культурної спадщини українського народу. Ця діяльність
стала проявом наростаючих процесів національного відродження.
2. З'ясовано, що для пам'яткоохоронної роботи досліджуваних територій важливе значення мало
формування необхідної законодавчої бази. Укази, розпорядження, закони, постанови та інші юридичні
документи регламентували різні сторони пам'яткознавчої та пам'яткоохоронної роботи.
3. Позитивними моментами вищезгаданих законодавчих актів можна вважати оприлюднення
матеріалів про наявні пам'ятки старовини, пробудження зацікавленості реліквіями, залучення до їх вивчення та
збереження широких кіл громадськості, тобто виходу на державний рівень питання про шляхи й методи
пам'яткоохоронної роботи.
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4. До його найсуттєвіших недоліків належить відсутність дієвого закону про охорону пам'яток. На
розгортання цієї діяльності негативно вплинула слабкість її теоретико-методологічної бази, зокрема, що
спричинена поверховістю, неузгодженістю та нечіткістю дій пам'яткоохоронних органів.
5. Зроблено висновок про важливість реконструктивних і ремонтних робіт для збереження
архітектурних пам'яток. Вони проводилися на базі попереднього вивчення залишків давніх монастирських і
замкових комплексів.
6. До недоліків відновлювальних робіт слід віднести їх епізодичний характер, не завжди
кваліфікований підхід до розв'язання питань реконструкції чи ремонту, зумовлений недостатнім рівнем
наукових знань про особливості архітектурних стилів.
7. У роботі доведено, що найкращим підходом до здійснення реставраційних робіт є проведення
геодезичних досліджень, адже замок – це не окрема споруда, а цілий ландшафтний комплекс, який має
працювати повністю.
8. Встановлено, що пріоритетним видом можна вважати пристосування пам'яток під туристичні
заклади – бази відпочинку, туризму. Тому важливим кроком є створення дієвої туристичної інфраструктури
краю.
9. Доведено, що Рівненщина – це один з мальовничих країв в Україні, що славиться своїми чудовими
старовинними замками та фортецями. Саме тому їх охорона та збереження має бути одним з найнеобхідніших
кроків діяльності нашої держави.
Вирішення злободенних питань, пов'язаних із національним історико-культурним надбанням, не
повинно залежати від розв'язання економічних, політичних чи якихось інших проблем суспільного розвитку.
Справа в тому, що втрата будь-якої пам'ятки є непоправною трагедією, бо це означає втрату частини нашої
історії, культури. Час вимагає кардинальних змін правового забезпечення, збереження та використання
історико-культурної спадщини, створення оптимальної системи органів охорони пам'яток і запровадження
сучасних інформаційних технологій у їх роботі, пошуків ефективних шляхів фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення, здійснення пам'яткоохоронних заходів, відновлення поважного місця й ролі
громадськості в конкретній праці щодо збереження національних культурних надбань.
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Туристичні та українознавчі маршрути як важливий фактор у системі розвитку туризму в
Карпатському регіоні (на прикладі Верховинського району)
Підготував: Вережак Святослав Петрович,
учень 11 класу Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинського району Івано-Франківської області.
Науковий керівник: Вережак Марія Дмитрівна,
вчитель української мови та літератури Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинського району Івано-Франківської області.
Вступ
Людина влаштована природою так, що завжди буде народжувати собі подібних, буде жити довго чи не
дуже, а протягом свого життя людина безперестанку буде працювати і відпочивати, причому з задоволенням,
адже без відпочинку з позитивними емоціями ніякий організм не може вижити взагалі.
Ця коротка, глибока своїм внутрішнім змістом теза дозволяє визначити відпочинок як природну
потребу кожної людини, а туризм – його організовуючу складову, як вічно існуючу категорію діяльності.
Жителі планети – незалежно від їхнього віку і статі, місця проживання, національності, суспільного стану –
відпочивали, відпочивають і будуть відпочивати при фараонах, феодалах, капіталістах, демократах і будь-яких
інших. В кожній епосі можна знайти елементи діяльності, яку так чи інакше можна віднести до туризму.
Туризм – моє найулюбленіше хобі. Горами ходжу з самого дитинства. Спочатку ходив з дідусем та
друзями, а зараз, ось уже п'ять років займаюсь спортивним туризмом і є учасником збірної учнівської команди
Верховинського району з цього виду спорту. Наша команда – багаторазовий переможець і призер різних
обласних змагань. Тричі ми представляли область на зборі-змаганнях юних рятувальників „Школа безпеки"
(м.Львів 2005 р., м.Запоріжжя 2006 р., м.Севастополь 2007 р.). Влітку 2007 р. захищали честь області на
Всеукраїнському туристсько-краєзнавчому зльоті (м. Хмельницьк). Постійні походи і змагання давали мені
добрі знання про свій край та глибоке розуміння туристичної галузі взагалі. Чим глибше пізнавав цю сферу, тим
більше помічав проблемних питань і виникало бажання зробити свій особистий вклад у розвиток туризму.
Проаналізувавши стан туризму у Верховинському районі, виявив, що в галузі туристичних маршрутів і
організації дозвілля для приїжджих туристів існують деякі проблеми та прогалини знань про рекреаційні та
культурні особливості району.
Тема роботи: Туристичні й українознавчі маршрути як важливий фактор у системі розвитку туризму в
Карпатському регіоні (на прикладі Верховинського району).
Мета роботи: Описавши маршрут на унікальну гору Ротило, дослідивши природні і культурні
особливості села Волови, уклавши інформаційно-рекламний путівник для туриста, практично показати користь
та необхідність розробки українознавчих і туристичних маршрутів, як одного з головних факторів у системі
розвитку туризму й українознавства України для повного використання з метою туризму природних і
лікувальних ресурсів та культурної спадщини Карпатського регіону на прикладі Верховинського району.
Об'єктом дослідження є туризм взагалі, його стан, потенціал, можливі шляхи розвитку, користь,
проблемні питання та методи їх вирішення в різних масштабах.
Предметом дослідження є вивчення туристичних особливостей найвищої й однієї з наймальовничіших
гір Покутсько-Буковинських Карпат гори Ротило (1483м) та наближених територій з метою створення
туристсько-українознавчого маршруту та організації одноденних пішохідних походів на цю вершину.
У даній роботі головним є опис маршруту (путівник) на гору Ротило. Але для того щоб послідовно
підвести до правильного сприйняття матеріалу і розуміння необхідності створення таких маршрутів для
розвитку туризму, опису передують інші розділи.
І розділ „Про туризм" – дає інформацію про туризм взагалі, його особливості, користь для суспільства та
держави, про взаємозв'язок з фізичною та соціально-економічною географією.
У розділах: ІІ „Рекреаційно-туристичні особливості України" та IІI „Рекреаційно-туристичні особливості
Івано-Франківської області" стисло подано сучасний стан та природо-ресурсний потенціал цих територій.
IV розділ „Рекреаційні ресурси і потенціал туризму Верховинського району" містить загальну
інформацію про район, його природний та культурно-історичний потенціал. Подано основні чинники розвитку
місцевого туризму, аналіз деяких проблем, підстави та вихідні дані для проектування і розробки цікавих
пішохідних маршрутів, які допоможуть повніше використовувати рекреаційні особливості різних географічних і
культурних об'єктів.
Ці розділи дають зрозуміти, що на державному, регіональному і місцевому рівнях Україна має великий
потенціал, а повнота його використання залежить від того, наскільки зможе звичайний турист, відпочиваючи у
певному регіоні, отримати повну і достовірну інформацію про особливості місцевості, про унікальну річку,
скелю, гору, печеру, пам'ятку природи, самобутню культуру і талановитих жителів, і чи зможе турист при
потребі знайти спосіб або людину, яка допоможе зробити його відпочинок максимально цікавим, пізнавальним,
а головне – безпечним.
Далі пропонується вирішення цього питання у розділі V, що є зразком путівника „Туристськокраєзнавчий опис маршруту з активним способом пересування на гору Ротило 1483 м". Цей путівник містить
такі основні частини: Анотація. Довідкові відомості про подорож. Оглядова карта. Графічні відомості про
подорож. Відомості про район подорожі. Технічний опис маршруту. Додаткова інформація.
Дана робота має широке практичне застосування. Маршрут допоможе вирішити або дати поштовх для
вирішення деяких пунктів „Програми розвитку туризму у Верховинському районі на 2003 – 2010 роки", а саме:
2.4, 3, 3.1, 4, 4.3, 5, 5.2, 7, 7.1, 7.2, 7.4. Робота знайде своє впровадження в „Туристично-інформаційному
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центрі", який незабаром відкриється у Верховині. Опис маршруту планується розмістити на веб-сайті району
www.verkhovyna.info.
Здійснена презентація і впровадження маршруту. На X зльоті обдарованої молоді Гуцульщини (смт.
Вижниця 2007 р.) робота (опис маршруту) зайняла перші місця в секціях „Географія", „Історія, правознавство,
соціальні проекти". Як соціальний проект маршрут переміг на обласному конкурсі „Я – громадянин України" (м.
Івано-Франківськ 2007). Було організовано практичне сходження представленим маршрутом групи туристів.
Розділ І. Про туризм
Туризм по своїй сутності являє мандрівку, однак має чіткі обмеження, строго визначені
характеристики І багато трактувань з різних точок зору, розглядає людину, яка здійснює чи бере участь у
туристській мандрівці, поїздці чи поході, яку в загальному прийнято називати туристом.
Термін туризм походить з французької мови від слова tourisme від tour - прогулянка, поїздка,
мандрівка (екскурсія, похід ) у вільний від роботи час, один з видів активного відпочинку.
Туризм – це:
а) особливий, масовий вид мандрів з чітко визначеними цілями туризму, обмежених у часових
проміжках, які здійснюються особисто туристами, тобто діяльність самого туриста;
б) діяльність з організації і втілення (проведення) таких мандрів, тобто туристська діяльність, яка
здійснюється різними підприємствами індустрії туризму, зокрема тур-операторами і тур-агентами.
Така діяльність вигідна всім сторонам, які прямо чи посередньо беруть участь у цьому процесі. Турист
має можливість відпочивати і подорожувати, пізнаючи світ. Якщо він потребує допомоги щодо організації
відпочинку, то в цьому йому допоможе друга складова – туристичне підприємство, яке, надаючи послуги
туристам, буде одержувати прибуток, роблячи тим самим власний бізнес. Третьою стороною у цій сфері є
держава, яка всіляко зацікавлена в доходах та інших видах дивідендів від усього, чим займаються її громадяни,
підприємці і підприємства. Вона здійснює регуляцію і координацію туристської діяльності в інтересах
суспільства.
Отже, туризм – багатогранна пізнавальна, географічна й економічна діяльність з потужнім соціальним
елементом.
У 1991 році Світова організація туризму (СОТОН) запропонувала таке твердження: „Туризм – це
діяльність осіб, які подорожують або здійснюють перебування в місцях, що знаходяться за межами їх
звичайного середовища протягом періоду часу, що не перевищує одного року підряд, з метою відпочинку,
ділових та інших цілях, не пов'язаних з діяльністю, що оплачується із джерела в місці перебування" (3).
У Законі України „Про туризм”, що прийнятий у 2003 р., вживаються такі терміни:
Туризм – тимчасовий виїзд людини з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних або
професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю.
Турист (мандрівник ) – особа, яка здійснює подорож у межах своєї або в іншу країну з різною, не
забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 годин до шести місяців без здійснення будьякої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін (1).
Туризм тісно пов'язаний з географічною наукою, без якої його розвиток був би неможливий, причому
розвитку сприяє як фізична, так і соціально-економічна географія.
Фізична географія вивчає природу в цілому, рельєф, клімат, флору і фауну тих чи інших територій, які
часто саме через свої географічні особливості стають рекреаційними зонами. Саме фізична географія вивчає
особливі природні об'єкти: гори, ліси, водойми, урочища, парки і т.д., які, будучи унікальними, завжди
викликають великий інтерес у туриста.
Соціально-економічна географія досліджує територіальну організацію економіки і населення на певній
території, і розглядає туризм як економічну та соціальну діяльність. Визначає рекреаційно-туристичну галузь
господарства як важливий елемент соціальної інфраструктури. Вивчає туристичну інфраструктуру взагалі,
рекреаційні ресурси, заклади рекреації, туристично-рекреаційні регіони, зони та їх потенціал, підприємницьку
діяльність пов'язану з туризмом.
Наступне поняття, з яким невід'ємно пов'язаний туризм, є рекреація (від лат. recreatіоп – відпочинок,
відновлення ) – заходи, спрямовані на використання вільного від роботи часу для відпочинку, оздоровлення,
розваг, культурного розвитку, спортивної діяльності. Для здійснення своїх заходів у рекреації
використовуються рекреаційні ресурси – рукотворні та природні об'єкти, явища природи і все, що є придатним
для оздоровлення, розваг та відпочинку туриста. Рекреаційні ресурси включають: природні (ландшафтні,
кліматичні, водні, біологічні і т.д. ресурси), лікувальні (все, що несе лікувальну та оздоровчу цінність),
культурно-історичні (культурні особливості території, сформовані історично, як-от особливості Гуцульщини),
соціально-економічні (бази відпочинку, туристичні підприємства і установи ) ресурси, які хоч якимось чином
можуть використовуватися в туризмі (20).
Розділ II. Рекреаційно-туристичні особливості України
Україна має дуже значні туристичні можливості. Найбільше туристичних закладів зосереджено в
Криму, Карпатах, на узбережжі Чорного та Азовського морів і, відповідно, сюди приїздить більшість туристів. В
Україні унікально поєднано природні, культурні та історичні пам'ятки. Велич і затишок Карпатських і
Кримських гір, Чорного та Азовського морів, прозорі гірські річки і нескінченні лабіринти підземних печер,
карпатські „двотисячники" і стрімкі скелі та каньйони Криму, м'які й мальовничі краєвиди Полісся. А ще
старовинні фортеці, монастирі, замки, історико-архітектурні пам'ятки світового значення.
Усе це приваблює численних туристів. Нині надходження до державного бюджету від рекреаційнотуристичного господарства становить майже 10% всіх надходжень. Це свідчить про те, що воно перетворюється
на одну з провідних галузей економіки України.
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Невідомою залишається Україна і для багатьох її громадян. Немає широкої кваліфікованої реклами її
природних та історико-культурних об'єктів, ще не до кінця сформована законодавча база. Крім того на
туристичних базах, більшість з яких збудовано до 1980 р., рівень обслуговування не відповідає сучасним
вимогам.
Сьогодні в Україні ще формується економічна основа туризму. З цією метою протягом останніх років
проводиться робота з активізації розвитку туризму, відпрацювання механізму підтримки з урахуванням досвіду
розвинених країн, створення відповідної правової бази. За попередні роки прийнято ряд державних програм і
стратегій. Серед них: „Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року" (затверджені Указом
Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973), „Основні засади розвитку соціальної інфраструктури села" (
Указ Президента від 20 грудня 2000 р. № 1356). У 2003р. Верховною Радою України прийнятий Закон України
„Про туризм". Реалізується ряд заходів „Державної програми розвитку туризму на 2002 -2010 роки"
(затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.02 № 583).
Не за горами фінальні ігри чемпіонату з футболу EURO-2012. У зв'язку з цим в Україну приїдуть
тисячі туристів, і для того, щоб успішно задовольнити всі їхні вимоги, вже зараз потрібна сильна державна
політика.
Підсумовуючи, треба підкреслити, що Президент України В.Ющенко проголосив 2008 рік hоком
туризму і курортів. В рамках затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.07 „Плану
заходів з підготовки та проведення у 2008 році року туризму і курортів в Україні" в цьому році планується ряд
проектів і програм щодо розвитку туризму в нашій країні.
Розділ III. Рекреаційно-туристичні особливості Івано-Франківської області
Природні ресурси дуже різноманітні. На території області формується 8,6 відсотків річкового стоку
України, зосереджена значна частина лісових ресурсів (8,0 % площі земель лісового фонду). Кліматичні умови
сприяють використанню рекреаційних можливостей краю протягом 9-10 місяців на рік. Середня кількість днів
зі сніговим покривом від 80 (у рівнинній частині) до 120 (в горах), тому термін можливого користування
лижними маршрутами досить тривалий. Аналіз температур свідчить, що з квітня по жовтень на території ІваноФранківщини встановлюється так званий "період комфорту", найбільш сприятливий для відпочинку, протягом
якого на курортах використовується кліматотерапія. Тривалість цього періоду істотно впливає на розвиток
територіально-рекреаційних формувань та ряд різних видів туризму.
Ландшафтні ресурси Івано-Франківської області утворюються в основному завдяки особливостям
гірського рельєфу і займають 600 тис.га. Площа, придатна для організації відпочинку і лікування, досягає 299
тис. га, проте на даний момент використовується лише 1/5 потенціалу. Гірська частина Прикарпаття займає
близько 25 % території. Гірські масиви Карпат створюють сприятливі можливості для розвитку альпінізму,
гірськолижного, пішохідного і спортивного кваліфікаційного туризму.
За запасами води область посідає третє місце в Україні. Її територією протікає 8321 річка, формуються
основні стоки рік Дністра і Пруту. Глибокі долини, звивистість русел, швидка течія, нестійкий водний режим,
наявність бистрин і перекатів придають особливу своєрідність річкам Івано-Франківщини, і хоча вони
малосприятливі для масового відпочинку, існують широкі невикористані можливості для організації
індивідуальних туристичних маршрутів та нетрадиційного екстремального туризму.
Лісорослинні ресурси, тваринний світ, видове різноманіття – це предмет особливої уваги. Ліси –
головне багатство області – займають 46,6 території (634,5 тис.га). Такий же багатий і різноманітний склад
тваринного світу.
Особливої уваги заслуговують природоохоронні території. Світова практика свідчить, що для
екологічної рівноваги необхідно 15 і більше відсотків території з найбільш цінними природними комплексами
зберігати шляхом їх заповідання. В області взято під охорону держави 438 територій та об'єктів. Загальна
площа заповідного фонду становить 186,5 тис. га або 13,4 % території області, що є одним з кращих показників
в Україні.
Область має значну туристично-оздоровчу базу. Готелі, турбази, санаторії, пансіонати одночасно
можуть прийняти 14 тис. відпочиваючих. Туристичні послуги надають близько 100 туристичних підприємств.
Це дуже важливо, бо без даного виду облсуговування неможливий практично жоден вид туризму.
Івано-Франківщина гордиться своєю культурно-історичною спадщиною. На її території взято під
охорону держави 3,5 тис. пам'яток історії та культури (10, 11).
Розділ IV. Рекреаційні ресурси і потенціал туризму Верховинського району
На півдні Івано-Франківщини, в самому центрі великої Карпатської дуги знаходиться один з 14
адміністративних районів області – Верховинський. Це єдиний район області, що повністю розташований у
Карпатській гірській системі. На південному заході впродовж 49 км. межа району є державним кордоном
України із Румунією. На заході він межує з Рахівським районом Закарпатської області, на сході – з
Путильським Чернівецької, на півночі і південному сході – з Надвірнянським та Косівським районами ІваноФранківщини.
Територія району у фізико-географічному відношенні неоднорідна, за характером рельєфу він належить
до наймальовничіших в Україні. Протяжність району з півночі на південь – 62 км, із заходу на схід – 41 км.
Площа – 1263 кв. км ( 9.2 % території області).
Верховинщина – унікальний у рекреаційному відношенні край, з особливими та багатими природними
умовами і ресурсами, різноманітним рослинним і тваринним світом, джерельними водами річок і чистим
карпатським повітрям. Саме на Верховинщині більше ніж деінде в Україні збереглися природні ландшафти,
незаймані території, особливі праліси, ендемічні та реліктові види рослин і тварин та ще цілий ряд ознак, які
відкривають перед районом значні рекреаційні можливості.
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Природні ресурси дуже різноманітні. Головним чинником, який робить район туристично-рекреаційною
зоною, є гірський рельєф, тобто ландшафтні ресурси, які прекрасно взаємодіють і доповнюються дуже
сприятливими кліматичними умовами, надзвичайно багатими і різноманітними біологічними, земельними,
водними та фауністичними ресурсами. Якщо до цього додати все те, що протягом довгого періоду творилося
людськими руками: самобутня багатовікова матеріальна і духовна культура Гуцульщини, тобто культурноісторичні ресурси, туристично-оздоровча база, яка зараз стрімко розвивається, тобто соціально-економічні
ресурси, збережені екологічні умови та наявність лікувальних ресурсів і якщо уважно розглянути та
проаналізувати всі ці види ресурсів, то можна побачити, що ресурсний потенціал району створює сприятливі
умови для розвитку різних видів туризму.
Завдяки річковим порогам переважно Чорного та частково Білого Черемошів щорічно проводяться
змагання з техніки водного туризму та водні раллі (перегони). Чорний Черемош – одна з технічно
найскладніших в Україні річок, придатних для водного слалому, і туристський маршрут по ній є одним з
наипопулярніших водних маршрутів у державі.
Унікальні природні багатства Верховинського району виводять його в число найцінніших заповідних
територій у Європі взагалі і в Карпатах зокрема. Віддаленість Верховинщини, певна її ізольованість, складні
гірські умови посприяли доброму збереженню природи – флори та фауни. Майже 70 % площі вкрито лісами.
Серед рослин зустрічаються реліктові та ендемічні види. Слід звернути увагу, що на території району є багато
рослин і тварин занесених до Червоної книги України. Як рослинний, так і тваринний світ потребує охорони.
Цьому сприяє Карпатський національний природний парк, що охоплює територію 12398 га у Верховинському
районі.
Культурно-історична спадщина приваблює своєю автентичністю. Здавна працьовиті гуцули
прославилися своїми талантами та особливим відчуттям краси. Архітектура та інтер'єр гуцульського житла
вражає художнім смаком і довершеністю. Побутові речі з дерева прикрашені різьбою, одяг виготовлений з
натурального матеріалу, оздоблений візерунками. Славиться Верховинщина своїм музичним мистецтвом. Саме
тут можна почути унікальні інструменти, флоєру, денцівку, дудку, дримбу, трембіту, ріг. Пісенний фольклор
краю представлений коломийками (співанками) та колядками. Неповторними є і танці горян: аркан, решето,
гуцулка. Тільки у Верховині можна побачити автентичні Різдвяні і Великодні обряди, свята „Полонинське
літо", ремесла і фольклор. Верховина вже тричі проводила Гуцульський Міжнародний фестиваль. На території
району є Регіональний краєзнавчий музей Гуцульщини, музей кінофільму „Тіні забутих предків", музеї Івана
Франка та Михайла Грушевського, Гуцульського театру імені Гната Хоткевича.
Сучасна Верховина має досить розвинену інфраструктуру для туристів. Лікувально-оздоровчий
комплекс „Верховина" здатний прийняти 280 відпочиваючих. А ще 1,5 тис. можуть прийняти господарі
близько сотні приватних садиб.
Природні умови Верховинського району сприяють розвитку туризму в цьому краю. Можна назвати
цілий ряд факторів, завдяки яким Верховинщина вже давно утвердилась серед інших районів Українських
Карпат як флагман вітчизняного туризму. Такими факторами є:
віддаленість району від великих міст та промислових центрів регіону;
відсутність у самому районі виробничих підприємств, які б забруднювали навколишнє середовище;
межування району з малонаселеними й екологічно чистими гірськими територіями Румунії, Закарпаття,
Буковини та Івано-Франківщини;
різновидність незайманих діяльністю людини гірських ландшафтів, характерних для гір Центральної
Європи;
повністю гірський рельєф території зі спектром висот від 600-800 метрів до захмарних двотисячних
гірських вершин;
наявність унікального гірського пасма, де зосереджені всі карпатські «двотисячники» з
польодовиковими формами рельєфу і ймення якому – Чорногора;
наявність великої кількості джерел мінеральної води з унікальними лікувальними властивостями;
неповторний світ флори, більшість представників якого мають ендемічне і реліктовне походження і в
Україні більш ніде не поширені;
дивовижний світ фауни, характерний тільки для Карпат;
сприятливий клімат з м'якими сніжними зимами, помірно-вологим неспекотним літом та теплою
сухою осінню;
багаточисельні бурхливі гірські ріки й потоки з прозорою, чистою та прохолодною водою і каскадами
величних карпатських водоспадів;
наявність у районі частини території Карпатського національного природного парку та перспективи
створення ще одного Національного природного парку «Чивчино-Гринявської гори», як суб'єктів туризму
державного масштабу;
річка Чорний Черемош, як один з кращих об'єктів для водного спортивного туризму в Україні;
живописність нескладних гір Покутсько-Буковинських Карпат, таких як Ротило (1483 м ) Писаний
Камінь (1221 м), Синиці (1186 м), Біла Кобила (1477м) та ін., вершини яких увінчані кам'яними брилами
відшліфованого природою ямницького пісковика;
щедрі природні багатства гірських лісів і полонин: гриби, ягоди та лікарські рослини;
овіяні легендами і народними переказами високогірні озера Чорногори Марічейка, Несамовите,
Бребенескул, розташовані в глибоких льодовикових карах.
А якщо до всього цього додати те, що створено руками людей:
зручне автотранспортне сполучення;
наявність туристських закладів та мережі сільських садиб зеленого агротуризму;
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гірськолижні схили, обладнані канатно-буксирними підйомниками з пунктами прокату гірських лиж,
та послуги кваліфікованих інструкторів-гірськолижників;
затишні гірські поселення, розташовані в розлогих міжгірних котловинах;
самобутня матеріальна і духовна культура гуцулів;
щирі і привітні мешканці цього краю – гуцули, які свято бережуть прадавні традиції і звичаї, зокрема
своєрідну гуцульську коляду;
традиційні щорічні гуцульські фестивалі та інші фольклорно-етнографічні дійства;
наявність цінних архітектурних та історичних пам'яток (дерев'яних церков, житлових будівель тощо);
оригінальні гуцульські вироби народних умільців з дерева, металу, шкіри, глини, вовни, льону,
бісеру...;
своєрідна та смачна гуцульська кухня (6, 14).
Отож зрозуміло, що не тільки минуле, сучасне й майбутнє цього чудового краю – за туризмом.
Проаналізувавши стан розвитку туризму у Верховинському районі, його інфраструктуру, природноресурсний потенціал та культурно-історичні надбання, порівнявши отримані результати з показниками інших
регіонів Прикарпаття та України, можна зробити висновок, що Верховинщина володіє одним з кращих в
Україні показником рекреаційних ресурсів і це дає можливість поставити її на передове місце у розвитку
туристичного господарства за рахунок величезного потоку туристів, які приносили б чималий дохід місцевим
жителям, районному та державному бюджету. Але на даний час Верховинський район не є лідером
регіонального туризму. У чому ж справа? Можливо, причина в нижчому рівні сервісу прийому туристів й
інфраструктури, порівняно, скажімо, з сусіднім Надвірнянським районом. Але ні! Верховинщина має значні
можливості для прийому великої кількості туристів, сервіс теж на хорошому рівні, і турист залежно від своїх
фінансових можливостей може обрати для себе підходящий варіант, причому ціни на послуги проживання і
харчування не перевищують, а де в чому нижчі порівняно з іншими районами.
На нашу думку, проблема тут в організації дозвілля, адже для туриста головним є нестандартний
відпочинок і пізнання світу, його вабить все нове, незвичне й унікальне. А туриста, який приїздить на
Верховинщину чи взагалі в Карпатський регіон, головним приваблюючим чинником є гори з їхніми
особливостями, які можна пізнати під час походів. А якщо розглянути це на прикладі Верховинського району,
то можна побачити, що в системі організації походів та екскурсій існує значна прогалина. Проблема в тому, що
турист не може отримати повну і достовірну інформацію про рекреаційні особливості і відповідно спланувати
своє дозвілля.
Подорожувати Верховинщиною можна скрізь, адже гірський рельєф району створює надзвичайно
сприятливі умови для пішохідного туризму. По території району проходить багато туристичних маршрутів.
Але в літературних та Інтернетджерелах можна знайти лише коротку їхню технічну характеристику, де
вказано лише довжину, тривалість, місця ночівлі, цікаві об'єкти та точки, через які проходить маршрут. Більшменш добре досліджені й описані лише два маршрути: багатоденний по Чорногірському хребту та одноденний
на гору Писаний Камінь (1221 м). А як же з іншими вершинами та цікавими місцями? Звичайно, це не означає,
що туристи відвідують лише ці гори. У лікувально-оздоровчому комплексі „Верховина" відпочиваючим
пропонують кілька варіантів одноденних походів, але турист не може достатньо ознайомитись з цим та іншими
маршрутами і самостійно обрати найцікавіший і найзручніший для нього, тому змушений іти туди, куди
призначає організатор.
Цю проблему можна вирішити шляхом складання та випуску детальних туристичних і
українознавчих описів маршрутів у вигляді буклетів та путівників.
Висновки
Україна має надзвичайно багатий природно-ресурсний потенціал для розвитку туризму. Рекреаційнотуристичне господарство України – дуже перспективна галузь економіки, про це свідчить 10 % всіх надходжень
до держбюджету. В Україні зараз використовується лише частина рекреаційних ресурсів. Проголошення 2008
р. роком туризму в Україні свідчить про високу державну оцінку перспектив і можливостей цієї сфери. ІваноФранківська область – одна з провідних областей України за рекреаційним потенціалом та розвитком
туристичної індустрії. Верховинський район є одним з лідерів туризму в Карпатському регіоні. Географічне
положення, ландшафтні, лікувальні та культурно-історичні ресурси комплексно створюють умови для туризму.
Гори району ще недостатньо досліджені, а тому турист не може отримати достатній обсяг інформації для
планування свого відпочинку. Розробка, реклама та популяризація туристичних і українознавчих маршрутів
допоможуть у вирішенні багатьох проблемних питань Верховинщини та Карпат. Представлений маршрут
пропонується як зразок для створення подібних маршрутів до інших гір та об'єктів.
Практичне застосування дослідження дуже широке. По-перше, робота містить цінну наукову і довідкову
інформацію про особливості певної території. По-друге, розрекламувавши створений маршрут, є можливість
запропонувати послуги гіда. По-третє, можна зайнятися видавництвом буклетів та путівників, зміст яких є
корисним для всіх. Результати досліджень сприяють розвитку і пропаганді туризму як активного і пізнавального
способу відпочинку, причому користь від цього отримують усі сторони цього процесу.
Дослідник, який описує такий маршрут, може утвердитися як науковець або зайнятися
підприємницькою діяльністю у сфері організації туризму.
Турист, являючись споживачем продукту дослідника, може змістовно організувати свій відпочинок,
розширити свій кругозір, а взамін принести прибуток організатору.
Організатор походу (гід), реалізуючи маршрут, як туристичний продукт, буде одержувати прибуток і
розвивати власний бізнес.
Держава за рахунок податкових надходжень від туристичних підприємств буде збільшувати бюджет,
створювати нові робочі місця, стане привабливою для закордонних туристів.
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Рекреаційно-туристичне господарство певного регіону буде розвиватися за рахунок того, що
унікальні туристичні і краєзнавчі об'єкти стануть більш доступними і приваблюватимуть туристів.
Природа буде краще зберігатися завдяки організованим походам, які порівняно з самодіяльними, дають
кращу інформованість, підвищуючи дисципліну і культуру туриста, закликаючи правильно використовувати і
берегти її багатства.
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Вступ
Українська дипломатія часів Української Народної Республіки - це ще одна невивчена сторінка нашої
історії. За відомих політичних обставин про діяльність українських дипломатів і діячів 1917-1920 рр., які
працювали тоді в багатьох країнах Європи та Америки, у важкі часи становлення державності, не могло бути і
мови, адже згадки лише про окремих осіб тодішніх дипломатичних місій могли б ускладнити життя та працю
дослідників цього питання. Серед тодішніх дипломатів були й ті, які залишилися поза межами України, а також
і ті, які поплатилися життям в часи тоталітарного радянського режиму. Досить згадати хоча б О.Лотоцького,
С.Єфремова, О.Тульчина, В.Липинського, І.Шіманова, Є.Лукасевича, Р.Смаль-Стоцького, Д.Антоновича,
А.Марголина, В.Винниченка, М.Тишкевича, М.Левицького та причетних до дипломатичної діяльності
М.Грушевського, С.Петлюру і П.Скоропадського, щоб переконатися, наскільки небезпечно було тоді
висвітлювати об'єктивно їхню діяльність як дипломатів. Натомість, дипломатична діяльність УНР, що
розпочалась ще до її проголошення, заслуговує на значну увагу і дослідження, тому що це надзвичайно
важлива сторінка української історії її важкого періоду. Звичайно, за кордоном учені української діаспори не
припиняли пошуків матеріалів споминів самих дипломатів та державних діячів; там публікувалися як окремі
статті, так і монографічні дослідження, описи історичних документів, листування, газетні публікації про УНР
та її дипломатичну службу, що полегшувало працю про дослідження історії дипломатії часів УНР. Проте до
України такі праці не потрапляли, а якщо й надходили до наукових бібліотек, то доступ до них був обмежений
вузьким колом істориків. Та спеціальних досліджень не так уже й багато. Це праці В.Винниченка, О.Шульгина,
А.Марголина, Д.Дорошенка, С.Петлюри й його листування з дипломатами, М.Левицького, І.Мазепи та
небагатьох інших.
Цікавими для дослідника історії української дипломатії можуть бути й спомини дипломатів, які
працювали в українських дипломатичних місіях і одночасно журналістами в часописах країн, уяких працювала
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ця місія. До таких можна віднести надзвичайно цікаві й фактично насичені дипломатичні спомини Є.Онацького
„На похилій площі", надруковані в Мюнхені. Ця праця цінна вже тому, що саме з неї ми дізнаємося про початки
як української дипломатії УНР, так і про початки їх виїзду за кордон, в еміграцію, що з одного боку
ускладнювало працю дипломатичних місій, а з іншого - рятувало дипломатів та інтелігенцію, зберігаючи їм
життя. „Нових дипломатів було багато, тому що в уряді УНР було вирішено - з огляду на бандитськотерорстичну поведінку більшовицьких військ, що загрожували вже тоді Києву, - рятувати висилкою за кордон
дипломатами якнайбільше української інтелігенції."
І хоча мемуари завжди егоцентричні, проте спомини про минуле, пережите їх автором, завжди є
творчим засиллям тих подій. Саме тому, досліджуючи одну із сторінок історії нашої дипломатії (подій 19171921 рр.) спробую на
матеріалі дипломатичної місії в Італії, у якій тривалий час працював Є.Онацький, відтворити справжню
картину подій, що відбувалися тоді в Україні, і дати належну оцінку їх трагічного завершення.
Це й буде метою мого дослідження.
Огляд опрацьованої літератури
Література, використана в дослідженні теми, переважно вся друкована в діаспорі, тому що тільки там
можна було оприлюднювати історичної ваги документи, які в Україні в часи тоталітарного фальшування
української Історії використовувати в своїх наукових дослідженнях не наважився б ніхто. Та й взагалі історія
української дипломатії мислилася в радянську добу дещо інакше, ніж того вимагала історична правда. Спомини й
дослідження нашої історії, що належала безпосереднім учасникам подій української революції й визвольній
війні 1917-1920 рр. О.Шульгину, В.Винниченку, А.Марголину, Д.Дорошенку, Є.Онацькому, П.Христону,
М.Левицькому, І.Мазепі, М.Єремієву й П.Чижевському не могли ні за яких обставин появитися в Україні, але
саме їх свідчення й зібрані та збережені ними документи історичної ваги, викликають і в наш час надзвичайний
інтерес. Проте використовуючи їх, слід пам'ятати, що не всі названі вище автори позбулися в своїх творах
суб'єктивізму. Так, „Відродження нації" В.Винниченка, хоч і цікавий документ, але не до кінця щирий і
об'єктивний. Суб'єктивізм значно перевищує в ньому історичну правду. Нема в цих трьох томиках саме тих
„Відкритих листів до комуністів і соціалістів світу", які були однією з причин згортання дипломатичних
українських місій у багатьох країнах Європи.
Зате знаходимо ці листи в іншій праці, використаній у роботі, – у споминах дипломата Є.Онацького „По
похилій площі". Ця праця надзвичайно цікава для нас у першу чергу тому, що в ній наводяться тексти
публікацій італійських газет про уряд УНР, про Україну, її історію та культуру. Є.Онацький поза всі свої
намагання об'єктивно висвітлювати події 1917-1920 рр. в Італії і в країнах Європи, що стосувалися України,
оцінює їх суб'єктивно пристрасно, а це завжди викликає сумнів у щирості автора і все ж спомини Є.Онацького
– документ правдивіший в оцінці подій, ніж спомини В.Винниченка.
Надзвичайно вартісними працями для дослідників нашої історії часів 1917-1920 рр. є книги І.Мазепи
„Україна в огні й бурі революції 1918-1921 рр." та „Польсько-український союз і кінець збройних змагань
України". В цих працях з
залученням цікавих і одночасно рідкісних документів подавалися справді важливі, об'єктивні оцінки
подій і, що головне, причини поразки України в боротьбі за державну незалежність. Протоколи й рішення
дипломатів та військових старшин з українського й польського боку настільки цікаві, що їх публікація викликає
тільки зацікавлення дослідників – вони у багатьох відношеннях змінюють думку про ті трагічні події часів
визвольної боротьби, яка переходила з одного в інше радянське видання підручників та монографій, а деякою
мірою зберігається й зараз.
З опрацьованої літератури вартісною є праця П.Чижевського „Конституція Української держави",
автора багатьох статей з історії української дипломатичної думки, голови української торговельної делегації в
Швейцарії, що була в 1918 р. відправлена урядом УНР для переговорів з країнами, що визнали Україну
державою. Проект цієї Конституції свідчить про ті окремі намагання певних інтелігентських кіл створити
український федеративний устрій, за який так палко боровся В.Винниченко та його однодумці.
Звичайно, найбільшої уваги заслуговують спомини українського журналіста, дипломата та
громадського діяча Євгена Онацького „По похилій площі", в яких автор на тлі особистих проблем, пов'язаних з
важким матеріальним станом і невизначеністю політичних урядів УНР щодо дипломатичних місій у країнах
Європи, змальовує працю українських дипломатів в Італії з осідком у Римі та Ватикані. По-перше, автор
влучно характеризує процес становлення й працю дипломатичної місії в Римі, вказує на постійні зміни
керівництва місії як основної причини всіх негараздів у її діяльності, на ті особисті вигоди, які намагалися мати
окремі її керівники від урядів УНР та італійських журналістів і дипломатів; по-друге, автор використовує
багатий газетний матеріал не тільки італійської, а й деякої європейської преси, де йшлося про Україну, її
політику, уряд та події, що часто змінювали одна одну, про ставлення до України відомих італійських політиків
та політичних партій; по-третє, Є.Онацький використовує чимало дипломатичної кореспонденції, важливих
документів, що мають і мали значне історичне значення; нарешті, по-четверте, автор досить об'єктивно
характеризує відомих українських громадських та політичних діячів, письменників, військових, дипломатів, які
активно працювали тоді в Європі та Америці, захищаючи інтереси молодої держави і спростовуючи упереджені
оцінки діяльності урядів УНР, які часто з'являлися тоді в періодичній пресі. Загалом спомини Є.Онацького „По
похилій площі" - це важливий документ епохи, без якого важко обійтися в дослідженні тих трагічних подій
української революції й утвердження державності.
Крім названих праць, у роботі для розкриття теми було використано статті й листи С.Петлюри, які,
зрозуміло, не могли бути друкованими в УРСР. Книга „Симон Петлюра. Статті, листи, документи." надзвичайно
цінна хоча б тим, що в ній подані „Матеріали до біографії Симона Петлюри" з яких можна черпати цікаві факти
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не тільки з нашої історії, й діяльності Українського секретаріату закордонних справ, що необхідно буде
використовувати в процесі вивчення історії нашої дипломатії за 1917-1921 рр.
Усі інші праці, матеріали з яких використані в роботі, теж можуть зацікавити дослідників нашої історії.
Загальна характеристика української
дипломатії періоду 1917-1920 рр.
Дипломатична діяльність в Україні в часи визвольних змагань 1917-1928 рр. була надзвичайно
активною. Потрібно було знайти порозуміння і визначення пріоритетних напрямів державної політики
насамперед з Росією, а також державами Західної Європи. А це вимагало часу і злагодженої діяльності уряду не
стільки в питаннях зовнішньої політики, а й внутрішньої, тому що в Україні діяло тоді чимало політичних
партій, які мали сильний вплив на зарубіжні уряди й часто відігравали важливу роль у налагодженні
дипломатичних стосунків з державами. Проте слід зазначити, що дипломатична діяльність УНР починалася ще
до її проголошення, що значно полегшувало майбутню діяльність української дипломатії. Ще до проголошення
самостійності України в утвореному Центральною радою Генеральному секретаріаті, що відбулося в червні
1917 р., було визначено центрального секретаря міжнародних справ, яким був спочатку С.Єфремов, а з 1 липня
1917р. – О.Шульгин. Вони визначали права національних меншин в Україні – поляків, росіян та євреїв,
налагоджували зв'язки з іншими поневоленими народами Росії, влаштовували й активно працювали в організації
й проведенні конгресу народів Росії, що відбувався в Києві 23 вересня 1917р. О.Шульгин навіть приймав
представників іноземних держав у Києві, а вже в серпні 1917р. вперше увійшов у безпосередній контакт з
французьким канцлером Нуленсом, але це була ще пасивна дипломатична діяльність Секретаріату, яка й якісно
була не завжди успішною.
Значно змінилася ситуація, коли було проголошено самостійність України, хоча ще в рамках Росії.
Генеральний секретаріат після проголошення III Універсалу 20 листопада 1917 р. змушений був активно
проводити дипломатичну діяльність, що дало надію на прискорення визнання самостійності держави. Вже в
грудні 1917 р. українське дипломатичне представництво починає вести переговори з представниками Антанти.
Таким виявився генерал Табуї, який незабаром став представником Франції при уряді УНР. Також ведуться
переговори з Англією, з її генеральним консулом, що перебував тоді в Одесі, Пікатоном Баґе, який також стає
представником Англії при уряді УНР. Одночасно налагоджуються дипломатичні стосунки з Румунією, з
Чеським Національним союзом, з представниками при уряді УНР від різних народів колишньої Росії.
Значно утруднювалася, а навіть і переривалася дипломатична діяльність УНР після Брестського
мирного договору. Делегати УНР О.Севрюк, М.Любинський, М.Левицький та С.Остапенко одержали
надзвичайно важке завдання: потрібно було в Бресті захищати право української дипломатичної місії на мирних
переговорах на представництво УНР, яка, за твердженням Л.Троцького, ніби вже не існує. На підтвердження
цього російська делегація навіть „виписала делегатів українського совєтського уряду з Харкова, доводячи
німцям, що уряд Центральної Росії вже не існує". Не дивлячись на перепони з боку російських дипломатів,
українська дипломатична місія завершилась позитивно: глава австрійської делегації граф Черні „погодився на
укладення додаткового таємного договору про виділення українських земель Австро-Угорщиною в окремий
Коронний край. Делегація в першу чергу домагалася визнання України чотирма союзниками. 7 лютого вона
дістала повне задоволення, а 9 лютого 1918 р. мир був підписаний". В столицях цих чотирьох держав УНР
встановила свої дипломатичні представництва: в Берліні УНР представляв О.Севрюк, у Відні А.Яковлів, у
Царгороді – М.Левицький, в Болгарії - С.Остапенко. В свою чергу ці держави теж призначили в Україні своїх
послів: барона Мум з Німеччини, графа Форґач з Австро-Угорщини, Ахмед-Мухтарбея з Туреччини і
І.ИІіманова з Болгарії. Зі змінами подій в Україні, після встановлення Гетьманщини, зміни у зовнішніх
взаєминах торкнулись лише змін в особах. У Берліні українським дипломатичним представником призначено
барона Штейнгеля, у Відні - В.Липинського, у Царгороді – М.Суковкіна, у Болгарії – О.Шульгина, у Фінляндії
– К.Лоського, у Швейцарії– Є.Лукасевича. До скандинавських держав направлено генерала Б.Баженова. Також
встановлені були дипломатичні стосунки з Румунією. Туди вислано А.Галіпа, а пізніше дипломатичним
представником в цій державі став В.Дашкович-Горбацький.
За Гетьманщини зовнішня політика значно ускладнилася. Насамперед це стосувалося Німеччини й
Румунії, які хоч і підписали мирну угоду і визнавали незалежність України, але надмірне їх втручання в
зовнішню і внутрішню політику Гетьманщини значно ускладнювали взаємовідносини. Крім того, незабаром
Австро-Угорщина відмовилася визнавати таємний договір про надання Галичині й Буковині статусу окремого
Коронного краю, а Росія, зірвавши мирний договір про перемир'я, укладений з російського боку Х.Раковським
та Д.Мануїльським, а з українського – С.Шелухіним та І.Кістяківським, повела таємну пропаганду в Україні на
користь радянської влади в цілому і підтримкою протигетьманського угруповання, очолюваного
В.Винниченком.
Найбільше проблем стояло перед українською дипломатією у вирішенні долі окраїн. Зрештою,
дипломатичні зв'язки з країнами Антанти були перервані, хоча в Україні за Гетьманщини були встановлені
дипломатичні стосунки на рівні консулів з Німеччиною, Австрією, Туреччиною, Болгарією, Фінляндією,
Польщею, Данією, Грузією, Персією, Доном. Крім цього, постійно приїздили дипломатичні місії від Кубані,
Криму, Білорусії, Вірменії, Азербайджану.
З упадком гетьмана Директорія УНР не вела виважену зовнішню політику. Багато дипломатів були
замінені новими, менш досвідченими політиками, як це було з М.Поршем у Берліні, Р.Смоль-Стоцьким і
Лотоцьким у Царгороді, К.Мацієвичем у Бухаресті, М.Залізняком у Фінляндії, які не могли доводити до
логічного завершення розпочату дипломатичну працю. І все ж певні успіхи в налагодженні дипломатичних
стосунків і заснуванні дипломатичних представництв за часів Директорії були. Так були утворені нові
представництва в Італії на чолі з Д.Антоновичем, в Англії - з М.Стаховським. пізніше замінені А.Марґоліним і
Я.Олесьницьким, у Чехословаччині з М.Славінським, у Бельгії й Голландії з А.Яковлівим, у Греції з Ф.Мату
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шевським, якого замінив М.Левицький, у Ватикані з графом М.Тишкевичем, в Естонії з Є.Голицинським.
Інколи через вагомі причини Україні не вдавалося встановити дипломатичні стосунки з країнами, що мали
визнавати її існування як самостійної держави. Так було, наприклад, з США. Але діяльність українських послів
та дипломатичних місій у тих неспокійних часах і частих змінах подій та урядів обмежувалася лише
інформуванням іноземних держав про події в Україні та домаганням визнання України як незалежної держави1,
або обмежувалася вимогами визнання при дипломатичних представництвах окремих місій, якій б займалися
справами полонених. Такі місії все ж було створено в Римі, Відні та Берліні.
Ускладнювалися стосунки з Францією, але в 1915 р. уряд УНР вислав до Парижа велику делегацію на
Конференцію по укладанню миру. Спочатку головою делегації був Г.Сидоренко, а вже в серпні його замінив
граф М.Тишкевич, який покинув Ватикан і залишився на посаді дипломатичного представника аж до березня
1921 р., коли вся делегація була відізвана в Україну. Були в складі дипломатичної місії у Ватикані й не зовсім
злагоджені дії в процесі впровадження вимог українського уряду. Так М.Тишкевич утворив у місії окреме
представництво ЗОУНР. Саме ця делегація діяла окремо від загального представництва більш радикально;
вона активізувала роботу дипломатичної місії і передала до Ради Чотирьох та інших делегацій багато нот та
окремий меморандум з вимогою визнання України та надання допомоги у боротьбі проти більшовиків. У травні
1919р. цю делегацію прийняла Рада Чотирьох у складі Вільсона, Клємансо, Ллойд Джорджа та Соніно, але через
втручання делегації більшовиків реальних наслідків ця зустріч не мала. Урядові УНР довелося в березні 1921 р.
її відкликати. Проте замість цієї дипломатичної делегації уряд УНР призначає надзвичайну місію до Франції,
яку очолює О.Шульгин. Ця місія не була вписана до дипломатичного корпусу, але згодом опікувалася
українською еміграцією.
Відносини з Польщею - це окрема сторінка української дипломатії, окрема й складна. Поляки
використовували кожну складну ситуацію, яку переживала Україна. До того ж галичани, які теж брали участь у
переговорах з представниками Європейських країн, не довіряли полякам. Однак, після листопадових подій
1919р. українські дипломати, за дорученням уряду, почали шукати порозуміння з сусідніми державами на
Заході -з Польщею в першу чергу, сподіваючись на допомогу в боротьбі з більшовиками. Під час переговорів у
Варшаві польські дипломати висунули надзвичайно сприятливі умови українцям, обіцяючи, в разі їх прийняття,
допомогти військовим втручанням у боротьбі української армії з Росією. Після недовгих суперечок у
Секретаріаті закордонних справ українські дипломати підписали договір з Польщею: в разі його виконання, він
мав бути для України фатальним, а крім того, договір не знайшов би симпатій і в народних масах, викликав би
лише незадоволення українським урядом.
Щоб переконатися в цьому, досить уважно його прочитати. Всі дев'ять принципів цього договору,
підписаного Міністром закордонних справ Андрієм Лівицьким, не могли б задовольнити жодну з Європейських
держав, оскільки він ставив під сумнів територіальну цілісність України. Подаємо повний тест договору.
Уряд УНР з одного боку і уряд РПП з другого боку, в глибокому пересвідченню, що кожний нарід
посідає природжене право на самоозначення та окреслення своїх відносин з сусідами, і однаково, виходячи з
бажання обґрунтувати підстави згідного і приязного співжиття на добро і розвиток обох народів, погодилися на
наступні постанови:
1. Визнаючи право України на незалежне державне існування на території в межах на північ, схід і
південь, як ці межі будуть означені договорами УНР з її пограничними з тих сторін сусідами, Річ Посполита
Польська визнає Директорію Незалежної Української Народної Республіки на чолі з Головним Отаманом п.
Симоном Петлюрою за Верховну владу УНР.
2. Кордон між УНР і РПП встановлюється слідуючий: на північ від Дністра вздовж р. Збруча, а далі
вздовж бувшого кордону між Австро-Угорщиною та Росією до Вишгородка, а від Вишгородка на північ через
угірря Кременецькі, далі по лінії на схід від Здовбунова, потім вздовж східного адміністраційного кордону
Рівенського повіту, далі на північ вздовж кордону адміністраційного бувшої губернії Мінської. До схрещення
його р. Прип'яттю, а потім Прип'яттю до її устя.
Щодо повітів Рівенського, Дубенського і частин Кременецького, які тепер відносять до РПП, то пізніше
має наступити точніше порозуміння.
Докладніше означення кордонної лінії повинно бути переведене спеціальною українсько-польською
комісією, складеною з відповідних фахівців.
З. Уряд польський признає Україні територію на схід від кордону, зазначеного в арт. 2. цієї умови, до
кордонів Польщі 1772 року (передрозборових), які Польща вже посідає або набуде від Росії шляхом збройним
чи дипломатичним.
4. Польський уряд зобов'язується не заключати жадних міжнародніх умов. Направлених супроти
України; до того ж самого зобов'язується уряд УНР супроти РПП.
5. Права національно-культурні, які уряд УНР забезпечить громадянам польської національносте на
території УНР, будуть в неменшій мірі забезпечені громадянам національносте української в межах РПП і
навпаки.
6. Заключаються спеціальні економічно-торговельні умови між УНР і Р.П.П. Аграрна справа на Україні
буде розв'язана конституантою. До часу скликання конституанти юридичне становище землевласників польської
національносте на Україні означується згодою між РПП і УНР.
7.3аключається військова конвенція, що становить інтегральну частину цієї умови.
8.Умова ця зостається тайною. Вона не може бути передана третій стороні чи бути опублікована нею в
цілості чи почасти інакше, як тільки за взаємною згодою обох контрактуючих сторін, за винятком артикула
першого, який буде оголошено по підписанню цієї умови.
9.Умова ця вступає в силу негайно по підписанню її контрактуючими сторонами.
Підписано в Варшаві квітня 21-го 1920 року в двох примірниках, уложен один в мові українській і
один в мові польській з застереженням, що в разі сумніву текст польський буде вважатися за міродайний.
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Керівник міністерства закорКерівник міністерства закордонних справ Української Надонних справ Річі Посполитої
родньої Республіки
Польської
Андрій Лівицький.
Ян Домбський.
Цей політичний договір мав ще додаток. 24 квітня 1920 р. генерал Сінклер і капітан Єнджєвич з
польської сторони підписали окрему військову конвенцію, в якій, між іншим, говорилося, що „ в разі спільної
акції польсько-українскої проти совєтських військ на теренах правобережної України, полонених на схід від
сучасної лінії польсько-більшовицького фронту, військові операції відбуваються по взаємному порозумінню
начальної команди польських військ і головного командування українських військ під загальним керуванням
начальної команди польських військ". Згідно з цією конвенцією всі залізниці на
Україні передавались в розпорядження польської влади, всі харчові продукти, коні, підводи і т.п. мав
постачати для польського війська український уряд.
Керівник Міністерства закордонних справ Іван Мазепа, обурюючись рішенням українського уряду,
писав згодом: „Отже, згідно з Варшавським договором наша армія наступала на Україну разом з Польським
військом під загальним командуванням польського командування. Поляки брали участь в цих операціях тільки
до Дніпра, тобто в межах лише Правобережної України, яку вони вважали правно своєю в межах 1772 року і
тепер нібито зобов'язувались признати цю територію на користь України. Далі на схід від Дніпра поляки не
зобов'язувались помагати українцям. Варшавський договір був для мене повною несподіванкою. Було ясно, що
цей договір міг бути підписаний тільки в тих умовах, коли польський „союзник" міг диктувати свою волю
представникам УНР. Цим лише можна було пояснити і відмовлення представників УНР від значних територій,
заселених українцями, і згадку в договорі польських кордонів 1772 р.
Такої ж думки про україно-польський договір був і С.Петлюра. В листі до І.Мазепи від 15.III. 1920р. він
писав: „ Польща має визнати нас, але очевидно за дорогу ціну: 5 повітів Волині хоче собі взяти: Ковельський,
Луцький, Дубенський, Рівенський і частину Кременецького. Про це офіційно сьогодні не говорить, але завтрапозавтрому можуть рішуче заявити. Що нашій місії пощастить одстояти – сказати не можна. В кожному разі
без того чи іншого порозуміння з Польщею ми не можемо одновити нашої державної праці". Після довгих
суперечок з поляками договір підписали лише представники дипломатичної місії. Уряд згоди не давав. 21
квітня 1920 р. Польща визнала Україну. А уряд Директорії створив у Варшаві свою дипломатичну місію і мав
там свою делегацію на чолі з міністром А.Лівіцьким. Проте регулярних дипломатичних форм ці відносини не
набрали.
Згодом, у 1921 р., Україну визнала Аргентина. Послом у дипломатичній місії був призначений
М.Шумицький. До Латвії, яка також визнала самостійність України, було направлено послом В.Кадровського.
Щодо міжнародних організацій, то Україна вислала до Ліги Націй у 1920 р. свого представника О.Шульгина.
Він мав добиватися прийняття України до цієї міжнародної організації, обороняти перед світовою спільнотою
українську еміграцію, подавати протести проти окупації України і насильств з боку Москви. Одночасно з
дипломатичною діяльністю УНР активно працювала дипломатія ЗУНР, яка мала на меті визнання уряду ЗУНР
іноземними державами насамперед працюючою тоді мирною конференцією в Парижі. Другим завданням
дипломатії ЗУНР було добитися війни з Польщею. З цією метою в Берліні, Відні, Празі й Будапешті було
утворено посольства, які розпочали дипломатичні взаємини з урядами цих держав. Але це були лише фактичні
взаємини, і лише уряд Австрії визнав спочатку посла М.Василька, а згодом Сінгалевича як легітимних
представників ЗУНР. Проте уряд ЗУНР поступово утворював дипломатичні місії у Ватикані, Белграді, Римі, а
згодом такі ж дипломатичні представництва були утворені в США, Канаді й Бразилії.
Однак дипломатична діяльність ЗУНР – це тема іншого дослідження. Отже, дипломатична діяльність
УНР, як і ЗУНР, фактично як і воєнні події, не були результативними, не дивлячись на те, що дипломати діяли
справно і дипломатично. Причин невдач було багато, але основними були такі: революція 1917 р. застала
українців скаліченими національно й духовно; організацію селянства на боротьбу за власну державу не вдалося
об'єднати лише тому, що не вистачало для цього українських інтелігентських сил, що призводило до постійних
ідеологічних хитань селянських мас; головну провідну роль у революції відігравали соціалістичні партії соціал-демократичні і соціал-революційні, які не погоджувалися з ідеями національної революції; українські
національні сили були роз'єднані, особливо у проводі української визвольної боротьби. Не дивлячись на
поразку, українська визвольна боротьба відіграла історичну роль у пробудженні українського народу до свого
власного і незалежного життя. А українська дипломатія зуміла переконати держави Європи й Америки в тому,
що з майже аморфної й етнографічної маси створилася велика українська нація.
Висвітлений вище в загальних рисах процес становлення і розвитку дипломатії УНР дає нам право,
спираючись на нові матеріали, що з'явилися новим друком в останній час в умовах діаспори, об'єктивно
вияснити причини постійних невдач українського уряду у веденні зовнішньої політики, спрямованої на
визнання міжнародною спільнотою України як самостійної держави. До таких надзвичайно важливих матеріалів
можуть бути віднесені спомини тих українських політиків та громадянських діячів, що брали безпосередню
участь у налагодженні діяльності українських дипломатичних місій, мали відношення до дипломатичних
таємних документів, в яких завжди йшлося про першочергові завдання дипломатів у країнах, де відкриття
українських консульств, місій чи інших установ було погоджено урядами цих країн і було отримано дозвіл на їх
відкриття. Ще більшу історичну вартість мають ті спомини, авторами яких є особистості, що поєднували в
місіях дві посади - дипломатів і журналістів або, як зараз ми звемо, прес-секретарів, у обов'язки яких входило
не тільки вивчення міжнародної преси й відзначення в ній матеріалів, що стосувалися України, й брати активну
участь у виступах на сторінках газет з роз'ясненням ситуації в Україні, що склалася, й відповідати на ті
звинувачення, що з'являлися в пресі, спростовуючи їх, якщо це необхідно. Зрозуміло, що спомини таких авторів
не обходяться без суб'єктивної оцінки подій, що відбувалися тоді і в яких вони також брали участь. Проте
кожні спомини - це вже документ, і вміння відрізнити суб'єктивне в них від об'єктивних причин та історичних
280

ознак - це вже залежить від того, хто користується ними як документами епохи. Спомини Є.Онацького, що
мають служити джерелом у висвітленні подій, мають одну характерну рису: в них суб'єктивне якраз і не
стосується тих подій, що відбувалися в посольстві УНР в Італії та Ватикані, з якими Україна намагалася
встановити постійні дипломатичні стосунки, але є ще одна риса в них: вони подають цікаві документи й уривки
статей міжнародної преси, які повинні дати позитивну відповідь на питання: чому було більше поразок у
дипломатії, ніж перемог?
Українська дипломатична місія в Римі
Отже, почнемо з самого початку споминів, тому що саме так, як описується початок дипломатичних
стосунків УНР з Італією, відбувалося їх встановлення і з іншими країнами. Дипломатів було багато - це був
своєрідний задум українського уряду, тому що всі розуміли в ньому, що в разі втрати самостійності й приходу
більшовиків, більшість свідомої української інтелігенції загине, а висилання їх як дипломатів за кордон - це
порятунок. Тому й більшість з інтелігенції, що мала виконувати роль дипломатів, не мала жодної уяви про
особливості дипломатичної праці. „Нові дипломати", як пише, беручи в лапки ці два слова, Є.Онацький, навіть
своїм зовнішнім виглядом справили жахливе враження на державних службовців тих країн, де ці „дипломати"
з'являлися: „Нові дипломати", приїхавши з Відня (там була місія УНР - Х.Г.), зробили жахливе враження на
наших давніших дипломатів у віденському посольстві: вони були всі одягнені далеко не по-європейськи, чужих
мов майже не знали і до дипломатичної служби, треба визнати, дуже мало надавалися", та й візи, що їх
поставили на закордонних паспортах, вже були не дійсні, тому візи в Італію та інші країни видавалися повільно,
а іноді й шляхом не дипломатичним. Все це мало неабияке значення в процесі визначення дипломатичної місії.
Італійські дипломати й уряд завжди самостійно вирішували проблеми стосунків з урядом УНР, і лише тоді
давали свою відповідь послові України, коли узгоджували її з Парижем, який недружелюбно ставився до
українського уряду. Крім Парижа, була ще досить значна російська білогвардійська громада в Італії, яка почала
вимагати від Мандзоні, „щоб той поклав взагалі кінець великій діяльності української місії й не допустив в'їздові
в Італію голови цієї місії Д.Антоновича".
Нарешті, Італія погодилася впустити голову української місії, але офіційних зв'язків з нею не
наважувалася нав'язувати. Цілий місяць був витрачений на здобуття побачення Д.Антоновича з прем'єром або
бодай міністром закордонних справ, і тільки знову ж після дозволу з Франції зустріч відбулася. Після неї,
нарешті, українську дипломатичну місію визнано, але не юридично! „Від цього побачення, – пише Є.Онацький,
– українську дипломатичну місію визнано офіціозно (а не офіційно!), і міністерство ввійшло з нею в фактичні
(але не формальні) стосунки – уникаючи листування з місією. Саме ж міністерство приймало від неї всі ноти й
заяви і ставило візи на тих паспортах, які подавала місія. Воно навіть вимагало, щоб на українських паспортах
були обов'язково візи. Крім того, голова місії взяв на себе відповідальність за всіх українських громадян, що
переїздять через Італію чи находяться в ній".
Так повільно і важко йшло утвердження місії в Італії, але кадри місій змінювалися швидше, ніж
змінювалися події в Україні, і це шкодило авторитетові української дипломатії. Крім того, що швидко
змінювався склад дипломатичної місії, в середині самої місії точилися постійні суперечки щодо її діяльності, і
тільки постійні вимоги італійських урядовців визначитися з метою місії і постійно інформувати італійське й
європейське суспільство про Українську державу заставили, нарешті, голову місії призначити дипломатів, які б
зайнялися випуском української газети італійською мовою. „Коли ми ... приїхали до Риму, нам, головне в
промислових і навіть у деяких урядових колах, що нам симпатизують, як-от міністр продовольчих справ
Муріяльді, вказували на необхідність якнайгрунтовніше інформувати італійську громадську думку про зміст,
історію й цілі українського руху... Громадська думка тут має велику силу, але про український рух - жодного
уявлення ніхто тут не має. Отже, В.Мазуренко доручив мені, як випробуваному журналістові, зорганізувати
пресове бюро, що я й зробив. Винайшов потрібних людей, почали ми видавати для італійської преси
гектографовані бюлетені, друкований тижневик великого формату „Ля Воче дель Україна", писав один з
організаторів місії М.Єреміїв". Так була організована українська газета в Римі, яка і відіграла важливу роль як
інформатор європейської спільноти про українську справу. До складу пресового бюро входили В.Шебедев,
Т.Липовецька-Бельмен, І.Гриненко, італійський журналіст Антоніо Пескарцолі і Євген Онацький.
З організацією пресового бюро італійська преса широко використовувала ті матеріали, які їй надавали
українські дипломати. Велику допомогу в налагодженні співробітництва української дипломатичної місії з
італійським урядом надавав Ватикан, представником України в якому був М.Тишкевич. Прибув він до Риму у
травні 1919 р. і відразу ж почав активно працювати як представник уряду УНР. В травні його прийняв кардинал
Ґаспорі, який був тоді Міністром закордонних справ Ватикану. М.Тишкевич разом із вірчими грамотами
передав Ґаспорі й ноти протесту уряду УНР, у яких прохав втрутитися Ватикан у справу захисту українців
Східної Галичини, що зазнала нападу і знущань, безпідставних арештів українських священиків військовими
генерала ґаллера. Втручення Ватикану допомогло звільнити понад 200 священиків з концтаборів, створених
польським урядом. Одночасно М.Тишкевич добився аудієнції у римського посла, запевнивши його, що
українська справа буде вирішена позитивно, відповідно до засад самовизначення народів. Це був успіх
української дипломатії в Італії, який зробив великий резонанс у політичному житті Західної Європи. Не можна
обминути увагою і того листа, якого через М.Тишкевича кардинал Ґаспорі передав С.Петлюрі. Наставляння
святого престолу, викладене в цьому листі, активно обговорювалося як в італійській, так і в європейській пресі.
„Екселенціє! Святий Престіл отримав грамоту, якою Ваша Екселенція інформує, що Директорія Української
Народної Республіки призначила графа Михайла Тишкевича на голову надзвичайної української
дипломатичної місії при святому Престолі, – зазначалося в листі. – Дякуючи Вашій Екселенції за цього
ласкавого листа, я зі свого боку можу запевнити, що святий Престол, визнаючи, як належить, шляхетність
характеру української нації, піднесе свої палкі молитви задля її щастя, в твердому переконанні, що право
самовизначення, вже визнане для інших націй, які належали до колишньої російської імперії, буде визнане
також і для України. Мені дуже приємно запевнити Вашу Екселенцію, що граф М.Тишкевич, якому доручено
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цю трудну місію, працює з тактом, який йому всі визнають. Користуюсь з радістю цією нагодою, щоб передати
Вашій Екселенції вислови моєї найбільшої пошани..."
Та, на жаль, успішна праця української місії в Італії була недовготривалою. Почалися непорозуміння,
пов'язані з перестановкою посад та представників місії, як тільки її головою було призначено Д.Антоновича.
Негаразди в місії негативно вплинули на зростання авторитету держави в Італії, проте, коли в Україні
почалася військова кампанія супроти Денікіна, італійська преса, а саме вона нас цікавить зараз, одноголосно
виступила з осудом як інтервенції в Україну денікінських військ, так і політики Антанти, яка підтримала
Денікіна, лідера російського централізму. Італійський часопис „Іль Жорно" першим виступив з підтримкою
України: „Кілька днів тому, –писав часопис, – говорилося про згоду між Петлюрою і Денікіним, при чому
український провідник ніби приймав об'єднавчу програму Денікіна, відмовляючись від незалежності України.
Тепер цю вістку не тільки категорично спростовують, але й стверджується, що український уряд проголосив
офіційно війну Денікінові. Проголошення війни лідерові централістичного руху викликало на Україні загальне
захоплення.
Наставлення українського народу проти Денікіна викличе сильне враження і в Італії. Як відомо,
італійський уряд знаходиться в гарних стосунках з українським урядом, з яким уже нав'язав важливі договори
господарського характеру. Війна між Україною і централістами Денікіна, без сумніву, відіб'ється на боротьбі з
більшовиками, але відповідальність за це падає на Денікіна і на кола Антанти, що підтримали і підбадьорили
лідера централізму і царизму".
Саме з цього часу починається підтримка політики уряду України всіма прогресивними італійськими
газетами. Вмішували статті про стан в Україні на різні теми, про долю українців у Чехословаччині, про
вимушену еміграцію українців у Канаду, Німеччину та Америку, про зраду українських інтересів Антантою, яка
почала проводити ворожу політику проти українського народу, про чуму й епідемію холери в Східній Галичині,
про нищення більшовиками пам'яток мистецтва і культури України і т.п. Звісно, що інформацію про всі лиха,
що творилися в Україні, в першу чергу надавали італійським часописам дипломати, які хоч і потерпали від
подібних матеріальних негараздів, прикладали інколи колосальні зусилля, щоб добути потрібний матеріал для
преси. Особливо обурювало італійську громадськість ставлення Франції й Англії до уряду України. Журналіст
Піо Марі в римському часописі „Іль Корієре д'Італія" вмістив досить об'єктивну статтю про українські справи,
яка, як свідчить Є.Онацький, була газетним переказом розповіді українського дипломата, який озвучив точку
зору уряду. Ось у скороченому варіанті її текст: „Тепер ми знаходимося в трудній для нашого уряду ситуації, в
дуже важкій для нашого народу. Денікін з усім своїм реакційним почтом, що ставить собі за ціль
реставрацію великої Росії як неподільної імперії, припинив боротьбу проти більшовиків і скерував
зброю проти нас. Ми знаємо, що за Денікіном стоять могутні фінансові й політичні кола Антанти, які пробують
різними способами розв'язати російську проблему і роблять це коштом менших народів. Ми не знали намірів
Денікіна, аж доки наш уряд не запросив його з'єднати сили в боротьбі проти спільного ворога. Денікін дав нам
знати, що і в боротьбі з більшовиками він переслідує цілі діаметрально протилежні нашим... Франція хотіла б
творити на Сході компактний блок, який навряд чи міг би дати нашому народові Гарантії, яких він потребує.
Вона проробила різні способи, тепер робить ще одну - створити з російської імперії централістичну
організацію. Антанта покинула Україну і намагається підтримати Росію, але ставить на непевну карту, бо
Україна твердо йде на все, щоб тільки вибороти свою незалежність. Ясний приклад того, що може статися,
можна знайти в балтицьких провінціях, які, супроти сумнівної політики паризької конференції, воліли, після
численних відмов, піти на переговори з більшовиками. Цей приклад повинен би відкрити нарешті очі
відповідальним людям Мирової конференції, а особливо Клемансо, що, здається, перебуває в стані якоїсь
страшної галюцинації. Якщо ми опинимося колись дійсно в розпачливому стані, шукатимемо рятунку там, де
зможемо його знайти. Хоч це й правда, що український народ ніколи не прийме більшовицького режиму, все ж
не треба забувати, що Москва хотіла б миру з одним із своїх завзятіших і войовничих ворогів і що вона готова
для цього перекинути нам золоті мости. Чи до цього хоче допровадити Паризька конференція своєю підтримкою
Денікіна?"
У зв'язку з просуванням по Україні денікінських військ, у закордонній пресі почали з'являтися звістки
про єврейські погроми в Україні. Розпускали їх переважно російські білогвардійці в особах їхніх закордонних
представників. Такі повідомлення з'явилися і в італійській пресі, особливо в їх поширенні старалися ті газети,
які нашвидкуруч організовувалися емігрантами, що не хотіли навіть чути про проголошення незалежності від
Росії. Всю відповідальність за програми вони перекидали на українців, звинувачуючи їх в нелюдській
жорстокості по відношенню до євреїв. Тому першочерговим завданням української місії в Римі було
видрукувати низку статей зі спростуванням всіх наклепів недругів України на її уряд. Незабаром на шпальтах
часопису „Ля Воче дель Україна" з'явилася стаття Є.Онацького „З приводу погромів", у якій він змалював
жахливі картини погромів, організованих ще царською „Чорною сотнею" та денікінськими офіцерами.
Оскільки стаття являє собою надзвичайну рідкість, а порушені в ній питання – це історичний документ,
то доцільно буде навести основні її положення.
„Кров тече ріками...
Версальський мир мав розпочати собою добу незахмареного спокою в кожному найдальшому закутку
землі. Але злива крови не припинилася. Тисячі українців падають далі на полі бою; тисячі жидів втрачають
життя в затишку їхніх жител: один спільний зойк болю й тривоги підноситься над безмежністю українського
степу. Перше - то були банди червоних розбишак, тепер банди розбишак чорних, але й одні й другі з одним
спільним гаслом: „Єдина, неділима Росія" - повнять свої жорстокі дії...
І кров ллється далі.
У Катеринославі, в Фастові, в Києві, в Кременчуку орди Денікіна перебили тисячі жидів. Поїзди чорних
„героїв" прикрашено написами: „Смерть жидам", „Да здраствует єдиная неделимая Россия!"
І погроми безперервно відновлюються.
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Для тих, хто віддано служив цареві, нема нічого природнішого, як сіяти ненависть проти жидів та інших
інородних народів. Протягом двох століть вони культивували цю ненависть проти українського народу; і цей
народ відповів їм... законом про персональну автономію, про створення міністерства для жидівських справ, на
чолі якого стоїть жид, обраний самими ж жидами, і завзятою боротьбою за звільнення української землі від
жаху - червоного чи чорного, однаково, що його прихильники „единой, неделимои" накидали українському
народові.
Жиди, стоваришовані з українцями в довгому співжитті, зрозуміли їх жадання свободи. їх завоювала
ідея, можлива тільки в дійсно демократичному народі, дати національним меншинам можливість самим
улаштувати свої справи, і тому вони вирішили взяти найактивнішу участь у творенні й обороні Української
Народної Республіки.
Тому всі жидівські партії, соціалістичні і демократичні, влилися в український Демократичний Союз,
що має на меті боронити до останнього українську незалежність. Чотири жиди: Красний з „Бунду", Ґольдеман із
„Поалей Ціону", Брейтман із „Бунду" і Солодар беруть участь у новому коаліційному уряді. Батальйони з
жидівських добровольців вступили у війська Петлюри, щоб поборювати Денікіна. Ця співпраця жидів із
українським урядом цілковито спростовує наклепи прихильників Денікіна, ніби українці організують погроми".
Тим часом у боротьбі проти ворогів визвольної війни українського народу дипломатичної місії в Римі
найбільшою трудністю вважали відсутність точних відомостей про події в Україні і навколо неї. Головним
джерелом інформації був віденський тижневик „Воля", але тиждень між його виходом був великою перервою,
тому й вісті запізнювалися. Тих відомостей, що подавалися у гектографічних бюлетенях римської місії, було
мало, щоб задовольнити італійські часописи. Випереджала нас ворожа до УНР і її політики самостійності преса
російських білогвардійців та французька, які постійно подавали світові неправдиві відомості й цим формували
в європейському суспільстві антиукраїнські настрої. Не дивлячись на те, що зусиллями української
дипломатичної місії в Італії все ж частково вдавалося спростувати неправдиву інформацію, більшість італійської
преси постійно друкувала статті, в яких події в Україні подавалися як катастрофічні й навіть звинувачувалося в
деяких статтях уряд УНР у проведенні „бандитської по відношенню до євреїв і
росіян політики". Всі в італійській місії відчували, що готуються якісь антиукраїнські дії і в Італії, і в
Європі. Незабаром побоювання виправдалися -фракція соціалістів в італійському парламенті на засіданні
8.ХІІ.1919 року виголосила пропозицію про необхідність визнання „Соціалістичної Федеративної республіки
Совєтів Росії" і встановлення з нею „дипломатичних зносин, торгівлі і обміну". Між промовцями в парламенті
великий успіх мав депутат Чікотті, соціаліст, який, викрикуючи „Хай живе Ленін!", все ж не забув і про Україну,
про яку, зокрема, сказав: „Домагаємося, щоб Італія не брала участі в злочинній і цинічній політиці Антанти у
відношенні до України, якій відібрано всі засоби до існування, і вже діє санітарна блокада, жорстоке
вдосконалення економічної блокади, і в нещасній країні лютують тиф і холера, діти, жінки й старі люди
вмирають тисячами через брак ліків". Проте як покажуть подальші події, про Україну дуже швидко забули ці ж
самі соціалісти, а депутат Чікотті навіть виступав з наклепницькими статтями в сумнозвісній газеті „Дон Кіхот",
яка була під наглядом Муссоліні. Крім „Дон Кіхота", злісну антиукраїнську пропаганду в Римі намагалися
здискредитувати нашу місію, яка нібито подає неправдиву інформацію про події в Україні, почала проводити
місія „військового аташе Російського посольства в Римі", на чолі якої стояв князь Волконський, відомий
українофоб і майстер створювати фальшиві „документи" про Україну. 14.ХІІ.1919 р. офіційна телефонна станція
„Стефані" поширила комунікат цього аташе, яке дуже швидко надрукувала не тільки італійська, а й більшість
європейської преси. Зокрема в ньому говорилося, що „внутрішні розрухи в Україні – це акти розбою банд, що
оперують між долішнім Дніпром і Азовським морем. Українське військо знаходилося в стані повного розвалу:
галицькі відділи перейшли під команду Денікіна, а незначні рештки банд Петлюри розпорошені в південній
частині Волині, в північних повітах Київщини та на заході Поділля. Кам'янець-Подільський, осідок
генерального штабу Петлюри окупували поляки, фронт яких з'єднався з фронтом генерала Денікіна біля
Проскурова, а Могилів на Дністрі, Бар і залізничні вузли Козятин і Хвастів знаходилися в руках військ
Денікіна. Петлюра і частина його генерального штабу, як здається, втекли до Польщі, друга частина його штабу
і особиста гвардія Петлюри втекли до Львова..."
Майже одночасно з антиукраїнськими статтями виступили римська „Епока" та міланська
„Персеверанца". В першій з'явилося інтерв'ю кн. Волконського, а в другій - графині Філіппіні-Полторацької.
Остання, зокрема, писала, що „в самій Україні мова культурних інтелігентних кляс натурально російська.
Неможливо собі навіть уявити, щоб десь у Європі відкрито було курс української мови для полегшення торгівлі і
взагалі зносин між портами Чорного моря і Середземного, що завжди були дуже жваві...", потім до таких
„аргументів" приплетено і Гоголя, що писав у Римі свої „Мертві душі" російською, а не українською мовою.
Здивувала „Епока", яка опублікувала наклепницьку статтю про М.Тишкевича, С.Петлюру та
М.Грушевського, маючи намір при цьому викликати в італійського суспільства нездорові почуття до керівників
держави і застерегти уряд від нібито ризикованих стосунків з Україною. „Граф Тишкевич запропонував від імені
Петлюри українську корону кн. Сікстові Бурбонському з Парми, заявляючи при цьому, що український народ
дуже радо прийме католицтво. Цей більш ніж нерозважний акт викликав в усій Україні величезне обурення, бо
народна маса фактично прив'язана до православної релігії і ні в якому разі не була б рада бачити в Росії
чужинецьку династію.
Крім того, Петлюра останніми часами обурив більшість затятих українських сепаратистів: фанатик
української сепаратистичної ідеї „батько" Грушевський, людина найбільш шанована поміж сепаратистами, був
примушений, рятуючись від переслідувань Петлюри і боячись бути арештованим, ховатися. Так само і
Петрушевич, що був головою уряду республіки Східної Галичини, був ув'язнений на наказ Петлюри.
Залишений майже всіма, Петлюра має тепер тільки 22000 галичан в Австрії під командою старшин
австрійських, німецьких і угорських. Але після того, як Київ опинився в руках Денікіна, становище галичан
стало розпачливим. Як повідомляє останній офіційний бюлетень агентства Петлюри в Парижі, група галицьких
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старшин на чолі зі славним ген. Тарнавським, незадоволених і розчарованих, розпочали переговори з
Денікіном, місяць тому погодившись на програму з'єднання Росії й України. Петлюра загрожував смертю
галицьким старшинам і наказав арештувати ген. Тарнавського, але спроба виконати наказ викликала повстання
всіх галичан. Галицьке військо звільнило арештованих і перейшло повністю під прапори Денікіна. Позбавлений
останньої підтримки, Петлюра був примушений втекти..."
Вже з перших місяців діяльності уряду УНР у складі правлячої верхівки були помітні певні розбіжності
в розумінні майбутнього України. Ці розбіжності породжували невизначеність у зовнішній політиці, що
викликало в західноєвропейських політичних колах не тільки здивування, а й часто небажання серйозно
сприймати український уряд. Відсутність одностайної думки у вирішенні питань зовнішньої політики, що
повинно бути в складних політичних умовах становлення державності, більше шкодило УНР, ніж зовнішні,
часто ворожі дії по відношенню до України. Причиною всьому було те, що очолювали уряд УНР представники
різних політичних поглядів і різних розумінь майбутнього України. Однією з важливих таких причин був
надзвичайно малий досвід діяльності тих політичних партій, противники яких мали сильний вплив на рішення
урядів. На східноукраїнських землях, як відомо, перші політичні партії стали з'являтися наприкінці XIX – на
початку XX ст., особливо після подій 1905 р. Та й діяльність цих партій мала нестійкий
характер. Це були соціал-демократи, соціалісти-революціонери і радикал-демократи, які з 1917 р.
назвали себе соціалістами-демократами.
Всі вони в своїх програмах проголошували прагнення до громадянської і національної свободи, а також,
і це чи не основне, прагнення до соціальної справедливості. Саме турбота про соціально-економічні інтереси
перш за все селянства, турбота про рівноправності була ідеологічним лейтмотивом програм названих партій.
Главами Центральної ради, Гетьманату і Директорії були відповідно М.Грушевський, С.Петлюра та
П.Скоропадський, які виражали свою діяльність ідеї українського народництва, радикалізму та консерватизму, а
кульмінацією всіх цих напрямів була втрата державності. Проте великою мірою ця втрата мала пояснюватися
появою українського комунізму, який відігравав значну роль у дезінформації громадськості й урядів про події в
Україні.
Український комунізм є відгалуженням національної революції 1917 р. Саме сила і масовий характер
українського визвольного руху змусив Леніна і керівництво Комуністичної партії звернути увагу на українські
національні прагнення. Перший радянський уряд в Україні, т. зв. Народний секретаріст, було створено в грудні
1917 р. на противагу Центральній раді, – зазначає Іван Лисяк-Рудницький, і саме він при підтримці з Москви
найактивніше працював у поширенні неправдивої інформації про УНР.
Була ще одна проблема, яку не могла вирішити українська влада. Це постійні зміни керівників
дипломатичних місій у країнах Європи, а більшість з таких керівників не спроможна була вчасно зорієнтуватися
в тих змінах політичної думки й оцінки діяльності уряду УНР, які відбувалися в Європі, особливо у впливових
її урядів. Та й уряди України, що змінювали один одного, не змогли позбутися впливів на них таких відомих
політичних діячів, як В.Винниченко і В.Липинський. Ідеї В.Винниченка, зокрема й виправдання большевицького
терору й відштовхування від участі у будівництві Української
держави заможних та освічених верств населення, а також ідеї В.Липинського з методом класократії,
згідно з якою необхідно сконсолідувати хліборобів, робітників та інтелігенцію на територіальній базі з
утвердженням її на установах спадкової та правової трудової монархії, міцно засіли у свідомості багатьох: як
керівників дипломатичних місій, так і простих дипломатів, заважаючи здоровій та відповідальній праці за
межами держави і в її інтересах. Були такі і в італійській дипломатичній місії, тому і діяльність її, за винятком
окремих дійсно державницьких дій, не сприймалася серйозно італійським суспільством та урядом.
Неплідною виявилася для української дипломатичної місії в Італії також робота по захисту українських
військовополонених, яких навіть самі італійські урядовці з початком 1919 р. нараховували понад 80000.
Становище українців у таборах полонених в Італії було незадовільним. Якщо уряди Німеччини, Австрії,
Польщі, Румунії дуже швидко налагодили зв'язки зі своїми військовими, що перебували в таборах Італії, то
український уряд майже про них забув. У часописі „Ля Воче дель Україна" з цього приводу надруковано
декілька листів українських полонених, у яких вони зверталися до голови української делегації на переговорах в
Парижі Сидоренка. „В нашому таборі на 3000 вояків - 500 українців. Гігієнічні умови та їжа доводять до того,
що наші солдати не витримують хвороби і вмирають. Був час, коли щодня вмирало декілька. Врятувати наших
вояків полонених – святий обов'язок Батьківщини. Звертаючи цей заклик до нашої делегації, ми просимо:
1) поробити заходи перед італійським урядом і перед працівниками Антанти про індивідуальну
відсилку на Україну всіх полонених;
2) у випадку, коли б індивідуальна відсилка була неможлива, в скорому часі поробити заходи про
створення в Італії українського легіону з метою допомогти нашому урядові в його боротьбі проти більшовиків;
3) зволити вислати нам відповідь у справі нашої відсилки на Україну.
У твердому переконанні, що Ви, як голова Делегації, негайно вжиєте заходів для поліпшення нашої
долі, ми засилаємо Вам вислови..." і т.д.
Значно збільшувалося й число українських полонених, але допомогти їм повною мірою не вдавалося,
хоча уряд УНР намагався полегшити їхню долю. Здебільшого винуватцями важкого становища полонених в
Італії були все ж державні діячі. На постійні прохання голови італійської дипломатичної місії до Риму приїхав
О.Севрюк, щоб домовитися з італійським урядом про покращення утримання українських військовополонених,
проте він нічого позитивного не зробив. „Не можна сказати, що уряд УНР не думав про українських полонених
в Італії. Брав він навіть під увагу і можливість створення з них значної військової сили. Ще 15 лютого 1919 р.
Петлюра як головний отаман військ УНР видав відповідне уповноваження Олександрові Севрюкові, який
приїхав до Риму тільки 20 травня і, практично нічого не зробивши, повернувся назад до прохолодної Швейцарії,
а потім поїхав звідти до Відня," - згадував Є.Онацький.
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Дипломатична місія в Римі всіма можливими засобами намагалася створювати на сторінках часопису
„Ля Воче дель Україна" ті правдиві інформації, які постійно з'являлися в італійських, французьких та німецьких
часописах в справі захисту військовополонених. Проте підкупи журналістів, іноді й залякування, особливо з
боку проросійських кіл, не завжди давали змогу позитивно сприяти вирішенню болючого для української влади
в Києві питання.
Крім питань, пов'язаних з долею полонених, дипломати в Римі вирішували й інші проблеми. Однією з
таких залишалася невирішеною проблема збирання і відправляння в Україну ліків, яких катастрофічно не
вистачало. З ініціативи Товариства українських жінок у Римі було зібрано 20000 лір для закупівлі ліків для
України. Італійський червоний хрест, до якого це товариство звернулося з проханням полегшити йому
придбання і висилку ліків, подарував ще й від себе різних санітарних матеріалів на 6000 лір. Всі ліки були
передані через дипломатичну місію в Римі спочатку до Відня, а потім в Україну.
Були й інші завдання у дипломатів. Одним із важливих завдань місії було постійне ознайомлення
італійської громади з процесом визнання державами світу Української держави, про відновлення торгівлі з
багатьма країнами, про встановлення й проведення обміну культурними й мистецькими цінностями. Такі
повідомлення в пресі виконували всі члени місії, кожен з них мав певний напрям діяльності й зобов'язувався не
пропускати жодної можливості вмістити в часописі актуальні повідомлення про події в УНР, їх відображення в
пресі й реакцію на них європейських держав. Праця прес-бюро дипломатичної місії не обмежувалася лише
часописом „Ля Воче...". В обов'язки співробітників місії, а особливо прес-бюро, входило й налагодження зв'язків
з часописами Італії та країн Європи й Азії. В більшості італійських періодичних видань можна було зустріти й
матеріали про Україну, діяльність її урядів, про українські культуру й мистецтво і взагалі про українську
історію, про видатних діячів культури й науки. Але найчастіше з'являлися в італійських газетах повідомлення
про актуальні для часу події й факти життя України. Ось, наприклад, матеріал з генуйського часопису „Іль
Корієре Маркантіле", підготовлений співробітником дипломатичної місії М.Липовецькою „Відновлення
торгівлі зі Сходом": „...цими днями прибуде до Генуї українська комісія, складена з кращих елементів
Українського кооперативного союзу, могутньої організації, що посідає 25000 різних кооперативів, які
охоплюють 80% населення. Ця комісія, що в ній представлено дирекцію Кооперативного банку, Центрального
споживчого союзу і централю хліборобських кооперативів, уповноважена була від уряду Української
Національної Республіки, мала створити цілу мережу для торгівлі з закордоном. Природні ресурси України
величезні. Збіжжя накопичено на Україні в величезній кількості..." їй також належать статті в „Іль Кар'єре
Маркантіле" та „Іль Джорнале делля Донна" про Н.Кобринську, І.Франка, П.Карманського, Лесю Українку,
І.Труша.
У цей самий час у грудні 1920 р. українська місія в Римі, до речі, не всі "її співробітники, прочитавши
надрукований у часопису „Вперед" і передрукований у „Волі" лист В.Винниченка, в якому велася мова про те,
що свідомі українці повинні, щоб зберегти державу, орієнтуватися не на країни Заходу, а на більшовиків,
розкололася на дві протилежні за поглядами на революцію та її наслідки групи. Цей розкол спричинив і
негаразди в місії та її швидку в майбутньому ліквідацію. Щоб зрозуміти причину цих розбіжностей у поглядах на
політику уряду України, наведемо лише деякі уривки з цього листа. Його автор, В.Винииченко, заперечує свою
участь в уряді І.Мазепи і вказує на причини свого невходження до нього: „Цим мушу заявити, що своєї згоди
взяти участь у цім уряді я не дав і дати не можу через те, що соціально-політична програма цього уряду не
відповідає моїм поглядам.
У згаданій статті є посилання на мої слова, які були мною сказані в той час, як я був в уряді, а саме:
„Більшовицькі форми не можуть бути пристосовані на Україні. Наша орієнтація – це революційний рух західньої,
а не східньої Європи.
Це глибоко помилкові слова. Форми радянської влади в кожній країні, де відбувається гострий процес
революції, необхідні для успішного ходу революції. Коли революція на Заході розів'ється і дійде до рішучої
відкритої й гострої боротьби з існуючим там буржуазним ладом, вона необхідно прийде до форм радянської
влади - до більшовизму.
Найбільшою помилкою української революції й її проводирів була якраз та орієнтація на Захід, – себто,
іншими словами, на контрреволюцію. Ця орієнтація у великій мірі спричинилася до тої великої шкоди, яку було
зроблено нами у справі соціяльного й національного визволення нашого трудового народу.
Єдиною формою державности нашої селянсько-робітничої нації в даний момент є робітниче-селянська
держава. Робітнича революція в Росії давала нам змогу створити й затвердити цю державність. Ми її одкинули й
орієнтувалися на Захід, себто на ті сили, що були й є ворожі до нас. І цим ми нанесли велику шкоду й своєму
народові, і своїй державності...
Мені шкода і боляче, що моїми минулими - вільними і невільними -помилками користуються тепер,
щоб додати ще більшої шкоди до зробленої мною та іншими політичними діячами в справі визволення наших
працюючих мас від соціяльного і національного поневолення.
Хай же цей лист спинить у використовуванні моїх помилок тих, які ще не зрозуміли й не відчули своїх
власних помилок".
Тим часом події в Україні й навколо неї розгорталися трагічно. Таємні переговори між Польщею та
радянською Росією йшли успішно. Всі розуміли, що ніякі протести уряду УНР не зможуть завадити їх
проведенню. Які б ноти протесту не публікувалися й не виражалися під час зустрічей з послами іноземних
країн, події в самій Україні та стан її війська були настільки несприятливі для боротьби за державність, що різні
недружелюбні заходи проти української революції видавалися як об'єктивно зумовлені.
Лист В.Винниченка значно пошкодив українській дипломатії, яка з приходом до влади Директорії
поширила свою діяльність і навіть відновила дипломатичні зв'язки на теренах держав Антанти, які були
порушені після підписання мирного договору у Бресті 9 лютого 1918 р. Лист В.Винниченка, опублікований у
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центральній пресі майже всіх європейських країн, спричинив закриття багатьох українських місій, зокрема і в
Італії спочатку частково, а потім після опублікування другого листа у травні 1920 р. - повністю.
Річ у тому, що В.Винниченко, який жив тоді в еміграції, був відомий в Європі як голова уряду УНР,
пильно стежив за подіями в Україні і час від часу давав їм не завжди об'єктивну оцінку на сторінках провідних
європейських газет. До його публікацій прислухалися як провідні політики, так і деякі із членів європейських
урядів, від яких інколи залежала й політика держав до України. Але в діяльності В.Винниченка було багато й
ворожого в ставленні не
так до України, як до окремих її державних і громадських діячів. Один з учасників визвольної боротьби
українського народу в 1917-1920 рр. О.Бочновський, який у згадувані часи працював членом української
дипломатичної місії в Празі і був добре обізнаний з тодішньою політичною ситуацією в Україні і ставленням до
УНР урядів країн Європи, в одній із своїх праць звинувачував В.Винниченка в упередженості до українських
урядів, яким через зовнішні та внутрішні обставини не завжди вдавалося довести розпочаті справи до кінця. В
такий важкий для України час В.Винниченко виступив із брудною лайкою й засудженням уряду України й
взагалі української державності на сторінках європейських часописів. 23 травня 1920 р. в італійській газеті
„Аванті" під заголовком „Антантсько-українська комедія" цей лист із зверненням до комуністів і соціалістівреволюціонерів всіх країн був опублікований. Оскільки цей лист є надзвичайно цінним історичним
документом, не зважаючи на розмір, наводимо його повністю.
„Товаришам комуністам і соціалістам-революціонерам Західної Європи та Америки!
Товариші!
У різних країнах Європи та Америки перебувають тепер представники т. зв. „уряду Української
Народної республіки" (званого також просто „урядом Петлюри") в ролі послів, місій тощо. Ці представники
говорять урядам там, де вони перебувають, від імені українського народу і як представники єдино легального
уряду України. У такій ролі вони вступають у переговори з урядами, партіями, приватними особами, укладають
договори, перебирають зобов'язання іменем робітничих мас України.
Як колишній голова найвищої влади колишньої Української Народної Республіки, Директорії, вважаю
моїм обов'язком проголосити:
1) Форма української держави, яку ці люди претендують представляти і яка називається „Українська
Народна республіка", більше не існує. Ані метра території не належить цій формі держави. Дійсна форма
теперішньої держави українських робітників та селян - це Соціалістична Республіка Рад України.
2)
Ці люди, що претендують бути „урядом Української Народної Республіки", не мають на це
ніякого права, ні юридичного, ні фактичного, і тому можуть бути визначені як узурпатори та ошуканці. Вища
влада, від якої залежала Директорія, був Трудовий Конгрес України. Але Директорія своєю деклярацією Антанті
з лютого 1919 р. ліквідувала Трудовий Конгрес і цим самим позбавила себе єдиної легальної бази. Від лютого
1919 р. Директорія Української Народної Республіки та уряд її - це тільки узурпатори влади, ні перед ким не
відповідальні; це - групка безвідповідальних людей, які брутальною силою перебрали на себе право
розпоряджатися матеріяльними та моральними засобами української держави. Поки в руках цієї групи людей
знаходилися маленька частина території і маленьке військо, вони, хоч і незаконно, могли називати себе
фактичним урядом цього шматка української території. Але якщо тепер цей „уряд" не має ані метра території,
ані відділу вояків, якщо цей „уряд" не спирається ані на одну партію, що мала б якусь вагу, якщо він складається
з групи людей, розкиданих по різних країнах Європи, які називають себе „членами Директорії"" або
„міністрами", то він не має найменшої тіні будь-якого права називатися урядом.
Єдиний дійсний уряд України - це уряд робітників і селян Соціалістичної Республіки Рад України, який
посідає 7/8 української території і який підтримує робітнича та селянська демократія України; він відповідає
перед найвищим виборним органом України - З'їздом рад робітничих та селянських депутатів.
3) 3 огляду на все вище зазначене всі договори та зобов'язання, зроблені від імени т. зв. „уряду
Української Народної Республіки" після лютого 1919 р., не мають жадної правної вартости, й український
трудовий народ не перебирає за них жадної відповідальности.
Представники „уряду Української Народної Республіки" вже від року домагаються від уряду Антанти
визнання української держави. Щоб домогтися цього визнання, вони підтримували більше року контрреволюцію
імперіялізму Антанти в Східній Европі й обіцяли поборювати в майбутньому соціялістичну
революцію. Ця ганебна служба досі не принесла їм бажаних наслідків. Імперіялізм зважає лише на
власні інтереси і поступається тільки перед силою. Обіцянки і навіть формальні визнання з боку
імперіялістичних урядів не мають жадної вартости, якщо контрагент не досить сильний, щоб примусити
дотримувати обіцянки та визнання. Досвід, який мала Україна з потугами Антанти, служать очевидним доказом
вищезгаданого 4 січня 1918, коли я , як голова уряду Української Народної Республіки, прийняв офіційних
представників Франції та Англії, пп. Табуї і Багґе, які в офіційній деклярації проголосили, від імени своїх
урядів, визнання України. Але як тільки інтерес, який викликав визнання України, як незалежної держави, з
боку Франції та Англії зник і сили уряду, з яким вони трактували, більше не існували, зникло й визнання
України як незалежної держави. Всі ноти, всі акти та деклярації Франції й Англії стали безвартісними
шматками паперу.
Українські робітничі маси не потребують праці цих людей, ніким не уповноважених і ні перед ким не
відповідальних. Вони доб'ються визнання прав держави робітників і селян України своєю власною силою, хоче
чи не хоче того світовий імперіялізм.
Крім того, представники „уряду Української Народної Республіки" виставляють себе перед
громадською думкою Европи й Америки як оборонці пригніченої української нації. Під приводом визволювання
української нації ці люди намагаються знищити радянський режим на Україні, задушити за допомогою
антантського імперіялізму соціялістичну революцію і знову передати владу буржуазній демократії. Це свідомий злочин супроти української нації й велика помилка. Бо найкращою й найпевнішою гарантією
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визволення й можливосте спільного розвитку пригнічених націй, а зокрема націй типу України, є саме світова
соціялістична революція з її знищенням капіталістичного ладу, як головної причини всякого гноблення, а в тому
числі й гноблення національного. Лише світова соціалістична революція і знищення імперіялізму, лише
федерація соціялістичних республік світу зможуть забезпечити всім гнобленим народам їх вільний та нічим
не обмежений розвиток. Кожний, хто належить до гнобленої нації, хто б він не був, коли він справді щиро хоче
визволення своєї нації як такої, повинен стати активним і послідовним визнавцем світового комуністичного
режиму.
Нарешті, ці представники „уряду Української Народної Республіки" проголошують себе ворогами
соціялістичної революції, радянського режиму, диктатури пролетаріату і комунізму, видають себе за оборонців
демократії, демократичної свободи і вільно виявленої волі народу. Я був з самого початку української революції
й відродження української держави на чолі всіх трьох демократичних, і навіть „соціялістичних", урядів України.
На підставі мого особистого досвіду можу категорично твердити, що цієї т. зв. „демократії"" ніколи не було ні
під яким з цих урядів. В оточенні капіталістичного режиму вона служить лише підпертям і захистом для
капіталізму. Не існує ніякої свободи для тих кляс, що не представлені через свої партії в уряді. Вони не мають
жадної можливості виявити свою справжню волю. Т. зв. демократичний режим, будучи класовою владою, є
тільки режимом капіталістичної кляси. І тому кожний соціяліст, коли він входить у т. зв. „демократичний" уряд
в коаліції з буржуазними партіями, не зважаючи на свою найщирішу волю -залишатися демократом і
соціялістом, мусить стати слугою буржуазії й ворогом робітничої кляси. Навіть т. зв. „соціялістичні" уряди (які,
наприклад, існували на Україні й існують тепер у деяких країнах Європи), якщо не ставлять собі, як єдину ціль,
поборювати безнастанно, рішуче і невблаганно капіталістичний режим, якщо не ставлять перед собою як
головне завдання знищити всю бюрократичну машину буржуазної держави й підмінувати остаточно підмурівки
капіталістичної держави, а говорять натомість про повільну розбудову шляхом реформ, компромісів і
погоджень з буржуазією, - навіть вони, як це я знаю з досвіду з тих соціалістичних урядів, в яких я брав участь,
неминуче і фатально призводять такою тактикою до опортунізму, до здачі всіх позицій, справді соціалістичних,
до важких конфліктів з власним сумлінням, до більших чи менших поступок буржуазії, до фактичного підпертя
капіталістичного режиму.
Для кожного справжнього й послідовного сощяліста існує тільки одна демократія - трудова демократія;
тільки один уряд - уряд робітників і селян; тільки одна (переходова) форма влади - радянська; тільки один
шлях, що веде до цієї влади - диктатура пролетаріату. Тільки такий соціяліст і його партія можуть називатися
справді соціялістичними, беручи участь в уряді. І тільки з об'єднаними силами цих соціялістів - і таке
об'єднання вже довершене в Ш-му Інтернаціоналі - може бути переможена сила світового капіталізму, ця
головна перешкода можливої демократії.
Отже, ані з погляду правового, ані з точки погляду фактичної, ані з погляду інтересів робітничих мас ці
люди, що називають себе „урядом Української Народної Республіки", не мають ніякого права називатися
представниками українського народу і діяти його іменем. Уряди держав, що на їх територіях ці люди
перебувають, знаються дуже добре, але „демократичні" і навіть „соціалістичні" уряди Європи та Америки не
вимагають від цих людей ні правових, ні фактичних доказів їх права бути „представниками". Вони вбачають у
них оборонців буржуазного режиму, вірних слуг контрреволюції, яких, як висловився один буржуазний
міністер, можна „використовувати в боротьбі проти більшовизму".
З огляду на все вищесказане, звертаюсь від імени й на доручення Закордонної групи української
комуністичної партії і як її член до партійних товаришів в Европі й Америці з палким закликом - паралізувати
всіма засобами шкідливу як для соціального, так і національного визволення українського трудового народу
діяльність вищезгаданих осіб, що називають себе міністрами, послами, членами Директорії й агентами „уряду
Української Народної Республіки".
Крім того, звертаю увагу англійських товаришів на намір англійського уряду організувати з
контрреволюційних українських елементів нову експедицію проти соціялістичної України, з перебранням на
кошт Англії завдання давати всяку, а особливо фінансову, допомогу цій акції.
До італійських і німецьких товаришів Закордонна група української комуністичної партії звертається з
просьбою діяти всіма засобами, щоб з їхніх країн не було вислано українських полонених, обдурених чи
несвідомих, до Польщі або до Румунії, де їх мали б кинути в контрреволюційну й братовбивчу боротьбу на
користь антантського імперіялізму та польсько-румунської буржуазії проти червоних військ України і Росії, які
борються за визволення всіх пригноблених і принижених в усьому світі народів та кляс, борються за
раціональне, справедливе й трудове життя всього людства.
З комуністичним привітом:
В.Винниченко, екс-президент кабінету міністрів перших двох урядів Української Народної Республіки.
Перший голова Директорії Української Республіки. Член Закордонної групи Української комуністичної партії".
Зрозуміло, що в багатьох європейських країнах, знаючи внутрішнє становище України, положення
уряду, що фактично опинився без території, до дипломатичних місій поставилися упереджено, і багатьом з них
довелося припинити свою діяльність. Закінчила свою діяльність і дипломатична місія в Італії: її працівники
були відкликані спочатку до Відня, а потім кожен з них знайшов собі притулок в еміграції.
Висновки
Український уряд з самого початку свого існування великі надії покладав на дипломатичний бік своєї
діяльності. Ще в добу Центральної ради до складу Генерального секретаріату входив секретар міжнаціональних
справ спочатку С.Єфремов, а потім О.Шульгин, які приклали чимало зусиль у справі налагодження справ
національних меншин в Україні, а також внормування стосунків з народами, що жили в Російській імперії. З
моменту проголошення незалежності України українська дипломатія повинна була добиватися визнання цієї
самостійності в першу чергу від держав Антанти – Франції, Англії, Румунії, а також від інших держав, які до
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заключення миру України з Німеччиною та її союзниками мали в Києві свої дипломатичні представництва і
готові були підтримати визвольну боротьбу України.
З іншого боку, всі уряди України часів 1917-1920 рр. намагалися відкривати свої дипломатичні місії в
країнах Європи, Америки та Азії. Однією з таких місій була місія в Італії, метою праці якої було поширення
інформації про події в УНР, допомога тисячам українців, що опинилися в таборах військовополонених в Італії,
закликати до організації гуманітарної допомоги українцям, що потерпають від постійних війн з тими, хто
намагався знищити Україну як самостійну державу. Окремим завданням місії було спростовувати ту
неправдиву інформацію про Україну, яку на шпальтах європейських часописів поширювали вороже
налаштовані емігранти та недружелюбні до українців політики та уряди. Важливою ділянкою українських місій
у Римі було інформування італійської громадськості про культуру і мистецтво України, про її історію та
видатних діячів.
Загалом, українська дипломатія, знаходячись у надзвичайно важких умовах, не встигла досягти тривких
успіхів. Але праця української дипломатії української місії в Римі, зокрема, не пропала марно. Вперше за довгі
століття першочерговим завданням дипломатії було вирішення важливих національних проблем в тій формі, у
якій хотів бачити їх вирішення український народ –утвердження української державності, визнання її світовою
спільнотою.
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Стежками прадідів моїх. Історія Петра Лук’янчука – рядового армії Симона Петлюри
(історико-генеалогічне дослідження)
Роботу підготувала: Гранко Оксана Ярославівна,
учениця 11 класу гімназії «Троєщина» м. Києва
Науковий керівник: Малієнко Юлія Борисівна,
вчитель історії гімназії «Троєщина» м. Києва
Вступ
Я, Оксана Гранко, уроженка Києва, прийшла в цей світ у 1991 році. Згадайте 16 липня 1990 року:
український народ з великою радістю вітав Декларацію про державний суверенітет України. Ще з більшим
ентузіазмом вітала Україна проголошення своєї незалежності-це був неначе відгомін 1917-1918 років. З
доленосним Актом від 24 серпня 1991 року народ пов'язував великі надії на визволення з «царства темряви» та
на поліпшення свого життя в багатьох вимірах – у політичному, культурному, національному та суспільноекономічному. Отож, я народилась в новоствореній Україні. Зрозуміло, що тоді я цього ще не усвідомлювала.
Мої Тато і Мама пишалися тим, що їхні діти будуть зростати в Незалежній Україні.
А от 2004 рік я пам'ятаю добре. Хоча події проносились шаленим вихором, як той крижаний
листопадовий вітер, та я не мерзла на Майдані, бо відчувала врочистість та піднесення моїх батьків, звитягу
брата, велику надію дідуся з бабусею, а ще море людських просвітлених облич на життєстверджуючому
помаранчевому тлі.
Люди стояли на своїй землі і говорили своєю українською мовою. Я дивилась довкола, слухала
барабанний перегук і була горда з того, що я українка.
У 2004 році поняття громадянина стало для мене актуальним. Почуття патріотизму ще більше збурилось
у мені, коли в 2006 році мене запросили на всеукраїнський конкурс читців.
О розмаїття Шевченківської поезії!.. Я серцем відчула шевченковий твір «Великий льох» і поринула в
глибинний вир історії мого народу, його прагнення до свободи. З цим твором я здобула багато перемог в Україні,
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мій голос почули і в Америці, та, певно, найбільшою перемогою стало моє незбориме бажання дати відповідь на
питання: «Чому?!...»
Чому у свої 13 літ я не мерзла на помаранчевому Майдані, а тепер, у 17, душі моїй зимно...
Ні, я не хочу, я не буду з цим миритись. І дуже вдячна батькам, які, побачивши мій душевний неспокій,
розповіли те, що знали з історії свого роду, його причетність до історії нашої держави...
Життя Петра Лук'янчука до зустрічі з Петлюрою...
Що мені відомо про мій родовід?! На жаль, зовсім мало від того, щоб хотілося знати.
Моя прабабуся, Софія Лук'янчук (до заміжжя Фещук), пройшовши через страшні випробування і поневіряння,
великий душевний біль, та живучи на межі постійного фізичного виснаження, мало розповідала про своє життя та життя
свого чоловіка Петра – рядового армії С.Петлюри.
Мій прадід, Петро Лук'янчук, народився в селі Острожок Волинської губернії. Родина, як на той час, була
невелика: батько, мати, двоє синів--Петро, Сазон та донька Марина. Жили з землі. Сіяли жито, коноплі, льон, тримали
худобу.
У селі школи не було, отож мій прадідусь Петро та його брат Сазон ходили навчатись спочатку до Рогачева, а потім
до Кам'янобродської школи. В Кам'яному Броді було велике поселення німецьких колоністів. Будучи товариським і «в науці
беручким», як казала моя прабабуся Софія, прадід Петро через усе своє коротке життя пронесе дружні стосунки з німецькими
однолітками. Ці стосунки таки були справжніми, бо навіть після смерті прадідуся (вже під час Великої Вітчизняної війни)
німецькі колоністи врятують життя його дружині—моїй прабабусі та її дітям.
Певно що Кам'янобрідська школа дала гарні знання, бо прадіда взяли помічником механіка на Острожецьку
паперову фабрику. Там, спілкуючись з єврейськими робітниками, прадідусь вивчає єврейську мову. Будучи на той час
освіченою людиною та гарним механіком, прадідусь Петро був запрошений на роботу машиніста на Баранівський
фарфоровий завод, де, спілкуючись з польськими робітниками, вдосконалює польську мову. Прабабуся Софія завжди з
гордістю казала, що її чоловік знав аж 5 мов!
Чому я вдалась у такі деталі? Бо згодом мій прадід використає своє знання мов, будучи в армії Петлюри, де
служили вояки різних національностей. Це знадобилося йому і в мирному житті, адже наша Україна завжди була
багатонаціональною державою.
І після неї...
У 1921 р. прадідусь Петро одружився (в селі Острожок) з моєю прабабусею Софією.
У 1922 р. народилася перша донька Галина.
У 1924 р. народилася друга донька (моя бабуся) Євгена.
У 1926 р. народився син Василь. У країні починаються політичні репресії. Щоб загубитися в людському
морі, прадідусь із сім'єю переїздить до Катеринослава (Дніпропетровськ), де влаштовується машиністом на
фабрику. Взимку 1929 р. прадідусь Петро помер від запалення легенів. Прабабуся Софія з дітьми
повертається назад в село Острожок, де змушена була йти в колгосп. Там її чекає 1933-й рік, але це вже інша
історія...
Прадіди мої, молоді гарячі голови. Я переконана, що саме ці слова Петлюри відгукнулись тоді у вашому
серці. «В українську державність ми віруємо, українську державність ісповідуємо, в її неминучість ми
переконані. Для нас вона є до певної міри живою реальністю, бо ідею її ми носимо в серці, бо її духом і
потребами овіяне все життя.» З незламною вірою промовляв їх Великий Син української землі, Головний
Отаман – Симон Петлюра. [6, с.620].
Є в цьому імені незборимий магнетизм, який притягує до себе. Тож важко не погодитись зі словами:
«Ніякий державний муж у світі, ніякий революціонер в історії людства не мав такої авреолу
слави за свого життя, яку мав Симон Петлюра. Її дав йому його власний народ за його вірність ідеалам
української та вселюдської свободи, за його вірну оборону прав поневолених, за оборону гідности і
справедливости» [6,с.619.].
Українські стежки привели моїх прадідів під знамено Голови Директорії і Головного отамана армії
Української Народної Республіки. Тому моя робота присвячена воєначальнику Симону Петлюрі та моєму
прадіду – рядовому його армії.
Симон Петлюра (1879-1926). Літератор, громадсько-політичний діяч, воєначальник
Семен Васильович Петлюра, більше відомий як Симон Петлюра, є однією з найбільш суперечливих постатей
української історії. Прибічники залишили захоплені спогади про його дії в найскладніших ситуаціях часів революції та
громадянської війни в Україні. Хоча негативних оцінок його діяльності аж ніяк не бракує.
Розглянемо лише один аспект його діяльності. С. Петлюра –воєначальник.
Ще в роки Першої світової війни, Петлюра проявив себе як діяльний і талановитий організатор,
допомагаючи постраждалим по лінії земського руху. У 1916 р. він перебував на Західному фронті як заступник
уповноваженого Всеросійського союзу земств.
Лютнева революція 1917 р. застала Петлюру в Мінську. У обстановці загального розгардіяшу та сум'яття,
розгубленості командування, що призводила до свавілля нижчих чинів, Петлюра швидко збагнув важливість залучення
армії на бік українського національно-політичного руху. Він негайно організував проведення військового українського
з'їзду Західного фронту, ставши головою обраної на ньому фронтової ради. Петлюра бере діяльну участь у проведенні І
Всеукраїнського військового з'їзду в Києві в травні 1917 р., його обирають головою Українського генерального
військового комітету, і так він потрапляє до складу Центральної Ради, створеної в Києві одразу після перемоги
Лютневої революції.
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Початок стрімкої кар'єри Симона Петлюри припадає на травневі дні 1917-го. За лічені тижні він стає одним із
лідерів українського національно-революційного руху. Його позиції змінюються на організованому і проведеному під
його ж керівництвом у червні 1917 року II Всеукраїнському військовому з'їзді, делегати якого рішуче висловилися за
надання Україні статусу автономії (що заперечував Тимчасовий уряд).
На хвилі національно-революційного піднесення в липні 1917 р. Симона Петлюру, котрий мав величезний вплив
на солдатські маси і земських діячів середнього та низового рівнів, обрали до складу Генерального секретаріату,
своєрідного уряду Української Центральної ради.
У січні 1918 р. Симон Петлюра пішов у відставку з посади генерального секретаря військових справ і очолив
створений ним Гайдамацький Кіш Слобідської України (він складався із двох полків-офіцерського та юнкерського).
Популярність Петлюри серед бійців зростала з кожним днем. У січні 1918 р. війська під його командуванням намагалися
зупинити просування більшовиків на Київ з боку Полтави, однак основного удару червоні завдали на Бахмацькому напрямку.
Отримавши звістку про підняте більшовиками проти Центральної ради повстання на заводі «Арсенал», Петлюра негайно
повернувся до Києва й енергійними діями зумів придушити виступ. Утім, зосередивши всі сили проти арсенальців, він не
подбав про охорону мостів через Дніпро. Щойно у місті припинилися бої, як сили червоних під командуванням Муравйова
підійшли до київських мостів і не зустрівши серйозного опору, 4 січня зайняли Печерськ і звільнили заарештованих
арсенальців, які, отримавши зброю, поповнили лави Червоної армії. Почався новий період боротьби за Київ, тепер уже в
стінах міста. Штаб Гайдамацького Коша перетворився на оперативний центр, накази якого виконували всі бойові частини
українського війська.
Ближче до вечора артилерія муравйовців почала обстрілювати Київ із важких гармат. І якщо українським
військовим частинам це бомбардування не завдало серйозної шкоди, то цивільне населення дуже постраждало. Обстріли
Києва поновилися наступного дня й досягли свого апогею 6 січня. Над Києвом стояли заграви полум'я, від багатьох
будинків залишилися самі руїни. Щоб не допустити подальшого руйнування Києва й жертв серед мирного населення, штаб
Гайдамацького Коша прийняв рішення залишити місто. Разом із деякими членами Центральної ради Петлюра відійшов на
захід – назустріч німецько-австрійським дивізіям, що наступали згідно з укладеним з Україною Брестським договором.
1 березня 1918 р. з німецькими військами й українськими частинами Симон Петлюра ввійшов у Київ, але
впродовж двох наступних місяців активної участі в діяльності Центральної ради не брав. [4, с. 411],
Із приходом до влади 29 квітня 1918 р. гетьмана Павла Скоропадського Петлюра опинився у принциповій опозиції до
нової влади. Водночас він зміцнює стосунки зі створеним із австро-українських військовополонених полком Січових стрільців
та їхнім командувачем полковником Євгеном Коновальцем.
Петлюра прагнув залучити командування Січових стрільців до участі в повстанні, яке передбачалося. Цей бік його
діяльності не пройшов повз увагу гетьманського міністра внутрішніх справ І. Кістяківського, за наказом якого глава
українського земського руху 27 липня 1918 р. був заарештований.
Але на той час Симон Петлюра був уже досить помітною політичною постаттю. Діячі раціонального союзу
звернулися до німецького командування, яке, загалом підтримуючи П.Скоропадського, вважало за необхідне зберігати в
країні противагу йому в особі національно налаштованої лівої опозиції. Під тиском німців гетьман 13 листопада був
змушений звільнити з в'язниці Петлюру. Петлюра одразу ж увійшов до складу Директорії, яка готувала антигетьманський
виступ. Виїхав до Білої Церкви, де зосередилися галицькі січові стрільці, і підняв антигетьманське повстання.
Антигетьманське повстання, що спалахнуло 15 листопада 1918 р., стрімко ширилося по всій Україні.
Цьому сприяла, зокрема, революція в Німеччині, яка почалася за кілька днів до виступу Директорії. Німеччина
підписала акт капітуляції з Антантою.
Після місячної облоги Києва повстанськими силами С.Петлюри та Є. Коновальця 14 грудня 1918 р. гетьман,
зрозумівши безнадійність ситуації, зрікся влади. Армія відновленої Української Народної Республіки під
командуванням Симона Петлюри (що прийняв звання головного отамана «військ і флоту») ввійшла в місто. На жаль ані
Директорія, ані головний отаман не мали чіткої політичної програми. Дисципліна у військах була на низькому рівні, а
розграбування державного і поміщицького майна , як і єврейські погроми, стало звичайним явищем. Зауважимо, втім, що
всупереч поширеній думці, сам Петлюра не був антисемітом. Протипогромні відозви видавалися урядом УНР практично з
перших місяців Української революції. Перша відозва Петлюри як Генерального секретаря військових справ проти
погромів датується 15 листопада 1917 р. В архіві віднайдено невідому раніше відозву, видану Директорією на початку
повстання проти гетьмана (30 листопада 1918р.) Документ вимагає «не допускати чорносотенців, злодіїв та погромників до
погромів та вибухів проти євреїв, бо євреї допомагають українцям в Галичині, і у нас на Україні повинні йти разом з нами».
Між «Звертанням Директорії до козаків та євреїв» (14 січня 1919р.) та виданою вже в екзилі відозвою « До населення
України й повстанців» (1921) лежить ціла низка відомих рішучих відозв та наказів Петлюри та уряду УНР проти
погромів.
Значення, що надавалося боротьбі з погромництвом, засвідчує розгляд справи про погром у Бердичеві та
Житомирі на засіданні Ради Народних Міністрів УНР 15 січня 1919р.
Віднайдено власноручну резолюцію Петлюри на поданні міністра європейських справ П.Красного про
необхідність розслідування погрому в м. Ялтушків «Нач. Штаба Дієвої і Воєнміну. Передати Військовій Слідчій Владі, для
розслідування. 26/УІІ/1919. Петлюра». [6, с. 610],
Незважаючи на постійну нестачу коштів для нагальних потреб армії та держави, уряд УНР весь час
виділяв значні суми на допомогу єврейському населенню, що постраждало від погромів. Лише у 1919 р. було виділено:
18 січня –3 млн. крб.; 23 березня – 300 тис. гривень; 9 квітня – 2 млн. гривень; 12 квітня – 2 млн. гривень; 30 липня – 11 млн.
460 тис. гривень; 24 жовтня – 20 млн. гривень. [6, с. 612],
Особисто головний отаман та члени уряду вимагали суворого
розслідування конкретних випадків погромів та покарання винних. Тяжкі воєнні обставини, анархія та розруха
не завжди давали змогу виконувати всі накази та вказівки уряду. Історична правда полягає в тому, що Петлюра та
Уряд УНР не несуть відповідальності за трагедію українського єврейства. Навпаки, вони всіма силами намагаються її
відвернути.
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Зайнявши Київ, С.Петлюра і його оточення напередодні другого наступу на Україну більшовицьких
військ не зробив, по суті, нічого конструктивного, щоб запобігти небезпеці. В Україні склався самовладний режим
отаманщини.
Супроводжуваний масовими погромами, вбивствами і пограбуваннями розгул отаманщини,
самоправство «батьків» на кшталт Ангела або Зеленого відштовхували від Директорії та від самого Симона
Петлюри основні верстви українського суспільства, створювало йому вкрай негативний імідж в очах
представників країн Антанти, сили якої до початку 1919 р. окупували Одесу та інші портові міста на півдні
України.
Січневого наступу 1919р. Червоної армії на Київ лідери УНР зупинити не змогли. Але якщо в 1918-му
можна було звернутися за допомогою до німців, то тепер переговори з представниками Антанти про дієву
підтримку проти більшовиків виявилися безрезультатними.
28 січня 1919 р. сили Директорії без опору залишили Київ, відступивши на Поділля.
Антибільшовицькі дії отамана Григор'єва й «батька» Махна, котрі якийсь час підтримували червоних, і
потужний наступ Добровольчої армії Денікіна у травні-червні 1919 р. врятували війська Петлюри від
остаточного розгрому, давши невеликий перепочинок для реорганізації та продовження боротьби. 9 травня
1919р. Головний отаман був обраний головою Директорії. Літо було присвячене відновленню сил, тоді ж діюча
армія УНР об'єдналася з розгромленою поляками Армією Західноукраїнської Народної Республіки. Для галичан
був тільки один вибір – «спільними силами з армією УНР звільнити територію Великої України від ворога та
створити Українську Незалежну Державу з центром у Києві. Це завдання з'єднаних українських армій було
єдиною моральною втіхою і могутнім імпульсом, що вів її на нові терпіння й на нові подвиги». [2, с.164.]
І справді, об'єднана українська армія з піднесенням сприйняла наказ головного отамана Симона
Петлюри з 12 серпня 1919р. про негайний наступ наш
Київ. Дана операція стала тріумфом української зброї – більшовики, які ще донедавна погрожували розбити
рештки армії УНР, тепер спішно тікали на північ.
Під ударами об'єднаної армії, яка опановувала Правобережну Україну, та армії Денікіна, яка успішно атакувала
більшовиків на Лівобережжі, останні вже 16 серпня почали евакуйовуватись з Києва. Тим часом українські війська
продовжували наступ і вже ЗО серпня взяли Київ. Одначе наступного дня до столиці зі сходу ввійшли частини
Денікіна. Створилася непевна ситуація, яка могла б закінчитися кровопролиттям. Та згідно з наказом головного штабу
армії УНР утримуватися від сутичок з білими українці не дались на провокації. На домагання генерала Бредова вони
покинули Київ, сподіваючись, що в майбутньому все ж таки вдасться спрацювати з армією Денікіна проти
більшовиків. Уступили українці ще й тому, що за Білою армією стояли Англія і Франція, а в молодої держави і так було
досить ворогів.
З психологічного боку такий збіг обставин був надзвичайно трагічним для українського вояка. Він обливався
кров'ю, визволяючи столицю від більшовиків, а тепер без бою віддавав її на поталу такому ж ворогові України.
Особливо трагічним це стало для Галицької армії, яка незабаром перейшла на службу до Денікіна. [2,с. 164],
Здача Києва, проте, ніяк не розв'язала проблеми. Протиукраїнські виступи денікінського уряду, переслідування
української інтелігенції, нищення українських установ створили атмосферу конфронтації. Та відкритої війни з добре
озброєною армією Денікіна українці не хотіли допустити. Однак до половини вересня 1919р. все ж відбувся ряд сутичок
між українцями і денікінцями, а до кінця місяця на всьому українсько-російському фронті почалися бойові дії.
У перші дні жовтня білі перейшли в наступ проти армії УНР. Українці прийняли бій і спочатку навіть мали
тимчасові успіхи. Воювати доводилось проти трьох ворогів – більшовиків, денікінців і проти пошесті тифу. Останній
був, мабуть, найгрізнішим ворогом. До половини жовтня армія УНР зменшилась до 40 тис. бійців усього при 160
гарматах. Залишається тільки вклонитись перед рішучістю українських вояків продовжувати боротьбу без
достатньої зброї, амуніції, стратегічної бази і медичної допомоги.
Єдина країна, на яку ще надіялися українці, була Польща, з якою переговори велися ще з серпня 1919р. Аби
створити спільний антибільшовицький фронт, 5 грудня Симон Петлюра виїхав до Варшави. У той саме час залишки армії УНР
готувалися до так званого Зимового походу, метою якого було прорватись у тил денікінської та більшовицької армій, з'єднатися
з повстанцями і продовжувати боротьбу за Українську державу.
Цей момент був найтяжчим за весь час української визвольної боротьби. Та й загальна політична ситуація в Європі
була вельми несприятлива для української справи. Те, що український уряд залишився без території, хоч мав за собою
симпатії народу, повстанців і маленьке ядро армії, утруднювало працю українських дипломатів.
Незважаючи на загрозу більшовицької армії, Польща схилялася до переговорів з українцями. Але досягти
остаточного порозуміння було нелегкою справою. Дуже гостро стояло питання кордонів між обома країнами. Спірною для
більшості польських партій була й проблема Галичини. Не менш гострою була ідея незалежності України. Із прибуттям
Петлюри до Варшави переговори пожвавилися.
5 грудня 1919р. почався нині вже овіяний легендами Зимовий похід. В історії воєн не знайдено подібного
прикладу, щоб таке мале число вояків - лише три з половиною тисячі – могло оперувати в тилу ворога цілих півроку. Ось
що писав очевидець: «Нашу армію в «Зимовім поході» назвав один його учасник «ферментом нації». Як бродило в хімічнім
процесі потрібне для утворення нової сполуки, так Українська Армія своїм славним «Зимовим походом» сприяла
кристалізації бажань, віри й надій українського народу біля однієї ідеї – Самостійної України, держави вільного
народу. Крім суто військових завдань, також для справи української політичної пропаганди, словом і ділом, серед
українських мас значення «Зимового походу» було величезним. «Зимовий похід» був вершиною революційно-визвольних
змагань українського народу власними силами. [2, с. 166].
У той час як учасники Зимового походу рейдували у більшовицькому тилу, представники УНР і Польщі
підписали політичний договір та військову конвенцію. Це було 22 квітня 1920р.
Заяви обох державних мужів могли з'явитися поворотним пунктом у відносинах між українцями і поляками.
Але як побачимо пізніше, цього не сталося.
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Щодо бойових дій українсько-польських армій можна сказати, що починаючи з 25 квітня вони розвивалися
з великим успіхом. 3-тя польська армія, вщент розбивши 7-му більшовицьку армію, 7 травня зайняла Київ.
Аби стримати цей грізний наступ, більшовицьке командування кинуло 1-шу кінну армію Будьонного. На початку
червня почалися енергійні атаки червоних на Київському плацдармі, а кіннотники після тижня запеклих боїв прорвали фронт
і вдерлися в тил 3-ї польської армії. Цей маневр примусив польсько-українські загони залишити Київ та відійти на захід.
Таким чином, ініціатива перейшла до рук Червоної армії. Українські частини, які вже мали досвід боротьби з
більшовиками, показали неабияку стійкість, проте стримати більшовиків у них бракувало сили. Тільки вирішальна битва під
Варшавою, яка відбулася 15 вересня 1920 р., примусила останніх відступити.
Боячись повного провалу, 18 жовтня більшовики запропонували полякам перемир'я. Згодившись на нього, поляки
віроломно порушили Варшавську угоду.
Зраджений поляками Симон Петлюра не визнав Ризьких угод, і 20 жовтня, самотужки перейшовши в наступ,
оволодів Вінницею. Але цей тимчасовий успіх не міг переломити перебіг подій.
Регулярні дії армії УНР були приречені з укладенням договору в Ризі 18 березня 1921 р., згідно з яким Польща
визнала український радянський уряд. Отже, для уряду Української Народної Республіки не було більше місця, а армія
УНР мусила добровільно роззброїтися і перейти до стану інтернованих.
Однак навіть у таборах інтернованих українські вояки продовжували надіятись на зміну ситуації. З цією
думкою уряд УНР постановив направити в Україну досить численну бойову групу на чолі з генералом Тютюнником,
яка мала з'єднатися з повстанцями. Четвертого листопада 1921 р. почався другий Зимовий похід. Почався він без
відповідного озброєння і спорядження, та це не зменшувало ентузіазму вояків.
Перейшовши польсько-радянський кордон, вони легко знищили дрібні більшовицькі частини. Одначе більшовики
негайно вислали проти українців кінну дивізію Котовського, яка оточила і розбила їх. 359 полонених більшовики
засудили на смерть і розстріляли під містечком Базар 21 листопада 1921 р.
Так скінчився героїчний порив українців, які залишилися вірні ідеї національного визволення. Дивлячись у
дула кулеметів, вони з піднятими головами до останньої миті співали національний гімн «Ще не вмерла Україна!»
Повстанці не змогли сягнути поставленої мети, проте вони дали українському народові могилу 359 героїв під
Базаром. Ця могила «359» є нашою національною святинею. Пам'ятаймо...
Зазнавши нищівного удару, Українська армія втратила будь-яку перспективу на успішну боротьбу з
більшовиками. В результаті переговорів з поляками було досягнуто домовленості, що Армія УНР добровільно складе
зброю, а взамін польський уряд дасть їй притулок у спеціальних таборах. 21 листопада 1920 р. Армія УНР поблизу
Волочиська переправилась через Збруч і була роззброєна 12-ю польською дивізією. Сталося це ще за 10 днів до видання
Міністерством військових справ Польщі інструкцій про інтернування, яка була оприлюднена 2 грудня 1920р. у час, коли
останні ешелони з інтернованими прямували у визначені для них табори. Найбільш відомі з них: Ланцут, Вадовиці, Каліш,
Щипіорно. [1, с. 62].
Тяжке переживання лягло на серця тисяч молодих людей, які ще недавно готові були віддати життя за Україну, а
тепер, принижені, без зброї опинилися за колючим дротом. Незважаючи на важкі умови, українське командування робило
все можливе, щоб час перебування в таборах був використаний для проведення військового, освітнього і культурного
навчання. Був розрахунок, що набуті знання стануть потрібними, коли Україна буде визволена від окупантів. С. Петлюра не
полишає своїх солдат. Він відвідує табори, намагаючись вивести людей зі стану апатії, відновити їхній морально-бойовий
дух, віру в недалеку і неминучу перемогу.
Уряд радянської України зажадав від польських властей видачі С.Петлюри. 31 грудня 1923р. Петлюра виїхав з
Польщі і перебував в Австрії, Угорщині, Швейцарії. Восени 1924р. оселився в Парижі. Але боротьби не припинив. З-за
кордону він підтримував зв'язки з Україною.
Така активна і всебічна діяльність С.Петлюри по-справжньому дратувала Москву, яка чітко усвідомлювала, що
його перебування за кордоном не тільки не применшило небезпеку, а навпаки, викривало й показувало всьому світу
справжнє обличчя комуністичного керівництва Радянського Союзу.
Він начисто розвінчував сталінський режим у своїй основі. Залишився єдино перевірений і надійний
метод комуністичної боротьби: усунути з дороги того, хто їм заважав. Чекіст Самуїл Шварцбард, 25 травня 1926 р.,
вибравши момент на вулиці Расіна о 14 год. 10 хв. здійснює сім оскаженілих пострілів у Симона Петлюру. [3, с.550].
У житті кожної нації, в моментах вирішування її долі, з'являється людина, що втілює свою батьківщину цього
моменту. Вона стає її символом, її синонімом.
Прізвище Петлюра має 7 букв, Полтава, де він родився, також 7 букв, Україна, яку він любив, за незалежність
якої боровся, має 7 букв. Впав він від 7 куль, одна куля в кожну букву, як писав Богдан Бора:
Сім куль огненних і залізних
В обличчя, в груди, у рам'я...
Сім букв – ім 'я Його вітчизни,
Сім літер – і Його ім 'я.
Участь Петра Лук'янчука у першому Зимовому поході
З коротких спогадів моєї прабабусі Софії родина знала, що мій прадід Петро «був у війську Петлюри та брав участь у
Зимовому поході». Судячи з усього, це був Зимовий похід 1919 р.
Прабабуся Софія довго зберігала цю таємницю, оскільки такі розповіді були дуже небезпечні для родини. За правду,
за найменшу правдиву згадку про минуле сім'ю чекала в'язниця, голодні табори далекого заслання або й куля в потилицю. І
лише після Великої Вітчизняної війни дещо стала розповідати моїй бабусі Євгені, а згодом і моїй мамі.
Коли я взялася за написання цієї роботи, то крім тих «жаринок-спогадів», які полишила прабабуся Софія,
вирішила, що скористаюся описом та аналізом Зимового походу, виходячи з цієї історично-наукової літератури, з якою я
познайомилась. Найбільше мені послугували книги Б. Дорошенко-Товмацького «Симон Петлюра. Життя і діяльність» та
Тараса Гунчака, з яким я знайома особисто і маю останнє видання його книги «Україна XX століття» з підписом автора.
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У своїй книзі Т.Гунчак називає Симона Петлюру «символом боротьби за права і волю українського народу».
Народу, до якого належав і мій прадід Петро Лук'янчук.
Мій прадід також прагнув свободи і боровся за неї, будучи рядовим армії Петлюри.
У день Святої Покрови, 14.10.1919р., у м. Кам'янці-Подільському учасники Зимового походу давали Урочисту
обітницю. Припускаю, що і мій прадід, активний боєць армії Петлюри, також присягав на вірність українському
народу.
Особливо мене вразили в обітниці такі слова: «... Для нас наступив переломний момент остаточного
вирішення долі нашої державності в будучині…, всі ми є твердо переконані, що боротьба наша має скінчитись або
нашою перемогою, або смертю.» [З, с.303]
Чим більше я дізнаюсь про Зимовий похід, тим більше дивуюся силі людського духу. Це в тій надзвичайно складній
ситуації, коли наступали морози, а військова амуніція була відсутня (одна з причин – це перехід ГА до Денікіна з повною
передачею ворогові військового майна, інша, що три отамани – Данченко, Волох і Божко, захопивши державну
скарбницю, подалися в Чуднів під захист більшовиків. Ще раз скарбниця була пограбована в м. Любар). Тиф, що
лютував в армії, довершував свою справу. Держави світу не тільки байдуже дивилися на це, а навіть забороняли
ввозити в Україну потрібні війську ліки. З розповіді рідних я знаю, що мій прадідусь Петро теж перехворів в армії на тиф.
Неймовірно важко збагнути, де в нього бралися; сили, та він став із жменькою інших борців під жовто-блакитне знамено.
Армію УНР перед тим, як вирушити в похід, було поділено на чотири збірні групи: перша – запорізька під особистим
командуванням командарма от. М. Омеляновича-Павленка.
Друга – київська збірна група під командою Юрка Тютюнника.
Третя – волинська збірна група під командою от. Олександра Загродського, що складалася з 1-го полку ім.
С.Петлюри, 2-го збірного полку. Припускаю, що саме в цій групі був і мій прадід.
Четверта група – 3-тя стрілецька дивізія та спільна юнацька школа під командою полк. Трутенка.
З 6 на 7 грудня 1919 р. о 12-й годині ночі армія рушила вперед. Пішки йшов за колонами і панотець
протопресвітер української армії Павло Пащевський.
А ще, як ладанку, як оберіг, в похід взяли даровану Петлюрою його прострілену на висоті грудей шинелю. Ця
шинель була на головному отаманові під час взяття Арсеналу. І рушили українські лицарі в похід з Божого
благословення та за наказом Петлюри.
Як свідчить командарм Омелянович-Павленко: «У холодні зимові дні операція наша розвивалась математично
точно. 7 і 9 грудня пройшли через
райони, що були зайняті галицькою армією, а вже 10 грудня зфорсували залізницю КозатинЖмеринка. На станції Гулівка захопили два потяги з майном добровольців і трохи вдяглися. Поява нашої армії
була повною несподіванкою для денікінців. Це дозволило нашим воякам нанести тяжкого удару. Загалом успіх
був би цілковитий, якби не зрада кінного полку М.Залізняка. З одного боку, це послабило чисельність нашої
армії, а з іншого – зчищало від тих, хто завагався. Наше військо почало нищити засоби руху і зв'язку
денікінської армії. Почалась активізація повстанських загонів. Махно розвернув дії зі свого боку. Пізніше це
призвело до повної катастрофи ген. Денікіна в Україні.
Українські війська намагались уникати боїв з численно значними частинами ворога. Спочатку
руйнували мости, залізничні колії, телефонні лінії, що вело до повної ізоляції і знищення денікінського війська.
Рідко збиралися всі українські війська в одній місцевості, здебільшого рухались роз'єднаними
колонами, хоч зв'язок між ними був добре організований. Похід показав блискуче оперативне керівництво
дивізіями діючої армії в Зимовому поході.
Таке зосередження армій, обтяжених, особливо на початку Зимового походу, великою кількістю хворих
на тиф, давало змогу успішніше маневрувати, а в разі потреби – швидко приходити на допомогу один одному.
Завдяки покращанню
санітарних умов
та увазі
населення,
почали видужувати хворі
військовослужбовці, що знову ставали до лав регулярної армії. Успішно проведені перші бої з ворогом сприяли
появі впевненості в свої сили, загартовували й надихали на нові перемоги. Треба відзначити, що українську
армію активно підтримували як повстанці, так і все населення, яке називало її «нашим військом», чи
просто говорило: «Ідуть свої».
Фіналом Зимового походу була Вапнярська операція, яка закінчилася повним розгромом 14-ї
більшовицької армії.
Національно-усвідомлююча роль Зимового походу була надзвичайна. Похід тривав 5 місяців. За цей час армія
жодного разу не схилила національного прапора. Зберегла себе морально і фізично.
Зимовий похід не був, як дехто твердить: «маршем одчаю, маршем проти розуму»... Він був маршем віри в свою
перемогу. Його учасники йшли як оборонці правди і честі своєї нації, і мій прадідусь, Лук'янчук Петро був серед них.
Пройде небагато часу і в чужій землі на цвинтарі Монпарнас поховають Великого Сина України Симона Петлюру.
А через три роки по його смерті, піде з життя і рядовий його армії, мій прадідусь Петро Лук'янчук. І поховають
його в Єлисаветградській землі, якою вже керуватимуть більшовики.
Я не знаю, де саме знаходиться могила мого прадідуся, тож в уяві своїй, на місці його поховання я бачу
козацьку шаблюку, що проглядає з рідної землі.
А з тих «жаринок-спогадів», що полишила прабабуся Софія, моїй душі розгортається полум'я, яке не
спалює, а зігріває та надихає. Відбувається зв'язок забутого і знаного. Я шукаю в минулому не попелу і руїн, а
духовного зв'язку поколінь. Бо всі ми гілки одного дерева, яке виростає з землі Неньки-України.
Висновки
Моя робота присвячена двом непересічним постатям: моєму прадіду - Петру Лук'янчуку - рядовому
армії УНР та командувачу цієї армії – Симону Петлюрі. Досліджуючи військову діяльність Петлюри, я
зрозуміла, що вона була досить неоднозначною: в ній були як успіхи, так і невдачі. Цей аналіз дозволив мені
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створити порівняльну таблицю, у якій я прослідкувала основні військові шляхи Петлюри у 1917 - 1920 роках і
порівняла їх позитивні та негативні риси.
Крім того, я ознайомилася з різними поглядами на дане питання у науковій літературі. Хочу
відзначити, що в жодній з наукових книг я не зустріла однозначно негативного ставлення до Петлюри, що, на
жаль, притаманно деяким сучасним українським газетам.
Важливе місце у моїй роботі зайняв аналіз Зимового походу, учасником якого був мій прадід.
Опрацювання матеріалу з даного питання, дає змогу зробити висновки, що в надзвичайно складній ситуації,
коли наступали морози і лютував тиф, а держави світу дивилися на цю трагедію України байдуже, військова
амуніція та зброя були майже відсутні, до того ж державна скарбниця була двічі пограбована, у вояків бралися
сили захищати ідею незалежної України. У їхніх лавах зі жменькою інших борців, хто став під жовто-блакитне
знамено, був і мій прадід – Петро Лук'янчук.
Хоча їх називали "лицарями абсурду" , але мені більш до вподоби інші характеристики – "нові самураї"
та "феномен нації". Адже саме вони пробудили в народу національну свідомість, віру в перемогу.
2007 рік розпочав роки відзначення пам'ятних подій Української революції 1917-1920 р.р. Історія кожної
родини є невід'ємною частиною минулого нашої Батьківщини. Наші прадіди своїми подвигами і невдачами
створювали вітчизняну історію, яка й була предметом мого дослідження.
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Фольклор в українських родинах Придністров’я
Підготувала: Лещенко Альона Ігорівна,
учениця 11 класу МОЗ «Бендерської гімназії ім. І.П.Котляревського»
Придністровська Молдавська Республіка
Ми вирішили обрати саме тему «Народний фольклор в українських сім’ях Придністров’я тому, що вона
для нас є дуже цікавою, хоча б через те , що українська література – наш улюблений предмет. Твори художньої
літератури – це завжди частина культурної спадщини народу. А народний фольклор – одвічне невичерпне,
життєдайне джерело мудрості нашої, свідчення духовної краси , самодостатності нації, в ній душа народу.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що на сьогодні жодних спроб дослідити фольклорне
надбання в українських родинах Придністров’я не було, що дало змогу нам обрати саме такий напрям роботи .
Окреме місце в літературному процесі посідає фольклор як цілісний, своєрідний організм. Дещо з історії
виникнення: Фольклор – термін англійського вченого В. Томпсона, зведений у 1846р., (виник у сиву давнину до
появи письма, він містить у собі елементи давніх українських міфів, народних вірувань, звичаїв, традицій.
Буквальний переклад терміна «фольклор» – народна мудрість. З часом виробилося більш уточнене його тлумачення:
фольклор – це художнє відображення дійсності у словесно-музично-хореографічних і драматичних формах
колективної народної творчості, нерозривно пов’язаної з життям і побутом. У ній відбито світоглядні, етичні й
естетичні погляди народу. Музично-хореографічні форми органічно поєднуються зі словом; першоосновою
драматичних форм також є слово, яке найвиразніше матеріалізує художню думку, тому поряд із терміном
«фольклор» увійшли в ужиток назви «народна словесність», «народна поетична творчість».
М. Грушевський твердив, що фольклор і художня література – це дві сторони однієї системи –
художньої словесності.
М. Горький постійно підкреслював, що «народ – не тільки сила, яка створює всі матеріальні цінності, він –
єдине і невичерпне джерело цінностей духовних, перший за часом, красою і геніальністю творчості філософ і поет,
який створив усі великі поеми, всі трагедії землі й найвеличнішу з них – історію всесвітньої культури».
Витоки культури сягають у такі далекі історичні часи, коли ще не було писемності і, зрозуміло, не було
такої професії – письменник, але люди прагнули відтворити у слові свої враження, настрої, переживання,
уявлення про навколишню природу і свої зв’язки з нею, життєві ідеали, оцінку вчинків людей, серед яких жили,
поняття про красу, добро і зло.
До особливостей фольклорних творів відносимо:
– усність (лірники, бандуристи (українські Гомери ) передавали із вуст в уста протягом століть);
– анонімність (твори анонімні, хоч спочатку автор був, але його ім’я загубилось у віках);
– колективність (кожен виконавець – творець, додає щось своє, особисте, неповторне );
– варіантність (одна і та ж пісня, записана в різних регіонах має різні варіанти (вплив етнографічних умов,
часу, соціальних, культурних);
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– дидактичність (досвід поколінь зафіксовано майже в усіх різновидах фольклорних творів).
Мета нашого дослідження – дослідити народний фольклор в українських сім’ях Придністров’я.
Виходячи з вищеозначеної мети, ми поставили перед собою наступні завдання:
– опрацювати наукові праці з даної теми;
– виявити особливості фольклору на терені Придністров’я;
– відвідати ряд українських родин у різних куточках Придністров’я з метою збору матеріалу з даної теми.
Найвизначнішою рисою фольклору є те, що він незмінно романтичний за методом. Це пояснюється,
зокрема походженням, адже фольклор з’являється як антитеза міфології з її реалістичною практичною установою .
Сам спосіб функціонування фольклорної творчості у різноманітних варіантах породжує іншу специфічну її
ознаку – анонімність, яка начебто узаконює право кожного на своєрідне співавторство чи «співредакторство», коли
допускаються скорочення , доповнення або й перетлумачення змісту почутого твору. На відміну від мистецтва,
закріпленого у певній знаковій системі, у фольклорі немає остаточно завершених творів.
Фольклор як тип художньої культури – глибоко демократичне мистецтво, у якому творчість і сприйняття –
нероздільні; він є виявом колективної думки і колективних емоцій, моральних, етичних і естетичних ідеалів та
соціальних оцінок народу.
Серію досліджень і матеріалів українського народного фольклору опублікував М. Гнатюк. Виняткове
значення у вивченні фольклорного процесу в Україні мали теоретичні праці І. Франка. Найбільш відомі з них
опубліковані у виданні «Вибрані статті про народну творчість» (1955 р.) Наприкінці XIX – поч. XX ст. в
українській фольклористиці активно працювали Б. Грінченко, Д. Яворницький, В. Перетц, Леся Українка, К. Квітка.
Практичне і теоретичне значення роботи: упорядкований матеріал дає змогу вчителям з українознавства
використовувати його на уроках при вивченні тем, пов’язаних з фольклором.
Благовіщення
Благовіщення – це одне із найзнаменніших свят у православному календарі, яке відзначається рівно за
дев’ять місяців до Різдва Христового. За народним віруванням, Благовіщення – найбільше свято на небесах, на
землі і в пеклі. Цього дня, як і на Великдень, грішникам у пеклі дають перепочинок. Виконувати будь-яку роботу
в цей день – великий гріх, бо на Благовіщення «дівка косу не чеше, птиця гнізда не в’є».
Існує легенда, що Бог осліпив крота тому, що той на Благовіщення землю рив, а зозуля тому несе яйця в
чуже гніздо і не має власного, що колись теж грішила – вила гніздо , а не святкувала.
За церковним ученням, у цей день було покладено початок таємному спілкуванню Бога з людьми. Як
сказано у Святому Письмі, до Марії, дочки благочестивих Іоакима та Анни, увійшов посланець Бога Архангел
Гавриїл і вітав її словами: «Радуйся, благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жінками! Не бійся, Маріє,
бо на тебе зійшла благодать Божа, і зачнеш ти в череві, і народиш сина , і назвеш його іменем Ісус. Він буде
великий, і наречеться Сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і буде
царствувати вовіки, і царству його не буде кінця» (З церковного календаря). 3а рішенням церкви свято
Благовіщення стали відзначати з IV н.е.
На Русі в цей день у всіх містах і селах лунали урочисті дзвони – благовіст. У цей день благочестивою
справою вважалося випускати пташок із кліток на волю. Колись міщани навіть спеціально їх купували, щоб у цей
день було кому дарувати свободу, щоб співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі тому, хто їх
випустив. Не лише пташок, а коней, корів, овець, навіть котів і собак виганяють на подвір’я – щоб чули весну і
самі про себе дбали.
З Благовіщенням пов’язано багато обрядодій, переважна більшість яких збереглася ще з дохристиянських
часів, і всі вони пов’язані з ідеєю пробудження землі і прихованого в ній життя. Так, з найдавніших часів існує
повір’я, пов’язане із топтанням рясту, зходили ряст і топтали, промовляючи таке замовляння:
Топчу, топчу ряст, ряст,
Бог здоров’я дасть, дасть,
Іще буду топтати,
Щоб на той рік діждати.
«Топтати ряст» – жити. У народі часто кажуть: «Він ще не один рік ряст топтатиме», тобто житиме, або
навпаки – «йому вже рясту не топтати», тобто не жити.
Особливо чекали свята Благовіщення дівчата на виданні. Є повір’я, що дівчина, яка знайде цього дня квітку
первоцвіту, обов’язково по літі вийде заміж , то ж і шукала молодь цю чарівну квітку в надії, що вона встигне
зацвісти до 7 квітня і принесе комусь омріяне щастя.
Вербна неділя
Це велике релігійне свято, встановлене на згадку про Ісуса Христа перед його смертю. Після того, як
Христос здійснив одне із найбільших своїх чудес – лише словом воскресив мертвого вже декілька днів Лазаря, він
вирішив піти до Єрусалима.
Відомо, що коли спаситель в’їжджав до Єрусалима на ослику, вітаючи його, жителі встеляли йому
дорогу пальмовими гілками. Звідси й пішов звичай святити гілки дерев. Замість біблійної пальми у нас у вербну
неділю святять вербу, бо саме верба першою викидає «котики» – ці, так би мовити, перші квіти. Ще за часів
глибокого язичництва верба була тісто пов’язана з міфологією слов’ян і символізувала першоджерело творення
світу. «Котики» на лозах чи вербах ще до прийняття християнства були знаком весни, молодості, відновлення,
оздоровлення
організму. Наші предки вважали, що вони мають цілющі властивості, тому їх використовували не лише
знахарі й цілителі, а й прості люди: варили вербову кашу, тобто кашу з вербовими сережками («котиками»). То ж не
випадково, що в пам’ять про це, неділю перед Великоднем називають Вербною.
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У Вербну неділю служба в церкві закінчується освяченням верби, яку згодом прихожани несуть додому.
Для освячення найчастіше нарізали червоної верби, бо вона розцвітає найраніше, ніби символізуючи пробудження
життя, відновлення всіх життєвих сил. Існує звичай «бити» кожного стрічного свяченою вербою, при цьому
приказуючи :
Не я б’ю – верба б’є,
За тиждень –
Великдень, Недалечко червоне
яєчко.
Не вмивай, не вмирай,
Та пасочки дожидай!
Таке биття – це не просто товариський жарт. Це старовинна магічна дія, через яку, як вважали,
відбувається відновлення життєдайних процесів, оздоровлення людського організму. Виконуючи цей магічний
обряд, батьки бажали своїм дітям великого зросту, міцного здоров’я й щедрого багатства :
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
До принесеної додому освяченої в церкві верби ставилися дуже шанобливо. Її клали за образи, ставили на
покуті, клали у хлівах і конюшнях біля худоби – від нечистої сили, висаджували на обійсті. У деяких місцевостях
Придністров’я, наприклад, у місті Рибниці, з освяченою вербою не заходили в хату, а йшли спочатку до худоби, на
поле, а вже потім втикали гілочку в землю, «щоб росла, щоб священне дерево пустило глибоке коріння». Вербові
гілочки приживляли обіч ставків, озер, річок, щоб зміцнити береги й запобігти обвалам землі та замуленню під час
весняної повені, біля криниць – «щоб вода була чистою й холодною», біля битих шляхів, на городах і дворищах.
Перед тим, як увіткнути вербову галузку у вологу землю, промовляли такі слова: «Щоб росла
Богові на славу , а нам , людям , на вжиток!» Саме від цього українські села просто потопали у вербах. Від
них і прохолода, і виготовлення різноманітних господарських речей, які і в сільських, і в міських жителів
користуються великою популярністю. Це і кошики, і плетені крісла, і хлібнички, і ясла для худоби, корита, різні
ковшики, підставки і багато чого іншого. Вирушав колись чоловік у далеку дорогу й обов’язково брав з собою
ложку. Нерідко вербова ложка на Запорізькій Січі слугувала для перевірки добровольців. Новоприбулого козаки
запрошували до гуртової каші, де кожен мав свою ложку. Хто не мав вербової ложки , того могли запідозрити як
ворога.
Звичай святити вербу і всі обрядові дії, пов’язані з освяченою вербою, повністю збереглися в
Придністров’ї. І це прекрасно, бо всі вони – духовне надбання українського народу.
Страсний тиждень
Тиждень перед Великоднем називають Страсним. Страсті – це страждання, які витерпів на хресті Ісус
Христос за людські гріхи. Впродовж тижня перед віруючими проходить усе життя нашого Спасителя, всі чудеса, які
він сотворив на землі. Це останній тиждень Великого посту, «заради Страстей Христових», який допомагає
віруючим духовно підготуватися до зустрічі Світлого Великодня. Страсті Христові починаються з четверга, тому до
четверга приводили до ладу все господарство, робили всю хатню роботу. У понеділок білили стіни й стелю,
змазували долівку, білили хату знадвору. У вівторок займалися хатніми справами: прали, прасували білизну,
готували святкове вбрання, а в середу закінчували всю роботу і в хаті, і на городі, і на подвір’ї. У четвер до сходу
сонця все повинно бути чистим, виглядати по-святковому. Звідси й назва цього дня – Чистий четвер. Очищення за
допомогою води – обов’язковий атрибут Чистого четверга. Купалися дорослі й обов’язково купали дітей, бо в цей
день, як вважалось, «ворони носять своїх пташенят до річки і миють, тому й живуть сотні літ». У народі вірили, що
той, хто скупається до схід сонця, тобто до того часу, як ворон своїх дітей понесе купати, той позбудеться хвороб і
цілий рік не буде хворіти, буде здоровим. Викупавшись уночі, виливали воду на перехресті доріг, промовляючи
замовляння: «Нехай тут усі мої хвороби, все моє лихо зостається». Взагалі на перехресті доріг робиться багато
магічних дій, тому в народі вважають, що краще переходити дорогу в іншому місці, щоб не забрати собі залишені
кимсь хвороби й невдачі.
У деяких районах Придністров’я у цей день дівчата «заворожували собі красу». На світанку, коли сходило
сонце, вони роздягалися, розпускали волосся і, промовивши: «Водане, на тобі русу косу, дай мені дівочу красу!» –
стрибали у воду.
Велика лікувальна сила приписувалася і четверговій солі, заготовленій саме в цей день. Нею лікували
шлунково-кишкові та шкіряні захворювання як у людей, так і в тварин. А заготовляли її так: грудку солі загортали
в ганчірку і в гарячій печі тримали доти, доки ганчірка не зотліє.
У Великий Четвер у церкві згадують таємну вечерю Ісуса Христа з його 12 учнями, на якій уперше Христос
установив для всіх християн таємницю причастя, де хліб і вино – це тіло і кров Спасителя.
Богослужіння цього дня теж присвячене молінню Ісуса Христа в Гетсиманському саду, куди після Таємної
вечері прийшов Він зі своїми учнями, і де пізніше, внаслідок зради Іуди, був узятий сторожею. До речі, в Єрусалимі і
зараз існує вищеназваний сад, де ростуть ті самі маслинові дерева, під якими сидів Спаситель. Чому ті самі? Вчені
визначили вік цих дерев – їм понад дві тисячі років, тобто вони – ровесниці Ісуса Христа! Стовбури цих маслин у
діаметрі досягають до 1,5 метра, чого не буває в природі. Мало того, ці маслинові дерева кожного року щедро
плодоносять.
У Великий Четвер православна церква глибоко скорбить і співчуває Христу в людській скорботі Його духу
– перед початком Його страждань. У четвер увечері у церкві читають дванадцять євангелій про страсті Христові.
Прихожани тримають у руках засвічені свічки, які потім засвіченими треба донести до своїх осель. Якщо вдавалося
це зробити, вважалося, що рік для людини буде дуже вдалим. Якщо ж свічка по дорозі згасне – це дуже погана
прикмета, яка символізує біду, а, може, й смерть. Недогарок свічки зберігали за образами як велику святиню і
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використовували при лікуванні. Страсна «свічка» – це свічка, яку запалювали під час страстей Христових
упродовж 12 років. Така свічка буде прекрасним оберегом від нечистої сили, сприятиме веденню господарства,
добробуту, здоров’ю всієї родини, треба лише хоч зрідка запалювати її на декілька хвилин. Випаливши страсною
свічкою хрести на дверях і на сволоках, захищали дім від нечистої сили. Вважали, що в хату, де є така свічка,
ніколи не вдарить блискавка. Якщо дати таку свічку в руки тим, хто тяжко відходить в інший світ, то смерть буде
легшою. В Єрусалимі у цей вечір у Храмі Господньому відбувається чудо: з небес спускається святий вогонь, від
якого без будь-чиєї допомоги загораються тисячі свічок, які тримають у руках віруючі, що приїхали сюди з різних
куточків світу. Це буває раз на рік саме цього вечора.
У цей же день печуть паски з муки найвищого помолу, причому в тісто кладуть велику кількість яєць,
масла, цукру, прянощів. Це так звані «золоті» паски, у п’ятницю печуть «білі» паски в пам’ять про покійних із
простішого тіста, а в суботу – «чорні» паски – для людей. Існували певні обряди виготовлення пасок, яких
обов’язково дотримувалися. Перш ніж приступати до виготовлення пасок, господиня повинна була вмитися
свяченою водою і прочитати молитви. Піч топили дванадцятьма полінами, які зарані відкладали кожного четверга
протягом усього Великого посту , а розпалювали у печі гілочками освяченої верби.
Страсна п’ятниця – день суворого посту. «Не годиться» у цей день веселитися, співати, танцювати,
віддаватися тілесним втіхам, бо в цей день був розіп’ятий за наші гріхи на хресті Ісус Христос.
У суботу жінки фарбували яйця фарбами, а якщо таких не було, то лушпинням цибулі. Звичай фарбувати
яйця пов’язаний з іменем Марії Магдалини, яка, прийшовши в Рим до імператора Тіберія, піднесла йому в дар
червоне яйце і сказала: «Христос воскрес!». Яйце символізує життя, відродження, а пофарбоване в червоний колір,
воно знаменує наше відродження, спокутуване кров’ю Ісуса Христа. Червоне яйце – символ Воскресіння, символ
Великодня. Як із яйця виникло нове життя, так і світ заново народився через Воскресіння Христове. Червоний колір
– це колір пролитої на хресті крові Ісуса Христа, якою він спокутував гріхи світу, тому найчастіше яйця фарбували
у червоний колір – колір Спасителя. Наші пращури вірили, що у свяченому яйці міститься 40 милостей і Дух
Святий, тому зберігали і лушпиння, в якому варили яйця, і шкаралупи освячених у церкві яєць, які потім
використовували при лікуванні пропасниці та інших хвороб.
У багатьох народів світу яйце вважається джерелом життя, символом сонця, початку світу. За міфами деякі
народи і рід людський виник саме з яйця, з його половинок утворилося сонце, земля і небо. Давні слов’яни,
спостерігаючи за птахами, які з настанням весни починають нести яєчка, з яких потім вилуплюються пташенята,
ототожнювали яйце з весняним відродженням, сонцем і теплом. Недарма в обряді проводів худоби на пасовисько в
день народного календаря свята Юрія пастухам давали із собою в поле сирі й варені яйця. Вони їх їли, а декілька
закопували в землю, щоб множилася худоба й земля родила гарну пашню. (Л.Дунаєвська).
Писанка здавна була предметом язичницької, а згодом і християнської обрядовості і символізувала собою
сонце, відродження, любов і красу. Писанка – це своєрідний оберіг, охоронна молитва за того, кому призначений
оберіг, втілений в орнамент. На писанці найчастіше зображають знаки сонця, де сонце – «всевидяще око» Бога,
джерело світла, тепла, всього живого на землі. Хрест на писанці – це символ Всесвіту, чотирьох сторін світу,
чотирьох пір року; спіраль – знак зародження нового життя; дерево життя – символ світобудови, поєднання землі і
неба, минулого й майбутнього; пташка – символ єднання земного й небесного; квіти – символ краси життя;
дубовий листок – символ чоловічої сили; півень –символ світла, що переміг темряву; кінь – символ руху вперед.
Кривулька або безконечник – це вияв думки про те, що все має початок і кінець, тригвер, знаменує собою, небо,
землю і повітря.
Писанки, фарбовані в один колір, називають крашанками. Червоне яйце означало радість життя, любов.
Жовтий колір уособлював місяць і зорі, а в господарстві – урожай. Блакитний – небо, повітря, здоров’я. Зелений –
весну, воскресіння природи. Сполука кількох кольорів з узорами в орнаменті з чотирьох –п’яти барв
символізувала родинне щастя, мир, любов, успіх тощо. Поширеним є мотив «дерева життя», композиції з галузок,
квітів, листя, колосків.
У суботу готувалося смажене й варене, ладнався кошик з продуктами для освячення.
Великдень
Світла Пасха – головне свято у православних християн, що знаменує чудодійне Воскресіння Ісуса Христа,
розіп’ятого на хресті за вироком іудейського суду. На третій день після смерті Ісуса Христа на хресті вночі стався
великий землетрус: Ангел Господній, зійшовши з небес, відвалив камінь від входу в печеру, і Христос воскрес. На
світанку жінки прийшли до печери, щоб помазати миром тіло Ісуса, і, вражені, побачили там ангела, який сказав їм:
« Не бійтесь! Знаю, що шукаєте Ісуса розіп’ятого. Його немає тут: Він воскрес». А воскреслий Ісус ще 40 днів
являвся учням, втішаючи і наставляючи їх. Він поборов смерть.
Воскресіння Христа – найбільше і найвеличніше християнське свято року. Всю ніч у церкві правиться
служба. У святу неділю на воскресній утрені тричі в церкві лунає:
– Христос воскрес! – і тричі хором відповідають миряни :
– Воістину воскрес!
Після цього лунає хор:
– Христос воскрес із мертвих ! Смертію смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував...
Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, а вже потім починається освячення пасхальних
страв. Святять паски, сало, яйця, масло, сир, м’ясні продукти. Колись у давнину святили печене порося із пучечком
хрону в п’ятачку на позначення гіркоти страстей Христових. Все це укладали в кошик, застелений найкращим
вишитим рушником, прикрашали квітами. Паски й інші продукти прикрашають хрестом . Хрест – теж головна
прикраса свяченого. Він робиться із тіста, з пофарбованого пшона або цукру.
У Великодні дні прийнято христосуватись одне з одним, тричі цілуючись. При христосуванні обмінюються
крашанками. Вважається, що перша подарована крашанка має велику магічну силу.
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У Великодні дні нікому не можна відмовляти в милостині – це великий гріх. Наш народ – щедрий від
природи: останнім поділиться. І в наш час бідні й багаті з добрим серцем щедро жертвують гроші на притулки для
дітей-сиріт, дітей-інвалідів та будинки для людей літнього віку, роблять щедрі пожертви на добрі справи , за що їм
велике спасибі від людей і прощення багатьох гріхів від Бога.
Святвечір
З давніх-давен у нас у Придністров’ї словом і ділом, словесним твором і магічним актом, всією
обстановкою люди створюють у цей день образ багатства, щастя, миру і спокою у своєму домі.
Напередодні Різдва Христового, увечері 6 січня, святкується Святий Вечір (Святвечір, Багатвечір) або ще
як його називають – Багата кутя.
Ще вдосвіта, як тільки день синім проблиском заглянув у хату крізь замерзлі шибки, господиня
приступила до праці: прибрала оселю, приготувала святкове вбрання, бо надходить найбільше, найвеличніше
свято року. До Святвечора у кожному домі господині готують дванадцять пісних страв: борщ, гриби, вареники,
пироги, рибу, каші, пампушки, тушковану картоплю, узвар і обов’язково кутю. Кутю варять із рису, пшениці або
ячменю, додають меду, заправляють горіхами, маком, родзинками і заливають узваром. Горщик із кутею ставлять
на покуті у зроблене із сіна чи соломи гніздечко, яке називають яслами, на знак того, що саме в яслах і народився
Ісус Христос. Після свят солому з гніздечка згодовують худобі, щоб була здорова і плодилась, і підстилають
курям у гнізда, щоб краще неслися.
Вся родина з нетерпінням чекає появи вечірньої зірки, бо у Святвечір не їдять до зорі на згадку про ту
зірку, що совістила про народження Ісуса Христа. Вважається, що той, хто першим її побачить, буде
найщасливішим у наступному році. У цей день закінчуються Різдвяний піст, душа й тіло очистилися, у домі
панує особлива атмосфера спокою, привітності і доброзичливості. Особливо важливо, щоб мир зійшов на
родину, щоб уляглися всякі суперечки, непорозуміння, щоб запанували любов і злагода, не випадково цей день
називають родинним святом . На спільну святкову вечерю сходяться й з’їжджаються діти й онуки, брати й
сестри.
У Святвечір, перед тим як уся родина сяде за святковий стіл, господар ще раз обходить своє обійстя,
обов’язково навідується до худоби, стежить, щоб усе було нагодоване, чисте.
Після появи вечірньої зірки вся сім’я збиралася за святковим столом, а на почесному місці сідав
господар. З’ївши ложку куті, він піднімав келишок і, звертаючись до присутніх, виголошував молитву.
Починали трапезу зі споживання куті, а вже потім приступали до дванадцяти страв, приготовлених на
честь дванадцяти апостолів. Усі ці страви готувалися на рослинній олії, були пісні, але вибір був великий. Після
закінчення вечері всі дякували Богові за щедрі дари землі, води й повітря. За традицією на Різдвяну ніч
залишають засвічену свічку, три ложки куті та шматок проскури на столі для покійних, які приїдуть уночі до
господи привітати живих.
У цей вечір діти носять вечерю до сусідів, близьких родичів та хрещених батьків, а молодь співає
колядок, ходить з традиційною зіркою і вертепом, у цей же вечір дівчата ворожать. Вважається, що на Різдво Бог
на радощах, що на світ народився Син, випускає на свободу усю нечисту силу, щоб вона теж пораділа цій події.
Саме в ці дні святочних ворожінь можна звернутись до нечистої сили з метою дізнатися про судженого, про свою
майбутню долю. До речі, ці ворожіння вважаються найправдивішими у році.
Свято Йордану – Водохреща
Одне з найпочесніших місць серед традиційних свят українського народу посідає свято Йордану –
Водохреща. Воно прийшло разом із запровадженням християнства і знаменує хрещення Ісуса Христа на річці
Йордан. Це родинне свято з кутею, колядками, ряженими і дівочими ворожіннями. На утрені церква сповіщає
про Господнє Водохрещення і Богоявлення Святої Трійці. Саме цього дня дві тисячі років тому Ісус Христос,
маючи тридцять років від роду, був охрещений Іваном Хрестителем.
На Водохреща після церковної служби святили воду. Парубоцькі громади заздалегідь прорубували на
річці ополонку у формі хреста, хрест із льоду поливали буряковим соком і прикрашали сосновими гілками. Біля
ополонки збиралися люди, сюди приходив священик і після молитви тричі занурював срібний хрест у воду. Люди
підходили до ополонки, набирали свяченої води. Тут же випивали декілька ковтків, щоб бути здоровішими,
вмивалися, щоб змити всі зурочення, «щоб не боліла голова», промивали очі й вуха, «щоб не боліли», а вже
потім йшли додому.
Споконвіку воді приписували магічну силу. Ще й сьогодні існують явища, яка сучасна наука пояснити не
може. Це, перш за все, феномен йорданської води. Вода набрана у будь-якому водоймищі – річці, озері, ставку,
криниці, навіть вода із кранів у міських квартирах у ніч на Водохреща (до 5 години ранку ) буде свіжою
протягом року, вона не має затхлого запаху, не застоюється , чого ніколи не буде зі звичайною водою У
Придністров’ї вірили й вірять у цілющу силу йорданської води. Нею лікували різні хвороби у людей і тварин,
окроплювали породіллю, очищали від зурочень, нею виганяли нечисту силу з осель та обійстя, тому в домі
впродовж усього року тримали йорданську воду, яка і рік, і два не псувалась, а завжди була свіжою і придатною
до користування. На Водохреща деякі сміливці навіть купалися у прорубаних ополонках. У народі кажуть, що
той, хто скупається на Йордань, цілий рік не хворітиме, бо в цей день хрестили Ісуса Христа.
Дома господар скроплював свяченою водою город, худобу, хату, а наостанку всі кути, стіни, вікна, піч та
мисник у хаті, знову всі випивали свяченої води і лише потім сідали за стіл снідати, бо до цього часу ніхто й
риски в роті не мав. Після безсонної ночі і ситного сніданку дорослі лягали перепочити, а молодь влаштовувала
свої розваги і забави.
У цей день щедрують, причому щедрувати ходять жінки. В щедрівках возвеличуються і вшановуються
Ісус Христос, Матір Божа, святі. У них як і в колядках, звучать побажання щастя, здоров’я, достатку. У деяких
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щедрівках злегка натякається або ж відверто вимагається подарунок за щедрування, як це можна простежити у
щедрівці, наведеній нижче:
Щедрик, ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
Винесіть книш, бо впущу в хату миш.
Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу.
День святого Юрія
Святий великомученик і побідоносець Юрій, що загинув у Нікомедії (Мала Азія) року 303 по Хр.,
вважається за покровителя хліборобства й скотарства у всіх християнських народів. Саме ім’я Юрій у грецькій
мові вимовляється «георгос» або «георіос», що значить «землероб».
У християнському іконопису св. Юрій зображується лицарем на білому коні зі списом у руках, що ним
він забиває дракона. Цей святий лицар, за християнською легендою, врятував невинну дівчину в лівійських
степах. Дівчина за поганським звичаєм, була принесена в жертву драконові. Сам дракон у християнській
символіці – це переможене поганство, на руїнах якого відродилася християнська церква.
День святого Юрія святкується в Придністров’ї 6 травня. Це свято в нашого населення завжди було у
великій пошані. Ім’я святого лицаря Юрія трапляється в багатьох піснях, переказах та легендах.
За стародавнім народним віруванням, у цей день «весна сходить на землю». Перед тим люди тільки
кликали її, запрошували, як бажаного гостя, зустрічали піснями й хороводами, а тепер, мовляв, вона вже тут
поміж нас, зійшла на землю й починає господарювати: з’являються перші сходи ярих, відживають озимі посіви,
зеленіють сади й гаї...
Свято Івана Купала
Із сивої давнини прийшло до нас поетичне і водночас загадкове язичницьке свято Івана Купала. Купало у
дохристиянській релігії – бог земних плодів. Наші давні предки , поклоняючись божественній силі цього бога,
приносили йому в жертву найцінніше, що родила земля, – хліб. Випадає це свято на 7 липня – день літнього
сонцестояння. У цей день сонце набирає найбільшої сили.
Що ж це за свято Івана Купала , які легенди і повір’я з ним пов’язані і як його святкують у нас у
Придністров’ї? Це одне з найпоетичніших, найчарівніших свят, сповнене любовних чар, і одне з найтаємніших,
бо в ці дні пробуджується всіляка нечиста сила. Починалося воно надвечір, хоча готувалися до нього
заздалегідь. Хлопці робили опудало, готували деревце –гілку вишні чи верби. Дівчата прикрашали це деревце
польовими квітами, стрічками, запаленими свічками, плели вінок з польових квітів. У Придністров’ї вінки плели
із польових квітів і злаків. Волошки, мак, ромашка, сокирки, рожеві польові гвоздички, зелений барвінок, м’ята,
любисток – все це квіточка до квіточки, листочок до листочка впліталося у райдужне сонячне коло. Віночок на
голові дівчині – це не тільки прикраса, це, перш за все, ознака її незайманості, дівочості.
Як же проходило свято Івана Купала? Увечері, після заходу сонця , вся молодь збиралася біля річок.
Запалювали вогнище, біля якого влаштовували ігри, танці, співи. Купальський вогонь вважався стихією, що має
особливий вплив на долю людини, її майбутнє.
Пізніше несли до річки опудало і пускали його на воду або ж топили у воді.
Особливою поетичністю відзначається пускання вінків на воду. Часто до віночка прикріплювали
маленьку свічечку, запалювали її і легенько відпускали вінок на воду. Можна лише уявити, яке це красиве,
урочисте і хвилююче для кожної дівчини дійство, бо з ним пов’язані різні повір’я та ворожіння на подальшу
долю:
Пливи, вінок , за водою,
Пливе доля за тобою.
Якщо вінок попливе – дівчина вийде заміж, коли ж потоне – передчасно помре. У ніч на Івана Купала
найсміливіші йшли в ліс шукати квітку папороті.
Вважалося, що ця квітка з’являється раз на рік саме в цю ніч рівно опівночі, але знайти її дуже важко,
бо її охороняє нечиста сила. Але той, хто знайде і встигне зірвати квітку папороті, стане багатим, бо буде бачити
всі заховані в землі скарби, стане розуміти мову всього живого, зможе лікувати людей, передбачати їхні долі, але
щасливою така людина ніколи не буде, природа цієї сили йде не від Бога, а від нечистої сили.
Купальська ніч – найпоетичніша і найчарівніша ніч у році. У цю ніч прокидається всіляка нечисть, бо
саме ця ніч наснажує її найбільшою енергетичною силою. Взагалі зі святом Івана Купала пов’язано багато
повір’їв і легенд. Навіть папороть, яка ніколи не цвіте, рівно о 12-й годині цієї ночі на декілька хвилин зацвітає
червоною вогняною квіткою. У цю ж ніч збирають чарівне зілля і на приворот кохання і на відворот – на його
знищення.
У народі вірили, що роса до сходу сонця на Івана Купала теж надзвичайно цілюща, тому качалися по
росі, щоб весь рік бути здоровими. Наукою також доведено, що роса має цілющі антисептичні властивості і добре
зцілює різноманітні захворювання шкіри .
День пророка Іллі
Другого серпня святкуємо день Пророка Іллі. За народною міфологією, Ілля є наступником громовика
Перуна, і з цим пов’язано багато вірувань та легенд, як от:
«Грім гримить, то Ілля по небесному мосту в огненній колісниці їде».
«До Іллі дощ ходить зі своїм вітром: за вітром і проти вітру, а після Іллі тільки за вітром».
«До Іллі хмари ходять за вітром, а після Іллі – проти вітру».
Існує народна легенда, що коли біси повстали проти Бога, то Бог наказав Іллі прогнати нечисту силу з
неба. З того часу Ілля ганяється за бісами і пускає в них огненні стріли: громи і блискавку. Під час грози
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забобонні люди відганяють від себе котів і собак, вірячи, що в цих тваринах ховається нечиста сила. Якщо в цей
час грім запалить хату, то селяни колись вірили, що таку пожежу нічим погасити не можна, бо ж: «Як Бог
запалив, то чоловік не погасить!». Під час грози селяни запалювали перед образами «страсну свічку», щоб грім
хати не спалив.
В одній із народних колядок співається про Іллю, як він проходить полями з житяною пугою в руці:
Ходить Ілля на Василя,
Носить пугу житяную:
Куди махне – жито росте,
Жито, пшениця і всяка пашниця.
Отже, тут пророк Ілля виступає як сівач озимого посіву. Після Іллі, звичайно, починається озимий посів
жита й пшениці.
«На Іллі новий хліб на столі» – селяни в цей час уже випікають хліб з нового врожаю».
Маковея
14 серпня святкують день семи святих мучеників Маковеїв, або, як звичайно кажуть у народі,
«Маковея». В цей день у церквах святять воду, квіти й мак. Ранком лине до церкви цілий карнавал осінніх
квітів. Дівчата, жінки, хлопці й чоловіки – всі по-святковому вбрані йдуть до церкви й несуть на посвяту великі
китиці чорнобривців, васильків та великі достиглі голівки маку. Після посвяти квіти й голівки маку кладуть за
образи і зберігають аж до весни. Весною мак розсівають по городі, а сухі квіти на Благовіщення дівчата
вплітають до своїх кіс, – «щоб не випадало з голови волосся».
Поміж звичайним городнім маком дівки-чарівниці часто святять ще й дикий мак, що в народному
знахарстві вживається як засіб проти чародійства: цим маком треба осипати дім, і всі зурочення та хитрощі
відьми пропадуть безслідно.
Обрядовою їжею у цей день є «шулики». Готують їх так: печуть коржі, ламають на дрібні шматочки в
макітру і заливають медовою ситою та розтертим маком . Ця їжа досить смачна, особливо її люблять діти.
Існує переказ, що в Києві до 1890 року жила старенька бабуся, що називалася Козелецька; вона вже тоді
мала сто двадцять років і на диво добре зберегла свої сили: до самої смерті вона могла дещо робити в хаті.
Пам’ять її теж добре збереглася, Козелецька пам’ятала ті часи, коли на місці теперішнього Хрещатика були
малодоступні хащі, що поросли віковими дубами та осокорами. Вона ж розповідала, що тоді існував у Києві
звичай – на «Маковея» всі кияни сходилися та з’їжджалися до Дніпра святити воду. Все чоловіче населення
повинно було з’являтися на водосвяття в козацькому одязі. Шкода, що той добрий звичай не зберігся й досі.
Свято Маковея ще називається в народі «Першого Спаса», або «Спаса на воді». Хворі пропасницею
купаються в річці, бо вода в цей день вважається цілющою.
Висновки
Поглянувши тепер на святкування різних свят в українських родинах Придністров’я я можу сказати,
що всі люди дуже ретельно готуються до свят: різними веселими гуляннями зустрічають Масляну, готуються
до Святвечора, розважаються на Івана Купала і дотримуються посту у Великий піст. Це все свідчить про те, що
світ народних звичаїв, за яким жили українці з давніх-давен, був різноманітним і зберігся до нашого часу.
Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого значення й сьогодні. Збагачені
кращими зразками народного фольклору – святкуваннями всіх свят, – вони є найдорожчою скарбницею
духовної культури українського народу!
1.
2.
3.

Використана література
Воропай О. Звичаї нашого краю.
Гридіна В.Т. Чарівний барвінок.
Лепеха Т. В. Українознавство.

Полотняний літопис Донеччини (минувшина і сьогодення)
Роботу підготувала: Микитчина Надія Сергіївна,
учениця 11 класу Донецького НВК №91 з поглибленим вивченням іноземних мов
Науковий керівник: Антонова.Євдокія Іванівна,
керівник гуртка вишивки та етнографії,
керівник етнографічного музею «Берегиня» Донецького НВК №91
Вступ
Сучасне українське ткацтво розвинулося на грунті багатьох народних традицій, які донесли до наших
днів величезну кількість неперевершених у мистецькому й технічному відношенні зразків. Не було в Україні
жодної жінки чи дівчини, яка б не вміла ткати чи вишивати; і поганою нареченою вважалася та, яка досконало
не володіла цим мистецтвом. Беручи участь у роботі секції МАН та вивчаючи звичаї, традиції, культуру й
мистецтво українського народу (зокрема рушникарство), працюючи у фондах шкільного етнографічного музею,
я задалася таким питанням: коли й як виникло це велике мистецтво ткацтва, де його коріння, як воно
розвивалося, яку спадщину отримали ми від багатовікової діяльності нашого народу, як ми продовжуємо та
розвиваємо справу минулих поколінь ? Переді мною справжні витвори декоративного мистецтва (сорочки,
рушники, скатертини тощо), створені простими жіночими руками. Вони свідчать про багатий духовний світ,
глибоке національне коріння, високу мистецьку культуру наших пращурів, які в своїх творах майстерно
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відображали навколишній світ, навколишнє середовище, дійсність існування та передавали з покоління в
покоління свою майстерність.
У нашому музеї зберігаються такі експонати як прядки, гребені, веретена, праски та рубелі, які мають
пряме відношення до ткацтва. Як вони використовувались у господарстві, яку роль відігравали ? Тому і
зацікавила мене тема прядіння та ткацтва, його минуле та сучасність. Я вважаю, що ця тема дуже актуальна
тому, що є одним з видів народотворчої культури, декоративно-ужиткового мистецтва нашого народу. Історія
ткацтва Донеччини – тема унікальна, неосяжна, надзвичайно цікава, тому потребує більш глибокого вивчення.
До цього часу у нас на Донеччині ніхто ретельно не досліджував ткацтво, його історію, витоки. Мистецтво
ткання – надбання нашого народу, тому розробляти та вивчати цю тему треба поетапно, глибоко, конкретно.
Дослідженням теми «Ткацтво» займалися багато вчених-етнографів, наукових працівників, мистецтвознавців та
народних майстрів. Історія його появи, існування та розвитку, минуле та сучасність приваблювали багатьох
митців. Вивченню цієї проблеми присвячені праці, які можна розділити на 2 основні групи. Перша группа – це
роботи дослідників-етнографів, мистецтвознавців, які зібрали великий матеріал, досліджуючи матеріальну
культуру. Вони провели і проводять наукову роботу, яка формувалася на національних особливостях,
висвітлюють звичаї та традиції окремих регіонів, досліджують історію та сучасність ткацтва, його регіональні
особливості: Л. Орел [1], Т. Ніколаєва [2], Т.В. Кара-Васильєва [3], В.І. Маулко [4] тощо. У Донецькому краї
дослідженням історії розвитку ткацтва займається професор ДонНУ Пірко В.О. [5]. Друга група – народні
майстри-аматори, які досліджують тему «Ткацтво». Це – І. Яхно, Л.Огнєва, Н. Коцур, Е. Антонова, В. Фєдотов
тощо. На основі їхніх досліджень були надруковані видання: «Времівка на Донеччині», «Забуті вишивальні
шви» та «Відродження вишивки на Донеччині» – І.Яхно, «На весілля з рушниками» – Є.Антонова, «І на тім
рушникові» – Н.Коцур, «Вишиті речі дорослим і малечі» – Л.Огнєвої тощо. Робота дослідників Донбасу
продовжується у подальшому вивченні матеріалів окремих населених пунктів та області загалом, культурної
спадщини краю, сформованого взаємовпливом та взаємопроникненням різних етнічних культур. Задля
продовження вивчення та розкриття проблеми ткацтва, історії та сучасного розвитку я поставила за мету
дослідити тему ткацтва на Донеччині, для цього поставила для себе наступні завдання: 1. Дослідити історичний
шлях розвитку та формування ткацтва в нашому регіоні. 2. Ознайомити з загальними відомостями щодо
методики вирощування, обробки сировини 3. Вивчити функціональне призначення тканин та вірування народу,
пов’язані з ним.
Джерельною базою моєї роботи є : опубліковані етнографічні джерела, а саме: альбоми, фотокартки,
каталоги, матеріали фондів та експозицій музеїв (Донецького краєзнавчого, археології та етнографії ДонНУ,
музею «Берегиня» НВК №91, Луганського та Маріупольського краєзнавчих музеїв), а також матеріали
опитувань і анкетувань інформаторів (майстринь), власні спостереження, приватні колекції майстрів, окремі
речі мешканців с. Бірюзова.
Розділ І. Історія розвитку та формування ткацтва
Творчість народу стала історичною основою художньої культури і продовжує бути джерелом
збагачення професійного мистецтва. Воно має коріння, яке сягає в глибоку давнину. Професійне мистецтво
ткацтва виникло на основі народної творчості. Людство навчилося прясти з волокнистих рослин ще в неоліті.
Рибалки кам’яного віку ловили рибу сітками, зробленими з ниток. Мисливці тенетами ловили птахів, зайців.
Прясельця і голки стали з давніх часів необхідною зброєю праці. У глибині віків існувало божество долі – це
була красива дівчина, яка «пряла золоту нитку». Тому і здавна людське життя уявлялось як «нитка життя» [6–
229]. Перші відомості про ткацтво згадуються в біблейських письменах: «…Он исполнил сердца их мудростью,
чтобы делать всякую работу резчика, искусного ткача и вышивать по голубой, пурпуровой, червленой и
виссонной ткани, и ткачей делающих всякую работу и составляющих искусные ткани» [7–35]. «… взяли
одежды Его… хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху…» [Иоанн 7–23].
На східнослов’янських землях ткацтво існувало з найдавніших часів, ще в III-II тис. до н.е. Пам’ятки
трипільської культури, археологічні знахідки скіфо-сарматського періоду (керамічні, свинцеві прясельця,
грузила для ткацького верстата, кістяні, бронзові й залізні голки, шила, мідні в’язальні гачки, а також відбитки
тканинного плетива та залишки самих тканин свідчать про володіння основними видами техніки ткання, про
багатий асортимент текстильної сировини. Ще в бронзовому віці існували жіночі поховання, у яких знайдені
прясельця та веретена [3-242]. Полотно відігравало в той час роль іконної дошки і на нього наносилися
священні язичницькі зображення, які й були прообразами ікон та вишитих виробів. Тому ми повинні з
особливою увагою ставитися до вишивок на полотні, до цих «язичницьких іконостасів», повних глибокої
архаїки [8-73]. Це знайшло продовження та розвиток і в наступні епохи [9-55]. Як різновид, як давня галузь
ручного ткацтва існувало і килимкарство. Археологи знаходять рештки килимових виробів та ткацьких знарядь
в античних містах і скіфських оселях [10-331]. У давні часи люди вірили в існування богинь прядіння: Ериш на
Кавказі, в Абхазії, Афіна – у греків-еллінів, Макош – слов’янська богиня, яка часто зображалася на стародавніх
рушниках з руками у вигляді ткацького гребеня. Пізніше її змінила Параскева – П’ятниця. В епоху Київської
Русі ткацтво було поширене по всій її території. (Відомі навіть спеціалізовані центри з виготовлення
шпалерних та глиняних пряселець). Ткацтво було одним із найпоширеніших традиційних занять. Воно набуло
поширення в землеробських районах, де вирощували льон, коноплі, кропиву, випасали овець та кіз. Лляне,
конопляне, а також вовняне прядиво наші предки використовували для виготовлення тканин дуже активно.
«Полотно», «сукно», «бавовна», «тканина» – усе це давні загальнослов’янські терміни [11-55]. Ткали не тільки
в селянських хатах, а й у підсобних господарствах монастирів. Наприклад, у 1676 р. Нехворощанському
монастиреві на р. Орелі належала ступа для биття сукна [4–91]. Ткані речі виготовлялися в умовах
натурального господарювання. Вони були великою допомогою в сім’ї, тому використовували їх не тільки для
домашнього вжитку, а й вивозили та продавали на ярмарках, річними шляхами по Сіверському Дінцю та
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Кальміусу: «Река Северский Донец в летнее время бывает с 6 до 15 футов. По ней в полную воду могут ходить
небольшие баржи с хлебом, пенькой и прочими товарами»[12-134].
Згідно з описом 1797 р. «город Мариуполь имеет ярмарок 4: в октябре 1-го, декабре 6-го, апреле 23-го,
июле 22-го. Жителей того города небольшая часть производит купеческий торг не в одном своем только городе,
но и в других городах, шерстяными и шелковыми товарами, заведена сафьянная фабрика» [12-137]. На півночі
регіону «жінки ткали сукно й холсти для себе і для продажу» [1-52]. У 1774 р. наукова експедиція під
керівництвом І.А. Гільденштедта зробила такий запис: «Учасники експедиції мали можливість спостерігати за
збором селянами гречки та конопель» [5-62]. Запис 1883 р. свідчить, що на півночі регіону в с. Кремінному
«изготовляли телеги, колеса, шили сапоги, изготовляли и красили ткани» [13-96].
На півдні серед багатьох польових культур вирощували і коноплі. У кінці XIX ст. за кордон вивозилося
полотно, коноплі, поташ. Метою царського уряду було поселити на казенні землі Новоросії «исключительно
хороших земледельцев и людей, приобревших навыки к возделыванию винограда, разведению шелковичных
дерев, а также сведущих в скотоводстве, особенно в содержании и разведении улучшенных пород овец» [14-7].
На середину XVI ст. припадає формування донецьких козацьких загонів переважно вихідців Лівобережної та
Правобережної України, південно-східних повітів Росії
[15-16]. Перші поселення на наших землях, основна
маса яких припадає на другу половину XVII ст. та початок XVШ ст., були розташовані в міжріччі Сіверського
Дінця та Дону. Завдяки їм на південно-східній окраїні Росії виникали українські козацькі поселення, за якими
закріпилася назва Слобідська Україна. Перші поселенці – козаки займались, головним чином, випасним
скотарством. Вівці давали більше користі, ніж корови, бо з їхнього молока виготовляли бринзу, а з вовни –
сукно [16-71]. Але вже з XVIII ст. в міру заселення «Дикого поля» набували розвитку інші селянські промисли:
вовнобитний, маслоробний. Виникли свої майстри ткацького, кравецького та інших ремесел [17-7].
На початку XVIII ст. в Україні були засновані перші суконні мануфактури [18-124]. З середини XVIII
ст. працюють не тільки казенні, а й приватні мануфактури (суконна мануфактура Фалєєва) [19-129].
У м. Новому Кодаку в кравецькій майстерні Дерев’янківського куреня (Запорізька Січ) Лазаря Глоби
працювало 15 чоловік [20-129]. У 1793 р. на Лівобережжі працювало вже 6 текстильних підприємст, 4 із них – у
Маріуполі та в Олександрівському, Єлізаветградському, Полтавському повітах [21-122].
У промислово розвинених районах Слобожанщини (Харківщина, Луганщина) формування
капіталістичних відносин відбувалося швидше, ніж, скажімо, на Поліссі чи Поділлі, що призвело до ліквідації
дрібного селянського господарства і в тому числі домашнього виробництва сировини та одягу. Раніше, ніж в
інших районах, тут з’являються на селі фабричні вироби, зокрема тканини, які народ пристосовував до
традиційних форм вбрання [22-54].
У 50-ті роки XVIII ст. тільки на Запоріжжя з Лівобережної України доставлялось щорічно: 4000 пудів
ниток на неводи, 20000 аршинів полотна на сорочки, 4000 аршинів китайки на кафтани, 4000 аршинів
різнокольорового сукна, 2000 аршинів інших тканин [23-86].Та й на самій Запорізькій Січі жили ковалі, шевці,
кравці [24-130].
Найбільшого розвитку досягає домашнє виробництво тканин у другій половині XVIII ст. – середині
XIX ст. після скасування кріпосного права у 1861р. У зв’язку з розвитком капіталізму на основі існуючих цехів
та дворових майстерень, продовжували працювати численні ткацькі мануфактури. Багато міст Лівобережжя
славилися виробництвом тканин: Корсунь-Шевченківський (Черкаська обл., Чернігівщина), Слобожанщина
(Полтавська, Сумська та Харківська обл.). Вироблялися високоякісні тканини і на саморобних ткацьких
верстатах, які були майже в кожній хаті [25-301].
Упродовж XIX – XX ст. поширювалося машинне виробництво, яке витіснило домашнє. Тканини в
Донбас поставлялися з Київського, Дарницького, Дегтярівського текстильних художніх промислів. У перші
роки радянської влади на півдні області відновлюється розведення шовкопряду. На території Донеччини (у
минулому Катеринославської губернії) працювали катеринославські та запорізькі фабрики з виготовлення
шовкової тканини. У 40-ві роки XX ст. була зроблена спроба вирощувати бавовну на території Донецького
краю, яка залишилася на експериментальному рівні – вона тут не прижилася. У 30-х роках знову відроджується
народне ткацтво на рівні традиційних осередків.
З 1972 р. у Донецьку, а згодом і в Макіївці працюють бавовняні комбінати, які виготовляють ситець,
сатин, бязь, тік та інші види бавовняних тканин. Сьогодні на території краю працює об’єднання «Текстильконтакт-Донбас» – один з найкращих виробників і імпортерів текстильного матеріалу України.
Розділ ІІ. Технологія вирощування та обробки сировини
Сировиною для матеріалів традиційного одягу українців, як і всіх східнослов’янських народів, майже
до XX ст. було рослинне волокно, вовна, шкіра тварин, у незначній кількості – стеблини та кора рослин, дерев.
Вирішальну роль у виборі сировини, особливо в докапіталістичний період, відігравали природне середовище та
пов’язаний з ним характер виробництва.
У районах, де вирощували луб’яні культури (коноплі, льон), для ткацтва використовували рослинне
волокно. Льон культивували переважно в західних областях, а коноплі – у східних: Полтавській, Черкаській,
Луганській, Донецькій. Ці культури збирали майже на кожному селянському городі [26-54].
Існувало чимало повір’їв, пов’язаних із вирощуванням льону. Його сіяли ранньою весною: «Сій льонок,
як лежить холодок». Сівба льону регламентувалася днем (вівторок чи п’ятниця) та фазами місяця: «Як молодик
ростиме, то і льон буде рости» (В.І.Валікова). Коноплі ж сіяли не раніше Благовіщення. За традицією висівати
коноплі чи льон мали лише чоловіки. Існувала віра у демонічну силу «закрутів або заломів» із стебла коноплі
або ниток. Вони символізували відмирання, підкидалися на ниви, щоб був неврожай. «Мені як зав’язано» або
«зав’язали світ» говорили в народі в давнину. Тому сіяння льону було обрядом, під час якого перед початком
сівби підкидали вгору крашанку, яку потім з’їдали.
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Дозрілий льон вибирали, молотили, слали («росяна мочка») на лузі. Під час слання качалися по траві,
промовляючи: «дивись, біжить вовк, щоб був льон білий, як шовк».
«Вирощували льон спеціальних сортів, у яких було тонке й невисоке стебло – «лущик» або
«простяк».Коноплі також були різні: вони мали чоловічі й жіночі стебла. Чоловічі (плоскінь) дозрівають
раніше, а волокно з них ніжніше. Жіночі стебла (матірка) – значно грубіші, їх виривали восени, в’язали у
невеликі пучки, обмолочували і мочили 3 тижні. Вимочували коноплі у ставках, копанках, ямах і річках, після
чого сушили і били праником. Льон вимочували так само як і коноплі або стелили тонким шаром на лузі». (Зі
слів М.Т.Бабич уроженки с.Олександрівка Маловисковського р-ну, що на Кіровоградщині).
Тріпаючи льон, дівчата розпускали коси, «щоб льон був хороший і коси хороші». Вирощування й
обробка льону і конопель – це тяжка й виснажлива праця, яка майже повністю лежала на жіночих плечах. Поет
М. Томенко писав: “Зводила судома ноги, коли пізньої осінньої пори босоніж у крижаній воді мочили коноплі”,
“... здається мені, що мама й досі не може вийти з тієї холодної води..., … вийма коноплі важкі, як той камінь”.
Сушили коноплі та льон на сонці, а в лісових районах у спеціальних сушках. Після сушіння їх тіпали –
відділяли кострицю від волокна. Цей процес проходив у такій послідовності: жменьку конопель або льону
ділили на ручайки, ламали, тріпали об стовпи або дошку, м’яли на бительні й на завершення терли на терниці.
Після цього волокно микали на гребені, надаючи кожній волокнині одного напрямку. Готове волокно складали
у «куклу, козак». З нього микали мички, котрі для прядіння вичісували дерев’яною гребінкою, щетиною або
металевими щітками. Микати мички заборонялося в четвер після обіду та у п’ятницю; цю роботу намагалися
закінчити в суботу, щоб мичка не залишалася у гребені. Не можна було залишати мичку не допряденою на ніч.
“Як буде ночувати мичка, то доля прийде і заплутає ту мичку”. З нечесаного волокна “нечесу” пряли нитки для
ткання грубішого полотна, добре вичесаним воно вважалося тоді, коли пущене на воду, воно не залишало
ніякого сліду.
Сто віків тому людина приручила вівцю. Розведенням овець займалися в усьому регіоні. На півдні
овець випасали греки, яких Катерина II вважала “обізнаними в покращенні пород”. З вовняного прядива в
домашніх умовах виробляли сукно для жіночого та чоловічого верхнього одягу, тканини для поясного жіночого
вбрання, зимових чоловічих штанів, а також поясів. Однодворці стригли овець на рік двічі (на початку весни та
на початку осені). З літньої вовни виготовляли якісне сукно. Народна приказка застерігала від раптових
приморозків: “До Миколи (9 травня) не сій гречки й не стрижи овечки”. Перед стрижкою овець мили річковою
водою, потім стригли металевими вівчарськими ножицями. Настрижену вовну знежирювали, добре промивали,
сушили і перебирали руками – скубли, били і вичісували на дерев’яних гребенях (драчках). Зі слів Валікової В.
І. (1941 р. н. уродженки Краснодарського краю станиця Отрадна, мешканки с. Бірюзова м. Донецька): «Процес
знежирювання відбувався наступним чином: палили дрова, деревне вугілля кип’ятили у воді, настоювали,
проціджували. Цю рідину називали щолоком, в якому мили вовну, а потім використовували по необхідності.
Остання вовна не милася, щоб не заводилася в ній міль». Кращу, більш м’яку вовну, пряли. З відчосу, що
лишався після вичісування, виготовляли грубі тканини або повсть. Сукно з тонкої вовни було однотонним і
цінувалося дорожче. Сукно з вовни старих овець виходило грубішим; рівномірність його кольору досягалася
вмілим перемішуванням у процесі биття вовни. Часто-густо ткали дешеве сукно, поєднуючи вовну з прядивом
рослинного походження. У заможніших родинах дбали про те, щоб у господарстві було сукно різної якості –
залежно від призначення. Сукно ткали так само, як і полотно, ширина його залежала від можливостей
ткацького верстата. Після ткання його збивали та валяли, при цьому завжди поливали водою: грубошерстне –
холодною, тонкорунне – гарячою. Грубе сукно били руками в ручних ступах дерев’яними молотками або в
ночвах ногами. Довгий ворс на сукні одержували шляхом вичісування його водою».
У другій половині XIX ст., раніше ніж в інших районах, у народному ткацтві Центральної та Східної
України починають застосовувати бавовняне полотно, спочатку привізне, а згодом і місцевого виготовлення. У
40-ві роки XX ст. була зроблена спроба вирощувати бавовну на території Донецького краю, яка залишилася на
експериментальному рівні – бавовна тут не прижилася. До селянського вжитку активніше входили шовкові
тканини.
У домашніх умовах пряли на веретені й на прядці. Випрядені нитки змотувалися з веретена або прядки
на мотовило, потім у клубок. З клубків розмотували нитки на снівницю. Звідтіля пряжу (основу) парили,
золили, прали, білили на сонці чи на морозі, при потребі фарбували. Процес відбілювання доморобного
сирового полотна проходив методом зоління. «Полотно, зі слів Конопльової К.М. (1930 р.н. уроженки м.
Славянська Донецької області), клали у жлукто (це посудина, подібна до діжки, видовбана зі стовбура дерева),
дно якого застилали соломою, зверху накривали полотном і засипали дерев’яним попелом або заливали
спеціально приготованим дуже гарячим розчином золи. Полотно відпарювалося, витримувалося близько 3 діб.
Після цього його прали у воді й сушили на сонці». Робили це кілька разів і полотно набувало білого кольору.
Так відбілювали і нитки та білизну.
При потребі нитки фарбували. У народному мистецтві існувало багато секретів фарбування ниток
натуральними насамперед рослинними барвниками – корою дерев, корінням, листям, квітами, плодами
багатьох рослин. Тому в ті часи не було яскравих тонів, усі кольори були приглушені, мали приємний
натуральний тон. Так чорний, сірий кольори одержували фарбуванням дубовою корою, а іноді просто сажею;
жовті або червоно-охристі відтінки – фарбуванням соком щавелю, лускою цибулі, гвоздики, квітів соняшника;
зелений – з гарбузового листя, горіхової шкарлупи; блакитний – з відвару лісової душиці; червоний – з
кошенілі, люцерни; синій – з рослин індиго; бузковий – з шовковиці; коричневий – з вільхової кори. Для
закріплення фарби нитки запікали в ржаному тісті, після чого вони не втрачали кольору протягом десятиліть,
або обробляли природними кислотами і сіллю – «капустяним і огірковим розсолом, сироваткою». (Зі слів
Халіної Л.І. 1929 р. н. уроженки с. Гуляй-Поле Запорізька обл.). З появою анілінових барвників селяни почали
фарбувати тканини за стандартною рецептурою.
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Розділ ІІІ. Ткацьке знаряддя
Прядіння – це виготовлення пряжі вручну або на прядильних машинах. У процес ручного прядіння
входить насамперед підготовка волокон для ткацтва. В українському побуті стебла вимочених і висушених
конопель спочатку обробляли на бительні (стебла конопель чи льону тіпають (б’ють ), очищають їх волокна від
костриці ) і терниці (пристрій, на якому досягається більш якісне очищення способом биття і тертя). З
відім’ятих волокон робили мичку (в’язка конопляних або лляних волокон, приготованих для прядіння), які
начісували на гребінь для прядіння. Виготовлення прядива та тканин належало до важливої сфери домашніх
занять кожної сім’ї: ткали рушники, скатертини, тканини для виготовлення одягу. Уміння добре прясти та ткати
було необхідним для дівчини на виданні. До цих занять привчали з раннього дитинства. За звичаєм на Русі
прядку дівчині дарував батько або брат уже в 6-7 років, коли мати вирішувала, що їй треба “входити в розум”.
Дівчата, зазвичай, пряли на вечорницях, збиралися разом у спеціальній хаті. Туди ж приходили й хлопці, щоб
розважати дівчат. Починали прясти після закінчення польових робіт. Процес прядіння складався з того, що
вичесану за допомогою металевої щітки “жменьку” “волочили” – розправляли, робили куделю, яку пряли на
веретено, доводячи товщину нитки до товщини волосини. Веретено – знаряддя ручного народного прядіння,
яке виготовлялося в основному з дерева з видовженим загостреним одним кінцем, з потовщиною серединою і
закінченням у вигляді головки на другому кінці. З’явилося воно спочатку у Стародавньому Сході. Саме
прядіння проходило наступним чином: лівою рукою пряха смикала кудель, правою приводила веретено в
обертання, тим самим скручуючи волокно в нитку. Готову нитку намотувала на долоню лівої руки, а з неї
перемотувала на веретено, поставлене на коліно. Після цього нитку на вершині веретена затягували петлею,
потім знову смикали прядиво і все повторювалося спочатку. Напрядене веретено підсушували, щоб нитка не
“кошлатилась”. З веретена через порожнисту трубочку з отвором її змотували в клубок. З двох веретен або з
двох клубків нитки переносили на снівницю, знявши зі снівниці, їх обливали “піспою” (завареним борошном) і
сушили. Веретено уявлялося в народі як символ життя, тимчасовості, Великої Богині (матері), стрижня, на
якому обертається небо: “…почало крутитися і викрутилася Земля”, – говорили на Донеччині. Оскільки
формою веретено трохи нагадує змія, а останній порівнювався з культом померлих предків, то комплекс
веретено-змій мав медитативну функцію стосовно світу людей і світу померлих. Веретено було атрибутом
лікувальної магії. Гострим кінцем його обводили навколо хворого, лікуючи лишай, випікали бородавки тощо.
Творцем “нитки життя”, яка прялася на веретені, у слов’ян вважалася богиня Макош, яка в християнстві була
замінена Параскевою-П’ятницею, свято якої в давнину святкували 28 жовтня. В Україні існувало багато
повір’їв, пов’язаних зі Святою П’ятницею. В.Сапіга писав: “...Св. П’ятниця ходить по землі в образі жінки. Усе
тіло її зранене голками, веретенами, поколене гребенями від того, що порушується її заборона шити, прясти,
ткати у п’ятницю. Тому напередодні свята дівчата знімали нитку з веретена – уночі могла прийти прясти відьма
та ще й П’ятниця могла покарати власницю прядки”. Навіть золити було заборонено у п’ятницю –“жінка в
п’ятницю золила та й долю свою втопила”. Найважливішою функцією П’ятниці було оберігати родину від біди,
приносити в дім радість, здоров’я, справедливість, достаток, дбати про духовну чистоту людини. Предмети
ткацького знаряддя супроводжували людину протягом тисячоліть, тому уявлялися для них священними,
наділялися багатьма сакральними якостями. Їм надавалося велике оберегове, лікувальне та інші значення. Тому
на предметах домашнього вжитку, особливо на вишитих рушниках можна бачити стилістичні зображення
веретен та гребеня: гребінь не лежить, а мовби рухається догори, що вже само по собі пов’язане з просторовою
символікою. У народному побуті існували спеціальні правила щодо використання гребеня: його не можна було
класти на стіл, на вікно, на діжу, бо “ангел не сяде”. Гребінь розглядався як символ жіночої долі:
новонародженій дівчині на ньому перерізали пуповину, щоб з неї вийшла добра прядильниця й вишивальниця.
Дівчата під час ворожіння ховали гребінь під подушку зі словами: “Суджений, ряджений, приходь голову
чесати”. Гребінь клали до зерна під час засівок – “щоб жито було густе”, використовували як оберіг від
нечистої сили, хвороб. В Україні та Білорусі відоме використання гребеня як музичного інструменту. Як згадує
мешканець с. Бірюзова м. Донецька А.І.Кравченко (1941 р. н., уроженець с. Богоявленка Маріїнського р-ну, що
на Донеччині): “Ми грали часто на гребені, клали на нього тоненький папірець, щільно прижимали до губ,
сильно дули, при цьому наспівуючи певну мелодію. Виходило дуже добре, до того ж, так грати вміли всі
п’ятеро дітей у сім’ї”. Таким чином, гребінь був предметом – символом давніх ритуалів, що входили до складу
“обрядів переходу у новий сезон, рік, нову вікову, шлюбну, соціальну групу, врешті, у життя і смерть”.
Майже з XV ст. відома в Україні прядка, домашній верстат, призначений для ручного прядіння.
Приводилася вона в рух ніжним або ручним приводом. Продуктивність прядки була набагато вища від
веретена, тому до другої половини XIX ст. вона майже повністю його замінила.
Прядка, як і інші знаряддя праці, була наділена чітким сакральним значенням. Вона й досі відома в
народі як символ життя і часу. Вертіння прядки породжує магічну силу, створює коло. Взагалі, колесо прядки –
знак складний, містить у собі численний ряд семантичних нашарувань. Найбільш відома його символіка,
викликана ідеєю аналогії: колесо–сонце, поєднання уявлень про космічний і земний час, образ коловорота.
Прядка була атрибутом міфологічної істоти-жінки. Та й у самих назвах трудових процесів українці
використовували поняття жіночого роду – “матірка”, “кукла”, “вічка” (петлі для навивання основи). Існували
повір’я, пов’язані з прядінням. За одним із них, гребінь і веретено сам Бог показав людині, а прядку з колесом –
Чорт. Заборонялося прясти в середу, п’ятницю та неділю. Якщо прясти в п’ятницю, то як переповідала легенда:
“На тому світі будуть устромлені в серце всі веретена, що жінка напряла за все своє життя”. Про знаряддя
прядіння, вміння прясти, говорять народні прислів’я, загадки, приказки: “Яка пряжа, така й нитка”, “Яка пряжа
таке й полотно ляже” (Валікова В.І.). Про жінку, яка гарно пряла казали: “Добра пряха й на скіпку напряде
(Черненко К.Д. 1932 р.)”. Перший клубок, який дівчина напряде, треба було кинути у вогонь, щоб нитка так
швидко прялася, як вогонь горить. Машинне прядіння почало розвиватися з середини ХVIII ст. На ПМ
виконуються три основні операції: витягування рівниці на витяжних пристроях, кручення верстатами,
намотування прядива на патрони або шпулі. За використанням волокна розрізняють ПМ для прядіння бавовни,
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луб’яних волокон, вовни, шовкових виробів. Мистецтво ткання було відоме на території України вже в епоху
трипільської культури (IV-III тис. до н. е.). У літописах Київської Русі є свідчення, що “плели вовну, збивали
повсть, пряли”, виробляли полотно “плати”. У найдавніших світотворчих колядках згадується «Павук-творець»
– сяючий образ павука-ткача, що снує нитки-промінці, наповнює їх живлячим духом. У ті часи існувало та
шанувалося божество прядіння – «Прядун». Ткані речі для родини виготовлялися в умовах натурального
господарювання, тому ткацький верстат стає належністю кожної оселі, незалежно від етнічного походження.
Напрясти й наткати треба було на всю родину та ще й податки сплатити полотном та ряднами. Тому й співалося
у народній пісні:
На ганочку кросна ткала,
Чорним пером лист писала...
Ткали в основному жінки та дівчата, але чимало було ткачів-чоловіків. Ткали, як правило, з ранньої
весни до початку польових робіт. Ткати намагалися при повному місяці, у великі пости. У день, коли ставили
кросна (ручний вертикальний ткацький верстат), у хаті обов’язково топилося, бо вологі нитки рвуться і по них
погано ходить човник. Не всі жінки в селі вміли добре навивати кросна: для цього найчастіше запрошувалися
вмілі майстрині. За народним повір’ям, небажано, щоб за цією роботою спостерігав хтось сторонній. У народі
говорили: “не дай, мати, заміж, де затикають, а де посередині тчуть”. Тонко напрядена нитка потребувала й
особливо дбайливого поводження з нею під час ткання: треба, щоб легко ходив човник, щоб дошка ледь-ледь
притискала нитку до нитки. Тоді полотно “аж світиться”, крізь нього можна розглядати найближчі предмети.
Зняте з кросен виткане полотно полоскали у воді кімнатної температури і сушили, повторюючи це не менше 3
разів. Щоб нитки рівномірно розправилися, по вологому полотні, яке тримали на витягнутих руках, качали
скляну кулю “галу” та прасували рублем. Полотна ткали на ткацьких верстатах. Вважають, що ручний ткацький
верстат виник ще за V тис. років до н.е. Для утворення тканини на ньому використовують дві системи ниток –
основи та піткання. Повний цикл включає такі операції: утворення зіву, прокладання нитки піткання у зів,
прибивання нитки піткання до краю тканини, переміщення виробленої тканини й основи.
Ручні ткацькі верстати, які використовувалися у народному ткацтві, були горизонтальними і
вертикальними. Вони мали низьку продуктивність і використовуються в наш час здебільшого для виготовлення
унікальних художніх тканих виробів. На простому механічному ТВ тканина виробляється спеціальними
механізмами, що приводяться в рух приводом. Ткач замінює шпулі з нитками піткання в човнику, ліквідує
обриви ниток, стежить за роботою верстата. Ткацькі верстати були легкими, рухомими та незначними за
розміром, що давало змогу розміщувати їх у селянських хатах. Техніка ткання на верстатах залежала від
практичного застосування тканини. Типовою ознакою, характерною для ткацьких верстатів, була обмежена
ширина полотна 60-80см. Ткацькими верстатами, цими нескладними за конструкцією знаряддями праці,
українські народні майстрині створили велику кількість видів ткацьких виробів. Зокрема, вони виробляли до 20
видів полотна. Ткацьке мистецтво в Україні символізувало не тільки естетичні, художні смаки народу, а й було
своєрідною візиткою таланту кожної майстрині, створювало думку про жінку та її дочок, тобто
характеризувало жіночу вправність, майстерність, охайність і працьовитість. Історія українського народу
підтверджує, що серед простих людей одвічно живе тяга до красивого, доцільного й етично-вивершеного.
Розділ IV. Різновиди тканин, їхнє застосування у побуті та обрядовості
Основними тканинами, якими користувались у побуті мешканці нашого регіону, були
конопляні, лляні та вовняні тканини домашнього виробництва. Вони були досить міцними, стійкими при
розтягуванні, з гладенькою поверхнею, мали природний блиск, добре вбирали вологу.
Як свідчать літописи XIII-XV ст., домоткані тканини називали «узчина», «повсть», «ярич». Вони
використовувалися для різноманітних господарчих робіт. Полотно вироблялося на ткацьких верстатах.
Кількість пасом (30 або 40 ниток), які відраховувалися на мотовилі (знарядді народного ткацтва, що служило
для змотування прядива) і використовували для основи, визначала товщину полотна, давала йому назву,
свідчила про якість. Найтовще полотно з 9 пасом називалося дев’яткою, з 10–десяткою з 14–чотирнадцяткою.
За особливостями переплетіння (структурою та малюнком фактури) розрізняли 2 види домотканого полотна –
гладкого або простого переплетіння і чиноваті (ткані різними видами саржевого переплетіння). Тонкі полотна
простого переплетіння вважалися найкращими і використовувалися для жіночих і чоловічих сорочок,
переміток, хусток тощо. Чиноваті призначалися для верхнього літнього одягу. Ткали їх з пряжі нижчої якості
саржевим (чиноватим) переплетінням. Цінувалися вони за гарний фактурний малюнок, який виступав на
тканині у вигляді смужок, віконець тощо. Різновиди ткацьких переплетінь залежали від порядку взаємного
розміщення двох систем ниток: основи і утоку. В процесі ткання нитки основи розміщуються вздовж тканини, а
нитки утоку – впоперек. Місце, де нитка основи проходить над ниткою утоку, називається основним
перекриттям, а якщо навпаки – утоковим переплетінням. Ці різноманітні чередування і створюють візерунки.
Розрізняють такі класи ткацьких переплетінь: 1. Гладке або фундаментальне (полотняне, саржеве, атласне); 2.
Дрібновізерункове (репсове, крепове, рогожка); 3. Складне (ворсове, петельне, ажурне); 4. Великовізерункове
або жакардове.
Найціннішим сортом лляних полотен вважалися серпанкові, які використовувалися для святкових
переміток, весільного вбрання. З XIII ст. виникають техніки орнаментального плетіння: «чиновати», «брати»;
фарбування і художнє вибивання – «вибійка». Існують свідчення про надзвичайну давність цього мистецтва –
це спогади П.Панійського про нашу землю за часів Аттілі «… бачив як жінки покривали візерунками за
допомогою різних фарб полотняні покривала, які варвари носили поверх одежі задля краси». Для вибивання
орнаменту на тканинах використовувалися спеціальні штампи та дерев’яні форми. Майстрів, які займалися
художнім розписом тканин, називали малярами, малювальниками, димкарями, друкарями або вибійниками.
Використовували вони природні барвники, а розріджувачем і закріплювачем фарб у давнину були яєчний
жовток, молоко, природний вишневий клей, а пізніше – цукор.
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У нашому регіоні склалися особливі історичні обставини, внаслідок яких сформувалася
багатонаціональна спільнота людей з великою культурною спадщиною. Це дало змогу мати дуже широкий та
різноманітний спектр виробів, особливий колорит декоративно-прикладного мистецтва: «Українські жінки
ткали полотна, рядна, ліжники; грецькі – тохми, перифтари, стенари, доріжки та виготовляли одяг з вовняної
домотканини; російські – рушники; єврейки – талеси – полотняні накидки з бахромою, яку жонатий єврей
накидав на голову, здійснюючи ранкову молитву. Кожна нитка бахроми була зав’язана особливим чином у
вузлик. Це було нагадуванням про заповіді Мойсея»,- зі слів Чаплінської О.М. – наукового співробітника
Маріупольського музею народного побуту. Усі тканини багатого одягу вищих верств населення, у тому числі
шовкові і тонкі вовняні тканини були довізними. Доказом цього являються археологічні знахідки на території
нашого регіону. Тканини завозилися насамперед з Візантії і частково з країн Ближньої та Середньої Азії. Серед
них особливо часто зустрічалися важкі золотні – парча, оксамит; візерунки, які створювали золоті чи срібні
нитки, скручені й заткані на щільній шовковій основі, а також шовкові тканини, схожі на тафту, покриту
візерунком однакового з тлом кольору. Усі ці тканини відомі були на Русі під загальною назвою «паволоки»
або «оксамити». Були вони темно-червоного, багряного, пурпурового або блакитного кольорів. При цьому
закон забороняв нижчим верствам використовувати цінні матеріали, тому дрібні міщани та селяни
використовували дешеві привізні тканини у незначній кількості – лише як деталі святкового вбрання. У
середині XVII – на початку XVIII ст. поширюються торговельні зв’язки з Центральною Європою: імпортується
атлас, тафта, муар, прозорі гази, тонке вовняне сукно, узорні тканини для одягу. Через наш край проходило
декілька торговельних шляхів, які давали змогу вести значні торговельні стосунки. Від Муравської дороги, яка
з’єднувала Крим та Росію відходило 2 гілки: Кальміуська та Ізюмська. Залозний шлях Київ-Тмуторакань по
Донецькому кряжу досягав Савур-Могили, звідти одна гілка йшла на Дон, інша – по узбережжю Азовського
моря до Азова. Є дані, що на наші ярмарки у XV ст. приїздили іноземні купці навіть з Литовського князівства.
Охочі люди з Бєлгорода, Валуйська, Осколу, Єльця, Курська, Воронежа.
У другій половині XVII ст. Запорізька Січ виступала як важливий транзитний пункт у торговельних
зв’язках з країнами Сходу та Середземномор’я (Греція, Турція). На Запоріжжя доставляли найрізноманітніші
товари господарювання, а з Запорізької Січі – нитки, полотно, сукно. Існували навіть торговельні пільги для
іноземних купців, які привозили на місцеві ярмарки «красні товари, парчеві та шовкові тканини, англійські та
інші сукна, ситець, турецькі хутра, набивні тканини, сап’ян, китайку», а вивозили прядиво. На внутрішньому
ринку домоткані вироби стають також товаром. Їх вивозять мешканці міст і сіл на ярмарки. Тільки у
Слов’янському повіті на Катеринославщині в середині 90-х років XVIII ст. проводилися ярмарки у 10 сільських
поселеннях та містах 37 разів на рік: м. Слов’янськ: «в том городе торг имеют и в других ближних городах
шелковыми, шерстяными товарами», м. Бахмут: «В этом городе купцы имеют свой торг не в одном своем, но и
в других городах разными шелковыми, шерстяными и пушными товарами».
(З опису окремих поселень кінця XVIII ст. – 1797 р.). У с. Петриківка Катеринославської губернії 3
рази на рік збиралися ярмарки, де місцеві майстри продавали килими, вибійчасті тканини з рослинним
орнаментом. Одним з найбільш поширених видів декоративно-прикладного мистецтва було виготовлення
тканих килимів. Значна кількість килимових фабрик була заснована у I половині XIX ст. на Харківщині у
самому Харкові та інших містах, які поступово почали зосереджуватися на кустарних промислах. Ворсові
килими у великій кількості виготовлялися й експортувалися зі Слобожанщини, Полтавщини, Подніпров’я у
XVIII – XIX ст. У Східній Україні головними центрами фабричного килимарства в народних традиціях були
Решетилівка й Опішня (Полтавська обл.). Основними сюжетними й орнаментальними мотивами їх оздоблення
були барокові. Їх можна було бачити на візерункових килимах поміщицьких мануфактур на Лівобережжі. Так
звані «панські килими» прикрашалися бароковими картушами, обважливими гірляндами з великих квітів,
овочів, фруктів, орнаментальними візерунками. Відлуння цих мотивів можна бачити й зараз: такі килими
домотканого виробництва висять у оселях Агєєвої Алли Василівни (1920 р. н., мешканки ст. Рутченково) та
Полянської Ніни Іванівни (1939 р. н., мешканки селища Текстильщик м. Донецька). Необхідним предметом
домашнього вжитку були й ліжники. Їх використовували для накривання ліжка та ткали з грубої вовни. Кінці
волокна натканих готових ліжників вичісували під сильним струмом води, щоб вони ставали волохатими. Їх
виготовлення було поширено на Лівобережжі, Полтаві, Харкові, Приазов’ї. Виробництво вовняних тканин
набуло широкого розвитку після Другої світової війни. Найбільшими підприємствами в нашому регіоні були
Луганський тонкосуконний комбінат та Харківська суконна фабрика. Особлива увага в регіоні приділялася
виробництву шовкових тканин. Залучення іноземних колоністів «згідно з маніфестом Катерини ІІ, виданим у
1763 р.» повинно було вирішити таке питання: «…водворить на казенные земли Новоросии исключительно
хороших земледельцев и людей, приобретших навык к … разведению шелковичных дерев». Зі слів наукового
співробітника Маріупольського музею Тиркалової Н.А.: «У степу, де до цього часу не було ні води, ні куща, ні
лісової порослі, мовби по чародійству з’явилися один за одним квітучі поселення, здорова колодязева вода, цілі
діброви тутових дерев, овець відмінних пород та різного скота». З цього приводу В.О. Пірко пише: «У 70 роках
XVIII ст. в Азовській губернії розпочали розводити тутові дерева і шовкопряд», «компанії купців (у складі 14
осіб) згідно з указом 1758 р. безмитно ввозили «усіх видів шовк й інші товари, необхідні для шовкових
фабрик». Тутовий шовкопряд вирощували в домашніх умовах, годували листям шовковичних дерев. Ще й досі
в окремих містах області можна побачити посадки шовковиці (біля с. Старомлинівка, Старобешеве та інших).
Для довідки: кокон шовкопряда вперше знайдений у Гімалаях. Називався він Теофіла-Мандарина. Шовк
виготовлявся в Індії. Техніка, як і сам кокон, були засекречені. Виходячи заміж у Китай, індійська принцеса
викрала його і сховала в зачіску. З Китаю торговельними шляхами він розійшовся по всьому світу. Довжина
однієї нитки кокону досягала 2 км (Записано зі слів наукового співробітника Тиркалової Н.А.). Після Великої
Вітчизняної війни виробництво шовку знову відновилося в зв’язку з тяжким економічним становищем держави.
Тканин не вистачало, постачання було мінімальним, тому знову вирощували коноплі, розводили шовкопряд.
Мешканці с. Бірюзова, які є власниками прядок музею «Берегиня » НВК № 91, підтвердили, що до 50-х років
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працювали на цих прядках, робили ліжники та полотно. У другій половині XIX ст. раніше ніж у інших
районах, у народному ткацтві Сходу починають застосовувати бавовняне полотно. До селянського вжитку
активніше входять шовкові нитки та спеціальне бавовняне прядиво – гарус. Бавовняні тканини в Україні були
привізними і тільки в 20-х роках ХХ ст. почалося їх власне виробництво. Поєднання різних видів сировини
дало змогу набагато розширити асортимент тканин, які не тільки відповідали значним естетичним вимогам, а й
створювали нові структури. Використання фабричних ниток у прядиві домашнього виготовлення зробило
саморобні матеріали тонкими, еластичними, а їх колористичне вирішення – різноманітнішим. Наприклад, у
тканини кролевецьких червоних рушників найчастіше основа була з ниток домашнього виготовлення, а
піткання – з крамних. Згодом святкові тканини частіше ткали повністю з крамних ниток. Застосування в основі
й поробку різнокольорових ниток давало картатий візерунок. Перші зразки використання фактурних і
різнобарвних візерунків знайдені в трипільських поселеннях IV–III ст. до н.е. У народному вжитку домінували
геометричні, зокрема смугасті візерунки. Мотиви скомпоновані найчастіше поперечними смугами, в яких
поперемінно чергувалися зображення розеткових, ромбічних обрисів та зубчиків різної конфігурації. Основне
кольорове співзвуччя – червоне з додатком чорного, темно-сірого на білому тлі. Велику роль у декоруванні
тканин відігравала й вишивка. Вишивали крамними нитками, заполоччю, шовком і металевою ниткою –
сріблом і золотом, вовняним та бавовняним гарусом. На прикладі Донецького бавовняного комбінату, де
сировиною є привізна бавовна, можна спостерігати як виробляють з середньоволокнистої (ситець, бязь,
мадополали), довговолокнистої (батист, марнізет) та коротковолокнистої (байка, фланель, бумазея) бавовняні
тканини. Вони бувають усіх переплетінь: полотняного (ситець, бязь), саржевого (кашемір, шотландка),
сатинового (сатин-ластик) тощо. Бавовняні тканини фарбуються водяними розчинами або суспензіями
синтетичних барвників – прямих, кубових, сірчистих азобарвників, чорного аніліну тощо. Малюнки на
бавовняних тканинах вибивають в основному на вибивних машинах за допомогою мідних валів з
вигравійованими на них візерунками. Застосовуються нині й техніки розпису тканин. Вони збагачуються
новими прийомами: холодний та гарячий батіг, вільний розпис та інші. Останнім часом до бавовни, вовни та
лляних ниток домішують синтетичні нитки (лавсан). Вони додають тканині високу міцність, добре зберігають
форму, не мнуться. Отже, можна зробити висновок, що машинне виробництво тканин набуло значного
розвитку у післявоєнні роки. У зв’язку з цим виробництво домотканого полотна почало підупадати.
Промислове виробництво українських народних тканин в основному зосереджено в наш час на підприємствах
художніх промислів.
У нашому регіоні внаслідок певних умов заселення і взаємодії звичаїв, традицій окремих етносів,
інтенсивного промислового розвитку, сформувався особливий спосіб життя, побуту, одягу. У XVIII-XIX ст.
населення краю було розслоєне на міське і сільське. Звичайно, розрізнявся і одяг. Сільське населення
Донеччини й Луганщини користувалося у побуті домотканим полотном (полотнянками), шили одяг з овечого
хутра (кожухи) та домотканого сукна (свити). Діти носили полотняні сорочки до колін. Жінки одягали довгі
вишиті, мережані або чисто білі сорочки з прямими вставками, пришитими по основі з підтичкою або додільні.
Низ рукавів збирався на нитку або оборку.
Поясним жіночим одягом служили обгортки та дерга (поясний одяг, близький до обгортки,
виготовлений з вовняної тканини чорного, рідше червоного кольору. Складався з трьох незшитих полотнищ, які
носили замість плахти). Наприкінці XIX ст. промислові тканини поступово почали витісняти домоткані. Одяг
поступово втрачав традиційні форми та наближався до міського. У цей час формується своєрідне жіноче
вбрання, сорочка «до талійки з поликами», широка спідниця з фабричного матеріалу, до якої одягали фартух.
Ширина спідниці складалася з декількох полотен (до дев’яти) і залежала від призначення та заможності
господині. Між передніми полами часто вставлялося полотнище з іншої за структурою та малюнком тканини,
що нагадувало незшиті форми. Фартухи (попередниці) були буденними (з грудинкою); їх шили з дешевої
фабричної тканини, а святкові – з білого полотна вишиті або мережані. На початку XX ст. з’явилися кофтибебешки з фабричної тканини з «кокеткою», зібраною в численні збірки. Утепленим нагрудним одягом були
сачки, баски, білі та сірі свити, а також короткі москвички на ваті, пошиті в талію. Згодом – полушубки
прямого крою. Наприкінці XIX ст. голову пов’язували хусткою (вовняною в холод, а літом – легкими
фабричними, барвистими або білими). Дівчата на свята одягали вінки з живих або штучних квітів. Уже
наприкінці XIX ст. жіночим взуттям служили чоботи (переважно чорні, іноді кольорові).
Чоловічий одяг складався з тунікоподібної сорочки зі стоячим або виложистим коміром, рукава її були
вільні або зібрані в манжет. Розріз по центру або збоку. Сорочки носили переважно вишиті. Вони могли бути
навипуск або підперезані. Штани у XIX ст. були широкі з вибійчастого полотна. Пізніше їх шили з фабричного
полотна (суконні) і значно вужчі. Верхній чоловічий одяг – свитка (з домотканого полотна) або чинарка (з
фабричної тканини). Кожухи були відрізані по лінії талії зі зборами. У мороз носили кожухи, у негоду – сіряки.
На ноги взували личаки (підошви, які виплітали з кори липи) та постоли («ходаки») з товстої, але м’якої шкірисирця. Взуття шили на одну колодку.
Отже, на початку XX ст. ознаки стародавнього одягу ще зберігалися в сільській місцевості, а в містах
вони майже повністю зникли. Поряд із традиційним вбранням чоловіки досить рано почали носити верхні
сорочки, косоворотки, пальта, піджаки, картузи, черевики; жінки – фабричні спідниці, кофточки, блузи, шалі,
капелюшки.
Полотно, яке вироблялося в домашніх умовах, широко використовувалось у побуті: не тільки для
виготовлення одягу, а й для господарчого вжитку – це господарчі рушники (утиральники, стиральники,
плечовики), інтер’єрні, святкові та інші. (З матеріалів дослідження рушникових фондів Луганського
краєзнавчого музею). З 75 вибірково досліджених рушників – 50 зроблені на домотканих ткацьких верстатах; із
них: 25 – інтер’єрні, 26 – обрядові, 6 – оберегові. Останні – господарчі (з тоненькими тканими смугами). З
полотна шили наволочки на подушки, підзорники, скатертини на стіл, штори на вікна та двері. З вовняного –
ковдри на ослін та лавки, ліжники, ковдри на постіль.
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Окремі знаки-символи, які наносили на будівлі, предмети побуту й одяг, мали охороняти і
захищати житло, худобу і людей від злої сили, природних явищ і приносити щастя, тому й називали їх
оберегами. Про оберегову функцію тканого полотна відомо ще з незапам’ятних часів: варто згадати головні
убори, хустки, що захищають голову, чоловічі та жіночі сорочки, рушники, постіль-захисницю людини навіть в
обереговому просторі рідної домівки. Образ полотна знаходимо на численних іконописних зображеннях
Покрови Пресвятої Богородиці, яка зображується з великим тканим полотном у руках. Вона тримає його двома
руками, ніби протягуючи глядачам. Кінці покрову звисають, через тканину не просвічуються ніякі інші деталі;
ніякої легкості, прозорості, шовковистості не відчувається – це звичне для кожного українця полотно. Саме
таким земним оберегом захищає людей зображена на іконах Велика Заступниця. Тканина супроводжувала
людину протягом усього її життя. Вона є й оберегом, і молитвою, і засобом спілкування з предками. У далекі
часи, щоб запобігти пошесті на худобу, жінки ткали полотно; закопували його під придорожній хрест на
перехресті доріг. Такими “обиденниками” обперезували церкву під час холери. З охоронною метою
виготовляли рушник, намітку, фартух або просто шматок полотна у формі рушника. Регламентувався час
виготовлення цього полотна: “один день”, “одна доба”, “за одну ніч”. Таким полотном стелили вулиці, дорогу,
переганяли через нього худобу, чи переходили через нього люди. Потім його спалювали. На Середній
Наддніпрянщині зафіксоване ткання гуртом спеціальних рушників і поясів, на яких спускали домовину в
могилу. Цей звичай зберігся і в наші дні (але замість тканих рушників використовують фабричне рушникове
полотно). Відомі випадки, коли з полотна шили сорочечку народженій дитині з сім’ї, де раніше помирали діти;
приймали дитину від породілі на шматок тканого полотна або на материнську сорочку. Вперше породіллю
провідували родичі й сусіди з гостинцями і при цьому обов’язково дарували поношені сорочки та шматки
полотна на пелюшки. У багатьох регіонах Сходу дитячу колиску завішували видовженим шматком тканини –
пологом (“від лихого ока”). В обряді хрестин використовували крижмо–шматок незарубленої тканини, який
приносили хрещені батьки. Ним покривали немовля в церкві, з нього шили першу сорочечку; іноді його
зберігали до весілля, а іноді й клали в домовину. Бабі-повитусі дарували шмат полотна при хрестинах, а також
під час весілля. Особливу оберегову функцію мав вишитий рушник: часто їх зберігали як родинну пам’ять.
Вони переходили з покоління в покоління. Ними прикрашали домівку, приймали поважних гостей, зв’язували
руки нареченим, ставали на рушники в церкві, благословляли молодих іконами та святим хлібом на рушниках,
освячували поле, копали колодязь, будували хату. Про ці звичаї народ складав дуже багато пісень: “Коли б
мені, Господи, неділі діждати – на рушничок стати...” тощо.
На Слобожанщини існував звичай, коли і дружка, і молода замість пояса чи крайки, підперезувалися
рушником “підперезником”. Це були, як правило, кролевецькі рушники, які потім довго зберігалися в родині як
реліквія, як обереги. Рушники та хусточки брали з собою в дорогу чумаки, військові, заробітчани, всі, хто
надовго розлучався з ріднею, як спомин про рідну домівку, як оберіг. “І в дорогу далеку ти мене на зорі
проводжала і рушник вишиваний на щастя, на долю дала...”. Проводжаючи людину в останню дорогу,
домовину оббивають шматом полотна, закривають дзеркала полотном та зав’язують ворота після виносу
небіжчика на вулицю. Попереду несуть хрест, пов’язаний рушником та хліб на рушникові. Після поховання
рушник пов’язували на могильний хрест, тому можна зробити висновок, що вишивка несла, крім декоративної,
заклинальну і символічно-магічну функції. Вишитий узор розміщувався навколо шиї, на передпліччях рукавів,
грудях і подолі. Навіть під час Великої Вітчизняної війни жінки ткали рушники-обереги з метою заклинання
повернення живими з війни своїх рідних і близьких. Ткали його в повній тиші усю ніч усі жінки села, а з
першими променями сонця вивішували його на найвищому місці, на великому дерев’яному хресті. Тобто вже
від зародження ткацтва можна вести мову про оберегову функцію домотканого полотна.
Висновки
Змінилося життя, значна кількість високохудожніх і якісних тканин промислового виробництва
виявилася сильним конкурентом саморобних тканин. Та не вгасає любов народу до рукотворної краси, а саме
життя підказує нові застосування улюбленого мистецтва. Як і в народному живопису, в сучасному ткацтві
відбуваються певні стилістичні зміни, народжуються нові форми орнаментів, постійно збагачується кольорова
палітра.
Прикладом цього можуть служити досягнення майстрів – килимкарів Донеччини: це гобелени Павлової
О.О. – члена Спілки художників України з 1987 р., Чурилової В.І. – члена Спілки художників України з 1971 р.
Роботи цих майстринь гідно представляли мистецтво Донбасу на республіканських всесоюзних, обласних
виставках, Міжнародному благодійному аукціоні «Арт-Фор», твори їх знаходяться в колекціях багатьох музеїв
України, Росії, Голландії, Німеччини, Фінляндії тощо. Відроджують ткацтво художники Темненко В.А., Таран
І. А. тощо. Народне мистецтво килимкарства продовжує своє життя в творах народних майстрів: Кравченко
К.П. (с. Костянтинівки Мар’їнського району), Лисенко В.Г. (с. Богоявленка Мар’їнського р-ну), Новоселової
О.Г. (1930 р. н. с.Воскресенка). У ткацтві помітно зросло прагнення майстрів до змістовності, до створення
певної народної колористики, художнього образу, віддзеркалення певних народних традицій. Цей процес
відслідковується на прикладі роботи художників та дизайнерів Донецького та Макіївського бавовняних
комбінатів. Але на жаль, сучасне професійне ткацтво через сьогоденну духовну свідомість зазнає спрощення
рис сакральних образів чисто суб’єктивними, реалістичними, натуралістичними якостями. В останні роки в
нашому регіоні проводиться значна робота по відродженню та збереженню національних традицій і культури
рідного краю. Особливо це питання актуальне для виховання підростаючого покоління. Сьогодні в нашому
краю працює безліч культурних центрів дитячої та юнацької творчості, клуби за інтересами. Тільки в
Донецькому обласному центрі дитячої та юнацької творчості, заснованому в 1951 р., під керівництвом
заслуженого працівника освіти Т.Г.Величко, працюють з дітьми 92 педагоги у багатьох напрямах. Серед них:
відділення образотворчого мистецтва, центр відродження національних ремесел, декоративно-прикладної
творчості тощо. Такі центри працюють у 16 містах Донецької області: Маріуполі, Горлівці, Слов’янську тощо.
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Велику роль у вихованні підростаючого покоління відіграють також музеї. Адже тільки в музеї можна тепер
побачити зразки тканин, ткацьке знаряддя, одяг та інше. У багатьох школах нашої області працюють
етнографічні музеї. На сьогодні їх 35, 6 із них мають звання зразкових. Тільки в Донецьку етнографічні музеї
працюють у школах: № 43 Київського району, № 20 і № 49 Калінінського району, ліцеї № 37 Ленінського
району, школі № 138 Пролетарського району, НВК № 91 Кіровського району, № 111, № 103, № 116
Петровського району та багато інших. У Донецькій області працюють 23 краєзнавчих музеї, де представлені
цілі відділення народних ремесел. У Донецькому Національному університеті працюють етнографічний та
археологічний музеї під керівництвом Пенькової-Моруженко О.Б. У музеях учні та студенти поглиблюють
знання з історії, дізнаються про традиції та звичаї українського народу, розвивають свою національну
свідомість, проводять народні свята, відкриті уроки, беруть участь у створенні колекцій та фондів шкільних
музеїв. Учні мають можливість побачити окремі предмети домашнього господарства, вивчати культуру та
мистецтво свого народу. Мабуть, немає жодного села або селища, де б не зберігались як пам’ять ткані речі та
знаряддя ткацтва: у клубах, бібліотеках, сільських музеях, куточках етнографії тощо. Тільки в нашому
шкільному музеї “Берегиня” зібрано 5 прядок, декілька веретен, 3 рублі , праник , 3 гребені, десятки рушників
та домотканих сорочок. Існують музеї і на підприємствах. Один з них – музей шахти “Лідієвка” (Кіровський
район м. Донецька). Тут поряд з речами, які свідчать про шахтарське життя, розташувався і куточок етнографії
з рушниками з домотканого полотна, прядками та веретенами. Колекції аматорів – незчисленний скарб
народної спадщини. Сотні домотканих рушників, сорочок, скатертин зберігаються у приватних колекціях. Одна
з таких колекцій є в місті Горлівка у П.В. Яковенко, колекція майстрів вишивки Овчаренко І.Є. майже – сорок
домотканих рушників; численні колекції інших домотканих виробів В.М.Рижкової, Л.Ф.Кравченко,
Є.І.Антонової, Є.О.Журби та багатьох інших. А скільки ще невідомого, недослідженого. Тому час від часу
працівники музеїв та дослідники-аматори збираються в подорож по Донецькому краю у пошуках старовини.
Хочу додати до роботи невелику частину звіту окремих майстрів творчого об’єднання “Натхнення”. Сьогодні,
як пам’ять, як святиню, як реліквію зберігають домоткані полотна, вироби з нього та окремі елементи ткацького
знаряддя в багатьох будинках. Про це свідчать анкети, опитування, зроблені серед мешканців селища Бірюзова,
де розташована наша школа.
Велика робота ведеться на Донеччині з пропаганди та відродження народних промислів. На
Донецькому телебаченні працює програма “Чиста криниця”, у якій постійно висвітлюється багатогранне
мистецтво краю. З цією ж метою на Донецькому радіо у передачі “Зустрічі” працює ведучий Б.Є. Дудчак.
Майже в кожній газеті, яка друкується на Донеччині, є рубрика “Культура”, “Мій рідний край” або “Світлиця”,
які знайомлять читачів з минувшиною та сьогоденням культурного життя Донецького краю. Працюючи над
цією темою, я намагалася внести в її написання щось своє, свої думки і почуття: я зібрала матеріал для
якнайбільшого висвітлення цієї теми, розробила таблицю “Перелік археологічних знахідок, які стосуються
ткацтва на території Донеччини”, оформила таблицю “Перелік експонатів, знайдених під час експедицій
Донецьких аматорів на території Донецької області, провела зустрічі з мешканцями селища Бірюзова, зібрала
допоміжний матеріал (фото, письмові відомості про процес ткацтва, матеріали статистичного управління
Донецької обл.). Матеріал, зібраний мною під час написання роботи “Полотняний літопис Донеччини”, може
бути використаний на уроках народознавства, української літератури, історії, під час занять гуртків з вишивки,
на уроках праці, в етнографічній роботі гуртів та краєзнавчих музеїв, для широкого кола читачів (учнів,
студентів, вишивальниць, аматорів-дослідників), у туристичному бізнесі (подорожі по рідному краю).
Мистецтво та творчість народу, яка має багатовіковий досвід, невмируща. У сучасних народних
промислах продовжують жити і розвиватися кращі традиції минулого. Створюються різноманітні декоративні
тканини; славнозвісні кролевецькі рушники стали основою багатьох ужиткових речей – скатертин, портьєр
тощо. У наш час по всій Україні триває процес відродження народних промислів, зокрема і виготовлення
тканин за народними традиціями. Це такі підприємства, як: Кролевецька фабрика художнього ткацтва (м.
Суми), Решитилівська фабрика художніх виробів (м. Полтава), Дегтярівська фабрика художніх виробів
(Чернігівська обл.), Богуславська фабрика художніх виробів (Київська обл.), Косівське виробничо-художнє
об’єднання (Івано-Франківська обл.). Але й сьогодні згідно зі специфікою того чи іншого промислу головна
увага приділяється індивідуальній ручній праці майстрів, що дає змогу створювати речі оригінальні, зігріті
почуттям справжньої творчості. На жаль, згідно зі звітом майстрів Донеччини, приділяється недостатньо уваги
подальшому розвитку ткацтва: не вистачає матеріалу, коштів на придбання матеріалів; мало послідовників цієї
справи. Ідея родючості полів, плодючості тварин, продовження людського роду навіки закарбувалися в
орнаментах тканих виробів і передавалася із покоління в покоління. То чи маємо ми право забувати заповіт
наших далеких предків, переданий нам у такій своєрідній мистецькій формі! То нехай ніколи не переривається
та золота нитка життя, якою ткали наші бабусі свою і нашу долю. Збережімо ті надбання української культури
та передамо їх майбутнім поколінням!
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ДонНУ.
ДонНУ.

1.
2.

Джерела :
Керамічне прясельце. Трипільська культура. Експонат археологічного музею ДонНУ.
Грузила для ткацького верстата та донце з відбитком тканини. Експонат ерхеологічного музею

3.

Металева голка (2,7 тис. до н.е.) та скіфська кам’яна баба. Експонат археологічного музею

4.
Таблиця «Перелік археологічних знахідок і залишків ткацтва на території Східної України».
5.
Праник – експонат музею “Берегиня” НВК №91.
6.
Бесіда з Принцевською М.С. (запис)
7.
Бесіда з Валіковою В.І. (запис)
8.
Бесіда з Конопльовою К. М.
9.
Жлукто - експонат етнографічного музею ДонНУ.
10.
Бесіда з Халіною Л.І.
11.
Терниця – ткацьке знаряддя для обробки сировини.
12.
Ткацьке знаряддя.
13.
Металева щітка для розчісування волокна. Експонат етнографічного музею ДонНУ.
14.
Веретена з експозиції музею «Берегиня».
15.
Гречанка за прядінням – ілюстрація до Башко Р.П., Якушенко Л.С. Маріупольські греки. – М.:
ПП Астро, 2005. – 51 с.
Гребені – експонат музею «Берегиня».
16.
17.
Жінка з гребенем – ілюстрація до Орел Л. Українські рушники. Історико-культурологічне
дослідження. – Л.: Кальварія, 2003. – 230 с.
18.
Бесіда з Кравченко А.І.
19.
Прядка – експонат музею «Берегиня».
20.
Пряха – ілюстрація (початок ХХ ст.).
21.
Пристрій для намотування пряжі – експонат Донецького Краєзнавчого музею.
22.
Ткацький верстат - експонат Донецького Краєзнавчого музею.
23.
Рубель – експонат етнографічного музею ДонНУ.
24.
Різновиди переплетінь – ілюстрація до Запаско Я.П. Декоративно- ужиткове мистецтво.
Словник Т. IІ. – Л.: Афіша, 2000. – 395 с.
25.
Перифтари – ілюстрація до Башко Р.П., Якушенко Л.С. Маріупольські греки. – М.: ПП Астро,
2005. – 51 с.
26.
Бесіда з Тиркаловою Н.А.
27.
Донецький бавовняний комбінат. Матеріали статистичного управління.
28.
Спідниця - експонат музею «Берегиня» НВК №91.
29.
Домоткана сорочка – експонат музею «Берегиня» НВК №91.
30.
Венок - експонат музею «Берегиня» НВК №91.
31.
Ткані рушники – експонат Донецького Краєзнавчого музею.
32.
Наволочка - експонат музею «Берегиня» НВК №91.
33.
Підзорники - експонат музею «Берегиня» НВК №91.
34.
Скатертина - експонат музею «Берегиня» НВК №91.
35.
Штора для дверей - експонат музею «Берегиня» НВК №91.
36.
Ковдра на ослін - експонат музею «Берегиня» НВК №91.
37.
Кролевецький рушник у весільному обряді Слобожанщини.
38.
Гобелени Павлової О.О.
39.
Гобелени Чурилової В.І.
Фотографія Новоселової О.Г.- килимарки з с. Воскресенка.
40.
41.
Фото музею «Берегиня» НВК №91.
42.
Етнографічний куток с. Богоявленка ( Маріїнського р-ну, Донецької обл.)
43.
Фото музею «Берегиня» НВК №91.
44.
Фото музею ш. Лідієвка (Кіровський р-н м. Донецька).
45.
Матеріали пошукової роботи ОНМЦ.
46.
Фото майстрині, мешканки с. Лідієвка за роботою.
47.
Матеріали анкетувань та співбесід.
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Встановлення радянської влади на Полтавщині в контексті історії України
Роботу підготувала: Нетеса Дарина Анатоліївна,
учениця 11 класу авіакосмічного ліцею № 2 НАУ м. Лубни Полтавської області
Науковий керівник: Легуша Людмила Миколаївна,
учитель історії авіакосмічного ліцею № 2 НАУ м. Лубни Полтавської області
Вступ
Історія була немилосердною до українців. Ніякий народ Європи так не нищили, як український упродовж віків,
фізично і духовно, навалами, війнами, нищили його державність, Та найтрагічніші часи випали українцям на початку ХХ ст.
Національно-демократична революція, походи російських більшовицьких військ, червоний терор з боку політичної поліції –
ЧК, масові вбивства без суду й слідства.
Окупація України, насадження радянської влади на її території, жорстока громадянська війна. Замовчування правди
про події 90-річної давнини офіційною історіографією, її свідома фальсифікація приводила українців до історичного
безпам’ятства. Події 1917-1920 рр. викликали й продовжують викликати постійні суперечки істориків. Уже двічі українці мали
шанс жити у своїй незалежній державі. Та через розкол, не згуртованість суспільства й різну політичну орієнтацію, а часто
просто зраду еліти ми втрачали свій шанс. Що чекає нас зараз? Як уникнути фатальних помилок, маючи зараз третій шанс?
Вивчення свого минулого дозволить нам упевніше дивитися у майбутнє і вчитися на своєму власному досвіді.
Метою є дослідити найтрагічніший період боротьби за збереження української державності, тому сформулювали такі
завдання:
Простежити процес встановлення радянської влади в Україні і, зокрема, на Полтавщині;
Довести, що ніякого тріумфального щестя радянської влади не було, а була звичайна окупація території України;
Проаналізувати діяльність більшовицького уряду Росії по знищенню проголошеної УНР;
Розкрити методи встановлення радянської влади в Україні;
Показати на прикладі повстанського руху на Полтавщині, що радянська влада, встановлена російськими
більшовиками, не мала широкої підтримки серед населення України;
Розкрити причини поразки руху опору під час трьох походів російських більшовицьких військ.
Об'єктом даного дослідження є три війни радянської Росії проти української державності, розв'язання громадянської
війни та радянізація України в 1918-1920 рр.
Предметом - повстанський рух проти радянської влади.
Ми свідомо обрали хронологічними рамками дослідження 1917-1925 рр. Перша межа - початок відновлення
української державності та її основних інститутів. Друга - втрата цієї державності внаслідок агресії радянської Росії та окупації її
військами території України, знищення ними незалежних державних інститутів влади та встановлення колоніальних
більшовицьких, розі ром повстанського руху.
Щодо питання історіографії, то на сьогодні є різні думки про події" 1917-1925 рр. П. Василенко-Полонська в "Історії
України" досліджує період відновлення української державності та її втрати у 1920р. Цікавим є дослідження Раїси Іванченко
"Історія без міфів" - це новий, неупереджений погляд відомого сучасного історика, письменниці, як відстоює нові погляди на
події 1917-1930рр. Боротьбу українських патріотів за незалежність своєї Батьківщини, визвольні змагання на Полтавщині у
1918-1925 рр. розкрив у своїх працях "Полтавщина в українській революції 1917-1920рр." та "У боротьбі за волю України" В.
Ревегук. У цих працях автор уніс свою частку у відтворення правди історії українського народу, незаслужено перекрученої і
спаплюженої за роки комуністичної диктатури.
Хто і якими методами насаджував радянську владу, як зустрічали українські селяни червонозоряних посіпак?
Відповіді на ці та багато інших запитань знаходимо в знаменитих "Листах до Луначарського" В.Г. Короленка, які наскрізь
пронизані фактами, історичними аналогіями, критикою, що не лише спрямована на викриття, засудження звірств більшовиків, й
сповнені заклику до негайної зміни такого курсу. В.Г. Короленко доводить, що новий лад, який встановили російські
більшовики, базується на масових розстрілах невинних людей, на всеохоплюючому терорі, репресіях, на брехні.
Гідна уваги праця Володимира Улянича "Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933
рр.", у якій автор розкриває злочинну політику радянської Росії проти українського народу, а також повстанську боротьбу
проти радянської влади українського селянства.
При написанні даної роботи використовувались матеріали місцевої преси, Лубенського та Полтавського державних
архівів, спогади лубенських більшовиків. Новизна даної роботи полягає в аналізі інформації різних досліджень сучасних та
радянських істориків. Відомо, що за радянських часів ця тема була закритою, а національно-визвольні змагання
українського народу трактувались як "вияв українського буржуазного націоналізму", "куркульський бандитизм".
Практичне значення даної роботи можна використати для самопідготовки учнів та вчителів під час опрацювання
відповідних тем з новітньої історії України та історії Полтавщини І пол. XX ст. Дане дослідження може бути опорним
матеріалом для учнів при поглибленому вивченні різноманітних аспектів Української національно-демократичної революції'.
Структура наукової роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається із вступу, трьох
розділів (перший присвячений подіям першої радянсько-української війни; ^другий - подіям другої радянсько-української війни,
радянізації України і початку повстанського руху проти радянської влади; третій - остаточному встановленню радянської влади
та масовому національно-патріотичному руху), висновків, списку літератури (31 одиниця). Загальний обсяг роботи - 34
сторінки.
Розділ І. Перша війна Радянської Росії проти УНР
(грудень 1917 - лютий 1918 рр.)
Так склалося, що трагічна історія українців - це постійна боротьба за створення власної державності, як необхідної
запоруки повноцінного розвитку народу. На цьому довгому (від середньовіччя до новітньої доби) тернистому шляху були вагомі
здобутки і тяжкі поразки. Унікальним явищем цього багатогранного процесу стала доба Української національнодемократичної ]революції( 1917-1920), яка дала Україні державне утворення - Українську Народну Республіку. Вона була
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проголошена Ш Універсалом 7(20) листопада 1917р. після приходу більшовиків до влади, у складі федеративної Росії:, Де
віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими
помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією вільних і рівних народів" [3, с. 294]. Уся влада в державі має
належати Центральній раді та її виконавчому органу – Генеральному секретаріатові, а на місцях – думах і земствам.
Проголошувалися націоналізація землі, встановлення 8-годинного робочого дня й контролю над виробництвом, демократичні
свободи – слова, спілок, зібрань, житла, недоторканності особи. Це був своєрідний виклик більшовицькій Росії, якій
пропонувалося бути не централістичною, а федеративною державою. Отже, Україна починала цей процес першою і, звичайно,
російський більшовицький уряд категорично не міг і думати про прийняття цієї програми „будівництва нових державних форм".
Більше того, він розпочинав в Україні низку акцій для знищення проголошеної Української Народної Республіки. 12 листопада
1917р. військово-революційний комітет РСДРП у Києві постановив повалити законний орган влади України - Центральну
раду.
Як же поставилася Полтавщина до більшовицького перевороту та приходу їх до влади? Вже 27 жовтня відбулось
екстрене засідання Полтавської ради, яка засудила більшовицький переворот і висловила підтримку Центральній раді. За цю
резолюцію голосувала й більшовицька фракція. С.Косенко повідомив про створення в Полтаві нового органу влади - Ради
революції з представників усіх демократичних партій та громадських організацій на чолі з кравцем Я.Городецьким. Вона
повинна була забезпечити охорону правопорядку та проведення виборів до Всеросійських Установчих зборів. Незабаром
меншовики й представники соціалістичних партій вийшли з Ради революцій", а її головою було обрано Терлецького.
28 жовтня, з подання більшовика С.Мазлаха, Центральне бюро профспілок Полтави ухвалило, що "єдиним виходом
для полтавського пролетаріату є визнання України автономною і підтримка Центральної ради". 31 червня питання про владу в
Україні було поставлене на засіданні виконавчого комітету Полтавської ради. Його члени вітали „Українську Центральну раду
в її прагненні спільно з революційними органами взяти владу до своїх рук для боротьби з контрреволюцією і буде працювати в
повному контакті з Крайовим комітетом по захисту революції при Центральній раді"[2, с. 103].
Лохвицька рада робітничих і солдатських депутатів теж засудила більшовицький переворот і заявила, що долю
країни можуть вирішити лише всенародно обрані Установчі збори.
10 листопада в Полтаві відбувся масовий мітинг із нагода прийняття Центральною радою Ш Універсалу. Його
оголосив голова Рада революції Терлецький. Учасники мітингу щиро вітали проголошення Української Народної Республіки,
Центральну раду й Генеральний секретаріат, з якими люди пов'язували надії на вирішення найболючіших питань
повсякденного житія - про мир, землю, порядок і спокій у краї.
Проведені 12-14 листопада вибори до Всеросійських Установчих зборів показали, що абсолютна більшість населення
Полтавщини віддала свої голоси українським і російським соціалістичним партіям. Більшовики на них одержали лише 5,6
відсотків голосів виборців.
Таким чином, і протягом 1917 р. на Полтавщині, як і по всій Україні, проходив активний процес національного
відродження й державотворення, який супроводжувався боротьбою трудящих за поліпшення свого економічного становища й
розв'язання соціальних потреб.
Після проголошення радянської влади в Україні російські більшовики розпочали ескалацію військових дій. Як
свідчать документи, вже 7 січня 1918 р. Петроградський військовий революційний комітет за наказом Раднаркому почав
організовувати для війни з Україною червоногвардійські формування. В Україну було послано 2.тис. кронштадгських матросів
та виділено 2 млн рублів.. У листі до Артема (Сергеєва) Й.Сталін писав:
"Посилаю тобі 2 млн. рублів посланцем, а більше переказом через банк; якби банк не схотів виплатити, заарештуй усіх
урядовців. Маєш досить рук забрати гроші. Не плакати, а робити революцію!"[3, с.306]. Під час наступу російських військових
загонів на територію України Ленін шле головнокомандувачу генералу Антонову-Овсієнку телеграми. 15 січня: 'На милість
Бога, найбільш енергійними і революційними способами посилайте сюди хліб! Інакше Петроград пропаде. Організуйте спеціальні
поїзди із загонами військ і відсилайте разом. Подавайте звістки щодня! На милість Бога!" 17 січня, Антонову-Овсієнку:
"...Направте всі зусилля для підвозки і в Пітер хліба і хліба"! [4, с. 30]. На початку січня 1918 під командуванням М. Муравйова
більшовицькі війська розпочали наступ із Харкова через Полтаву на Київ. До їх складу входили загони московських та
харківських червоногвардійців та загін Червоного козацтва під командуванням В. Примакова. На своєму шляху вони
знаходили підтримку серед місцевих більшовицьких організацій, з неукраїнського населення, частини української бідноти,
яку приваблювали заклики більшовиків захоплювати й ділити чужу власність. Так Полтавщина була втягнута у вир
братовбивчої громадянської війни.
6 січня червоні війська практично без бою вступили до Полтави. І почалися розстріли, грабунки і розбої з боку
більшовицьких військ. У перший же день окупації в Полтаві було знищено 5 тис. т. зв. ворогів революції, тобто в основному
української інтелігенції. У листі до О.Пешеханова письменник В.Короленко писав: "У нас тут орудує тепер якийсь загадковий
Валленштейн, що називає себе Муравйовим... Муравйов вирішує соціальні питання дуже просто: заарештовує багатьох
людей, а потім "делікатно" торгується. У нас у Полтаві вимагав мільйон. Зійшлися на 600 тисячах... Питання про смертну кару
також уже вирішено: у Раді робітничих і солдатських депутатів... він прямо буквально заявив: "Нам говорять: судіть, але не
карайте. Відповідаю: буду карати, але не судити" [5, с. 18].
Радянська влада була чужою населенню України. Про це відверто заявив той же Муравйов: "Цю владу ми несемо з
далекої півночі на вістрях своїх багнетів і там, де її встановлюємо, за будь-яку ціну підтримуємо її силою цих багнетів" [3, с. 310].
Уже 3 січня 1918 р. на Полтавщині почалась повстанська боротьба міського люду та селян проти більшовиків.
10 січня загони Муравйова вступили до Миргорода 11 січня 1918 р. червоні зайняли станцію Ромодан, а 16 січня Бахмач. У цю годину смертельної небезпеки для Української республіки на її оборону стала київська молодь. На фронт був
відправлений загін студентів добровольців з Київського університету, академії святого Кирила і Мефодія, гімназій. На станцію
Крути, що відкривала червоним шлях на Київ, прибув 27 січня 1918р. молодіжний загін, який пройшов лише семиденну
військову підготовку. Під час бою під Кругами весь загін загинув. Згадуючи цей бій, очевидець писав: "П’ять годин
безперестанку студентський курінь стримував червоні лави, сам будучи під градом куль та гранат... Московські багнети
безжально кололи груди юнаків, розбивали їхні голови прикладами рушниць, добивали поранених. Бій скінчився. Жодного
полоненого ворог не взяв"[3, с. 309]. Цей подвиг київського юнацтва став для нас, молодих, символом боротьби за свою
незалежну державу, символом любові до нашої неньки - України.
312

11 січня 1918р. червоногвардійські загони увійшли до Лубен. Влада перейшла до Лубенської Ради Народних
Комісарів на чолі з Поржезінським, яка встановила диктатуру більшовиків. Було сформовано й місцеві червоногвардійські
загони, які очолив латиш Квесіс та українець Козак. З ініціативи більшовицької організації був скликаний 1-й повітовий з’їзд рад,
який проходив у запальних суперечках і мав обрати "Велику раду". Було прийнято резолюцію про введення 8-ми годинного
робочого дня, контролю на підприємствах, примусове вилучення хліба в селян.
Протягом другої половини січня 1918 р. і в інших повітах Полтавщини пройшли з’їзди рад, які навіть в умовах
більшовицької диктатури не скрізь принесли їм перемогу. Протягом 20-24 лютого у Полтаві працював 5-й губернський з’їзд рад,
у якому взяли участь 800 делегатів. При обговоренні продовольчого питання з’їзд схвалив більшовицьку пропозицію,
спрямовану на примусове вилучення хліба в селян, не зупиняючись при цьому перед застосуванням військової сили і
вивезення його до Москви і Петрограда
13 січня після тригодинного бою із загонами добровольців сотника О. Болоха (160 гайдамаків проти 2000
червоних) більшовицькі війська зайняли станцію Гребінка і звільнили шлях на Київ з боку Полтави.
9 лютого 1918 р. у Київ заходили червоноармійські загони Муравйова та червоного козацтва В.Примакова, же було
сформоване з робітників Харкова та Донбасу У столиці розпочався кривавий терор. Муравйов влаштував різанину, якої, за
словами історика Д.Дорошенка, древній град не бачив з часів Андрія Боголюбського.
11 лютого 1918 р. у Києві більшовики проголосили свою радянську владу на чолі з харківським більшовицьким
урядом - Народним секретаріатом, до складу якого входили Є.Бош, В.Аусем, Ю.Коцюбинський, В.Затонський та
інші.
Яка ж була справжня мета більшовицької інтервенції в Україну, яку розв'язав уряд Леніна й Троцького? Відповідь на це
питання ми знаходимо в органі ЦКРКП газеті "Правда", яка писала: "В тяжкій і кривавій боротьбі Червона Армія пробила
шлях до хліба, бо вона взяла Україну. Вона проклала шлях до вугілля, бо повернула робітничому класу три чверті Донецького
басейну"[3, с.305]. Отже, на нашу думку, головною причиною війни, яку розв'язали більшовики Роси проти України, були не
контрреволюційні загони, а потреба в хлібі й вугіллі. Хліб і вугілля - ось що потрібно було російським більшовикам від України.
А тому вони зубами та зброєю вчепилися в її територію.
Захоплюючи все нові й нові території, більшовики почали радянізацію в дусі ленінських ідей соціалістичного
експерименту: звичним явищем стали розстріли без суду й слідства політичних противників, націоналізації, конфіскації,
контрибуції'. Це ж відбувалося й на Полтавщині. В самій Полтаві більшовики забрали театр для проведення агітаційних заходів,
внаслідок чого актори опинилися без роботи й без засобів до існування. Відразу ж була введена цензура для преси. Навіть статтю
В.Короленка "Знову цензура" було заборонено дру-1 кувати в 'Полтавском дне".
З метою примусового вилучення хліба в селян до Полтавського й Кобеляцького повітів були послані військовореквізиційні загони. Внаслідок господарської розрухи, що насувалась на Полтавщину після приходу червоних військ, різко зросло
безробіття: з 702 зареєстрованих безробітних на початку січня до 1425 – на кінець лютого. Грабежі червоних загонів призвели до
того, що магазини частково закривалися, а з полиць тих, які ще працювали, зникли товари повсякденного вжитку й продукти
харчування. У зв'язку з цим Полтавська дума змушена була з 1 лютого 1918 р. запровадити карткову систему на хліб і борошно
з розрахунку 300 г. борошна та 400 г. хліба на душу населення в день. Доповнювалася ця картина відвертими розбоями як з боку
кримінальних злочинцю, так і з боку радянської влади. Часто без всякого приводу більшовики штрафували домовласників. У
Шишаки і Яреськи з фронту й Петрограда наїхали озброєні матроси й солдати-дезертири, які тероризували мирне населення й
залякували відбиранням майна на користь бідних. На довершення на початку березня більшовицька влада почала роззброювати
загони міської самооборони - добровільні формування, які були створені в юнці 1917р. з ініціативи губернського земського
управління для допомоги міліції в справі дотримання правопорядку, запобіганню грабежам, спекуляції. 5 березня були розпущені
Полтавська міська дума та повітове земство - єдині організації, які займалися господарськими справами на професійній основі. Ці
заходи ще більше посилили тривогу серед населення. "Обиватель абсолютно знервувався, -- писав Вернадський. - Більшість
чекає німців, як рятувальників" [7, с. 43-44]. Перші кроки радянської влади викликали глибоке обурення й у В.Короленка, який
написав про нових правителів так: "Більшовик - це нахабний "начальник", який наказує, обшукує, реквізує, часто грабує і
розстрілює буз суду і формальностей"[8, с. 145].
Наприкінці січня 1918 р. до Полтави прибула делегація Московського продовольчого комітету. Вона мала виявити
запаси продовольства в губернії та організувати їх вивіз до "голодуючої півночі". Під тиском московських емісарів місцева влада
змушувала селян звозити надлишки хліба і фуражу на зсипні пункти з наступним вивозом їх до Росії'. У випадку непослуху
селянам загрожувала примусова реквізиція хліба без оплати. Проте перша спроба радянської влади ввести державну монополію
на хліб успіху не мала, тому що селяни добровільно хліб більшовикам не віддавали, а розгалуженого апарату примус}' ще не
було створено.
Першій навалі більшовиків приходив кінець.. Їм не вдалося запровадити політику "воєнного комунізму". У лютому
1918 р. австро-німецькі війська згідно з умовами Берестейського договору розпочали спільно з українськими формуваннями
звільнення України від більшовицької влади, яка )зобила відчайдушні зусилля організувати їм відсіч. Та на ленінські заклики
"Соціалістична Вітчизна в небезпеці!" мало хто відгукнувся. В Україні навіть не було єдиного більшовицького центру. 24
лютого 5-й губернський з’їзд рад Полтавщини прийняв відозву, в якій закликав "усіх товаришів робітників і селян йти в ряди
революційних батальйонів і стати на захист революції" [8, с. 155]. Проте в Полтаві був створений лише загін робітниківзалізничників по ремонту колій та рухомого складу залізниць. Загін налічував 200 чоловік, якими керував слюсар
В.Шуляков.
7 березня Центральний виконавчий комітет рад України призначив Антонова-Овсієнка командувачем
радянськими військами республіки. Того ж дня Антонов-Овсієнко призначив В.Кіквідзе командувачем Полтавським фронтом, а
Г.Разживіна - завідуючим мобілізаційним відділом Полтавського району. Частини російської радянської армії, які, всупереч
Берестейському договору, не були виведені з України, та місцеві загони Червоної армії були зведені у п'ять армій. 4-а з них під
командуванням Ю.Сабліна була розташована на Полтавщині й намагалася стримати наступ німецько-українських військ у
районі Гребінки-Лубен-Ромодана.
Разом із німецькими військами через Лубни й Ромодан на Полтаву вела наступ українська Запорізька дивізія генерала
Натієва. У її складі боровся й полтавський партизанський загін під командуванням бунчужного А.Герасименка та ротмістра
російської армії барона Штакельберга з Лубен. Загін приєднався до військ Центральної Ради, коли ті вступали до Києва У
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районі Лубен українським воякам довелося витримати важкий бій з червоними військами, які хотіли їх стримати, спаливши
міст через Сулу. Але гарматним вогнем червоний бронепоїзд був відігнаний від Солониці й міст вдалося врятувати. Вступ
українських військ до Лубен з великою радістю був зустрінутий жителями. У перші ж дні до армії Натієва записалися 123
доброюльці з числа гімназистів, селянської молоді, інтелігенції та залізничників. Втрата Гребінки й Лубен викликали розгубленість
у стані червоних військ. Але 20 березня вони провели контрнаступ, намагаючись повернути ці міста та це їм не вдалося. Армія
Ю.Сабліна змушена була відступити. Розвиваючи наступ, кавалерійський полк імені К.Гордієнка 22 березня звільнив Хорал. 24
березня Запорізька бригада вступила до Шишак, а наступного - зайняла Яреськи. Того ж 25 березня кіннота генерала фон дер
Гольца-Молодшого без бою зайняла Кременчук і рушила на Полтаву. Першим до Полтави в ніч з 8 на 9 квітня вступив кінний полк
ім. К.Гордієнка, на другий день до міста увійшла й німецька піхота. Застигнуті на вокзалі більшовики почали безглуздий обстріл
міста з гармат. "Для чого? " – запитав себе В.Короленко і тут же зробив висновок: "В цьому увесь більшовизм. Все
небільшовицьке – вороги. Решта народу для них – ніщо" [9, с. 57].
21 квітня уряд радянської України припинив боротьбу й виїхав із Таганрога в Москву, а ЦИКУК саморозпустився. До
29 квітня 1918р. вся територія України була звільнена від більшовицьких військ.
22 січня 1918 р. в умовах наступу більшовицьких військ Центральна рада приймає історичний IV Універсал. Після
захоплення Києва 9 лютого становище Центральної ради було драматичним. Хаос і безладдя, відсутність будь-якого управління
з боку Центральної ради привели до загального невдоволення. Україною прокотилася стихія отаманщини; руйнувались
залізниці, мости заводи, не було палива Відступаючи з України, російські більшовики, пограбувавши міста й села, вивезли
значні матеріальні багатства: музейні коштовності й твори мистецтва, грошові запаси банків, цінні коштовні речі, хліб,
устаткування фабрик і заводів, паровози й вагони, запаси пального.. .Невдоволення ЦР наростало. В Лубнах 25 березня 1918р.
відбувся з'їзд хліборобів, на якому була засуджена аграрна політика ЦР. Автор-німецькі окупанти та опозиція почали готувати
ліквідацію ЦР. 29 квітня 1918 р. відбулась остання її сесія, на якій прийнято Конституцію УНР. Цього ж дня було здійснено
державний переворот – на Всеукраїнському з'їзді хліборобів гетьманом обрали П.Скоропадського, а діячів ЦР заарештовано.
На нашу думку, це сталося тому, що:
більшість діячів Центральної ради перебували в полоні соціалістичних ілюзій і не створили ні власного державного
апарату, ні регулярної національної армії й у момент більшовицької агресії Україна виявилася беззбройною;
існував розкол в українському суспільному русі та політична неосвіченість і наївний романтизм лідерів;
основна маса українського населення - селянство - стояло осторонь боротьби, коли вирішувалася доля України; стати
на захист державності України була здатна лише незначна його частина - в основному національно-свідома інтелігенція.
Більшовиків же підтримували в основному неукраїнське робітництво, частина бідноти та місцеві більшовицькі осередки.
Розділ II
Другий похід Радянської Росії в Україну
У липні 1918 р. була створена КП(б)України, яка взяла курс на революційне об'єднання України з Росією на принципах
обмеженого федералізму з визнанням першої ролі московського центру на засадах пролетарського централізму в межах РРСР,
шляхом утворення Всесвітньої пролетарської комуни. У виконанні цієї місії КП(б)У спирається на збройні сили радянської Росії'. І
Червона армія прийшла на "допомогу". Щоб надати новій агресії якогось юридичного виправдання, 28 листопада 1918 р.
більшовики на російській території сформували так званий Тимчасовий робітничо-селянський уряд радянської України на чолі з
Г.ГТятаковим. Цей уряд своєю метою проголосив відновлення радянської влади в Україні. Фактично він прикривав собою вже
другу відкриту агресію більшовицьких військ на територію України. А що це була саме відкрита агресія, лідери більшовицької
Росії не приховували. Із цього приводу Ленін пояснював в одному з листів до командувача Червоною армією І.Вацетіса, що
створення такого маріонеткового уряду сприяє просуванню більшовицьких військ, інакше, пише він, "наші війська були б
поставлені в окупованих областях у неможливе становище..." [З, с З 19-320]
12 грудня 1918 р. почався загальний наступ на Чернігівському, Полтавському й Кременчуцькому напрямках.
Директорія не змогла протистояти цьому наступу. Повторювалась ситуація зими 1917-1918 рр. Становище ускладнювалось тим,
що проти Директорії виступали не тільки більшовики, а й українські партії боротьбистів та соціал-демократів-незалежників, а також
анархісти, білогвардійці та німці, які відходили з України. Також відіграло велику роль те, що гасла російських більшовиків про
передачу землі селянам, а заводів і фабрик робітникам знову затуманювали свідомість багатьом біднякам і люмпен-пролетарям.
Значна кількість їх приєдналася до Червоної армії, у тому числі й загони Мах-на, Живолупа, Григор'єва та інших. Це підсилило
Росію. На початку січня 1919 р. чисельність армії вторгнення досягла 26 тис. штиків і шабель. З січня 1919 р. червоні захопили
Харків. При наближенні радянських військ, у містах спалахували повстання, організовані більшовиками. Українські війська
відступали з тяжкими боями й великими втратами.
Червоні війська 14 січня 1919 р. здобули станцію Коломак, а 17 січня - Кочубеївку. Як тільки вони наблизилися до
Полтави, повстали місцеві більшовики. Вони встановили кулемети на соборі й почали стріляти в спину українським військам.
Вогнем із бронепоїзда опір більшовиків було зламано, але до Полтави вже наближалися частини Червоної Армії 19 січня 1919
р. П.Болбачан - командувач українськими військами, віддав наказ про відхід до Дніпра, відкривши червоним шлях на Київ. 19
січня о 5-й годині ранку більшовицькі війська вступили до Полтави. У Лубнах радянська влада була відновлена теж у січні 1919 р.
При наближенні до Лубен червоних у місті було піднято повстання, яке очолив Кузін - голова ревкому. До склад}' ревкому
входили також К. Кока, С. Стефан, М.Ворошилов та А.Люлька. Вони створили загони, які й допомогли Червоній армії. У лютому
Червона Армія легко захопила Київ, а до літа - майже всю територію України. Директорія перебралась до Вінниці, а потім
до Проскурова.
Другий прихід більшовиків призвів до поступової ліквідації реальних ознак української державності. Вся влада
зосередилася в руках РКП(б) та її регіонального відділення -КП(б)У. Офіційною мовою державних установ стала російська,
а намісником Леніна в Україні – Х.Раковський. Спираючись на каральні організації Чека та Червону армію, більшовики
перебрали до своїх рук керівництво всіма ланками державного, господарського і громадського життя. На вільній частині України
відразу було встановлено режим "воєнного комунізму" з його жорстокою централізацією управління, насильницькою
мобілізацією до війська, свавільною заготівлею хліба, примусовою працею, розгулом продзагонів, надзвичайних комісій (ЧК), з
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розстрілами, доносами, обшуками. Прийшовши вперше й удруге в Україну, російські більшовики для забезпечення "диктатури
пролетаріату" створювали систему в'язниць і концтаборів. У перші роки радянської влади в Україні існувало 18 концтаборів.
На початку січня 1919 р. на Україну була поширена державна хлібна монополія й продрозкладка, які зводилися до того,
що хліб оголошувався власністю держави і його надлишки в селянських господарствах підлягали примусовому вилученню. Але
надлишки визначались не фактичною наявністю хліба в селян, а потребами в ньому більшовицького режиму. У зв'язку з
введенням продрозкладки наказом Полтавського губернського продкомісара від 14 лютого 1919 р. приватна торгівля хлібом
заборонялась. Жителі міст Полтавщини переходили на карткову систему забезпечення хлібом за нормою один фунт на душу
населення в день, але й ця норма не дотримувалась. У результаті в скрутному становищі опинилися жи-телі міст : комуністична
влада не могла їх забезпечити мінімумом продуктів харчування. Погіршило становище й те, що села Полтавщини заполонила
хвиля "мішечників" з міст та особливо з Росії. Щодня на станцію Ромодан з Росії прибувало їх до тисячі. Вони вивезли до Росії
близько 600 тис. пудів хліба та спекулянти - 200 тис. пудів. А до кінця квітня централізованим шляхом у Росію було вивезено
пшеничного борошна 60098 пудів, житнього -15484, макаронів - 8000, рису - 6000, картоплі - 669500, копченостей - 14649,
меду, повидла й варення -11658 пудів. Усе це призвело до зростання дорожнечі й зубожіння більшої частини населення міст.
Зрозумівши свою нездатність забезпечити жителів продуктами, губернські волості зняли загороджувальні загони навколо міст і
дозволили вільну торгівлю хлібом. [10, арк. 2].
Здійснення продрозкладки покладалося на створені комітети бідноти та озброєні продзагони з Росії. Хліб збирали
фактично без оплати, на що селяни відповідали відчайдушним опором. Це змусило ВУЦВК у квітні 1919р. запровадити
продовольчу диктатуру, створити продармію. Усі незгодні з радянською владою негайно оголошувалися контрреволюціонерами
й нещадно переслідувалися аж до фізичного знищення.
Радянська влада відбирала в селян не тільки землю, продовольства, а й право на свободу. Жителів України, в тому
числі й Полтавщини, стали тероризувати каральні органи ЧК. Полтавське губернське відділення радянської політичної поліції було
створене київськими й одеськими чекістами. Штат його комплектувався з кримінальних злочинці із садистськими нахилами. Так,
головою Миргородської повітової "чрезвичайки" став А.Литвин, його заступником -1. Бабич, секретарем - Я Дорочинський.
Чекісти відразу ж взялися до своїх кривавих справ. "Не один десяток ворогів радянської влади був скараний" [11],-–згадував
пізніше І. Бабич. Серед розстріляних були начальник загону повітової державної варти за часів Гетьманщини - Кирпота, колишній
пристав Великосорочинської волості Антоненко. Ніким не контрольована і ніякими законами не обмежена радянська політична
поліція стала бандою кримінальних злочинців, яка на свій розсуд чинила суд і розправу над жителями Миргорода, займалася
здирництвом і хабарництвом, заарештовувала заможних людей і, під загрозою розстрілу, вимагала викуп. За хабарі вони
відпускали на волю й кримінальних злочинців і колишніх карателів. І так було скрізь. У листах до А.Луначарського й
X.Раковського В. Короленко описав жахливі картини більшовицького терору в Полтаві, свідком яких він був: "Прийдуть уночі,
посадять в автомобіль, відвезуть на цвинтар. Розстріляють у темряві, кинуть, можливо ще живих, у готові могили та зариють." [7,
с. 72].
У листі від 5 квітня В. Короленко назвав конкретних жертв терору, якими стали прості люди Полтавщини:
"Обстановка цих страт спричиняє просто моторошність. Уночі людей привели до виритих могил на кладовищі, ставили на
дошку над ямою, пристрілювали . Людина падала в яму і її закопували, можливо ще живою. Шевченка (хворого) поклали на
такій дошці, оскільки ні сидіти, ні стояти він не міг. Другий, мені відомий, був Шкурупій, селянин із Решетилівки. .Тут були
розстріляні Марченко (років 17), Микитюк (син робітника на водопроюді), Красиленко (артист української трупи) та
Запорожець.. ." [7, с.72]
Арешти й позасудові розстріли мирних жителів під приводом боротьби з контрреволюціонерами стали звичним
явищем радянської дійсності й викликали в полтавців загальну ненависть до неї й глухий опір. " Більшовизм на Україні уже
зжив себе, - записав у своєму щоденнику В. Короленко, - "комунія" повсюдно зустрічає ненависть." [9, с. 57]
Незважаючи на посилену агітацію та адміністративний тиск, спроба більшовиків нав'язати колективні методи
господарювання не увінчалися успіхом. Так, 9 березня 1919р. в с. Ковалівка Полтавського повіту відбувся схід, на якому комуністи
поставили питання про організацію комун. Селяни виступили проти й розглядали комуну як нову панщину, на якій "селяни будуть
працювати як воли, а комуністи будуть ними верховодити."
У с. Тишки на Лубенщині комуна була організована в колишньому маєтку М. Боярського. Очолив її Никифор Обелець.
Ось що повідомляла радянська преса Лубенського повіту цього періоду: Черевківська волость: "Відношення до комун і артілей
негативне"; Лубенська волость: "відношення до комун і товариств негативне"; Тарандинцівська волость: "товариства, артілі і
комуни успіху не мають"; Великоселецька волость:" Відношення до артілей негативне"; Ісківська волость: " Була спроба
організувати товариство, але коли справа дійшла до реєстрації, всі відмовилися" [2, с. 96]. До початку літа на Полтавщині було
створено 185 комбідів, 189 радгоспів і діяло більше 2тис. продармійців з Росії. [2, с. 92]
Така політика московських вождів викликала вибух обурення та нову хвилю антибільшовицького повстання селян, які
відразу були охрещені ж "куркульська контрреволюція" та "білогвардійські заколоти". Стихійно в Києві утворився
центр повстання - Всеукраїнський революційний комітет, який очолили соціал-демократи - А. Річицький, А.
Драгомирецький, М. Авдієнко. Такі ж підпільні повстанські комітети виникали в багатьох містах України, у тому
числі в Полтаві, Миргороді, Лубнах. Вони намагалися встановити зв'язок із штабом головного отамана армії УНР
С. Петлюри. Потрібна була лише іскра, яка б запалила полум'я народного гніву.
Появі масового повстанського руху сприяла не тільки політика "воєнного комунізму", а й такі чинники, як
криза владних структур; десакралізація влади; наявність значної кількості молоді внаслідок демографічного вибуху
XX ст.; високий рівень безробіття, особливо серед молоді; перенасиченість сіл і міст зброєю; агресивність колишніх,
фронтовиків, які звикли використовувати зброю як аргумент; відсутність досвіду мирної політичної боротьби;
зниження вартості людського життя.
Соціальний склад повстанських загонів був неоднорідним: селяни-власники, які найбільше потерпали від
політики більшовиків; незаможні селяни, які мали мінімум обов'язків по господарству; дезертири-червоноармійці;
маргінали, які з різних причин не знаходили собі місця в новій суспільно-політичній системі. Керівниками були
переважно офіцери колишньої царської та української армій. Повстанський рух розвивався у двох формах стихійні повстання та повстанські загони. На Київщині діяли повстанські загони, які очолили отамани Струк і
Зелений (Данило Терпило).
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У Миргороді повстанком готував повстання проти комуністичного режиму, за відновлення державної
незалежності України. 2 квітня 1919р. раптово повстали жителі Миргорода.
Всього на Лівобережній Україні в 1919р. діяло 57 повстанських загонів, 21745 повстанців, 95 кулеметів, 7
гармат. З них на Полтавщині - 28 загонів .За офіційними даними радянського уряду, тільки в червні- липні 1919р.
відбулося 328 народних повстань. [З, с. 321]
Найбільш масовим протибільшовицьким виступом, який охопив і південні повіти Полтавщини, було
повстання, же очолив Н. Григор'єв. Ще під час боротьби з Гетьманщиною він об'єднав під своїм командуванням
численні повстанські загони українського державницького спрямування, але в лютому 1919 р. перейшов, як і
отаман Зелений та Махно, на бік більшовиків і відзначився перемогами над військами Антанти. У травні 1919 р.
Григор'єв відмовився виступити на Бессарабський фронт і оголосив "Маніфест до українського народу", в якому закликав його
до боротьби проти комун, "чрезвичайок" і комісарів та організувати ради з усіх прибічників радянської влади, крім комуністів .
Отже, протибільшовицькі виступи І половини 1919 р. були стихійними, локальними й не набрали всеохоплюючого
характеру. Причиною цього, на нашу думку, було те, що більшовицький режим ще не встиг показати до кінця свою справжню
суть. Радянська влада трималася в основному лише в містах, де переважало російське та єврейське населення, а українське село
продовжувало жити своїм установленим роками життям.
Проте антибільшовицькі виступи селянства вплинули на моральний стан Червоної армії, викликали в ній ряд повстань і
масове дезертирство. І нього разу радянська влада в Україні була нетривалою. На Полтавщині вона протрималася до липня 1919 р.
Уже наприкінці липня 1919 р. білогвардійські війська Денікіна наблизилися до Полтави. Під час відступу більшовики
забирали з собою все, що можливо: цінності з банківських і фінансових установ, шкіру, цукор, хліб, мануфактуру. ЧК,
запровадивши ще більш жорстокий терор, поспішало знищувати заарештованих - противників радянської влади, здебільшого ні
в чому не повинних людей. "Пізно ввечері в ці дні постійно чути постріли, - записав у щоденнику полтавський лікар
О.Несвицький,- до яких з жахом прислуховуються жителі. . .Розстріли ідуть в ЧК, де розстрілюють в погребах, а також на
цвинтарях.. ."[2, с. 92] При відступі з Полтави червоні забрали з собою шість вагонів із заручниками. Більшість з них була вбита
по дорозі.
У Прилуках розстріляли 37 заручників. Криваву розправу вчинили більшовики й над ченцями Мгарського Спасо Преображенського монастиря за звинуваченням у тому, що 1 серпня 1919 р. у монастирі зупинився загін денікінців, яким вони
допомогли переправитися через Сулу. 5 серпня червоноармійці заарештували всіх ченців разом з настоятелем монастиря й
погнали до Лубен. Протримавши дві години на вокзалі, оголосили, що під конвоєм їх направляють на роботу до Лазірок. У селі
Круглик ченців наздогнав кавалерійський загін і наказав охороні розділити ченців на три трупи. Почалася розправа. Комісар Бакай
особисто застрелив настоятеля монастиря з револьвера По решті дали залп із гвинтівок. Поранених, які стогнали, добивали
штиками. Загинуло 23 ченці. Могила їх знаходиться неподалік Теплої церкви монастиря.
Денікінські війська пробули в Лубнах до 12 грудня 1919 р. На зміну червоному терору прийшов тепер білий.
Повстанська боротьба в Україні і, зокрема, на Полтавщині тривала й протягом другої половини 1919 р.
Полтавщина палала в полум'ї народних повстань різної політичної орієнтації як національно патріотичної, так і
більшовицької. Основною силою повстанців було селянство, яке найбільше потерпало від денікінської диктатури. Восени 1919 р.
на Полтавщині діяли десятки селянських загонів, контроль над якими намагалися захопити більшовики.
Як і більшовики, денікінці без суду й слідства знищили багатьох, зокрема комуністів: А. Гомона, голову ЧК ст. Лубни М.
Красія, Ярину, Варвинського, Несена, Карт узинського, П Перевалова та інших. У тій боротьбі кожна сила відстоювала свою
ідею й кожна робила щось не так.
Розділ III. Третя війна Радянської Росії проти України
Розгромити повстанський рух на Полтавщині денікінцям так і не вдалось, а між тим їхні ударні частини
зазнали поразки від Червоної армії в районі Орла й почали швидко відкочуватися на південь. 29 листопада 1919р.
червоні війська зайшли Ромни, в ніч на 4 грудня - Гадяч, 4 грудня - Зіньків, 12 грудня - Лубни. Україну втретє
зашморгнув червоний терор. В вже була не громадянська війна, а цілеспрямоване знищення давнішнього
противника, а заодно залякування майбутніх поколінь ворогів радянської влади (Додаток12).
З України активно вивозились матеріальні та продовольчі ресурси, у першу чергу - хліб, Таку політику
більшовики проводили за вказівкою Леніна, який ще в жовтні1917р. оголосив: "Кампанія проти села - це військова
кампанія. Селяни, що ухиляються від здачі хліба, огошуються "ворогами народу", з усіма наслідками, які звідси
випливають, із застосуванням до них вищої міри покарання - розстріл, повішення, заточення у концтабори особливоо призначення тощо."[3 с. 340] Ця тактика широко застосовувалась і в 20-х роках. Основними знаряддями вилучення
хліба в українського селянства, як і раніше, були озброєні робітничі продовольчі загони, надіслані з Росії'.
Влітку 1920 р. Ленін висунув грандіозний за своїми масштабами й жорстокістю план ограбування
українського села за допомогою Червоної Армії. Перша кінна армія Будьонного мала пройти через усю Україну,
вибиваючи з селян продрозкладку, не спиняючись перед розстрілами, уведенням кругової поруки, спаленням сіл і
взяттям заручників. Штаб армії Будьонного якийсь час був у Лубнах. Місто буквально заполонили голодні
червоноармійці: тут розташувалося 68 військових установ. Під виглядом експропріації куркулів, яка часто
супроводжувалась арештами й розстрілами, розорялися ті селянські господарства, що відмовлялися добровільно
здавати хліб радянській владі. Тільки в січні 1920 р. у Полтавському, Кобеляцькому, Костяноградському,
Миргородському й Лохвицькому повітах розорено 125 господарств і заарештовано 61 хазяїна. У лютому тільки в
Лохвицькому звіті розорено 222 селянських господарств і взято 120 заручників. [17, арк. 9].
А репресивна машина більшовиків набирала обертів. Протягом січня 1921 р. у селах Ждани,
Скоробагатьки було розорено 50 господарств, із них - чотири - дощенту, тобто до повного знищення будівель, і
взято 13 заручників.
Документи свідчать, що здебільшого населення Полтавщини не сприймало більшовицького режиму.
Радянську владу воно розглядало як ворожу, нав'язану українському народу силою зброї. Це відверто визнавали й
представники радянської влади. Ось уривок із листа червоноармійця додому: "Життя наше сповнене небезпеки:
всі селяни борються проти радянської влади ... На Україні справжній саботаж проти радянської влади. Всі хохли –
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бандити... Настрій жителів поганий. Червоноармійців ненавидять., як собак... По селах настрій
антибільшовицький... Вся Полтавщина проти радянської влади... Становище в Полтаві кепське, мабуть, доведеться
тікати, тому що розруха величезна, повстання майже в кожній волості. Навряд чи щось буде з нашої влади, тому що
всі проти комуністів." [18, с. З].
Відверте пограбування українського селянства з боку радянської влади викликало запеклий опір, здолати
який більшовики, незважаючи на репресії, не мали сили. Наймасовіші повстання селян з державницькими гаслами
(" під жовто-блакитними прапорами", як зазначалося в інформаціях ЧК) на початку 1920 р. відбулось у
Роменському, Пирятинському, Прилуцькому, Гадяцькому, Лубенському, Лохвицькому і Зінківському повітах. "У
Лохвицькому повіті, – повідомляв місцевий партком КП(б)У, – селяни не бажають виконувати розкладку.
Вживаються репресивні заходи: арешти, заручники." [19, арк. 1].
Так тільки в червні 1920 р. на Полтавщині відбулося 76, у липні - 99 (було охоплено повстаннями 9 з 15
повітів губернії), у серпні - 92 антирадянських повстання, які супроводжувалися вбивствами комуністів,
продовольчих агентів, розгромом більшовицьких рад і комнезамів. 15 вересня в бою з повстанцями між Яготином і
Кононівною було вбито 24 чекісти з батальйону особливого призначення Полтавської губчека.
Однією з форм народного опору стала організація підпільної боротьби. Діяльність підпільних організацій
спрямовувалась українським урядом в еміграції. Характерною рисою національно-патріотичного підпілля був його
тісний зв'язок з повстанцями, а метою - відновлення державності України у формі Української Народної Республіки.
Організаторами підпілля була національно-свідома українська інтелігенція й старшини армії УНР, а учасниками –
різні верстви населення, в основному сільська молодь, яка ухилялася від призову до Червоної армії.
В офіційних документах того часу зазначалося, що в усіх повітах Паятавщини велася "петлюрівська"
пропаганда Так, у селі Піски Засульської волості Лубенського повіту була розкрита національно-патріотична
організація кількістю 30 осіб. У Чорнухах вдало поєднували підпільну боротьбу з повстанською боротьбою брати
Гресі - вчитель Володимир і лишній офіцер російської армії Сергій. У 1920 р. вони створили підпільну групу
Чорнуська українська соціалістична організація", члени якої склали ядро повстанського загону.
У травні 1920 р. було розкрите чекістами миргородське підпілля, яке очолював 23-річний комуніст
Федір Цимбалистий. До складу організації входило 19 чоловік. Було встановлено зв'язок З повстанцями Миргорода
Члени організації планували підняти повстання. а організація була викрита, а частина підпільників була розстріляна
У серпні 1920 р. у Лубенському повіті була створена широко розгалужена підпільно-повстанська
організація імені Т. Г. Шевченка, яка з часом розгорнулась у дивізію в складі 10 куренів. Її підрозділи розташувалися в
селах Миргородського, Лубенського й Лохвицького повітів, а штаб - у лісі поблизу села Попівки. Окремі курені
розташовувалися в селах Городище, Вороньки, Мелехи, Сухоносівка, Хитці, Поставмука Лише в районі сіл
Поставмука-Сухоносівка зосередилося близько 1500 повстанців з 15 кулеметами, а в лісі поблизу села Поставмуки
були споруджені землянки, у яких розмішувалось до тисячі чоловік. Підпільники своєчасно повідомляли
повстанців про пересування червоноармійських частин і підготовку каральних операцій проти них.
У П половині грудня 1920 р. радянське командування провело проти повстанців каральну операцію, до якої
були залучені війська Лубенського гарнізону й батальйон червоноармійців з Лохвиці. Скориставшись присутністю на
Полтавщині голови ВУЦВК Г. Петровського, повстанці погодилися скласти зброю, якщо їм буде гарантована
особиста свобода й збереження громадянських прав. Після одержання запевнень до органів радянської влади
з'явилось 180 чоловік. Керівне ж ядро загонив, розбившись на дрібні групи, розосередилось по селах і хуторах
Полтавщини, маючи намір продовжувати боротьбу.
Восени 1920 р. у Полтаві склався таємний повстанський комітет, який очолив А.Геращенко (єдиний
син якого загинув у бою під Кругами). Комітет підпорядковувався Київській підпільній організації, яку очолював
поет Григорій Косинка Але комітет не встиг розгорнути активну роботу. Вже у листопаді 1920 р. у Полтаві було
заарештовано 173 представники української інтелігенції, бо вони не мали жодної уяви ні про конспірацію, ні про
методи збройної боротьби, до якої готувалися. Через підісланих "сексотів" організація була розкрита чекістами.
Частина заарештованих була розстріляна в Харкові. Взимку 1921 р. у катівні полтавської ЧК загинув скульптор
М.Гаврилко. Разом з групою А.Геращенка тоді загинули повстанські отамани Вовк і Курочка
Потоком крові закінчився на Полтавщині 1920 р. Але це був не кінець! Це був лише один з етапів того
хресного шляху на Голгофу, яким ішла тоді не тільки Полтавщина, а й вся Україна.
У березні 1921р. більшовицьке керівництво приймає рішення про заміну продовольчої розверстки
продовольчим податком. Ця нова економічна політика стала новою формою економічного господарювання, що
полегшувала тиск на селянські маси, допускала ринкові відносини, капіталістичні форми господарювання. Це дало
можливість більшовицькому центру маневрувати в часи глибокої кризи й всезагальних народних повстань. Але як
з'ясувалося, це був лише тимчасовий відступ.
Політика більшовиків викликала в Україні широкий антирадянський рух. На жаль, цей рух ще й понині не
вивчений нашими істориками, а це, на нашу думку, невичерпне джерело патріотизму й прагнення до свободи. Для
приборкання повстанського руху більшовицький уряд вирішив використати неврожай 1921р. у деяких регіонах
України й відібрати в селян рештки запасів хліба, організувати в такий спосіб голод і тим придушити опір селян. За
звітом ЧК повідомлялося, що за 10 місяців 1921р. боротьби з повсталим українським селянством було ліквідовано 444
отамани, з яких 189 вбито, 9 - розстріляно, 84 - заарештовано, 162 здалися добровільно. Голод у руках більшовиків
виявився дієвою зброєю проти непокірливого народу [3, с. 341]
У той час, ж Україна голодувала і їй не вистачало більше 30 млн. пудів хліба, до Росії було вивезено 27
млн. пудів зерна У наступному році голод мільйонів українських селян продовжувався, і в цей час за кордон було
вивезено близько 15 млн. пудів, гроші за які забрав центр, а до російських губерній було відправлено 2,5 млн. пудів
хліба У 1922 р. голова ВУЦВК Петровський звертався до московського центру з проханням припинити вивіз хліба до
Росії, вказував на те, що на українських базарах продають людське м'ясо. У листі до Калініна він говорив, що з
України в російські губернії" вивезено 960вагонів продовольства, що це в чотири рази більше, ніж треба голодуючим
губерніям України.
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Але центр не відповідав на волання українських керівників. Ленін запропонував увести до України війська
для залучення, т. зв. продовольчого податку. Виконавцям було дано для цього таємні інструкції. В одній із них
говорилось, що в разі, коли села будуть опиратися віддавати хліб, треба взяти в кожній волості від 15 до 25 чоловік
заручників. У випадку, коли яке-небудь село відмовиться дати підписку про виконання продподатку, за 48 годин не
виконає, такі села оголошуватимуться ворогами радянської влади. Половина заручників має бути засуджена до
розстрілу, після чого взяти наступну групу. Все зерно, незалежно від продподатку, конфіскується." [З, с. 341].
Унаслідок цього в 1921р. антирадянський рух не тільки не припинився, а й набув ще більшого розмаху.
Хвиля антирадянських повстань котилася повітами Полтавщини. Майже повсюди діяли партизанські формування.
Навесні 1921 р. у глибокому підпіллі на Київщині була скликана Рада Республіки України, яка 12 березня
звернулася до українського народу з універсалом - програмою діяльності. Головним завданням ставилося вигнання з
України московсько-більшовицьких напасників і відновлення УНР. Територія України була розбита на чотири
окружні повстанські групи. Полтавська й Чернігівська губернії входили до третьої групи. На чолі груп стояли
призначені штабом С.Петлюри отамани. На початку 1921 р. виник Український окружний повстанський комітет
Полтавщини", який через листівки звернувся до населення з закликом до повстання проти комуністичної диктатури.
В одній з них говорилося: "Хто сильний духом, кому мила вільна Україна, хто не кат своєму краєві, хто гірко плаче
над неволею свого любого краю і народу — бери зброю і вставай за волю України. До зброї за рідний край!.. Хай
живе соціалістична незалежна Народна Українська Республіка? Слава неньці Україні!" [29, с. 68]. Основними
вимогами повстанців було відновлення державності України, звільнення її з-під влади московсько-більшовицьких
окупантів. У листівці "До комуністів-українців'' вказувалося: "Ми боремося за волю свого краю і народу і не бажаємо
ярма чужинців. Ми є нарід і в своїй хаті ми самі збудуємо лад без чужої допомога і вказівок". У відозві штабу
повстанців Галицького повіту говорилося про тяжке становище українського народу: примусові мобілізації чужою
владою, грабежі селян продзагонами, відсутність найнеобхіднішого -солі, цукру, гасу, дьогтю. Замість обіцяного
комуністичного раю "ми бачимо повальні грабежі хліба, худоби, одягу і всякого добра, яке переправляється в Росію,
а в додаток щ йдуть скрізь повальні арешти, ув'язнення і розстріли українців." Відозва закінчувалася закликом:
"Шановне селянство, закінчується зима, іде весна і несе заклик до повстання . Повинні встати всі як один, хто тільки
"ліче себе українцем і боротися до того часу, доки жодного комісара не зостанеться тут на Україні, поки наш рідний
край буде називатися самостійна Українська Народна Республіка. Вперед же, сини України, без страху і сумніву...
вперед за щастя українського народу!" [20, с. З]
На розгортання повстанського руху великий вплив мали рейди загонів Махна, які протягом 1920-1921 рр.
неодноразово здійснювалися через Полтавщину. Так, 24 вересня 1920 р. його загони захопили Зіньків, де спалили
тюрму й зібрали 22 млн. крб. грошей. їх рейди супроводжувалися розгромом партійних і радянських установ,
знищенням їх документів, засобів зв'язку, комуністів і т. зв. активістів радянської влади. Разом з тим, у документах ЧК
підкреслювалося, що під час рейдів "майно громадян грабувати не дозволяється. Дисципліна сувора: як під час руху,
так і на постоях повний порядок".
Весна й літо 1921р. були одним із періодів найбільшого розмаху селянських повстань в Україні. Саме в цей
час комуністичний уряд України, на відміну від Росії, де перехід до продовольчого податку був здійснений навесні, з
останніх зусиль намагався зібрати хліб за продрозкладкою. У зв'язку з цим в Україну були перекинуті зведені в
продовольчі дружини загони з РРФСР, які заполонили села й насильницькими методами вилучали запаси
продовольства в селян. Відвертим грабежем селян займалися й послані для боротьби з повстанцями
червоноармійські частини.
На відміну від попереднього року, загони повстанців були менш чисельними, але більш мобільними. Діяли
вони здебільшого партизанськими методами, уникаючи відкритих боїв з регулярними частинами червоної армії' та
каральними частинами ЧК. В околицях Полтави діяли загони атаманів Біленького, Недобийного, Зачепи, в Чутівській
волості – Дмитра Боровика ('Богдана Солов'я"), в Гадяцькому, Зіньківському й Миргородському повітах –
Д.Христового, Кобиляцькому – А.Левченка 9 липня загін повстанців у кількості 1 в чоловік на станції Нові
Санжари роззброїв ешелон червоноармійців та курсантів піхотних курсів, захопивши при цьому 2 кулемети, 100
гвинтівок та набоїв.
Дії повстанських загонів у 1922 р., як і в попередні роки, полягали у веденні проти більшовицької агітації й
необхідності боротьби за створення незалежної Української держави, знищенні документів радянських установ,
особливо тих, що стосувалися збору податків, вбивстві найбільш ненависних провідників більшовицького режиму.
Протягом цього року повстанці здійснили 27' нападів на залізничні станції та радянські установи. У ході боротьби, за
офіційними даними ЧК, загинуло 9 отаманів і 82 повстанців, було заарештовано 11 отаманів і 540 повстанців, з
яких розстріляно 184.
Так протягом 1922 р. радянській владі вдалося придушити основні вогнища повстанського руху й
ліквідувати найбільші загони, але було б помилкою вважати, що селянство примирилося з більшовицьким режимом і
сприйняло його як належне. Опір тривав і не лише пасивний. Начальник Полтавського губернського ДПУ в одному із
звітів за 1923 рік вказував, що в селах Бербенці, Степухи, Свиридівка, Жабки й Лука "населення здебільшого
куркульське, заражене петлюрівшиною і бандитизмом." У протоколі Золотоніської повітової військової наради
вказувалося, що "петлюрівська банда Нагорного зустрічає співчуття селянства". Повстанським рухом були охоплені
волості Єреміївська, Жовтненська, Васютинська і Велико-Буримська, у деяких із них існувала повстанські комітети.
Навесні 1923 р. чекісти ліквідували повстанські загови "петлюрівського забарвлення" в селах Мачухи - 22 особи, Жуки
- 22, у Бреусівській волості -20. Проте продовжували діяти загони отаманів Дмитренка в Милорадівських лісах,
Коломшця в Миргородському повіті. Тяла - Галицькому й Роменському, Цимбала - Полтавському.
За даними Полтавського губ чека, у вересні 1922 р. до складу нащонально-патріотичних організацій губернії
входило понад 250 псіб, у тому числі в Полтаві і повіті - 40, Гадячі -50, Прилуках-Ромнах по 45, Лубнах - 15.
Жорсткий терор і репресії комуністичного режиму проти українського народу не зломили його волі до боротьби. На
місце полеглих патріотів ставали нові борці за волю України. На початку 1923 р. уряд УНР в еміграції й штаб
Головного отамана С. Петлюри знову створили мережу національно-патріотичного підпілля, метою якого була
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організація повстання, яке мало початися на Чернігівщині. Штаб його розташовувався в селі Браниця. Одним із
центрів повстання мала стати Лубенщина. Тут ще в 1920 р. з числа української інтелігенції й старшин армії УНР
виникла підпільна організація біля витоків якої стала вчителька Анастасія Коцько й студент Гліб Андріященко.
Організація підтримувала зв'язки з повстанським загоном Мгарського монастиря. У 1921 р. частина організації була
викрита чекістами, а її керівники Коцько та Андріященко – розстріляні. Тому підготовка повстання тимчасово
припинилась. Але з допомогою надісланого штабом Головного отамана С. Петлюри організатора патріотам
вдалось створити "Повстанський комітет Лівобережної України" у складі 22 осіб. Очолив його вчитель Сергій
Якович Ковалевський. Йому вдалося налагодити зв'язки з урядом УНР в еміграції та одержувати інструкції.
Передбачалось, що повстанський комітет у Лубнах згодом мав розгорнутись у нелегальний уряд Лівобережної
України, сформувати повстанські полки й дивізії на Лівобережжі. Підпільники зв'язалися також з повстанським
загоном отамана Калиниченка, якому була передана зброя, здобута під час нападу на військовий склад у Лубнах, і
підпільною організацією червоноармійців 8-ої стрілецької дивізії.
У квітні 1923 р. Лубенська підпільна організація була викрита й частина її членів заарештована Але з тих,
кому вдалося врятуватися, був утворений "Повстанський комітет Лубенщині". Та невдовзі в ході операції ЧК було
заарештовано 36 осіб. Про ці події в нашому місті дізнаємось із зведення до звіту Полтавського губвиконкому ради
робітних, селянських і червоноармійських депутатів УШ губернському з'їзду рад за 1923 р., де у розділі
"Петлюрівщина і бандитизм'' повідомлялося про розкриття діяльності Лубенського повстанкому. Матеріали
зберігаються в Полтавському державному архіві. [21, арк..74-79]
Одним із центрів антикомуністичного руху на Лубенщині було село Вовчик, у якому в 1922 р. селяни
створили 'Петлюрівську політичну організацію Лубенщини'', куди увійшло 34 особи. Протягом двох років члени
організації вели пропаганду ідеї незалежності України серед селян, а після арешту 5 провідних членів організації
залишили рідні оселі і переховувалися в навколишніх селах. Але вони перебували під постійним контролем ЧК ж
ворога радянської влади. [22, арк.20]. Проте в ході багаторічної боротьби й жорстоких репресії з боку радянської
впади повстанський рух національно-патріотичної орієнтації було знекровлено. На кінець 1924р., ж вважало ДПУ, на
теренах Полтавщини діяли виключно банди кримінальних злочинців. Проте це була неправда. Опір селянства
тоталітарному режимові тривав. Навіть у 1926 р. спецтрибунал ДПУ з політичних мотивів засудив до розстрілу в
Чорнухах 9 селян. Вирок було виконано публічно на горі поблизу школи.
Та опір більшовицькій диктатурі з боку полтавців тривав. Уже в 1930 р. в українському сечі селяни чинили
опір чиновницьким грабункам, часом це були збройні антирадянські виступи. Тільки за шість місяців 1930 р. їх було
зафіксовано по всій Україні 1500. Остаточно прагнення селянства до боротьби за кращу долю було зламано
колективізацією й голодомором-геноцидом 1932-1933 рр.
Виникає питання: "Чому ж такий масовий повстанський рух було розгромлено?" І однією з причин поразки
ми б назвали безпечність керівників національно-патріотичного підпілля, же не врахувало всіх підступів ЧК, яке
засилало своїх шпигунів в організації, створило величезний загін "сексотів", а також терор, підступність, провокації та
дискредитація повсталих в очах населення. Та головна причина поразки - це те, що керівництво УНР за кордоном не
врахувало зміни політичної ситуації в Україні у зв'язку з переходом до непу, масштаби терору комуністичного режиму
та настрої й міру національної свідомості населення Лівобережної України, зокрема селянства Полтавщини. А ще
краще причину усіх поразок влучно помітив Л.Троцький, відправляючи своїх агітаторів в Україну й даючи їм
настанови: "отсутствие сознания необходимости постоянной крепкой спайки всех членов государства не только во
время войн, каждый раз губили все завоевания украинцев". В.Короленко, будучи свідком тих подій, вказує на незрілість
народу, на його відсталість у вихованні, культурі, завдяки чому більшовики без найменших зусиль і зуміли його
одурманити, підсовуючи казки про землю й волю, про комуністичний рай, про блага соціалізму, в які й самі не вірили.
А тим часом відбирали в селян землю, волю й державу.
Та народ український все витримав і, нарешті, зводиться з колін. Будемо свято вірити в державність України,
розбудовувати її, як про це мріяв наш земляк Симон Петлюра : "В українську державність ми віруємо, українську
державність ми сповідуємо, в її неминучості ми переконані. Для нас юна є до певної міри живою реальністю, бо ідею її
ми носимо в серці, бо її духом, потребами овіяне все життя..." [31, с. 608].
Висновки
Демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні, відкрили перед науковцями широкі можливості
для детального дослідження на основі раніше закритих для вивчення матеріалів подій 1917 – 1920 рр., які тривалий
час були "білими плямами" в офіційно висвітленій історії українського народу. Президент України В. Ющенко визнає,
що оцінки української історії доволі суперечливі і, що в Україні знайдеться достатньо політичних сил та партій, які
будуть "шаленіти" з цього приводу. Але "заради наших дідів-прадідів це треба зробити", - заявив В. Ющенко під час
візиту до Грузії. В цій науковій роботі ми лише доторкнулися до деяких, багато в чому неповних, сторінок боротьби
українського народу проти радянської влади, принесеної більшовиками.
У ході роботи з історичною літературою та архівними документами ми спростували один із "міфів"
радянської історії про тріумфальне шестя радянської влади та її масову підтримку населенням України.
Тріумфального маршу більшовиків не вийшло, тому що на І Всеукраїнському з'їзді рад більшість визнала владу ЦР і
Генерального секретаріату.
Тоді, щоб, за словами Троцького, "так чи інакше повернути Україну Росії", радянська Росія розпочинає
війну проти УНР. Ми дослідили, що радянська влада в Україну була принесена на вістрях багнетів'' російських
пролетарів''.
На своєму шляху вони знаходили підтримку серед місцевих більшовицьких організацій з неукраїнського
населення, частини української бідноти, одурманеної більшовицькими закликами захопити і ділити чужу власність.
Так Україна, а в її складі Полтавщина, була втягнута у вир братовбивчої громадянської війни.
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Звичним явище в Україні в ході встановлення радянської влади стали розстріли без суду і слідства
політичних противників, масовий вивіз продовольчих та промислових товарів, матеріальних цінностей,
пограбування банків.
Словами Леніна ми підтвердили, що це була відкрита агресія проти України та її окупації.
На боротьбу проти більшовицької клади піднялися сотні й тисячі українських патріотів. Так, у квітні 1919 р. в
Україні відбулося 98 антибільшовицьких виступів, а в червні-липні -328. На Лівобережній Україні діяло 57 повстанських
загонів, з них на Полтавщині - 28. Вони були різної політичної орієнтації: "уенерівської" - 4, "анархо-махновські" - 8, без
сталого політичного забарвлення - 9. Антирадянські повстання супроводжувалися вбивствами продовольчих агентів,
комуністів, активістів радянської влади, розгоном більшовицьких рад і комнезамів.
Прийшовши вперше і вдруге в Україну російські більшовики для забезпечення "диктатури пролетаріату"
створювали систему в'язниць і концтаборів. В перші роки радянської влади в Україні існувало 18 концтаборів. Та
зламати опір більшовикам не вдалось. Уже в 1920 р. на Лівобережній Україні діяло 214 повстанських загонів, з них
на Полтавщині -159. Тільки влітку 1920 р. у Полтавській губернії відбулось 267 антирадянських повстань : у червні 76, у липні - 99, у серпні - 92. Більшість з повстань була національно-патріотичного спрямування. Рушійною
силою цих повстань було селянство, за соціальним складом-селяни-власники, незаможні селяни, дезертиричервоноармійці. Керівниками були вчителі, офіцери колишньої царської та української армій..
У 1920 р. було остаточно покінчено з українською державністю. Та приборкати рух опору більшовики не
могли.
Влітку 1920 р. Ленін висунув план пограбування українського села та вилучення хліба за допомогою
Червоної армії.
У 1921 р. антирадянський рух не тільки не припинився й набув ще більшого розмаху. Основними
вимогами повстанців було відновлення державності України, звільнення її з-під влади московських окупантів. Тривав
повстанський рух і в наступні роки. Тільки за 6 місяців 1930 р. було зафіксовано 1500 повстань по всій Україні.
Остаточно ж повстанський рух було знищено голодомором-геноцидом 1932-1933 рр.
Із подій 90-річної давності ми повинні винести певні уроки, втретє не втратити свій шанс жити в
незалежній, процвітаючій державі - Україна До таких уроків можна віднести:
1. Єдність політичних сил усього суспільства на шляху творення і розвитку власної держави.
Ми повинні обирати національно-свідомих керівників держави, які будуть :
а) робити висновки з помилок минулого;
б) у розбудові своєї держави будуть спиратися на власні сили народу;
в) не будуть нищити українську армію;
г) будуть послідовні у вирішенні соціальних і національних завдань.
І самий головний морально-етичний урок: сотні тисяч людей боролись за втілення своїх ідеалів і це
накладає певні духовні обов’язки на нас, їхніх нащадків і спадкоємців. Пам’ятаймо це!
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Весільна обрядовість Васильківщини (Київщина)
Роботу виконала: Сластіон Анна Олександрівна,
учениця 11-Б класу Васильківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №9 Київської області
Науковий керівник: Полюлях Раїса Федорівна,
вчитель української мови та літератури Васильківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 Київської області
Вступ
Упродовж віків український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве середовище
духовних цінностей, наповнюючи його своєрідними обрядами, ритуалами, звичаями.
Весільна обрядовість в Україні формувалася як справжній багатоактовий спектакль з танцями,
ігровими діями, співами, музикою, з численними дійовими особами, кожна з яких виконувала свою обрядову
роль. «У всі часи і у всіх народів весільний обряд як початок шлюбу і сам шлюб вважались явищем священним
і по можливості довічним», - писав Ю.Куранов (17).
Про традиційне українське весілля вже з’явилося чимало як наукових, так і популярних
публікацій. І це природно: з усієї обрядової звичаєвості в побутовому житті найдовершенішою формою є
шлюбний церемоніал, який об’єднує три складові: передвесільну, власне, весілля й повесільні дійства. Перші
письмові дослідження в цій царині були представлені французьким інженером Г.-Л. Бопланом у праці
«“Весільні звичаї в українців у першій половині ХVІ ст.». Згодом з’являється в 1777р. книга Г.Калиновського
“Описание свадебных украинских простонародных обрядов”. Їхню справу продовжили вчені, митці, етнографи
І.Червінський, П.Чубинський, Б.Грінченко, І.Франко, В.Скуратівський, О.Воропай, С.Павлюк, А.Пономарьов
тощо.
У наші дні весільний обряд скорочується і по суті, і за формою. Губиться віра в магічну
заворожувальну силу обрядового дійства. Воно все більше пов’язується з інсценізацією, грою, втрачає первісну
духовну сутність.
Варто зазначити, що, на жаль, ми не знаємо, здавалося б на перший погляд, простих речей: хто
повинен розстеляти під ноги рушничок щастя молодятам, коли ті беруть шлюб? Скільки повинно бути
коровайниць і як їх вибирають? Куди подіти волосся, вистрижене з коси молодої перед вінчанням? Як заводити
молодих “на посад”?
Ми детально зупинилися на традиційному весіллі, бо хочемо наголосити, що в основі цього
прекрасного обряду закладені високі зразки виховних норм народної моралі.
Актуальність даної роботи в тому, що саме сьогодні, коли молоде покоління відходить від
прадавніх традицій пращурів, зростаючи бездуховним, занадто розпусним, виникає необхідність у
дослідженнях весільної обрядовості рідного краю.Адже тема кохання, вірної любові, шлюбу завжди хвилювала
молодих. І якщо знайомити їх з красивими і повчальними традиціями минулих поколінь, то обов’язково зросте
відповідальність у стосунках хлопця і дівчини, також зросте повага до шлюбу, родинного життя, представників
старшого покоління, жінки – продовжувачки роду людського, традицій та історії свого народу.
Тема роботи: весільна обрядовість Васильківщини.
Предмет дослідження: українська народна обрядовість, зокрема обрядові дії, які сторіччями
супроводжували створення молодої сім’ї. Після Чорнобильської катастрофи мешканці деяких поліських сіл
змушені були покинути свої домівки, та звичаї, традиції в їхній пам’яті залишаються назавжди. Цікавими
весільними обрядами поповнилася Васильківщина.
Об’єкт дослідження: весілля як народна драма на Васильківщині Київської області.
Мета дослідження:
показати багату історичну фольклорно-музичну весільну обрядовість нашого народу на конкретному
матеріалі населених пунктів Васильківського району Київської області;
сприяти відображенню духовності української обрядовості в нашому суспільстві;
спонукати сучасників до збереження національної культури, краси та неповторності весільного обряду.
Завдання дослідження:
дослідити обряд сучасного весілля;
порівняти певні обрядові дії традиційного весілля в Україні з тотожними обрядовими діями, що мають
місце в с. Луб’янка Васильківського району;
узагальнити матеріал та збагатити знання про обрядові пісні-духовну основу українського народу.
У дослідженні було використано такі методи:
теоретичні: вивчення та аналіз наукової літератури, архівних матеріалів, художніх текстів та періодики
з теми дослідження;
практичні: збір народних прикмет, пісень, легенд, фотодокументів;
опис обрядових дійств на Васильківщині;
інтерв’ювання старожилів містечок та сіл району про весільну обрядовість краю.
Новизна дослідження:
у розкритті та узагальненні весільної обрядовості певного регіону України (Васильківський район
Київської області);
у порівнянні весілля Васильківщини з традиційним весіллям України.
Практичне значення дослідження: матеріали даної роботи можуть бути використані на уроках з
історії України в процесі вивчення теми “Культура і побут України”, уроках київщинознавства, у виховній
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роботі серед дітей та молоді, для розширення знань про українську народну творчість, обереги та символи
нашого народу.
Розкриваючи забуті сторінки з народного життя, ми формуємо почуття поваги до нашої історії,
віковічних традицій, звичаїв та обрядів нашого народу.
Розділ 1. Весілля – сімейне свято, що здавна носило високий моральний і соціальний зміст
Українська національна культура, що формувалася тисячоліттями, має свій особливий зміст,
властивості, які віками з покоління в покоління передавали незмінні таїнства, самобутність народного життя.
Значне місце серед форм духовної культури народу займає національна обрядовість, де розрізняють два види –
родинну і календарно-побутову.
Найяскравішим, найбільш насиченим родинним видом обрядів вважається весілля. У ньому
сполучаються „драматичні дійства, пісні, розмовні партії, музика та ігри, що виконуються з нагоди шлюбу
хлопця та дівчини як початку їх спільного життя з метою створення сім’ї. У системі сімейної обрядовості
весілля є давньою обрядовою дією. Чимало його компонентів сягають глибокої давнини і передавалися з
покоління в покоління як безцінний скарб народної культури” [2,170].
Традиційний весільний обряд в Україні пов’язаний з комплексом народних звичаїв, норм
етикету, моралі, соціальних та правових уявлень, давніх вірувань. Тут знайшла своє відображення суспільна
психологія народу, багаті набутки народної, пісенної та хореографічної творчості, втілилися кмітливість і гумор
українців, розкрилися музичні й артистичні здібності, фантазії народу.
Справляли весілля найчастіше восени, по закінченню польових робіт, коли в селянській хаті
були найбільші достатки, бо це родинне свято вимагало великих витрат. Зараз справляють весілля в будь-яку
пору року, дотримуючись, в основному, тих неписаних правил про небажані дні для проведення цих
урочистостей.
Багато в чому весільна обрядовість відбиває звичаї первіснообщинного ладу на стадії
матріархату. Обряд утверджував довічний перехід дівчини в сім’ю чоловіка. Тому переважна більшість
весільних пісень звернена до матері, до жінки. Мати керує усіма справами на весіллі: випроводжає дітей,
запрошує гостей, зустрічає молодих на порозі хлібом-сіллю, приймає всі почесті від нареченого та його родини.
Шану до жінки український народ проніс через віки, що говорить про те, яка висока культура панувала в побуті
нашого народу. Це, природно, яскраво відбилося і на шлюбних відносинах.
Весілля в Україні завжди було найбільшим сімейним святом, проводилося з почестями й дуже
цікаво. Воно несло в собі високий моральний і соціальний зміст. У різних регіонах України в сюжеті весілля є
багато спільних моментів, але наявні й великі відмінності, варіантність.
Першими персонажами на весіллі є молодий і молода, а навколо них об’єднуються інші дійові
особи: дружки – подруги молодої, які одягають молоду, заплітають косу, співають величальних пісень; бояри –
найкращі друзі молодого, супроводжують його все весілля; світилки – дівчата з рідні молодого. Кожен мав
чітко виконувати свою роль. Сват є режисером весільного обряду (їх могло бути і двоє). На весіллі звучать
пісні, замовляння, прислів’я і приказки, виконуються театралізовані сценки.
Взагалі традиційний український обряд весілля умовно поділяється на три цикли:
1)
передвесільний: запити; сватання; заручини; оглядини;
2)
виття вільця; випікання короваю; виряджання до шлюбу; зустріч з батьками після
шлюбу; посад; покривання; поділ короваю і дарування; комора;
3) післявесільний період: обмивання молодих; перезва; „цигани”; різні інші забави.
Сучасне весілля в основному побутує в трьох формах: вечірки, молодіжного ритуалу та
модифікованої традиційної обрядовості. Основний акцент на вечірці припадає на церемонію реєстрації шлюбу,
яку намагаються влаштувати якомога урочистіше, з використанням традиційних обрядів.
Розділ 2. Складові частини традиційного весілля на Васильківщині Київської області
Молоді люди ступають на поріг самостійного життя. Перед ними відкриваються нові
горизонти, нові шляхи, нові можливості. У них є свої мрії та задумки, бажання, вони вибиратимуть матеріальні
й духовні орієнтири, створюватимуть сім’ю. У народі кажуть: ”Як пройде весілля, таке буде й життя”. І кожна
подружня пара хоче, щоб їх весілля пройшло якнайкраще. Адже весілля – це не просто бенкет чи гуляння, це
своєрідне обрядове дійство, яке супроводжується піснями, забавами, танцями.
Останнім часом дещо відроджується традиційне весілля, тому на Васильківщині
відновлюються певні складові частини весільної обрядовості.
2.1. Сватання (с.Іванковичі) – це перший акт шлюбних церемоній, перша зустріч молодого з
молодою та її батьками для досягнення згоди на шлюб. На Київщині посередників при сватанні найчастіше
називали “старостами”. У старости просили, як правило, близьких родичів, поважних чоловіків. Оскільки успіх
сватання залежав і від уміння вести розмову, то при виборі старшого старости брали до уваги такі риси, як
комунікабельність і дотепність. Сватати дівчину вирушали пізно ввечері, щоб на випадок відмови, зберегти
сватання в таємниці. Зайшовши в хату з хлібом у руках і привітавшись, старости починали традиційну розмову
про мисливців, які “шукали куницю – красну дівицю”. ”Чи тут живе? Чи йти далі?”, – кликали дівчину й
прилюдно запитували її згоди на шлюб. Відповідь нареченої була обов’язковою і вирішальною.
На знак згоди старостів перев’язували рушниками, а нареченого дівчина перев’язувала
хусткою. У випадку відмови старостам підносили гарбуз.
На Васильківщині на сватання молодий із сватами повинен обов’язково принести своєї горілки
в посудині, яка прикрашена червоною квіткою і червоними стрічками. А коли молода не гарбуза виносить
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молодому, а рушник чи хустку, то на ній хлібина, яку дівчина повинна розрізати навпіл і віддати неодруженим
дівчатам, щоб вони теж швидше виходили заміж.
Під час сватання (зі слів жительки села Іванковичі Васильківського району Гуйди Галини
Іванівни), крім розрізання хліба, ще обов’язковими є такі дійства за столом:
молодих обов’язково садять на кожух, “щоб життя було теплим”;
сват молодого першим наливає з пляшки “червоної з бантом” по чарці молодим і вони мають
випити всю, бо це значило “по любові беруться”. Потім наливає гостям цієї ж і всі повинні випити “до дна,
щоб була думка одна”. Якщо хтось не допиває, це – зневага до однієї з родин;
молода найкращу хустку подає молодому, потім – хрещеному батьку, свату.
Зараз на Васильківщині, здебільшого, сватання й заручини відбуваються в один день. У родині
молодої, де збираються не тільки батьки молодої і свати від молодого, а запрошують і сусідів, щоб оголосити
“на людях” цих молодих нареченим і нареченою. Найчастіше це здійснюється в день подання молодими
людьми до РАЦСу заяви на реєстрацію шлюбу.
2.2 Змовини (с.Яцьки та с.Тростинка) проводяться після позитивного сватання під час
частування у молодої. Обряд змовин зі спогадів жительки Варені Ганни Андріївни, 1936 р.н., у с. Яцьки та с.
Тростинка Васильківського району проводиться так: у призначений день батьки хлопця ідуть з хлібом-сіллю до
батьків дівчини. Сідають до столу. Староста бере рушник та накриває ним хліб. Потім праву руку нареченого
кладе на хліб, на неї – руку нареченої, а поверх – руки всіх родичів та близьких. Староста зв’язує всі руки
рушником і каже благословенне слово:
Не в’яжеться вузол, а в’яжеться слово.
Наша Галинка заручається.
Од матінки і батечка одлучається…
Та до свекрухи і свекра прилучається.
Що в цім слові сказано,
Хай буде Богом зв’язано!
Після цих слів староста розв’язує рушник і віддає нареченій. А вона перев’язує рушниками
старостів.
Молодий на знак подяки своїй молодій дарує перстень.
Родини про все домовляються: визначають місце справляння весілля, кількість запрошених,
складають меню, розподіляють обов’язки старостів.
2.3. Бгання весільного хліба (Вінницькі стави). Увесь передвесільний цикл обрядовості триває два-три
тижні, інколи – місяць. В останній тиждень клопоту найбільше. У народі кажуть “п’ятниця - початниця”, та у
Васильківському районі все починається з четверга.
У четвер (той день, коли печуть і паски!) випікають основний обрядовий хліб на весіллі –
коровай, який символізує достаток, щедрість, гостинність. Крім нього, печуть й інші вироби із тіста – шишки,
хліб для обдарування, хліб для церемонії вінчання молодих.
У с. Тростинка, с. Яцьки, с. Шевченківка Васильківського району напередодні випікання
короваю сім’я молодого чи молодої мусила зібрати дев’ять чоловік – сусідів, щоб пом’янути рідних. Тут
обідали, молилися за царство душі померлих, повідомляли їм про новину – весілля.
Для випікання короваю мати запрошувала тих жінок, у яких в сім’ї мир, лад, спокій, які були
одружені один тільки раз і мали дітей. Коровайниць повинна бути парна кількість. Вони не йшли з пустими
руками, а несли хто муку, хто яйця, хто гроші, хто олію.
Коровай випікається тільки з білого борошна, кидають у тісто гроші, оздоблюють фігурами з
тіста у вигляді пташок, квітів, колосків.
Перед початком роботи просили благословення у матері нареченої:
Благослови, Боже, благослови, батько й матір,
Цей коровай замісити,
Все весілля звеселити.
Коли тісто було готове, розкачували корж (підошву), на який один біля одного наліплювали
різні вироби з тіста: шишки, фігури птахів, квіти, сонце, місяць тощо.
І не випадково коровай прикрашають двома сплетеними обручками, що є символами вірності і
не мають ні початку, ні кінця. Це символи безкінечності, вічної любові.
Посередині викладалася найбільша шишка, в яку втикали дві стулені докупи свічки.
Всі етапи виготовлення короваю та здоби супроводжувалися піснями, в яких славилося
борошно з “семи хат”, вода з “трьох криниць”, яйця з курочок – чубатурочок:
1. З трьох криниць водиця,
З трьох ланів пшениця,
З трьох курочок - чубатурочок – три яйця
Благослови, батько й матір,
Цей коровай замісити,
Все весілля звеселити.
2. Іванкова мати
по вулиці ходить
у сусідоньок просить:
-Ходіть, ходіть до мене,
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до мого дитяти короваю бгати,
сиром, маслом да посипати.
3. До бору, бояри, до бору,
да везіте її додому.
Ой рубайте сосну здорову,
да рубайте її дрібненько,
загнічуйте коровай ясненько,
щоб наш коровай ясен був,
щоб наш Іванко щаслив був.
У селі Вінницькі Стави (розповідь Юшко Віри Демидівни, 1941 р.н.) у найбільшу шишку, що
містилася посередині короваю, вставляли дві або п’ять зліплених разом свічок. Їх запалювали і з ними саджали
коровай у піч. Для цього запрошувався хлопець - підліток із щасливої родини. Він повинен вимести піч і на
дерев’яній лопаті посадити коровай. Перед тим як топити піч, коровайниці співали:
Наша піч регоче,
Короваю хоче,
А припічок усміхається,
Короваю сподівається.
Саджали коровай у піч з такими словами:
Треба вдвох на печі лягти,
Коровай стерегти,
Щоб його не присмалити,
Бо в наших молодих рід великий,
Щоб було чим обдарити.
Разом з короваєм в піч садять і шишки.
Поки коровай печеться, у порожню діжу батьки ставлять карафинку з горілкою. Потім наливають воду
в діжу, піднімають її і співають:
Наша хата на сохах,
Діжу носять на руках,
Спечи нам коровай, грече.
Жінки-коровайниці вже з водою і горілкою виходять на подвір’я і промовляють:
Ми Бога просимо:
“Роди, Боже, батькові жита,
матері – пшениці ще й рожеві квіти,
щоб любили діти.”
Виливши воду і роздавши горілку поміж родичами, коровайниці заходять у хату, пригощаються і
розходяться по домівках. Коли весільний хліб спікся, його виймали з печі, відносили в комору.
Існувало повір’я, що вдало спечений коровай принесе молодим щастя, тріснутий – віщує розлучення, а
покручений – злу долю. Саме тому коровайниці “улещували” коровай приказками та піснями. Не випадково,
готуючись до весілля, співали відому обрядову пісню:
Ніхто не вгадає,
Що в нашому короваю є,
Із семи млинів мучиця,
Із семи криниць водиця…
Кожен із весільних хлібів має призначення: з паляницею йшли свататись, з шишками та калачами
запрошували на весілля, голубки давали коровайницям. Коровай завжди був окрасою весільного столу, як
символ достатку та щастя, а наприкінці весілля його розподіляли між усіма присутніми.
2.4. Запросини на весілля теж починалися у четвер. Молода з дружками в національному одязі з
червоною хусткою і обов’язково з хлібом-шишкою ходять по селу й запрошують родичів на весілля. Дружка
носить вузол із шишками. Молодий теж ходить із боярами, з червоною хусткою та шишками.
Обряд запросин полягав у тому, що, зайшовши до хати, наречена або наречений кланялися
тричі господарям і після поклону говорили: “Просили батько і матір, і я вас прошу прийти на моє весілля”.
Шишку залишали тільки родичам, подругам та іншим запрошеним - ні. Запрошені цілували молодого чи
молоду, бажали щастя і добра, обіцяли прийти на весілля.
Цікавими є запросини на весілля в селі Луб’янка Васильківського району. Дружка і молода
(обов’язково у вінку з довгими стрічками, у національному костюмі) гукають на весілля визначених
запрошених. Та, йдучи вулицею, жодного зустрічного не залишають без уваги. Кланяються їм. Молода
розстеляє хустку на долівку (на землю) і просить на весілля, промовляючи: „Просили батько і мати, і я прошу
прийти до нас на весілля”. У відповідь кожен каже: ”Хай Бог дає щастя і долю”. Тому на Луб'янському весіллі
можна побачити і тих гостей, які не були у списку запрошених.
2.5. “Завивання гільця”(с.Луб’янка) - вбирання весільного деревця –теж один із атрибутів
передвесільного циклу.
У с. Луб’янка Васильківського району гільце (а в Луб’янці кажуть “вильце”) починає молодь завивати у
молодого ввечері перед весільним днем.
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Боярин заздалегідь зрубував невелику ялинку, сосну чи гілку плодового дерева. До речі, гілка
плодового дерева зрубувалась у тому дворі, де гарно живе подружжя, де спокій, взаєморозуміння, лад. Ще одна
прикмета – ця гілка повинна рости в парі.
Починаючи прикрашання весільного деревця, учасники обряду тричі просили благословення:
Благослови, Боже!
Благослови, Боже, і отець, і мати,
своєму дитяті вильце завивати;
і другий раз у Божий час,
благослови, Боже!
і третій раз у Божий час,
благослови, Боже!
До речі, тут були і певні заборони. Весільне деревце ще називали дівуванням, тому мали право
прикрашати лише незаміжні дівчата. Вони співали:
Не йдіте, молодиці, до нас вильце вити.
Зів’ємо ми краще самі, ніж із вами.
Із скрипками, із цимбалами, з молодими боярами.
Молодому чіпляли червону стрічку до сорочки і просили його батьків:
Благослови, отець-мати,
На стіл вильце поставить!
Благослови, отець-мати, пісню почати!
Благослови, отець-мати,
Першу квітку на вильце прив’язати!
Дівчата співають ритуальні пісні, в яких бажають молодим щасливо, у багатстві вік прожити та вірно
один одного любити.
Летів горностай через сад,
Погубив пір’ячко на весь сад.
А ви, дівочки, збирайте,
Васильку вилечко завивайте.
У матері на обході
Посаджу горіх на городі.
Нехай горіх розростається,
А матінка на горіх надивляється.
По калину ходили,
Свої ножки томили,
По червону калину,
По зелену ялину.
Помаленьку йдіте,
Пилом не пиліте,
Щоб наша пава пилом не припала,
Щоб нашая Маша з личенька не впала.
Квіти для вильця скидали у велике сито. На вильці обов’язково повинен бути барвінок, щоб життя було
зелене, молоде; калина – щоб життя було красне, гарне; і овес – щоб цією сім’єю пишався рід увесь. Одна із
старших дівчат починає розповідати легенду про добро і зло.
Колись дуже-дуже давно жили на світі Добро і Зло. Ніколи вони в мирі не проживали, а завжди між
собою воювали. Після чергової сварки і битви не зчулися, як на високій горі опинилися. Зло на горі
залишилося, а Добро покотилося до людей на долину. Добро на землі зросло, не пропало, себе у зелень вбрало.
Дрібненькими, синенькими, як хмариночки, квіточками дотепер квітчає – дівчат прикрашає. А Зло, як
побачило, що Добро нев’янучою красою процвітає, надулося і від Добра відвернулося. Так і є – де добро
перебуває, то до тих зло дороги не знає. А хто не шанує добро, того шукає зло.
Дівчині-нареченій барвінок служить на віночок. З ним вона пов’язувала свою долю. А сусіди казали
матері:
Благослови, Боже, весілля діждати,
Щоб вінок з барвінку доні закладати.
Прикрашали вильце пахучим зіллям, стрічками, монетами, а на вершечок прив’язували букетик з
колосся.
Наше вильце красне,
З усіх боків рясне.
По садочку літало,
На столику стало.
А коли вже закінчували завивати вильце, співали:
Ішли дівки тростом
Калиновим мостом.
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Калину ламали,
Вильце довивали.
Попалися в діло,
Наше личко змарніло.
Ви на Бога гляньте,
Нам горілочки дайте.
Коли вильце звите, молодь стукає ним по столу і приказує :
Чи багатий, Василько, батько твій?
Чи густа пшениця на новині?
Віщії вилечка вже на столі.
Батьки молодого пригощають молодь. Горілку ж до кінця з чарки гості не допивають, а на стелю
виливають, щоб доля залишалася молодим у цій хаті.
На другий день вранці гості молодого, обдарувавши його грішми „на загвоздку”, з вильцем йдуть до
молодої співаючи:
1. Ой чиї то бояри попід лісом гуляли,
попід лісом високим,
під листом широким.
Ой бояри мої, колишіть мене високо,
щоб я бачив далеко.
Десь моя Галюня гуляє,
шовковим платочком махає,
садовим яблучком качає!
Як почула Галюня гуки,
да й опустила білі руки.
Упала татку до ножок:
- Заховай мене, татку!
Таткова ноженька біленька,
Буде тобі, доченька, добренько.
- Куди ж тебе, доню, сховати?
- Заховай між дівки!
- Старшії не приймають,
між малими пізнають!
2. Їхали ми, їхали
да в броду постали.
Забачили сову на колоді.
Поставили коні в броді.
Один каже – то звір,
Третій каже – то сова на колоді,
Другий каже - то ведмідь,
Поганяй коні в броді.
Готове вильце вставляли у свіжу хлібину. Воно стоїть на столі впродовж усього весілля.
В обряді традиційного весілля під час дівич-вечора разом із завиванням гільця виготовляли маленьку
квітку або вінки для молодого і молодої, як символ наречених. Тепер ці обрядові атрибути купляють у
весільних салонах.
2.6. Нове у традиційному весіллі на Васильківщині (Луб’янське весілля).
Розповідь про весілля ведуть :
Мельниченко Ольга Пилипівна, 1936 р.н.,
Артеменко Надія Пилипівна, 1940 р.н.,
Коваленко Параска Миколаївна, 1927 р.н.
У Луб’янці в п’ятницю в хаті молодої пройшло прощання з дівуванням. Вже звите вильце, спечений
коровай, про все домовлено.
Луб’янське весілля
Ось і субота – перший день весілля. Молода в світлиці. Дружечки - подружечки їй косу розплітають і
співають жалібних пісень:
Благослови, Боже,
і ти, рідна мати,
донечці рідненькій
косу розплітати,
заміж доньку дати,
а нам це весілля
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гарно відгуляти.
Ой дай, мати, масла,
я ж тобі корівоньку пасла,
гонила на росу,
дай масла на косу.
Ой коси, коси, ви мої,
ой коси, коси, ви мої,
довго служили ви мені, довго служили ви мені.
Під білий вельон підете,
Під білий вельон, під хустку –
Вже не підете за дружку.
До шлюбу молодій одягають весільну сукню, білі туфельки, вельон закладають і сумно співають:
-Ганнусю, Ганнусю, мусиш вже ти
Сукню одягати.
Бо не будеш, молоденька,
З нами дівувати.
- Білу сукню й на голівку
вельон закладати,
ще й на ніженьки біленькі
туфельки взувати.
- А ми будем веселитися,
з хлопцями гуляти.
А ти будеш у колясці
Дитя колисати.
- Будуть квіти цвісти,
будуть й відцвітати.
Про своє дівоцтво
мусиш забувати.
- Ви будете, подруженьки,
гуляти-співати,
а я буду з чоловіком
дитя забавляти.
- Ой спасибі, подруженьки,
що мене вдягали
і на мою голівоньку
та й вельон заклали.
- Уже моєму дівоцтву
Та й прийшов кінець,
Бо вже нині молоденька
Піду під вінець.
Молодому вдома допомагає одягатися старший боярин (дружок).
На “перейми” підготовлено викуп, для молодої – білі квіти, бо вони є символом чистоти, кохання,
цнотливості.
Бояри, молодий і його родичі та гості рушають до молодої. Та не так просто до неї пройти. Часто
весільний поїзд перестрічали декілька хлопців з того кутка, де жила молода, і молодий від них мусив
відкупитися.
Коли доходили до садиби нареченої, перед ворітьми бачили різні дива, наприклад, дороговказ → (тобто
“йди далі”), якесь чучело наставлене, хтось грає, хтось танцює, а одна із жінок стоїть за жердкою у вивернутому
кожусі, в якійсь незвичній шапці. Біля жінки столик, на якому трохи є їства.
Гості молодого співають:
Пустіть сватів у хату,
Тут нас небагато, шестеро да п’ятеро,
А всіх десятеро.
Гості молодої відповідають:
Хвалилися свати, що вони багаті,
А вони вбогії, коні в них безногії.
Самі пішки йшли,
Молодого в мішку несли.
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А ноги стирчали – собаки гарчали.
Гості молодого:

Гості молодої:

Гості молодого:

Наша сваха ізлякалася,
Да в комору заховалася,
Да в постоли обувається
На зятькові чоботи сподівається.
А в постолах довгі волоки,
А в постолах довгі волоки.
Наробили зятю мороки,
Наробили зятю мороки.
Наша сваха горда Козиная морда,
По козиному гиче,
Нас у хату кличе.

Гості молодої:

Із якоїсь причини
Убралась теща в овчину.
Хоче зятя ізлякати,
Да не хоче дочку віддавати.
Після цих пісень жінка в кожусі ще жартує, читає ніби газету, роздивляється якийсь план, каже, що
молодої тут нема.
Та бояри домагаються молодої, пропонують викуп. Баба змилостивилась і пускає гостей тільки у двір.
Перед порогом хати знову перепони:
У нашого свата з верби,
З лози хата,
А з берези сіни, щоб приданні сіли.
Ой на хаті зілля,
А в хаті весілля.
Під порогом бояри,
Як мак розцвітали.
Тут молодий з бояром мусять шукати молоду. Хто підкаже, тому молодий платить гроші. А молоду
ховають десь у сусідів, у коморі, переодягають у якусь бабцю, куховарку, робітницю. Коли молоду знайшли, її
ще треба викупити і тільки потім можна потрапити в світлицю, де чекає наречена.
Жениху влаштовували знову випробування :
із купи взуття відшукати черевики судженої;
на листку паперу штук 20-30 відбитків пофарбованих жіночих вуст. Які вуста коханої?;
з чашки кефіру дістати перстень любої;
назвати 12 страв, які вміє смачно приготувати наречена і т.п.
Після довгих торгувань, витрат певної суми грошей, наречений вже біля судженої. Вітає її і віддає
букет квітів. Дружка молодої чіпляє весільні квітки дівчатам і хлопцям, перев’язує боярина весільною
стрічкою.
Автомашина „Хто куди, а ми – женитись” прикрашена. Ще кілька машин чекають команди. Ось і
молоді на порозі.
Батьки посипають їх зерном, грішми, цукерками – і в путь до відділу РАЦСу.
Коли свідоцтво про шлюб у руках молодих, вони можуть порадіти в невеликому колі друзів у лісі, біля
річки чи на узбережжі Дніпра.
Уже традиція, що молоде подружжя покладає квіти до пам’ятників і могил. Вони ніби платять данину
тим, хто віддав життя за їхнє щастя. Цей шанувальний епізод перетворюється в емоційний стимул, що в’яже
пам’яттю і думками різні покоління.
Після реєстрації шлюбу молодят зустрічають батьки з іконами Христа та Богородиці.
Мати обсипає молодят зерном та цілує обох, приказуючи:
Жити вам довго в мирі,
Діти мої милі.
Повним, як це зерно,
Щоб щастя ваше було.
Діти дякують, цілують матір. Батько ж наливає молодятам по чарці. Говорить напутнє слово на
життя, бажає довгого і щасливого віку. Молоді дякують і цілують батька.
Після цього батьки дарують молодятам ікони, якими їх благословляли.
Нехай вашу доріженьку
Бог благословляє,
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А Пресвята Божа Мати
В житті помагає.
Нехай вас поблагословить
Сонце з-за хмаринки,
Щоб життя все прожили
Без бід, без сльозинки.
Вони цілують ікони і дякують батькам. Тут же батько пропонує відкусити кусень хліба, щоб заїсти
чарку горілки. Присутні помічають: хто вкусить більше, той буде в сім’ї “головою”.
За стіл молодих заводять свати. Молода береться за кінець рушника лівою рукою, а молодий – правою.
Так їх повільно заводять на видне центральне місце за столами, під великий килим чи гарно прибрану стіну, на
якій різні прикраси: бантики, шари, плакати, побажання, вислови про молодих. Перед молодими – весільний
коровай і дві ложки, перев’язані червоною стрічкою, що символізує поріднення двох молодих людей.
Стільці для молодих застелені кожухом або хутром. Якщо в молодої є менший брат, то він охороняє
посад нареченої (сестри своєї). Він пропускає на місце тільки молоду, а з молодого знову править викуп.
Є в селі і такі веселі люди, що приходять на весілля, хоч вони і не родичі (зустрічні під час запросин).
Вони гуляють тільки перший день у молодої. Приносять якийсь невеликий подарунок, зате вміло жартують,
танцюють, веселяться. Їх називають приданками.
У приданках гуляла,
Каблуки позбивала,
Бо по лавках танцювала, всіх гостей розважала, так люблять вони вихвалятися перед іншими.
Приданки співають:
Йшла молода через сад
І вступила в виноград.
Хто мене знайде в цьому винограді,
З тим сяду на посаді.
Татко йшов не знайшов,
Заплакав та й пішов.
Матка пішла – не знайшла,
Заплакала та й пішла.
Василько пішов – знайшов,
Взяв за рученьку та й пішов.
- Галю моя рожденная,
Ти моя судженная.
Всі співають :
Ой казала Галюня,
Що заміж не піду,
Насіяла чорнобривців
Цілую гряду.
Ростіть, чорнобривці, гілочками,
Буде мати поливати слізочками!
Ростіть, чорнобривці, та й на грядці,
Буде мати поливати щодня вранці.
Коли молода сирота, то так співали:
Ой ходила Галочка по крутій горі
Та зачула свого татку у чужій землі.
- Устань, устань, рідний батьку, устань, не лежи.
Дай мені порадоньку, бідній сироті.
- Єсть у тебе, моя доню, рідний дядько,
Нехай дає пораду так, як батько.
Приданки поспівали, торги за посад закінчилися, молодята і гості за столом.
Старший сват просить у батьків благословення на весілля:
Дорогі батьки, бояри й гості чесні!
Всі ми до обряду мудрого причетні :
Іваненко Галя своєму чоловіку
Присягає нині в вірності довіку,
А Шевченко Діма своїй нареченій
Присяга сьогодні в вірності священній.
У таку годину, світлу й величаву,
На одну родину збільшилась держава.
А батькам і радість, і під горді звуки
Вироста тривога і печаль розлуки...
Дорогі батько і мати!
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Благословіть весілля почати
Перший раз,
Другий раз
І третій раз!
Свати частують гостей. Звучать переспіви та заздоровні пісні на честь молодих із гучним
скандуванням „Гірко!”
Через певний час, коли вийшли з-за столу, серед двору ставлять діжу, накривають її скатеркою, зверху
кладуть хліб-сіль. Починається обряд обходу та шанування молодих. Боярин з вильцем, молодий і молода,
свати і ще три-чотири співучі жінки стають навкруги діжі і ведуть хоровод:
Ой чия ж то дружина,
Кругом діжі ходила
Та все в квітках
В зелен-вінках, в червоних чоботях?
Галинчина дружина
Кругом діжі ходила
Да все в квіточках, в зелен-вінках,
В червоних чоботях.
Ходять так тричі навколо діжі, притрушують вильцем і, головне, – щоб нічого з нього не впало, бо це
поганий знак. Всі оглядають молодих, які танцюють перший танець, потім всі танцюють, співають, веселяться.
За другий стіл дівчинка-дошкільня хустинкою заводить гостей за стіл. Запрошені пригостилися йу
молодої залишилося тільки 3-5 чоловік з боку молодого. Решта - пішли готувати свій стіл, бо приведуть
молоду.
У цей час починають свахи зліплювати свічки. Як це?
По різні сторони порога стоять свахи і співають:
Ой чий то кінь, да чий то кінь,
По каменю скаче.
Ой каменю, каменю,
Да задай же нам вогню.
Да задай же нам огоньчику
Свічку запалити, весь рід звеселити.
Далі співають:
Ой чия свіча, да чия свіча
Ясненько горить?
Одні:
- Ой Галинчина
Ясненько горить
Ясненько горить
Другі:
- Ой Василькова
Ясненько горить
Ясненько горить
Одні:
- Галинчина, Галинчина
Не горить, не тухне
Не горить, не тухне
Другі:
-Василькова, Василькова
Не горить, не тухне
Не горить, не тухне
- Приступи, свашечко, до мене
І в тебе свіча, і в мене.
Зліпимо свічки докупки,
Зведімо діток до хатки.
Свашки зліплюють свічки докупи, обв’язують червоною стрічкою і хусткою.
А всі люди дивувалися,
Як дві свашки цілувалися
На сінешнім порозі,
На лютім морозі.
Свахи цілуються, свічки віддають дружці, яка їх тримає, поки не розділять коровай.
А перед обрядом роздачі короваю ще треба зробити обряд посвяти молодої в жінки (зняття фати і
пов’язання хустки). Роблять це дві жінки, що перебувають у першому шлюбі, гарно живуть з чоловіками, у
їхніх сім’ях мир та злагода.
Посвята в жінки (пов’язання хустки) починається з того, що свати йдуть у комору, де вже
стоїть діжа, знімають з неї кришку. Гребінка, хустка, якою будуть пов’язувати молоду, вже готові. Їх кладуть на
кришку діжі і співають:
Рано ми в новую комору
Йдем по завивайло.
Потім, з комори йдучи:
Рано ми рано із нової комори
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Несем завивайло.
Молодь і гості стоять круг нареченої, яка сидить на стільчику.
Мати жениха підходить до молодої, щоб покрити її голову хусткою. Дружки співають:
Галинко, догадайся,
Повити себе не дайся.
Молода вдає, що слухає поради своїх дружок і захищається від хустки, вдає, що плаче, тричі зриває
хустку з голови, кидаючи на підлогу. Світилки і дружки все співають:
Покривальниця плаче,
Покриватись не хоче.
Серпанок поганий,
Віночок – коханий.
Дружка, ніби вмовляючи молоду, співає:
Ми тебе, Галочко, завиваєм,
Щастям, здоров’ям наділяєм.
Будь же здорова, як вода,
І багата, як земля,
І пригожа, як у саду рожа.
Молода у відповідь (дружки допомагають):
Завивала мене тьотіна,
Щебетала, як чічотіна.
Завивала мене дядина,
Сіпнула, як та гадіна.
А сестриця прийнялася – слізками облилася.
Через певний час свекруха пов’язує невістці хустку, а фату молода передає найменшій дівчинці –
родичці або дружці.
Приданки співають:
Візьміть, дівочки, дівування моє,
А я піду сяду в жіночім ряду
З жіночками на пораду.
А свати підспівують:
Зробили ми діло,
Аж нам чоло впріло.
З коржа – паляницю,
З дівки – молодицю!
Свекруха і невістка танцюють спільний танець.
Щоб розвеселити цей процес, проворні жіночки продовжують:
Обдурили Василька, обдурили,
Коло боку стару бабу посадили,
Ой ти, бабонько, відсунься,
А ти, дівонько, присунься.
Інша група молодих жіночок зі сторони молодого, і зі сторони молодої підходять до лав весільного
столу. За певним сигналом ці жіночки мають “біжком” пробігти по лаві і скочити на землю. З чиєї сторони
жінка швидше скочить, той із молодих буде мати “верх у сім’ї”.
Через деякий час проходить прощання з букетом. Незаміжні дівчата шикуються. Наречена стоїть
спиною до них. Через голову кидає свій букет. Хто спіймає, та з дівчат першою вийде заміж.
Особливо урочистим дійством є обдарування молодих: їм зичили подружньої вірності, злагоди,
продовження роду людського.
Батьки молодих першими привселюдно оголошують, що дарують їм на прожиття. Запрошеним
пропонується наповнити банку, яка перев’язана червоною стрічкою. Кожний каже напутнє слово молодим і у
відповідь отримує від сватів весільну шишку.
Зразки слів, які звучать під час даровизни:
Дарую молодим сад,
А в саду ягоди,
Щоб жили в мирі та злагоді.
Даруємо щастя, здоров’я, хліба,
Солі і всього доволі.
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Дарую грудку глини,
Щоб до року були хрестини.
Даруємо вінок часнику,
Щоб любилися до смаку.
Дарую вам кістку,
Щоб свекруха любила невістку.
Дарую вам кілочок,
Щоб був любимий
Тещин зятьочок.
Дарую ложку і миску,
Щоб думали про колиску.
Дарую голку і нитку,
Щоб уміла шити і прясти,
Щоб в свекрухи вміла вкрасти,
Бо свекруха така власть –
Як не вкрадеш, то не дасть.
Дарую гроші,
Щоб були до всіх хороші.
Щоб ви мали стільки синів,
Як у лісі ясенів.
Вітаємо вас в парі!
Хай на вас добра днина,
Щоб грошей торбина,
А до того ж дітвори
Сотні півтори.
Побажаємо молодим щасливо жити
та й діждати днини,
Щоб дітей женити.
Коровай же ділили на другий день весілля. В урочистій обстановці староста вирізував верхню
центральну частину короваю, розрізав навпіл і підносив молодим. Близькі родичі також пригощалися
шматочками короваю. Старости, батьки молодих пильно стежили за тим, щоб нікого з присутніх не обділити,
бо це вважалося великою образою. Якщо гостей на весіллі було не так багато, а коровай великий, то різали
шматочки такі, щоб його не залишалося, щоб не засох.
Весілля в розпалі, спохмелілі гості танцюють, співають, вітають молодих. Звучать жарти,
розповідають історії, пригоди, співають безліч напівжартівливих, напіверотичних пісень.
Наближається час проводжати молоду до свекрухи. Ще донедавна перед тим, як іде молода до батьків
молодого, везли придане. Це було справжнє дійство. Тепер же приданого здебільшого не возять. Хоч давати за
дівчиною посаг – справа, яку не забули й досі. І вже так повелося, що на весіллі при гостях кажуть, що саме
батьки дарують молодій. Виряджаючи в “комору”, батько й мати посипають житом-пшеницею, цукерками,
грішми. Молода звертається до батьків із словами вдячності за те, що виростили, навчили, любили. Дружки ж
співають:
Спасибі, тобі, матінко моя,
Що ти мене, молодую, заміж оддала.
Що ти мене, молодую, научила,
Щоб я свою родиноньку величала.
У коморі (спальні), де будуть спати молоді, стелять постіль тільки нову. Під подушку молодим кладуть
скибку хліба і шматочок сиру, на стіл ставлять миску з медом – щоб було благополучне життя, тобто був хліб і
до хліба.
А звідки пішла назва медового місяця? У древні часи молоді не мали права їсти за столом на весіллі.
Ось чому ще й ложки перед ними зв’язані. Нареченим несла їжу жінка, що заводила їх до комори. Вечеря –
жертвоприношення на честь шлюбу, а мед, як жертовний наїдок, означає солодке життя. Від цього обряду
пішла назва “медовий місяць”.
Біля ліжка пошлюбної пари мала обов’язково стояти карафинка з медом, а свекруха впродовж
місяця щодня готувала для молодят солодкий напій. За свідченням старожилів, це для того, щоб вдалим було
запліднення.
На сніданок, як і годилося, приходив рід молодої. Вчорашні свашки йшли будити молодят. У
першу чергу знімали з молодої нічну сорочку й ретельно стежили, чи є на ній сліди крові. Якщо так, то високо
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піднімали натільну білизну, розмахували нею й урочисто входили до світлиці з відповідними наспівами. Всі
раділи, веселились.
Третій день весілля святкують здебільшого близькі та родичі. Цей акт відбувається, як правило, в
молодої. “Куди йдете?” - запитують у селі. “На кури”, - відповідають свати гордо. Що означає “на кури”? Цей
звичай, безперечно, теж дуже древній і пов’язаний з жертвоприношенням. Він уже само собою видозмінений,
але розповімо, як проходять “кури” в наш час.
Отже, на третій день весілля, що припадає на понеділок, до молодої на вечерю або після обіду
збираються гості їсти кури. І справді, на стіл подається тільки курячий куліш і зварене куряче м’ясо. Але цікаво
не це, а спосіб, яким добуто цих курей на завершення весілля. Вдень невелика група людей – чоловіки й жінки
– зодягаються в “циган” і йдуть по селу “красти” курей на весілля. Чому саме красти? Бо жертовні дійства з
птицею на укладання шлюбу проводили таємниче. Ніхто не повинен був знати, чия курка стала жертвою, а її
господарі не могли б зробити чогось молодій сім’ї. Згодом це переросло в жартівливу сцену, і курей довірили
“красти”…”циганам”. А це народ веселий, любить жартувати, танцювати. От і є привід для веселого
завершення весілля.
“Цигани” можуть взяти не тільки подаровану їм господарями курку, а й сховати і принести на весілля й
інші гостинці, починаючи від пляшки горілки та качана капусти, закінчуючи сливами, що назбирали в саду, та
грошима. Правда, цей гурт ніколи не зловживав своїм “тимчасовим правом” і гостинністю тих, хто їх приймав.
І якщо, наприклад, і взяв “циган” хустку чи рушника в якоїсь господині, то ввечері він привселюдно показував
річ і вимагав за неї викуп. Скажімо, у вигляді поцілунку чи виконання якоїсь дотепної дії.
Наречений і наречена, батьки їхні, гості, хто прийшов, “цигани” вже попили бульйон з курей, поїли
курятини. А тепер час і трохи погратися…
У весільному сценарію с. Луб’янка певне місце займає і “каша”. Її варять переважно з пшона. Весела
молодь і любителі пожартувати прикрасили тачку, на якій стоїть горщик з кашею, уквітчали “коней” –
чоловіків, які везуть кашу на прибраному столику, та й поїхали з нею вулицями села. Такий обряд називається
“водіння каші” селом. Кого перестрічають, повідомляють про молодих, просять “на кашу”. За це гості на
горщик клали гроші. Хто найбільше кинув грошей, той і має право першим його розбити. Та не так просто
розбити, бо двоє добрих чолов’яг совають горщик з кашею по довжині стола, а той із зав’язаними очима
повинен попасти по горщику і розбити. Хто розіб’є - всіх присутніх пригощає стравою. Першій же насипає
свасі. Це дійство є завершенням святкових гулянь: ”Поки каші не їли, то усі пили і їли. А як каші наїлися, як
собаки розбіглися”.
Отже, весілля закінчується на жартівливій, веселій ноті. Як і належить. Гості розходяться, а кухарки,
вимивши ложки, тарілки, весь посуд, прибравши все, співають:
Що ж ми завтра та й робитимем,
Що й весілля та й кінчається.
Меншу сестрицю нарядим,
Нове весілля наладим.
Мати підходить до них, дякує за все, підносить їм по чарці і дарує по рушнику, хустині і фартуху.
Вклоняються їм і молоді за те, що трудилися, всі столи від смачної їжі ломилися.
Ось і завершилося наше весілля. В добру путь, молода паро, на многії літа!
Розділ 3. Це цікаво знати…
3.1. Вінчання – це важливий крок у житті й урочиста подія. Це обряд, який відбувається за певними
правилами і має багато нюансів. У наш час багато людей, які взяли шлюб, хочуть повінчатися. Піти на цей
крок чи ні – вирішувати самим нареченим. Перш ніж чітко визначити свою позицію, конче слід добре
подумати, потрібен вам обряд вінчання чи ні, адже за правилами православної церкви вінчатися можна лише
раз.
Не можна вінчатися:
кровним родичам та своякам;
особам, які є духовними родичами (хрещений батько і хрещениця; хрещена мати і хрещеник);
нехрещеним (які не хочуть хреститися навіть перед вінчанням);
православному з особою, що сповідує іншу релігію (іслам, буддизм, іудаїзм).
Якщо ви вирішили обвінчатися, перш за все необхідно вибрати церкву, в якій волієте зареєструвати
свій шлюб перед Господом, дістати в ній дозвіл вінчання.
Обов’язково треба з’ясувати:
день вінчання і час;
тривалість церемонії;
дізнатися, що брати із собою для проведення обряду;
коли можна прийти (приїхати), аби сповідатись і причаститися;
яку суму слід заплатити.
В який період не можна вінчатися:
вівторок, четвер, суботу;
великий пост (перед Великоднем);
від другого понеділка після дня Святої Трійці до 12 липня (Петрів піст);
14-28 серпня (Успенський піст);
28 листопада –7 січня (різдвяний піст);
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8 січня –20 січня (Різдвяні свята, Хрещення Господнє);
тиждень до початку Великого Посту (Масляна);
тиждень після Великодня;
14-15 лютого (переддень і день Стрітення);
39-й день після Великодня (переддень дня Святої Трійці);
10-11 вересня (переддень і день Усікновення голови пророка Іоанна);
20-21 вересня (переддень і день Різдва Пресвятої Богородиці);
13 жовтня (переддень Покрови Святої Богородиці).
3.2. Тексти весільних плакатів
Ласкаво просимо в країну Кохання!
Хай всі бачать і всі чують, що весілля тут святкують!
Закон сьогодні в нас такий: веселись, танцюй і пий!
Просимо гостей не забувати, “гірко” молодим частіш кричати!
Дорогі молодята! Всі гості вам бажають лиш одного – дожити в парі до весілля золотого.
Холостяк не засипай. І для себе наречену вибирай!
Холостяк! Знайшов чудову тещу – одружуйся!
Діти – квіти життя! Даруйте бабусям букети!
Наречений! Обходь автобус попереду, трамвай – позаду, а тещу – з усіх боків!
До золотого весілля залишилось 18262 дні!
Чоловік – це крижана бурулька, пригрієш –розтане.
Каблук дружини – для чоловіка корона.
Наречена! будь адвокатом чоловіка, а не його слідчим.
Молодий! Попереджаємо! Сезон полювання на наречених завершено.
Нема такого капіталу, щоб дружина “не промотала”.
–
Чоловік – це валіза без ручки: і нести важко, і кинути шкода.
Немає загадкових жінок, є нездогадливі чоловіки.
Чоловік і дружина – це дві скриньки, в яких зберігаються ключі один від одного.
Наречений! Не лови гав! Татусем хутчіш ставай!
Наречені! Не нервуйтеся! Тяжко лише перші 20 років!
На яких весіллях не бували, кращих наречених не стрічали!
Хто не буде танцювати, тим вина не наливати!
3.3. Походження весільних традицій
У багатьох сучасних весільних традиціях давнє (а інколи і дивне) коріння. Якщо вам цікаво це знати,
читайте!
Викрадення черевичка
Раніше черевичок не викрадали. У нареченої просили приміряти черевичок її незаміжні подруги. І коли
примірювання закінчувалося, то та дівчина, якій черевичок був саме раз, просила жениха викупити його своїй
нареченій за певну плату. Так перевірялося наскільки багатий був жених. Подруг нареченої або обсипали
цукерками, або нагороджували подарунками, або сльозно просили віддати черевичок за “просто так”. Після
певного часу черевичок повертали молодій, але про молодого ще довго говорили: багатий чи бідний, добрий чи
злий, щедрий чи скряга.
Викрадення нареченої
Цей звичай існував ще в руських слов’ян. Наприклад, у в’ятичів та сіверян були ігри, під час яких
чоловіки вибирали собі наречену і відводили до себе в будинки. Сам вираз “гуляти весілля” нагадує давні ігри,
які починалися придбанням наречених. Цей звичай завдячує кріпосному праву на Русі, яке добре вкорінилося.
У Шотландії право першої весільної ночі належало англійському суверену. У нас цим правом міг
скористатися пан, дворянин. Досить часто наречений супротивився цьому, тому панські холопи викрадали
молоду (наречену) саме в пік гуляння. Якщо ж наречений був багатий, пан міг запропонувати за молоду викуп.
З відміною кріпосного права це стало веселою традицією.
Букет нареченої
Вважається, що кидання через голову весільного букета – це американський звичай. Хоч деякі експерти
стверджують, що американці цей звичай перейняли з єврейського весілля. Та і на Україні існувала ця традиція.
Наречена передавала свій весільний віночок (у майбутньому він перетворився на фату) дружці, яка повинна
була наступною виходити заміж. Згодом віночок чи букетик стали кидати через голову.
Коровай
Завжди наречених батьки зустрічали з короваєм та сіллю. Чого? Цей ритуал був ще давній у Давньому
Єгипту. Єгиптяни настільки боготворили хліб, що позначали в письмі його тим же ієрогліфом, що і золото. І це
не випадково, адже хліб – символ достатку і матеріального благополуччя. Ароматний коровай на столі означав
постійну готовність до прийому гостей, був знаком Божого покровительства й оберегом від ворожих сил.
Кусочок хліба клали в колиску для захисту немовляти, брали з собою в дорогу – щоб захищав. Вважалось, що
від поведінки з ним залежить стан здоров’я, сила і талан.
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Тому до хліба завжди відносилися трепетно, з повагою. У піч його садили в повній тиші. І поки він там
знаходився, голосно не розмовляли, не замітали підлогу. Коровай – весільний хліб. Його обов’язково
прикрашають колосками пшениці, які втілюють благополуччя та достаток у сім’ї. На коровай викладають
листки калини – символ дітородності сім’ї. І не випадково коровай прикрашають двома сплетеними обручками
як символи вірності, безкінечності, вічної любові, адже обручка не має ні початку, ні кінця.
“Гірко!”
Раніше на Русі весілля найчастіше відбувалося у вільний від сільськогосподарських робіт час –
зимою. Коли наречений з дружками, сватами приходили забирати молоду, родичі і друзі нареченої споряджали
на її подвір’ї велику снігову гору, яку обливали водою. Гора перетворювалася в неприступну фортецю, на
вершечку якої в оточенні подруг стояла наречена. З викриками “гірка” друзі нареченого створювали живий
міст, по якому він повинен був дібратися до молодої, перервавши живе коло подруг. Наречений цілував свою
суджену, а його друзі – її подруг. Всі скочувалися зі слизької гірки, і весілля тривало. Снігові гірки вже зараз не
створюють, а ось слово “гірка” трансформувалось у “Гірко!” і стало традиційним на всіх весіллях.
Шишки
Це маленький хлібець, який роздають запрошеним на весілля. Ця традиція із Західної України. На
воротах будинку, де проходило весілля, чіпляли гілку ялини (смереки) і всі гості повинні були її прикрасити:
підв’язати стрічку, почепити шишку чи іграшку. Як усі гості зібрались на весілля, гілку знімали і з нею
процесією йшли селом. А коли розходилися додому, то кожен мусив забрати одну із “шишок”. Чим менше
“шишок” залишалося на гілці, тим довше повинні були прожити разом молодята. З часом цей звичай
перетворився в роздачу “шишок” усім присутнім, щоб їх усі забрали додому і жодної не залишили молодим.
3.4. Весільні прикмети
Вірити в них чи ні, вибір залишається за вами.
Перед сном напередодні весілля наречена кладе під подушку дзеркало.
Щоб у сім’ї завжди був достаток, молоду пару по дорозі посипають зерном, монетами і цукерками, а
монети, які поклали у бокали молодим, зберігають вдома під скатертиною.
Якщо перед ЗАГСом молодята з’їдять одну шоколадку на двох – життя буде солодким.
Перед вінчанням батьки повинні благословити своїх дітей на щасливе та довге сімейне життя, оскільки
батьківське благословення має велику силу.
Під час вінчання нареченим не можна обертатися назад - це до розлучення.
Обручки намагайтеся одягати неквапливо, аби жодна з них не впала (шлюб буде нетривалим).
Якщо ваша обручка тріснула – чекайте неприємностей.
Перший бокал, з якого молодята вперше п’ють як подружжя, розбивають, – “на щастя”.
На весілля не дарують набір ножів і виделок, щоб не було чварів у сім’ї.
Весільну сукню, персні і фату не можна нікому давати приміряти.
Якщо дощ падає на шлюбну пару й гостей, то будуть молодята жити довго. А коли сильний вітер –
житимуть убого, бо він усе багатство видує.
Не засилають сватів у середу і суботу.
Нареченій не можна одягати все весільне вбрання до весілля. Якщо вам конче треба поміряти, якоїсь
частини убору не надягайте.
Весільний вінок наречена обов’язково залишає собі.
Якщо у молодої на весіллі ламається каблук, сімейне життя “кульгатиме”.
Наречена не мусить сама переступати поріг дому, в якому вони житимуть із чоловіком: або
переступають разом, або він переносить її через поріг на руках.
Наречені не повинні фотографуватися в день весілля окремо одне від одного, аби не розлучатися.
Наречений не має бачити весільну сукню до весілля, не повинен зустрічатися з нареченою напередодні
весілля.
З моменту, коли наречений приїхав за нареченою і до одягнення обручок у церкві чи ЗАГСі, молоді
повинні бути нерозлучно разом, аби між ними ніхто не ходив і не стояв.
Не лякайтеся, якщо пропустите якусь прикмету, адже найголовніша умова для щасливого шлюбу –
вийти заміж за кохану людину.
3.5. Фразеологічний словник весільної тематики
1. Вити вильце – символізує започаткування нової родини.
2. Везти скриню – перевезти придане молодої до молодого.
3. До вінця вести – взяти шлюб з молодим.
4. Заходити перезвою – через тиждень нести подарунки за молоду.
5. Зіходити на посад – сідати молодятам на весільне місце.
6. Клонити вінок – благословляти молодих на шлюб.
7. Клонити калачі – поздоровляти молодих з одруженням.
8. Колупати піч – обрядова дія молодої під час сватання.
9. Молоду купувати – рідні за певну суму віддають наречену нареченому.
10.
На посаді посадити – за весільним столом на центральному місці в парі садять
молодих.
11.
Підсмалювати молоду – поїзд з молодою провозили у воротах двору чоловіка через
розкладений на землі вогонь.
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12.
Подати рушники – звичай сватання; приймаючи пропозицію, перев’язували сватів саме
для того приготованими рушниками.
13.
Покривати молоду – одягати на голову молодої убір заміжньої жінки хустку чи очіпок.
14.
Робити оглядини – батьки молодих знайомляться, домовляються про весілля.
15.
Справляти весілля – одружитися молодій парі.
16.
Старостів засилати – хлопець приходить до батьків дівчини і в її присутності заявляє
про свій намір.
17.
Розплітати косу – прощання дівчини з дівуванням, одягання весільного вінка.
18.
Хустку подати – дівчина дає згоду на одруження.
3.6. Народні прикмети кожної назви весілля, які символізують подружню вірність
Зелене весілля – той день, коли молодята стають на “рушник щастя”.
Ситцеве – святкують по першому році спільного життя. Дарують одне одному бавовняні хусточки.
Дерев’яне – п’ять років одруження; подружжю дарують вироби з дерева.
Цинкове - 6,5 років. Воно нагадує: шлюб повинен блищати, як цинк.
Мідне – після 7 років. Чоловік і жінка обдаровують одне одного грошима – символом дзвінкого
щастя.
Бляшане – 8 років разом. Дарують предмети хатнього начиння.
День троянд – 10-річчя спільного життя.
Нікелеве – 12,5 років. Попереджає про те, щоб чоловік і дружина не забували підтримувати блискучу
форму!
Скляне – 15 років шлюбу. Подарунки – лише із скла.
Порцелянове – 20-річчя сімейного життя. Стіл сервірують посудом із порцеляни.
Срібне – 25 років. Поряд із золотими обручками чоловік і дружина одягають срібні.
Перлинове – знаменує 30-й рік подружнього життя. Чоловік дарує дружині намисто із перлів.
Полотняне – у день 35-річчя подружжю дарують рушник і простирадла з полотна.
Алюмінієве – 37,5 років, свідчить про міцне сімейне щастя.
Рубінове – 40 років. Чоловік дарує дружині каблучку з дорогоцінним каменем кохання і вогню.
Золоте – 50 років. Подружжя обмінюються новими обручками, бо руки, які їх носили, змінилися, а
золото стерлося.
Діамантове – 60 років. Свідчить, що ніщо вже не може розлучити подружжя.
Залізне – 65 років. Міцне, як сталь.
Кам’яне – 67,5 років.
Шляхетне – 70 років.
Коронне – 75 років.
Висновки
Як показує наше дослідження, витоки українського весілля сягають глибокої давнини. З давніх-давен
одруження завжди було однією з найурочистіших, найбільш хвилюючих подій у житті кожної людини.
Ми детально дослідили саме весільну обрядовість рідного краю. Оскільки не розуміємо, як сталося, що
прекрасний традиційний обряд, виплеканий не одним поколінням людей, у наш час так швидко втратив свою
першооснову й перетворився на звичайнісіньке застілля. На нашу думку, весілля – це унікальний обряд, в
якому кожен із запрошених є його учасником. Тут і пісні, і величальні пошанівки матері – батькові за
виховання дітей, і перехід до нової родини, словом, цілий драматизований комплекс.
Традиційне українське весілля завжди приваблювало до себе дослідників. Вони відзначали, що вся
обрядовість пройнята поетичністю і складністю давніх жанрів народного фольклору
Нами встановлено, що при дослідженні важливо враховувати не тільки історико-краєзнавчі аспекти
роботи з даної теми, а й символіку та обереги нашого народу. Це вишиті весільні рушники, барвінок, калина,
коровай як символ щастя, здоров’я, міцності та об’єднаності роду. Без калини, рушників та короваю не
обходилось жодне весілля ні в минулому, ні в наш час.
Детально вивчивши тему “Весільна обрядовість Васильківщини”, ознайомившись зі спогадами
старожилів, фотодокументами, іншими письмовими та усними джерелами, проаналізувавши зібраний матеріал,
можна дійти таких висновків:
1. Весільна обрядовість України має глибоке історичне коріння, що сягає часів родового ладу. Доказом
цього є передвесільні звичаї, обрядові пісні, символічна атрибутика, які тісно пов’язані з язичницькими
культами та християнськими мотивами.
2. Весільна обрядовість – найбагатша за обрядовими діями, пісенною спадщиною, обрядовою
атрибутикою серед інших родинних звичаїв та несе в собі великий моральний і соціальний зміст.
3. Передвесільні звичаї жителів Васильківщини багато в чому схожі з аналогічними етнографічними
дійствами інших населених пунктів України за зовнішнім оформленням, обрядовими діями, звичаями,
психологічним навантаженням.
4. Але існує і багато відмінних рис, атрибутів, фольклорних переспівів, що доповнюють уже відомі науці
факти. Такими, зокрема, є:
обряд розчісування та одягання молодої, її весільне вбрання, прикраси;
умовляння, звертання, весільні пісні під час обрядових дій;
самобутнє дійство “завивання гільця” та “бгання короваю” з його атрибутикою, ліричними переспівами;
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окремі факти, обставини обрядових дій, що підкреслюють неповторність весільного звичаю („перейми”,
розваги приданок, обряд шанування молодої, хліб та сир під подушку у коморі, “циганщина”, “каша”).
І коли ми хочемо вести мову про передачу кращих традицій у родинно-побутовій сфері, аж ніяк не
можемо обійти саме весільну обрядовість, оскільки в ній закладені морально-етичні ідеали українського
народу.
Маємо надію, що дослідження будуть використані у проведенні шкільних занять з української
літератури (тема: ”Родинно-побутовий цикл українського фольклору”), народознавства та позакласних заходах,
де діти змогли б ознайомитися з таким народним дійством, як весільна обрядовість. Ми вважаємо, що наша
робота збагатить знання дітей про національні обряди, звичаї та традиції. А також допоможе навчитися
пам’ятати і цінувати своє коріння, поважати дорослих, шанувати батьків та серйозно ставитися до створення
сім’ї. Адже недарма в народі побутує вислів: “Міцна сім’я – міцна держава”.
Нам, молодому поколінню, необхідно відроджувати забуті весільні традиції. Адже вони несуть у
собі велику користь, цінність, нарешті, красу, яка на сьогодні майже повністю втрачена. Необхідно повернути
молодь до повчальних звичаїв минулих поколінь, до прадавніх традицій наших пращурів, тим самим
відроджуючи забуті сторінки народного життя, збагачуючи духовно молоде покоління – майбутнє нації, яка в
нелегкій боротьбі виборола право на самостійне існування та розвиток.
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Художник своєї епохи Іван Кирилович Пархоменко
Роботу виконала: Сокол Ілона Василівна,
учениця 11 класу гімназії № 2 м. Семенівки Чернігівської області
Науковий керівник: Артеменко Світлана Миколаївна,
вчитель української мови та літератури, директор гімназії № 2 м. Семенівки Чернігівської обл.
Вступ
До видатних художників кінця ХІХ - першої половини ХХ століття належить Іван Кирилович
Пархоменко, уродженець міста Семенівки Чернігівської області. Творчий шлях майстра пензля з Полісся був
непростим, як і час, який припав на його долю: зміна поглядів, влади, вірувань.
У містечку, де проживала родина Пархоменків, була добре розвинута християнська
релігійність, тут налічувалося 5 церков (одна з них – Казанської Божої Матері – будувалася на очах малого
хлопця), при яких працювали школи для дітей. Були в Семенівці й приватні іконописні школи, вироби майстрів
яких продавалися на ярмарках та поставлялися до осель поміщиків, церков Гомеля, Чернігова, Києва.
Набожність у сім’ї майбутнього художника наклала свій відбиток на духовний стан хлопчика. Ще змалку йому
були відомі головні події з Євангелія, Святого Письма, біблійні герої.
Іван Кирилович Пархоменко – людина багатогранного таланту. Окрім захоплення живописом, ще в 90х роках позаминулого століття в Україні він друкував свої твори в провінційних газетах, журналах, виконував
малюнки до статей; видав дві збірки віршів та окрему книжку «Вільна жінка».
На сьогодні твори майстра невідомі українському народу, бо вони перебувають переважно в музеях
Росії та в приватних колекціях.
Творча спадщина І. К. Пархоменка вивчена не повністю, крім того, серед моїх ровесників його ім’я
невідоме.
Вивчення минулого своєї малої батьківщини було й є завжди актуальним та перспективним.
Предмет моєї науково-дослідницької роботи – художня спадщина І.К.Пархоменка, а об’єкт – тематика
його творчості.
Я поставила собі за мету дослідити портретну галерею художника, крім того, розширити свої знання з
історії, зарубіжної, української літератури, мистецтвознавства, історії мистецтва, познайомитися з творами
художника, які зберігаються в Чернігівському обласному художньому музеї, дослідити метричну книгу
Василівської церкви (м. Семенівка Чернігівської обл.), що зберігається в Семенівському краєзнавчому музеї.
Виконуючи це завдання, я користувалася методом систематизації наявних матеріалів, досліджувала та
аналізувала першоджерела, а саме – картини художника.
337

Досліджувані матеріали зумовили певну структуру роботи. Вона складається зі вступу, у якому
визначено предмет вивчення, об’єкт, завдання, та кількох розділів.
У розділі І йдеться про становлення І.К. Пархоменка як художника та про його життєвий і творчий
шлях. Розділ ІІ – розповідь про портрети письменників. Він поділяється на два підрозділи: І – портрети
російських письменників, ІІ – портрети українських письменників. У розділі ІІІ представлено опис портретів
партійних та державних діячів. У розділі IV подано сімейну портретистику. Розділ V – моє власне дослідження
першоджерел (картин художника) та перелік картин, що зберігаються в Чернігівському обласному художньому
музеї.
У роботі наявний висновок, у якому зроблено підсумки дослідження, а також список використаних
матеріалів.
Вважаю, що ім’я майстра пензля з Семенівки, який був художником свого часу, ввійшло в історію
українського та російського образотворчого мистецтва.
Розділ І. Становлення Івана Кириловича Пархоменка як художника. Життєвий і творчий шлях
Іван Кирилович Пархоменко народився 19 липня (2 серпня) 1870 р. у містечку (тепер місто) Семенівці
на Чернігівщині, в багатодітній сім'ї засідателя волосного правління. Садок і город при невеличкому
дерев'яному будиночку, як згадував згодом художник, мало додавали до скромного батькового утримання,
якого ледь вистачало, щоб прогодувати рік у рік зростаючу сім'ю.
Нахил до малювання виявився в нього рано. У чотири-п'ять років він уже малював і конячок з
вершниками, і солдатів, що марширують, і чортенят з ріжками. У цей період його художній запал набув таких
розмірів, що від нього стали ховати геть усе, чим і на чому можна малювати: папір, олівці, чорнило.
У вісім років він пішов навчатися до повітового училища. В училищі на талановитого хлопця звернув
увагу вчитель Іван Іванович Александровський, який і став для Івана першим наставником з малювання. Також
Іван часто бував у іконописній майстерні Дмитра Захаровича Молярова, де мав нагоду милуватися творами
«справжніх художників». Старший брат Молярова навчався колись у Петербурзькій академії мистецтв, дістав
на конкурсі золоту медаль і готувався поїхати за кордон продовжувати освіту, але тяжко захворів і помер. По
ньому залишилися його та інших художників картини, етюди, малюнки, прекрасні копії з полотен Рембрандта,
Веласкеса тощо. За якийсь дрібний вчинок Івана було виключено з училища, і він іде учнем до майстерні
Молярова.
Його завдання полягало в тому, щоб разом з такими ж, як він, хлопчиками, що працювали тут,
розтирати фарби, просіювати крейду й змішувати її з клеєм, ґрунтувати іконостасні окраси й різьблення
левкасом, який він сам варив, а коли вони висихали, шліфувати їх пемзою й чистити хвощем, шпаклювати
дошки для ікон тощо. Часто доводилося йому бігати на ринок, допомагати господаревим дочкам та служниці у
господарстві, разом з іншими хлопцями пиляти й рубати дрова.
Одного тільки було мало – того, про що він мріяв і заради чого пішов до іконописця, – малювати, а ще
менше – писати олійними фарбами. За весь час свого перебування в майстерні Молярова, згадував згодом
Пархоменко, він підмалював не більше п'яти-шести «Миколаїв-чудотворців» і таку ж кількість «Казанських
богоматерів».
Саме тому Іван Пархоменко йде до Києва, сподіваючись знайти там художника, в якого міг би
навчатись. Він приєднався до прочан, що йшли до Києво-Печерської лаври. Але не маючи грошей, Іван був
змушений повернутися додому, не дійшовши до Києва.
Якось Іван на замовлення поміщика Гейбовича копіював у його маєтку неподалік від Семенівки
жанрову картину М. Сверчкова. Копія так сподобалася господареві, що він вирішив похвалитися нею перед
гостями, які саме прибули з нагоди іменин його дружини. Один з гостей, Сергій Олексійович Сребдольський,
мировий суддя за посадою і музикант за фахом (Пархоменко в спогадах називає його талановитим учнем П.
Чайковського), тут же написав листа до Миколи Миколайовича Ге, з яким був знайомий, і попросив, коли той
знайде в Івана «іскру божого дару», допомогти хлопцеві.
Так чотирнадцятилітній Іван опинився на хуторі Іванівському (тепер Шевченка) поблизу станції
Плиски на Чернігівщині, де, як відомо, провів останні роки життя великий російський живописець.
Миколи Миколайовича вдома тоді не було, разом з сім'єю він гостював у Льва Миколайовича Толстого
в Ясній Поляні.
Поки повернувся господар, Іван мав нагоду ознайомитися з багатьма творами, що зберігалися в його
майстерні, та інших кімнатах більш ніж скромного будинку. Серед них, дізнаємося зі спогадів Пархоменка, –
картина «Провісники воскресіння», написана в 1866 р. у Флоренції і надіслана до Петербурга на виставку, але
знята звідти царською цензурою, «Христос у Гефсіманському саду», «Милосердя» та інші полотна. Побачив
він тут портрет Л. Толстого, що пише, а також портрети О. Герцена, І. Тургенєва, М.Костомарова, М.
Некрасова, М. Салтикова-Щедріна та інших. У кабінеті Миколи Миколайовича картин не було; на стіні висіли
тільки великий рисунок вуглем до уславленого твору Ге «Тайна вечеря» та портрет хазяїна, написаний І.
Рєпіним.
Твори великого живописця так вразили хлопця, що на свіжо-побіленій стіні кімнати, де його поселили,
він вуглем спробував відтворити деякі з них. З острахом, не знаючи, що робити, чекав повернення господаря.
Та коли повернувся Микола Миколайович, хлопець не почув від нього ні слова докору. Навпаки, теплий дотик
художникової руки мав виразити його ласкаве схвалення.
Протягом місяця Іван намалював декілька голів з гіпсів та живої натури. Багато читав, розмовляв з
Миколою Миколайовичем про книги, прочитані за його порадою, слухав розповіді майстра про навчання в
гімназії, в Київському та Петербурзькому університетах, в Академії мистецтв, про перебування в Римі та
Флоренції.
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Навчання у видатного живописця тривало недовго. Якщо Микола Миколайович з теплотою й приязню
ставився до талановитого хлопця, то сини художника не приховували свого невдоволення присутністю Івана в
маєтку: сім'я терпіла матеріальні нестатки. Розуміючи душевний стан хлопця, Микола Миколайович зрештою
наважився сказати, що йому краще б поїхати до Києва, до рисувальної школи Миколи Івановича Мурашка.
Написав два листи людям, які могли морально й матеріально підтримати Івана і передати Мурашкові особисте
прохання Ге прийняти хлопця до школи.
Іван, взявши листи, поїхав не до Києва, а до батьків, у Семенівку. Пізніше він поїхав до Києва, але
невдовзі змушений був повернутися додому, не маючи коштів для прожиття. Та через деякий час все ж таки
став учнем рисувальної школи М. Мурашка.
У школі, крім її власника та керівника, викладали М. Пимоненко, X.Платонов, І. Селезньов. Нерідко
тут бував М. Врубель. Серед учнів були відомі згодом художники: Г. Дядченко, С. Костенко, С. Яремич, О.
Курінний та інші.
Завершити навчання в школі не вдалося через фінансові проблеми. Пархоменко знову повертається
додому.
У Семенівці заробляв, малюючи для тутешніх жителів ікони. Працював і в навколишніх селах. Він
пробував свої сили і в літературі – журналістиці, поезії, прозі. Літературній творчості, особливо за юнацьких
років, Іван Пархоменко віддав багато сил.
Восени 1894 р. за порадою Миколи Миколайовича Ге, якого він відвідав незадовго до його смерті, Іван
Кирилович вступив до Петербурзької академії мистецтв.
В Академії тоді викладали О. Творожников, К. Лебедєв, В.Савинський.
Наприкінці 90-х років, залишивши Академію, Іван Кирилович оселився у Полтаві. Тут у своїй
старовинній садибі на Павленках жив живописець, один із засновників Товариства пересувних художніх
виставок, Григорій Григорович Мясоєдов. Саме за порадою Мясоєдова Іван Кирилович відкрив у Полтаві
приватну рисувальну школу. Пархоменкова школа проіснувала в Полтаві півтора року.
У 1906 р. Іван Пархоменко продовжує художню освіту в Парижі. Він вступив до досить популярної
тоді приватної художньої школи, відомої під назвою Академії Жюльєна. Заснована в 1860 р. Родольфом
Жюльєном (Жуліаном), Академія давала своїм вихованцям досить серйозну фахову підготовку, в основі якої
лежало уважне студіювання й відтворення натури. Методи викладання тут базувалися на традиціях, близьких
до академізму. Але порівняно з державною вищою Школою красних мистецтв (Ecole des Beaux-Arts), де
принципи академічного еклектизму набули вже рутинного характеру, в Академії Жюльєна навчання було
вільнішим, ближчим до запитів нового часу. Саме це приваблювало до академії не тільки молодих французів, а
й приїжджих з інших країн, зокрема з Росії.
Протягом двох років Пархоменко навчався в одного з провідних професорів академії Жана-Поля
Лорана, живописця поміркованого академічного напрямку. Лоран прихильно ставився до свого учня з Росії,
хвалив його навчальні етюди і навіть погодився позувати йому, хоч доти всім відмовляв у цьому, зробивши
виняток тільки для свого сина та Огюста Родена.
У Петербурзі, куди Пархоменко повернувся 1908 р., він приступив до здійснення давнього задуму:
створити галерею портретів російських письменників. Перелік осіб, яких мав портретувати художник, за
дорученням Літературного фонду склали В. Короленко, Ф. Батюшков та відомий літературознавець, професор
С. Венгеров. Протягом трьох років було написано близько дев'яноста портретів, серед них – Л. Толстого,
В.Короленка, І. Буніна, Л. Андрєєва, О. Блока, Д. Маміна-Сибіряка, М. Морозова (шліссельбуржця), О.Купріна,
С. Найдьонова, В. Муйжеля та інших. З докладної інформації про роботу Пархоменка над галереєю,
надрукованої в найпопулярнішому і найбільш масовому на той час журналі «Нива» (1910, №28), можна
дізнатися, що художник мав намір написати і портрет Максима Горького. З невідомих причин цей намір не
було здійснено.
На той час, коли було опубліковано цю інформацію, Пархоменко вже створив понад сімдесят
портретів. Як повідомлялося, він передбачав демонструвати їх того ж, 1910 року на пересувних виставках у
Харкові, Києві, в приволзьких містах, а взимку – у Петербурзі та Москві. Майстер розраховував протягом
десяти років показати свою поступово поповнювану галерею у ста містах. Невідомо, що саме перешкодило
йому реалізувати цей намір; цілком ймовірно – перша імперіалістична війна. Йому вдалося лише влітку 1911 р.
влаштувати виставку портретів у Нижньому Новгороді, коли там відбувався традиційний ярмарок. На цю
виставку було відібрано шістдесят портретів.
Деякі портрети Літературний фонд видав у вигляді поштових листівок. Перед Першою світовою
війною художник жив і працював у Москві, Ризі, Вільно (Вільнюсі), Лібаві (Лієпаї), Мітаві (Єлгаві), Києві,
Смоленську, знову в Ризі. На початку війни – в Мінську, Вітебську, Петербурзі; 1915 року оселився в
Ярославлі. У цей час його письменницька галерея зберігалася в одному з купецьких складів у Москві. Двадцять
шість портретів зникли, серед них портрет Л. Толстого. Згодом деякі було віднайдено, але доля багатьох
невідома й досі.
У 1918 р. у місті Ярославль І. К. Пархоменко відкриває художню студію для червоноармійців.
Незабаром тут уже навчалося близько сорока студійців.
Саме тут, у Ярославлі, Пархоменко вперше звернувся до образу В.І.Леніна. Дізнавшись про те, що
художник мріє написати В. І. Леніна з натури, А. В. Луначарський обіцяв йому умовити Ілліча позувати.
Навесні наступного року наказом А. В. Луначарського Пархоменко був призначений уповноваженим
відділу образотворчих мистецтв Наркомосу РРФСР.
З 1920 р. Пархоменко – у Москві. Він приступає до роботи над портретами керівників партії та уряду.
Переважна більшість – на замовлення Інституту історії партії. Він працює в майстерні у приміщенні готелю
«Новомосковський» на Балчугу, де колись працювали К. Коровін, В.Васнецов. Водночас, продовжуючи роботу
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над галереєю портретів радянських письменників, Іван Кирилович пише з натури Ф. Гладкова, О.НовиковаПрибоя, П. Радимова, О. Серафимовича, В. Шишкова, О.Чапигіна, В.Іванова, Л. Леонова тощо.
У вересні 1922 р. Пархоменко заснував Вільну академію мистецтв (на зразок Академії Жюльєна в
Парижі), де, крім нього, викладали О.Курінний, А.Архипов та В. Мєшков. Академія, яка містилася в готелі
«Новомосковський», проіснувала два роки й була закрита у зв'язку з повною реконструкцією будинку готелю і
надбудовою, яка знищила верхнє освітлення.
У Москві здійснилася мрія художника змалювати В. І. Леніна з натури. Пархоменко в листопаді 1921 р.
двічі працював у кремлівському кабінеті В.І. Леніна.
У 1929 р. Пархоменко оселився в Харкові. Тут він прожив понад десять років, часто виїжджаючи до
Москви на короткий час. То було десятиліття напруженої творчої роботи. Художник задумав поповнити
галереї портретів видатних діячів партії та уряду, письменників новими творами. Він написав з натури
портрети С. В. Косіора, Г. І. Петровського, М.О. Скрипника, Й. Е. Якіра та інших. Було також виконано
портрети багатьох українських письменників. На жаль, з цих творів залишилися тільки зображення П. Тичини,
П. Панча та А. Головка.
У Харкові Іван Кирилович спочатку мешкав у будинку Раднаркому вул. Пушкінська, 49, де частими
гостями майстра були художники, письменники, актори та інші діячі української культури. Особливо близькі
стосунки були в нього з Митрофаном Семеновичем Федоровим, відомим художником і педагогом.
Помер Іван Кирилович Пархоменко 21 січня 1940 року в Москві, там і похований.
Отже, становлення художника як митця, майстра пензля відбулося не одразу. Можливо, характер або
обставини впливали на більшість його рішень. Але дослідивши його життєвий і творчий шлях, я зробила для
себе висновки, що він був людиною непостійною, довго не затримувався на одному місці, був оригінальним у
рішеннях, про що свідчать імена його дітей – Ія, Авенір, Милиця, Діодор. Але творчий потенціал, талант,
дарований Богом, працьовитість давали поштовх творчому злету, натхненню у мистецтві.
Розділ ІІ. Галерея художника: портрети письменників
2.1. Портрети російських письменників
Нині відомі близько шістдесяти портретів, переважна більшість яких зберігається в Державному
літературному музеї у Москві.
Серед портретів письменників, написаних у 1909-1910 рр., – зображення В. Короленка, В. Вересаєва, І.
Буніна, О. Купріна, С.Найдьонова, М. Морозова (шліссельбуржця), Т. Щепкіної-Куперник. Для українських
шанувальників літератури і мистецтва інтерес до цих творів зростає тому, що більшість портретованих життям
і діяльністю пов'язані з Україною.
Цікаво зіставити два портрети: І. О. Буніна, написаний 1909 р., та О.І.Купріна, виконаний роком
пізніше. З обома письменниками Іван Кирилович мав нагоду зустрічатися задовго перед тим, як вони позували
йому. Знав він, що обидва вони жили і працювали в Україні, змалювали в деяких своїх творах картини
українського народного життя: Бунін – селянського, а Купрін – ще й робітничого, яке спостерігав у Донбасі
(наприклад, у повісті «Молох»). Два образи – два характери. Худорлявий, нервовий, з поглядом, пойнятим ледь
вловимим сумом, Бунін, і важкий, кремезний Купрін, сповнений нерозтрачених фізичних і духовних сил, але з
печаттю складної внутрішньої боротьби в очах.
Вікентія Вікентійовнча Вересаєва, видатного прозаїка, поета, літературознавця, Пархоменко писав
двічі – в 1909 та 1914 рр. Перший з портретів – поясний, анфас, другий – погрудний, у три чверті. В обох –
підкреслено вдумливий погляд пильних очей. Однак на першому образ виразніший, строгіший, зібраніший.
Погляд ясніше виражає жвавий інтерес до того, що діється навколо. Композиція логічніша, точніше дібрано й
насичений зелений колір твору.
Портрет С. Найдьонова, драматурга й актора, автора вельми популярної п'єси «Діти Ванюшина», яка й
досі не сходить зі сцен театрів, вирізняється своїм композиційним вирішенням: він профільний, тоді як на
переважній більшості інших моделі зображено анфас або в три чверті. Тут, як і в інших творах з
письменницької галереї, ясно прочитується зосереджена думка на обличчі портретованого. Більше того: коли
вдивляєшся в задумливе обличчя Найдьонова, здається, що він прислухається до своїх думок.
З письменницької галереї Пархоменка цікавить портрет Л.М. Толстого, написаний у липні 1909 р. На
жаль, він зник під час Першої світової війни разом з багатьма іншими портретами. Художник не раз пробував
відшукати його. Так, у 1927 р. Музей Л. М. Толстого у Москві звернувся через журнал «Красная нива» з
проханням до тих, хто знає про місцеперебування портрета, повідомити про це. З цього звернення можна дізнатися, що в 1911 р. і портрет деякий час експонувався в Толстовському музеї в Петербурзі.
Звернення не дало наслідків. Доля зниклого портрета невідома. Залишилася лише фоторепродукція з
нього. Вона хоч і не дає достатньою уявлення про живописне вирішення твору та дає змогу говорити про
високу міру подібності, а головне – психологічного проникнення в образ Толстого, його душевний стан. А це
дуже важливо: адже йдеться про один із останніх портретів великого письменника, написаний менш ніж за рік
до його кончини.Перш ніж розглянути цей твір, доречно буде познайомитися з історією його виконання.
Коли Пархоменкова письменницька галерея вже налічувала понад двадцять портретів, художник
написав Льву Миколайовичу про своє бажання приїхати до нього в Ясну Поляну у вересні, щоб написати його
портрет. Відповідь була гранично стисла: «Ласкаво просимо. Лев Толстой. 10 липня 1909 р.». Водночас
надійшов лист від дружини письменника, Софії Андріївни, де вона казала, що її чоловік не буде проти
відвідин.
Іван Кирилович одразу ж зібрався – взяв скриньку з фарбами, складаний мольберт, два підрамники з
натягнутим на них заґрунтованим полотном – і 19 липня вранці прибув до Ясної Поляни. Його зустрів секретар
письменника Микола Миколайович Гусєв й одразу ж відвів у підготовлену для нього кімнату. За годину
художник побачився з Софією Андріївною і дізнався від неї, що Лев Миколайович почувається добре й охоче
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позуватиме. До речі, Софія Андріївна повідомила, що Лев Миколайович збирається їхати до Стокгольма на
конгрес миру.
Відбулося 3 сеанси. Після закінчення портрета І. Пархоменко хотів написати ще один.
Через декілька днів Іван Кирилович виїхав з Ясної Поляни. На згадку про перебування Толстой
подарував йому дещо зі своїх книг та фотографію з дарчими написами. Він дав йому також блузу, в якій
позував, на той випадок, якщо художник здумає вдома, в майстерні, ще працювати над портретом.
Толстой був вражений портретом, визнавши його найкращим. Чим же саме так сподобався
письменнику портрет? Відповідь можна дістати, зіставивши його з портретом письменника у рожевому, так
званому дідівському, кріслі, який того ж 1909 р. написав і І. Рєпін.
Дослідники по-різному трактують твір Рєпіна. Толстой глибоко сидить у кріслі, тримаючись за
підлокітники якось трохи безпомічно. Так справді сидять або дуже старі, або тяжкохворі люди, збираючись із
силами. В рєпінському портреті нема саме сили духу, яка не залишала Толстого до останніх днів його життя.
Художник передав вражаючий образ старості: тут рівною мірою виступають і фізична, і духовна неміч. Що ж
до Пархоменка, то йому пощастило правдиво відтворити зовнішній і внутрішній образ великого письменника.
Перед нами стара, але сильна бентежним духом людина. На обличчі Толстого ясно прочитуємо боріння
пристрастей.
До речі, таким же старим, але духовно незламним, з глибокою занепокоєністю в погляді, бачимо
Толстого й на портреті, що його виконав наступного, 1910 р. В. В. Мєшков.
У 1910–1912 рр. портрет Л. М. Толстого, виконаний Пархоменком, був добре відомий петербурзькій та
московській громадськості. Він виставлявся в Петербурзі, у Першому Толстовському музеї, членом комітету
по влаштуванню якого був і І.К.Пархоменко. В експозиції музею портрет займав одне з центральних місць
першого залу музею.
У 1911 р. на персональній виставці І. К. Пархоменка у Нижньому Новгороді портрет Л. М. Толстого
прикрашав зібрання з 60 портретів галереї російських письменників.
У ці ж роки було виконано репродукції багатьох письменницьких портретів з галереї Пархоменка, а
частина їх видана у вигляді поштових листівок. Серед них була і кольорова листівка з портрета Л. М. Толстого.
Але тепер її можна знайти лише у запасниках Державного музею Л. М. Толстого і, можливо, в окремих
колекціонерів. Хороша фототипія з портрета великого формату наведена, як уже зазначалося, у Повному
зібранні творів Л.М.Толстого (том 57). Особливо ясно видно на фототипії сумний вираз очей, так живо переданий художником і відзначений членами родини письменника.
Як тільки портрет Л. М. Толстого став відомий в 1910–1911 рр., до Пархоменка стали надходити
пропозиції щодо придбання у нього цього портрета. Так, у пресі сповіщалося, що за цей портрет автору вже
пропонували 30 тисяч карбованців з правом власника поширювати його в всіляких репродукціях, але без права
для автора зберігати у себе яку-небудь копію. Про бажаючих придбати в автора портрет для вивезення за
кордон І. К. Пархоменко згадував у листах того часу. У художника портрет знаходився лише протягом трьох
років, після чого був втрачений.
З інших портретів письменницької галереї у наш час найвідоміший портрет Олександра
Олександровича Блока, що зберігається у запасниках Інституту світової літератури ім. О. М. Горького Академії
наук СРСР у Москві. Цей портрет, а також декілька інших портретів з письменницької галереї І.К.Пархоменка,
інститут придбав у родини художника незадовго до Великої Вітчизняної війни. Більша частина портретів цієї
галереї у 1939 р. надійшла у Державний літературний музей в Москві.
Портрет О. О. Блока роботи І. К. Пархоменка, що знаходиться в Інституті світової літератури – єдиний
прижиттєвий живописний портрет поета. Відомі олівцеві портрети О. О. Блока були виконані 1906 р.
художницею Т. М. Гіппіус та 1907 р. художником К. А. Сомовим. 24 січня 1910 р. О. О. Блок надіслав
художнику І. К. Пархоменку листа, в якому повідомляв про свою готовність позувати йому для
письменницької галереї.
Портрет Блока ще до Великої Вітчизняної війни потрапив до Інституту світової літератури ім. О.
М. Горького, де зберігається і тепер. У 1980 р. він експонувався на ювілейній виставці, присвяченій О. Блоку в
Державному літературному музеї в Москві.
У долях портретів О. Блока і В. Короленка багато спільних рис. Обидві ці роботи художника були
одночасно придбані Інститутом світової літератури ім. О. М. Горького Академії наук СРСР, в той час як інші
письменницькі портрети потрапили до Центрального літературного музею в 1939 р. Відвезла ці два портрети
до Інституту, за дорученням чоловіка, дружина художника, бо він сам у той час був дуже хворим, і це його
змусило врешті-решт частково розлучитися з галереєю, розрізнивши її.
Як згадувалося вище, портрет О. Блока з того часу вже майже півстоліття перебував у цьому Інституті
й неодноразово репродукувався, а також експонувався на ювілейній виставці поета. Портрет В. Короленка
довгі роки зберігався у фондах Інституту. Репродукції його за радянських часів невідомі, а поштові листівки
дожовтневого часу з портретів письменницької галереї, у тому числі й з портрета В. Короленка майже ніде не
збереглися. Однак у 1972 р., на прохання адміністрації Літературно-меморіального музею В. Короленка у
Полтаві, цей портрет з Інституту було передано до музею, де він знаходиться й нині.
Портрет В. Г. Короленка – один з найвдаліших у галереї художника. До нас дійшла фотографія,
зроблена під час того, як Володимир Галактіонович Короленко позує Пархоменкові в майстерні художника. На
знімку письменник зображений у момент, коли він різко обернувся в бік глядача. Гострий, пильний погляд
очей виражає енергію, рішучість, готовність до дії. Та не тільки це містить образ, який постає перед нами в
портреті, написаному Пархоменком, а й мудрість, напругу думки, а також величезний життєвий досвід,
здається, зримо відчутний у зображенні цього високочолого, сивобородого чоловіка. Півпостать по-своєму
монументальна. Важливу роль у портреті відіграє світло, яке м'яко моделює форми обличчя. Фотографія,
зроблена під час виконання портрета, дає можливість оцінити високу міру його подібності.
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Дожовтневі поштові листівки і репродукція не можуть дати повного уявлення про спокійну гаму
м’яких тонів, у якій написано цей портрет. В ньому відображена доброзичливість, гуманність одного з
найчесніших людей і ясно відчувається тепле ставлення художника до нього. Мабуть, позначилося давнє
знайомство Пархоменка з письменником, спілкування з яким можна простежити за їхнім листуванням 19031914 рр. Портрет В. Короленка можна датувати кінцем листопада 1909 р.
Звичайно, ця галерея портретів літературної інтелігенції дожовтневої Росії значною мірою втратила
своє значення. Адже вона призначалася для виставок 1911–1913 рр. у різних містах країни. Перша світова війна
порушила плани художника, а Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна висунули перед
живописцем зовсім інші завдання, інші постаті для зображення. Багато імен літераторів 1900-х рр., відтворених
у галереї, поглинув час, який розставив акценти, відсортувавши справді значні таланти, такі як О. Купрін, І.
Бунін, В. Вересаєв та інші. Залишається пожалкувати, що серед 26 полотен, які зникли, крім портрета Л.
Толстого, опинилися і зображення Л.Андреєва, П.Гнєдича та інших.
Отже, я вважаю, що галерея портретів відомих літераторів була натхненною працею художника, його
творчою збіркою, якій він присвятив дуже багато часу і сил.
2.2. Портрети українських письменників
З багатьох написаних І.К.Пархоменком у Харкові портретів українських письменників збереглися, на
жаль, лише три: П.Г. Тичини, П.Й.Панча та А.В.Головка. Про деякі знаємо з репродукцій та спогадів рідних
художника і тих, хто спілкувався з ним.
Портрети П. Тичини, П. Панча та А. Головка належать до найкращих у письменницькій галереї, що її
залишив нам Пархоменко. Вони написані з натури, мають авторські підписи і всі, крім портрета П. Тичини,
датовані художником.
Молодий, високочолий чоловік. Крізь скельця пенсне повз нас у далечінь звернено серйозний, трохи
замріяний погляд. М'який овал обличчя, але в абрисах стулених вуст – енергія, воля. Таким бачимо
П.Г.Тичину. Близькість до фотографії, знятої 1929 р. з нагоди обрання Павла Григоровича академіком
Всеукраїнської Академії наук, дає підставу датувати твір цим роком .
Письменник народився в селі Піски на Чернігівщині. Серед мальовничої поліської природи пройшло
його дитинство, становлення як поета-генія свого часу. Він навчався у Чернігівській бурсі та духовній
семінарії. Обдарованим юнаком опікувалися найвідоміші представники чернігівської інтелігенції –
М.Коцюбинський та В.Cамійленко. Крім того, що Тичина був чудовим поетом, він також прекрасно малював.
Портрет Петра Панча виконаний 1931 р. – через три роки після виходу в світ збірки повістей «Голубі
ешелони», яка принесла авторові широке визнання. Твори, що становлять збірку, пройняті романтикою
революції. І саме романтичні риси виразно прочитуються в образі, який постає перед нами на портреті.
Здається, уявою письменника ще володіють події, які він відтворив у своїх повістях.
Так само і в портреті Андрія Головка, написаному у 1932 р., щойно по виході в світ роману «Мати»,
нашу увагу насамперед привертають риси, що безпосередньо пов’язують образ письменника з образами героїв
його творів. Характерне селянське вилицювате обличчя з крупними, немов різьбленими, рисами, напружений
погляд, у якому відбився драматизм відтворених Головком подій. Письменник позував Пархоменкові в
майстерні. Робота над портретом тривала досить довго. Родина Головка заприятелювала з Іваном
Кириловичем, і відтоді він часто бував у них. Андрію Васильовичу портрет сподобався. Взагалі, він був
високої думки про творчість Пархоменка, цінував його вміння домагатися переконливої подібності.
Відомо, що І.К.Пархоменко працював над портретом Т. Г. Шевченка. Один з його ескізів тепер
зберігається в Чернігівському обласному художньому музеї.
На жаль, у тогочасному суспільстві все, пов’язане з Україною, було на останньому місці. Крім того,
більшість портретів українських письменників, які написав І.К.Пархоменко, втрачено.
Розділ ІІІ. Галерея художника: сімейна портретистика
Серед робіт І. Пархоменка можна виділити портрети, на яких зображені рідні художника.
У Харкові в 1932 р. художник написав портрет дочки Ії, коли вона приїздила туди на студентські
канікули з Москви. Портрет цей тепер знаходиться у неї вдома. Писав він Ію тоді майже кожного дня, подовгу,
старанно проробляючи обличчя, звернене у три чверті вправо. За тло правила частина кімнати, у якій він
звичайно працював. На портреті, написаному в строгій старовинній манері, на її плечі була накинута легка
серпанкова шаль, якої насправді на ній тоді не було. Мабуть, Пархоменко додав її, щоб пом'якшити відтінок її
бляклої бежевої сукні. У цій же сукні вона сфотографувалася і в тому ж повороті, що й на портреті, одна і з
батьком. Він сказав, що йому потрібна така фотографія для якихось доробок на портреті після її від'їзду.
Невдовзі цей портрет в остаточному вигляді він перевіз до Москви. Ще раніше Іван Кирилович малював дочку
двічі, зовсім маленькою. Взагалі він охоче малював дітей, особливо двох своїх синів, портрети яких також
збереглися, але, на жаль, вони в поганому стані щодо свого збереження; часто робив художник і невеличкі
олівцеві начерки їхніх дитячих голівок.
Однак найчастіше Іван Кирилович писав портрети своєї дружини (протягом усього свого життя, з
перших днів знайомства з нею). Раїса Михайлівна була молодшою за свого чоловіка на двадцять два роки, і її
молодість, чарівність, життєрадісність постійно надихали художника. Портретів Раїси Михайлівни в її рідних
збереглося безліч. Серед них є й закінчені поясні портрети, і невеличкі голівки, і окремі начерки. Портрет, на
якому вона зображена на тлі вітража з біноклем в руках, у темній оксамитовій сукні, написаний у перші роки їх
спільного життя. Він виконаний у двох варіантах. Один з них нині зберігається в Чернігівському художньому
музеї, де передбачається його реставрація у зв’язку з поганою збереженістю.
Пархоменко створив декілька автопортретів. Сам художник дуже дорожив своїм невеличким (38×33
см) автопортретом олією 1925 р. Обличчя на ньому зображено крупним планом, анфас, у натуральний розмір;
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голова злегка піднесена, окуляри у тонкій металевій оправі майже не затуляють вдумливих, доброзичливих
очей. Цей портрет, що найточніше відображає м’який характер художника, зберігається в родині І. К.
Пархоменка. Але стан його також не досить добрий.
Другий автопортрет, невеличкого розміру, також зберігся у родині художника. На ньому Пархоменко
зобразив себе без бороди та вусів, що робило його обличчя незвичним. Але цей портрет належить до більш
раннього періоду, мабуть, до початку 20-х років.
Отже, ми можемо бачити, що портретування рідних займало у художника одне з центральних місць у
творчості. Це свідчить про тісні родинні зв’язки та атмосферу, що перебувала у домі художника. Хочу
зазначити, що більшість портретів членів родини І. К. Пархоменка перебуває у колекції сім’ї.
Розділ ІV. За матеріалами Чернігівського обласного художнього музею
У Чернігівському обласному художньому музеї зберігається десять оригіналів картин художника. Ось
їх перелік:
1. «Концерт». 1920-ті рр. Полотно на фанері, олія. 58х83,5. Акт «Росізо» від 16. 01. 1996 р.
2. «В. І. Ленін та Л. Д. Троцький у Смольному». 1920 р. Полотно, картон, олія. 60х84. Закуплено
Міністерством культури УРСР 19.05.1989 р.
3. «Портрет Фелікса Едмундовича Дзержинського». 1921 р. Полотно, фанера, олія. 82х52. Викуплено у
сина автора – Пархоменка Авеніра Івановича, м. Ленінград.
4. «Портрет Володі Ульянова». 1921 р. Полотно, олія. 69х60. Акт «Росізо» від 16.01.1996 р.
5. «Портрет дружини». 1914 р. Полотно, олія. 92,5х64. Викуплено у дочки художника, вересень 1988 р.
6. «Портрет гітариста Паксона». 1920-ті рр. Полотно, олія. 84х60. Передано в подарунок сином автора –
Авеніром, квітень 1985 р.
7. «Портрет Григорія Івановича Петровського». 1930 р. Полотно, олія. 95,5х69,5. Куплено у сина
художника – Пархоменка Авеніра Івановича.
8. «Сестри». 1922 р. Полотно, олія. 31х42. Закуплено у дочки художника – Пархоменко Ії Іванівни, м.
Москва, 1991 р.
9. Ескіз до портрета-картини «Т. Г. Шевченко» 1920-30 рр. Полотно, олія. 38х41. Передано в подарунок
сином художника, квітень 1985 р.
10. Автопортрет 1918 р. Полотно, олія. 69,9х52. Куплено для музею у 1989 р.
На жаль, більшість із них знаходиться в критичному стані, і тому я мала можливість попрацювати
тільки з двома відреставрованими картинами – «Портрет гітариста Паксона» та «Портрет Т.Г.Шевченка»
(ескіз). Дослідивши дані твори, я зробила їх аналіз. На ескізі до картини «Т. Г. Шевченко» обличчя
портретованого зосереджене й спокійне. Погляд суворий, проникливий, вивчаючий, направлений в одну точку.
Хоча емоційний стан зображуваного виглядає ледь напруженим, загалом положення тіла є розслабленим, про
це свідчать складені руки, відведені назад плечі. Оскільки Шевченко зображений у художній майстерні за
роботою, автор намагається в своєму ескізі передати внутрішній стан творця, глибину емоційних переживань у
момент творчого натхнення, пошуку художнього образу. Вважаю, що це вдалося І. К. Пархоменку, адже цей
стан є для нього звичним.
Композиційне рішення картини виважене, чітко прослідковується діагональ: положення тіла, спинки
стільця, частини мольберта, етюдника. Про те, що це ескіз, свідчить техніка, якою виконана робота,
недопрацьоване зображення рук, відсутність деталізації. Акцент зроблено на портретованого, тому фігура
зображуваного відрізняється інтенсивністю тону й не відчувається гармонійного зв’язку між елементами усієї
роботи. Загальний колорит не має яскравого забарвлення, є ледь помітні місця, де використані теплі барви.
Портрет написано олійними фарбами на полотні. Я можу зробити висновки, що зображення Т. Г. Шевченка
відповідає роботам, написаним іншими художниками, присутня висока міра подібності. На мій погляд, образ
митця розкрито вдало. На іншій роботі, яка була досліджена мною, зображений гітарист Паксон. Портрет
музиканта вражає своєю реалістичністю, здається, що перед нами фотографічний знімок. Природна поза,
погляд, руки, що тримають музичний інструмент, – все виглядає правдоподібним, відчувається легкість,
здається, що залунає музика. Обличчя портретованого зосереджене, тіло ледь розслаблене, не відчувається
напруги. Дуже реалістично передано погляд, колір шкіри, риси. Положення рук природне, присутня динаміка.
У композиції прослідковується чітка діагональ, кольорове вирішення картини виважене, також відсутні яскраві
барви. Картина виконана олійними фарбами на полотні технікою лесування. На рукаві ледь помітні ознаки
іншого технічного прийому (груба пастозність мазків). Можливо, це наслідок неодноразових реставраційних
робіт. Вважаю, що портрет, проаналізований мною, є вдалим прикладом творчої майстерності художника,
високого рівня психологічного проникнення, вдалої інтерпретації образу. Дослідивши дані картини, я дійшла
висновків, що І. К. Пархоменко був талановитим портретистом, про це свідчить техніка робіт, висока подібність
та реалістичність, уміле володіння художніми засобами, глибоке проникнення в образ та відображення
внутрішнього стану портретованого, що вдається не кожному художнику. У майбутньому я б хотіла
попрацювати й з іншими творами І. К. Пархоменка, що зберігаються в Чернігівському обласному художньому
музеї.
Висновки
Працюючи над науково-дослідницькою роботою, я виробила в собі вміння аналізувати та відбирати з
наявного матеріалу головне, збагатилася досвідом. Досліджуючи портретну галерею творчості художника,
значно розширила свої знання з історії, зарубіжної та української літератури, мистецтвознавства, історії
мистецтва. Моя робота може бути використана на уроках літератури, історії, українознавства, факультативних
та гурткових заняттях. У майбутньому збираюся висвітлити досліджувану проблему в пресі Семенівки та
Чернігова. Такий факт, що на долю українських письменників припадає невелика кількість написаних
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художником портретів, ще раз свідчить про те, що в колишньому Радянському Союзі все, пов’язане з
Україною, перебувало на останньому місці. Популяризація творчості українських митців невиправдано не
відбувалася.
У сьогоденні погляди на роль деяких історичних осіб відмінні або різняться від тих, якими вони були
за часів життя І. К. Пархоменка. Крім того, я дослідила творчий шлях неординарної особистості, людини, яка
народилася у нашому місті, та про яку варто знати нащадкам. Дослідивши метричну книгу Василівської
церкви, яка зберігається у Семенівському краєзнавчому музеї, я знайшла записи про родичів художника. Про
самого ж І.К.Пархоменка даних немає, оскільки народився він за три роки до початку ведення книги.
Працюючи над роботою, я зробила для себе відкриття, що в нашому місті й зараз проживають родичі
Пархоменка – внучатий племінник з сім’єю. Вчитель зарубіжної літератури гімназії, в якій я навчаюся,
Пархоменко Олена Володимирівна, є родичкою художника. Отже, робота принесла результати, тому я вважаю,
що виконала поставлене завдання.
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Я – твоя краплина, Україно (Штрихи до портрета Олеся Ангелюка)
Роботу підготував: Штинда Олег Васильович,
учень 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії
Наукові керівники: Лопушанська Галина Василівна,
директор Львівської української гуманітарної гімназії;
Нисевич Ірина Ярославівна,
вчитель Львівської української гуманітарної гімназії
Вступ
У кожного з людей життя по-своєму неповторне і цікаве, однак у декого воно заслуговує на особливу
увагу. В одних воно героїчне, а в других -пересічне, але в ньому, як у краплі води, віддзеркалилась доля народу
в певний історичний період... Саме до другого випадку можна віднести долю О.Ангелюка та його родини. Все
його життя було випробуванням, а поет - до клітиночки патріот, про що свідчать слова молодого українця в
таборі Руставі у 1947 році:
Нас морили тюрми, табори гноїли,
Кожен другий в муках помирав,
Та святого Бога, Бога й України
В нас ніхто й ніде не відбирав.
Кістяки ходячі, ми зі смертю в герці,
Не далися душу підкорить
І любов священну пронесли у серці.
Прапора омріяну блакить!
Тому я обрав саме цю, а не іншу тему для своєї роботи. По-перше, у минулому році Україна (хоча
важко сказати, що вся) святкувала 86-річчя з дня народження справді Великої Людини, сучасного просвітителя
- Олеся Ангелюка. По-друге, Його хотіли фізично знищити, духовно пригнобити, Він пережив два періоди
голоду в Україні, Його відправляли в концтабори, але Він не здавався, страждав, терпів, надіявся... По-третє,
хочу підняти цю тему на новий рубіж, бо мало хто з молоді знає про Нього - про Людину, яка все своє свідоме
життя присвятила Україні. Людину, яка так тепло і ніжно звертається до мого чарівного куточка - Галичини,
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який відіграв значну роль у долі сім'ї Ангелюків. Хто інший, як не ми галичани, можемо проносити це почуття
ностальгії впродовж усього життєвого шляху. Отже, свою роботу подаю у вигляді опрацьованого матеріалу із
спогадів Олеся Ангелюка та відгуків дослідників, літературознавців та друзів поета.
Штрихи до портрета
Батьківська земле, жди на мене, жди! Крізь
сльози і сумне, безбарвне небо, Я присягав навіки,
назавжди: Повернуся, Галичино, до тебе!
Народився Олесь Антонович Ангелюк 17 серпня 1921 року в Росії в сім'ї полоненого січового стрільця
з Галичини і зросійщеної слобожанки з козацького роду Сірків-Монченків. Ангелюкова мати, зачарована
поезіями духовного володаря тодішньої молоді Олександра Олеся, назвала й свого сина Олесем - вірила, що він
буде поетом. Поет писав, що життя його було поставлене під сумнів з перших його днів, бо в хаті не було
навіть крихти хліба і скрізь панував і косив мільйони людей голодний 1921 рік. Любов до української мови
маленькому Олесю прищепили його бабуся та батько. Батьки Олеся Ангелюка тоді переїхали з Харкова до
Новочеркаська, де була надія вижити біля маминої родини. Під час голоду двох періодів Олесевій сім'ї
допомагали татові батьки: присилали гроші, продукти.
Перші прояви патріотизму появились у маленького Олеся на карнавалі у Ясенських (мешкали на
подвір'ї вуйка Олеся - Євгена). Усіх дітей було запрошено до танцю. "Дєті! Русскую, русскую!" - кричала
господиня. Олесь забився у далекий кут і сказав, що якої завгодно затанцює, тільки не „руской".
Після впровадження непу голод відступив. Батько Олеся влаштувався на роботу в Новочеркаське
споживче товариство, а мати працювала лікаркою, тож сім'я мала гроші на їжу та деякий одяг. Галицька бабуся
майбутнього поета зрідка писала і присилала гроші, які використовувались для ласощів та відкладались на
майбутнє. Але сім'я Ангелюків ще не знала, що 1928 рік був останнім роком нормального життя, достатку і
спокою.
„Почалася перша п'ятирічка, зникли в бакалійних магазинах делікатеси й ковбаси. З НЕПом було
покінчено... Катастрофічно зникали продукти й на ринку, було моторошно й безвихідно, приречено...", – пише
О.Ангелюк в автобіографічній збірці „Усе життя розлукою було". В 1931 р. помира дідусь О.Ангелюка та
вуйко Микола. Батько Олеся працює в Ростові, але отримує мізерну заробітню платню. Маленький 12-річний
хлопець стоїть годинами у кілометровій черзі за глевким кукурудзяним пайком (йпюв голодний 1933 рік).
На початку червня 1933 р. Олесь із матір'ю їде до станиці Гундорівської Ростовської області
допомагати їй у лікарській справі. Там вони живуть у літньої медсестри. Коли минуло літо, Олесь пішов до
п'ятого класу станичної школи, вивчив назви деяких ліків і почав працювати фармацевтом. 1934 р. їде до
Ставрополя, де 1939 р. закінчує місцеву середню школу і вступає до Новочеркаського індустріального
інституту на енергетичний факультет. Так закінчується нелегке дитинство Олеся Ангелюка.
Каземат. Етап.
15 квітня 1943 р. пролунав дзвінок у квартирі О.Ангелюка. Це були слідчий Мельников та двоє
енкаведистів. Ангелюка привели до в'язниці, камера в якій „нагадувала яму, розмірами десь 2x4 метри".
Каземат був розрахований на 4 в'язнів, але в ньому знаходилося дев'ятеро осіб. У в'язниці Олесь Ангелюк
знайомиться зі старими адвокатами Я.Скомороховим та Тарасовим, зустрівся з викладачем Новочеркаського
інституту Я.Дрєпіним. Із автобіографічних записок О.Ангелюка дізнаємося про його найстрашніші
переживання в казематі: „Безумовно - уявлення страждань моїх батьків, що переживають за мене і в
безутішному горі щодоби втрачають тижні, а може й місяці життя."1 За вірші та націоналістичні переконання
22-річний студент О.Ангелюк був засуджений на 10 років ув'язнення і 5 років позбавлення прав. А далі був
етап до Георгієвська, де Ангелюку пощастило зустрітися зі знайомим лікарем Острожніковим, який взяв до
себе юного студента в палату. Після Георгієвська його відправляють до Грузії, „звідки не виходить майже
ніхто." На шляху до Кавказької країни в Ангелюка стався серцевий приступ.
Із спогадів „Усе життя розлукою було".
Повернення на батьківську землю.
Усе життя Олесь Ангелюк прагнув ступити на рідну батькову землю і вперше зробив це на початку
вересня 1965 р. (через сім років по смерті батька): „Галичина поглинула всі мої почуття, заполонила душу, і я
ще виразніш відчув, що все моє життя було болісною розлукою з нею."1 Та у Львові не знайшов для себе
„духовного провісника" і повертається до Ставрополя. Повернувшись на Кавказ, О.Ангелюк не міг забути
Галичини і в жовтні 1966 р. подався до Івано-Франківська, де влаштувався керівником групи у проектноконструкторському й технологічному інституті. Там познайомився зі Ярославом Сорохтеєм, який став другом
для Ангелюка на все життя. Ярослав скерував О.Ангелюка до своєї рідної тітки - Н.Семанюк. Поет вперше
побачився з нею 1969 р., коли у відпустці заїхав до Снятина. До того вони досить часто листувалися. Зокрема, в
рядках листів читаємо таке: „Я відчула, що Ви - поетична душа з дуже молодим вогником творчим... Тепер
подаю Вам адрес чудового письменника, який колись був закоханий у Галичину і досі залишився вірним. Це
Вам буде до душі... Борис Дмитрович Антоненко-Давидович..."
У 1982 р. Олесь Ангелюк перебирається на постійне місце проживання до Тернопільщини. Його подитячому наївні поривання знайти серед галичан масову присутність „надлюдей духу" наштовхувались на
недовіру й острах з боку переляканого постійними репресіями місцевого населення. Проте постійні пошуки все
ж не залишились марними й увінчалися знайомствами з немалою кількістю представників справжньої еліти
українства: закарпатським поетом Петром Скунцем, археологом і мистецтвознавцем з Тернополя Ігорем
Геретою, лауреатом Шевченківської премії Іваном Гнатюком, художником і бандуристом Степаном Канюкою,
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гармашем-сотником УГА Петром Кузиком, соратницею Кобилянської та Кобринської довгожителькою Ольгою
Дучимінською, врешті-решт, з легендарним Василем Стусом.
Щирі спогади Олеся нехотячи засвідчують „любов" народу до своєї інтелінгенції при житті. Лише
після їх смерті починаються видання творів, масові ювілеї, паломництво „родичів" і „друзів", продаж
авторських прав, поділ спадщини та багато іншого, а в реальності: „... Моє 80-ліття гучно відзначено, але, на
жаль, далеко від рідної землі, тоді як на Україні була абсолютна мовчанка, якщо не рахувати двох візитів
небажаних гостей, внаслідок чого моя друкарська машинка знову опинилася на „експертизі" і я мушу писати
листи рукою, що мені вже важко за віком" (з листа Б. Антоненка-Давидовича).
Через сімейні обставини в 1990 р. Олесь перебрався до Дублян (де живе й досі) під Львовом, де став
одним із перших членів Спілки політв'язнів, редактором газети СПВУ „Нескорені", учасником народного хору
„Нескорені", в якому виконувались і його твори.
А на ґрунті національного пробудження народу, відродження української державності саме в
середовищі колишніх політв'язнів, бо саме їм за духом була близькою і рідною українська пісня, вона їх
змушувала дзвеніти навіть там - у сталінських таборах і тюрмах ГУЛАГу. Під звуки українського слова, мелодії,
росли і мужніли молоді українські „Нескорені", черпали наснагу і жагу до життя, до боротьби за своє, за
українське, за свою волю і долю України. Тож недаремно, що пісні Олеся Ангелюка виконувались на кожному
концерті. А в 2002 р. відбувся творчий вечір поета, поета-пісняра пана Олеся Антоновича Ангелюка. Недаремно
письменник, член Національної спілки політв'язнів, М.Дубас взиває до нас, молодих, щоб ми популяризували
безцінний скарб — пісню:
Тож дзвени, нескорена пісне!
Линь дужими акордами над Україною!
Гартуй нескорених!
Буди збайдужілих!
Єднай нас, роз'єднаних, у могутній моноліт!
Тільки в 2006 р. у Львівському обласному Будинку вчителя з ініціативи «рідношкільників» відбулася
презентація книжки спогадів Олеся Ангелюка «Усе життя розлукою було». Презентацію відкрила голова
Крайового товариства «Рідна школа» Ганна Благітка. Після музичного привітання молодіжним колективом
«Доля» було ряд цікавих виступів, зокрема виступали: голова Львівської обласної спілки політв'язнів
Я.Малицький, заступник голови Львівського товариства політв'язнів і репресованих В.Лига, керівник хору
«Нескорених» Богдана Сімович. Від Дублянської громадськості виступила історик О.Козловська, яка
всестороннє охарактеризувала не видання; поет П.Гоць після зворушливого виступу прочитав свій вірш,
присвячений О.Ангелюку, а також Л.Іванюк, яка розповіла про складний життєвий шлях автора книги.
Цікаве знайомство з книжкою спогадів Олеся Ангелюка «Усе життя розлукою було» завело мене в те
прекрасне помешкання в Дублянах, яке нагадувало чудову та багату бібліотеку, творчу лабораторію щоденної
літературної праці поета та його дружини Лідії Іванюк, яка стала для нього надійною опорою, вірним та
нерозлучним другом. Як приємно було зустрітися з цією українською парою, яка через усе життя пронесла з
собою вогонь любові до народу, нації, присвятила його служінню рідній землі. Подружжя вражає теплими
відношеннями, моральною підтримкою, відданістю тій справі, задля якої вони жили й живуть. Хочеться сказати,
що улюбленим інструментом Олеся Антоновича є кобза, яка (як і його дружина) пройшла з ним усе життя й досі
з ним, бо висить над його ліжком як вічний символ патріота. Не вірилось мені, що я тримав у руках лист самого
Василя Стуса до «Леся», написаний пером великого майстра слова. В ньому йшлося про звичні буденні
проблеми, про життя українських нескорених, про поради, які дає Стус Ангелюку щодо написання віршів.
Тримаючи в руках «самвидави» Олеся Ангелюка, я дуже хвилювався, бо розумів, скільки праці та власних
переживань було недарма витрачено для їх написання. Кожна сторінка Олесевого «самвидаву» таїла в собі
щось надзвичайне, неповторне, загадкове... Кожна поезія кричала про поета-патріота:
Я прикипів душею намертво
З найперших місяців життя
До українського орнаменту
Казок, пісень і вишиття.
Майже народною стала пісня Ангелюка «.. .А Черемош плине...»:
А серце бентежно й закохано б'ється, І повниться щастям душа... А Черемош плине, а Черемош в'ється,
А Черемош в даль поспіша.2 Відданість народові Олесь Ангелюк довів своєю невтомною працею, створивши
Національну спілку політв'язнів та беручи участь у рідному ансамблеві «Нескорені».
Творча спадщина
Власне літературна творчість розгорталася в двох основних літературних ділянках: поезії та мемуарах.
Звичайно, далеко не все з творчої спадщини нам сьогодні відоме. Але й те, що міг я знайти, свідчить про
належний творчий доробок, який вартий уваги і поцінування, бо поезія виявилася не короткотривалим
захопленням, а справжнім покликанням, бажанням передати всі свої сприйняття навколишнього світу,
пережите, вистраждане, наболіле. Це сприяло розширенню образної палітри письменника, де переплітаються
пам'ять і туга, ностальгія і сподівання.
Олесь Ангелюк написав безліч поезій, та не хочу залишити без уваги патріотичні вірші, У них можна
побачити всю ту справжню любов поета до України. Вони розкривають всю сумну правду, але він вірить,
надіється, що наша Вітчизна не скориться, не зламається, вона житиме вічно в серцях українців.
У поезії „(До 10-річчя Незалежності)" автор пише, що з приходом незалежності в України появились
державні символи, але Держави нема. її захопили кровожадні політики, які хочуть поневолити Вкраїну.
Ангелюк запитує, хто поведе країну і підніме її, буде гордитися нею. Та, незважаючи на це, вкінці лунають
слова:
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Я не кину мажорного гасла,
Вірю все ж в Заповіт Кобзаря
І у те, що повіки не згасне
В наших душах Вкраїни зоря! Олесь Ангелюк пережив багато страшного у своєму житті заради
коханої України. І невже, в нагороду йому, депутати безборонно її плюндрують?
Народ мій є! А ви - не є народ!
Хоч легіон ім'я вам, жде вас карма!
За зраду вам не буде нагород
Ви - будяки, що вигинуть нездарно!
Не міг поет забути й Львова і присвятив йому свою оду, яка закінчується прекрасними словами:
Провісником волі стоїш ти віки,
Від зрад і навал заборолом.
Часи лихоліття грузькі і мулькі,
Та Львів - залишається Львовом!
Найбільшої пристрасті досягає автор у циклі «Зов крові», у якому він безоглядно висловлює те, що
наболіло за довгий вік життя й не перестає боліти нині. От хоч би взяти вірш «Кредо» принаймні його початок:
...Бо твердо знав, що треба вижити,
Стрілецьку пісню зберегти,
Хрестом двобарвним долю вишити,
Коня в дорогу запрягти...
Творчість Олеся Ангелюка хочу завершити вагомими словами поета, які розкривають усе: „Я - твоя
краплина, Україно." Сьогодні ці слова набувають широкого значення. Ми намагаємося впізнати багато того, що
мали б забути: націю, народ, Україну - її історію, прагнення до волі, до самовираження. І спогади письменника
допоможуть нам глибше пізнати Україну та українців, глибше збагнути корені життєздатності нашого народу,
його вміння вистоювати і не втрачати оптимізму навіть у найдраматичніші ситуації нашої історії.
Спогади Олеся Ангелюка про видатних людей.
Б.Д.Антоненко-Давидович
Упродовж життя доля звела Олеся Ангелюка з багатьма видатними особистостями, спогади про яких
він залишає нам, молодим.
Власне, це були люди, з якими Ангелюк товаришував і знав особисто. Хочу звернути вашу увагу на
декількох з них. Першим був сучасний класик української літуратури Антоненко-Давидович.
Олесь Ангелюк вислав Борису Дмитровичу кілька віршів, але відповіді не було. Тоді Ангелюк написав
ще пару листів і, нарешті, прийшла довгоочікувана відповідь: „... Ви, справді, становите собою унікальне явище,
що свідчить про глибоку природність національного почуття, котре пробуджується в людини за
найнесприятливіших обставин як голос предків і клич сумління до відповідальності перед майбутніми
нащадками,.."(Київ, 8 липня 1969 року). Із подальших листів від Антоненка-Давидовича дізнаємось, що він знав
батька Олеся Ангелюка і запам'ятав його як щирого українця. Борис Дмитрович знав і матір поета, хоча та не
могла згадати ще тодішнього студента Давидова. Літературний класик сприяв знайомству Василя Стуса з
Ангелюком, також він порадив поетові звернутись до І.Драча, щоб „вдосконалити техніку написання віршів,
адже мати просто поетичний хист замало".
Про свою першу зустріч з Антоненком-Давидовичем Олесь Ангелюк мало пам'ятає, бо був надто
схвильований (було це вдома у письменника). Пригадує лише його захоплення тактом, контакти істю,
гостинністю господаря. Він просто зачарував з перших хвилин їхнього очного знайомства. Симпатичною здалася
Ангелюку і дружина письменника Ганна Антонівна. Багато надзвичайно цікавого для майбутнього поета
розповідав Борис Дмитрович.
Дуже вразила мене подія, яка сталася у вересні 1972 р., коли відбувалося перше судилище над Стусом.
На обороні Василя виступив старенький, але незламний Антоненко-Давидович, викликавши на себе ще
більший гнів властей та інших офіційних кіл і спричинивши ще частіші його виклики до КДБ і обшуки у
помешканні. Чутки про утиски відомого письменника-патріота ширилися далеко, аж за океан. Знаходилися
співчутливі й на рідній землі. Борис Дмитрович зазнавав дедалі більших переслідувань, витримував важкі
дебати з високопоставленими чинами КДБ, не раз заганяючи їх дипломатичністю й залізною логікою у глухий
кут. У стосунках зі своїми „духівниками"-кадебістами, які не раз під тією чи іншою притокою, викликали його
„на бесіду", Борис Дмитрович був тонким дипломатом і звинуватити його було їм складно. Але завжди він з
повною відвертістю заявляв, що його основна мета життя - служити українському народові, і що з цієї позиції
він не зійде ніколи. Та допити й обшуки забирали здоров'я не тільки в самого письменника, а й у його дружини.
Рідна по духу, молода й талановита Михайлина Коцюбинська стала для старого Антоненка-Давидовича
останнім спалахом яскравого й глибокого почуття, останньою надією на так заслужений сімейний затишок на
схилі віку. Серія виснажливих недуг, які остаточно підкошували вкрай підірване неволею здоров'я Бориса
Дмитровича, була, безумовно, спричинена цілеспрямованими діями „власть імущих", скерованими на його
фізичне знищення. Але Олесь Ангелюк не знав, що його липнева зустріч із письменником була останньою.
8 травня 1984 р. Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича не стало. Про це Ангелюк дізнався лише в
середині травня від Ігоря Герети. На похороні було два автобуси - один з родичами, друзями, знайомими, а
другий - з кадебістами. Громадянської панахиди не було: було заборонено будь-які виступи. На могилі
посадили сині і жовті квіти, які було знищено (чи того ж дня, чи трохи пізніше). Потім було посаджено
чорнобривці, які Олесь Ангелюк застав у липні 1987 р. і поклав квіти від себе на святу для нього могилу.
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Із спогадів про Василя Стуса
Із Василем Стусом Ангелюк познайомився на прийнятті з нагоди 70-річчя Бориса АнтоненкаДавидовича 6 серпня 1969 р. Темноволосий молодий чоловік уже тоді був досить відомим літературознавцем і
публіцистом, але ще не дуже відомим поетом. Дуже вразила Ангелюка поема Стуса „Костомаров у Саратові”, у
якій ніби напророчив власну долю. „Образ українського лихоліття, змальований пружною силою молодого
таланту”, -писав Ангелюк у збірці „Усе життя розлукою було”.
У своїх листах до Олеся Стус пише: „Робіть усе для того, щоб у вірші було не слово, а предмет, не
„небо”, а велич і синь його, не „стіл”, а стільниця і чотири ніжки, не „дерево”, а коріння, міцне й обволохатіле,
чорне, підтліле... Будьте собою, будьте людиною - єдиною на Землі, людиною, що не знає ніяких витолочених
філософій, забобонів..
У своїх спогадах Олесь Ангелюк пише про українського патріота:
Постійна, аскетична заглибленість у себе, внутрішня зосередженість на чомусь дуже важливому й
серйозному.
Невблаганна самокритичність і вимогливість до себе в усьому.
Цільність і унікальність його особистості, свідомість свого сильного „Я”, що разом з об'єктивною
високою ерудицією підносило його над людьми.
Іван Гнатюк
Якось у вересні 1970 р., Олесь Ангелюк заїхав до Дрогобича і зайшов до книгарні переглянути нові
книги та випадково натрапив на збірку поезій Івана Гнатюка. Почав читати і не міг відірватися. Поезії
викликали в Ангелюка море емоцій - захоплення, гордість за Україну, естетичну насолоду, вдячність поестові.
Там, у дрогобицькій книгарні, найближчим серцю сучасним поетом став для Олеся Антоновича Іван Гнатюк.
Вже зі Ставрополя Ангелюк написав Гнатюкові листа, незабаром отримав відповідь і так почалось їхнє
листування. На початку знайомства Олесь Ангелюк ще не знав, що Іван Гнатюк - не тільки чудовий поетпатріот України, людина великого, щирого серця, а й чоловік неймовірно тяжкої долі, що втратив здоров'я на
колимських смертоносних копальнях, позбувся правої легені, ураженої силікозом і сухотами. Все пережите за
життя відбилося на серці, але попри серцеві напади і болі, митець не здавався і відважно боровся за Справжню
Україну. Та ще й як боровся - як ніхто в Україні і поза її межами...
„Талановитих поетів-патріотів в Україні немало, але героїв серед них -одиниці. На цей високий титул
заслуговує лауреат Шевченківської премії, поет і прозаїк - Іван Гнатюк” - такими словами закінчуються спогади
Олеся Ангелюка про Івана Гнатюка в книзі „Усе життя розлукою було”.
Висновок
Дослідивши уважно життя та творчість Олеся Ангелюка, я впевнився, що ця Людина зробила вагомий
внесок в українську розбудову, культуру, розвиток ментальності та мови. Він не ставав перед перешкодами і
йшов далі. Ні КДБ, ні тирани Радянського Союзу не могли зламати поета, а їхні вчинки ще більше втілювали
віру Ангелюка у майбутнє України, у її неминучу незалежність, соборність.
На мою думку, якщо таких людей було б більше у владі, то про Україну почув би весь світ. Але,
зрозуміло, що людина, яка не була серед активістів КПСС і КДБ, а навпаки - постраждала за націоналістичні
переконання, з незрозумілих причин не може бути сьогодні при владі, щоб розбудовувати справді щасливу,
здорову і багату Україну. Таких людей, які є реальною совістю нації стає все менше і влада намагається їх
ігнорувати. Адже коли вже в незалежній Україні її кращі сини пишуть такі рядки: „ У державі Антиукраїні,
антилюди правлять шабаш нині, там обсіли всі державні сфери яничари-україножери...", – то це має
насторожувати.
Через це українці розкидані по всьому світі у місцях, де потрібно виконувати найтрудоємнішу роботу,
за яку не бажають братися європейці. По світах на заробітках - від 7 до 9 млн. українських нелегалів, у Росії —
до 5 млн. росіян українського походження, в обох Америках теж немало земляків та їх нащадків. Не позаздриш
багатьом країнам, якщо поки що дрімаючий „поклик крові" стане будитися в 2-3 поколінні їх начебто
адаптованих громадян.
Підкресленням ситуації в Україні є слова лауреата національної Шевченківської премії Івана Гнатюка:
„Не доведи Боже нікому видавати першу книжечку у сімдесятип'ятилітньому віці, назвавши її „вибраним",
видавати за власні кошти, тобто за рахунок нинішньої пенсії та синової заробітньої плати, що по-рідному
зрозумів переживання свого батька-поета -Олеся Ангелюка..." (Іван Гнатюк - „З книги „Бездоріжжя".) Що ж,
Україна, як завжди, „по достоїнству" оцінює духовні потуги своїх кращих людей. Героями в ній не стають, на
жаль, ті, які не зраджували вірності ідеалам патріотизму і націоналізму в найскрутніші часи...
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